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IV	SPOTKANIE	KATYŃSKIE	–	
PODSUMOWANIE	CYKLU

Ostatnia	edycja	pilotażowego	cyklu	
„Spotkań	Katyńskich”	odbyła	się	23	
maja	 w	Klubie	Wojskowej	 Akade-
mii	 Technicznej.	 Przedsięwzięcie,	
objęte	honorowym	patronatem	mi-
nistra	obrony	narodowej	Mariusza	
Błaszczaka,	 miało	 na	celu	 przybli-
żenie	 tematyki	 historii	 stosunków	
polsko-rosyjskich	oraz	prawdy	do-
tyczącej	 zbrodni	 katyńskiej.	W	ra-
mach	 IV	 spotkania	 zostały	 wygło-
szone	 wykłady	 historyczne	 oraz	
odbyły	 się	 projekcje	 filmów	doku-
mentalnych.

Organizatorami	cyklu	spotkań	byli:	Komi-
tet	Katyński,	Wojskowa	Akademia	Tech-
niczna	 i	Centralna	Biblioteka	Wojskowa.	
Spotkanie	 w	Klubie	 WAT	 rozpoczęło	
wspólne	 odśpiewanie	 Modlitwy Obozo-
wej,	 po	którym	gości	powitał	 rektor-ko-
mendant	 WAT	 płk	 dr	hab.	 inż.	Tadeusz	
Szczurek.
Gościem	 honorowym	 ostatniej	 edycji	
„Spotkań	Katyńskich”	był	 sekretarz	 sta-
nu	 w	MON	 Tomasz	 Zdzikot.	 Minister	
zwrócił	 uwagę	 na	najważniejsze	 aspekty	
kształcenia	 przyszłych	 oficerów	Wojska	
Polskiego.	Możliwość uczestniczenia w spo-
tkaniu, które dzięki determinacji prezesa 
Melaka i życzliwości rektora płk. Szczurka 
właśnie się odbywa, przypomina, czym po-
winna być dzisiejsza edukacja, wychowanie 
oficera Wojska Polskiego, wychowanie mło-
dego Polaka, będącego już wkrótce częścią 
narodowej elity. Z jednej strony to kompeten-
cje, wykształcenie, wiedza ekspercka, którą 
dziś zdobywacie. Z drugiej – to pamięć o wy-
darzeniach, które stanowią element nasze-
go polskiego DNA, pamięć o wydarzeniach, 
które wpisują się w etos oficera, żołnierza 
i w podstawy wychowania patriotycznego 
każdego Polaka	–	mówił	minister	Zdzikot.
Główny	 pomysłodawca	 organizacji	 spo-
tkań,	prezes	Komitetu	Katyńskiego	i	po-
seł	 na	Sejm	 RP	 Andrzej	 Melak	 zwrócił	
uwagę	na	potrzebę	upamiętniania	tradycji	
historycznych	naszej	Ojczyzny.	Dzisiejsze, 

czwarte, spotkanie kończy cykl poświęcony 
stosunkom polsko-radzieckim od odzyskania 
niepodległości po czasy 1989 r. – polskiej 
drogi przez mękę z bólem pamięci o zbrod-
niach dokonanych przez Rosjan na obywate-
lach polskich, zbrodniach, za które nigdy nie 
odpowiedzieli. […] Takiego ubytku osób naj-
lepiej wykształconych, świadomych, nie moż-
na nadrobić w jednym, dwóch, czy trzech 
pokoleniach. Dlatego Wy, przyszli oficerowie 
Wojska Polskiego, musicie być świadomi tego, 
czym był Katyń, czym było to morderstwo, 
które świat lekceważył i nigdy nie próbował 
rozliczyć	 –	 mówił	 poseł	 Andrzej	 Melak,	
zwracając	 się	 do	podchorążych	 WAT.	
Wyraził	również	nadzieję	na	kolejne	spo-
tkania	ze	studentami	wojskowymi	Akade-
mii	w	następnym	roku	 akademickim,	 jak	
również	przeniesienie	cyklu	na	pozostałe	
uczelnie	wojskowe.
Przemówienia	 okolicznościowe	 wygłosi-
li:	 szef	 Urzędu	 do	Spraw	 Kombatantów	
i	Osób	 Represjonowanych	 minister	 Jan	
Józef	 Kasprzyk,	 szef	 Gabinetu	 Politycz-
nego	 MON	 Łukasz	 Kudlicki	 i	dyrektor	
Centralnej	 Biblioteki	 Wojskowej	 dr	Jan	
Tarczyński.
W	uznaniu	 szczególnych	 zasług	 w	kul-
tywowaniu	 pamięci	 w	walce	 o	niepod-
ległość	Ojczyzny,	 szef	Urzędu	do	Spraw	
Kombatantów	i	Osób	Represjonowanych	
minister	 Jan	 Józef	 Kasprzyk	 uhonoro-
wał	 medalem	 „Pro	 Patria”	 JM	 Rektora-
-Komendanta	WAT	płk.	dr.	hab.	 inż.	Ta-
deusz	 Szczurka.	 Jak	 podkreślił	 minister	
Kasprzyk,	 płk.	 Tadeusza	 Szczurka	 uho-
norowano	 za to, że tak wspaniale pielę-
gnuje i utrwala tradycje niepodległościowe, 
że tę tradycję w murach tej uczelni kultywuje 
i organizując takie jak to spotkania, stara 
się, aby pamięć o polskim doświadczeniu 
historycznym dotarła do młodego pokolenia, 
do przyszłej elity Wojska Polskiego i narodu 
polskiego.
Wykład	 pt.	 Droga do prawdy. Działania 
Komitetu Katyńskiego w latach 1979–2018 
na rzecz ujawnienia zbrodni NKWD,	wygło-
szony	przez	szefa	Gabinetu	Politycznego	
MON	Łukasza	Kudlickiego,	wzbudził	duże	
zainteresowanie	 słuchaczy.	 Rektor-ko-
mendant	WAT,	dziękując	za	wystąpienie,	
wręczył	 prelegentowi	 pamiątkowy	 ryn-
graf	 Wojskowej	 Akademii	 Technicznej.	
W	uznaniu	za	zaangażowanie	w	realizację	
„Spotkań	Katyńskich”	w	WAT	płk	dr	hab.	
inż.	Tadeusz	Szczurek	uhonorował	także	
posła	Andrzeja	Melaka,	ministra	Jana	Jó-
zefa	Kasprzyka	i	dr.	Jana	Tarczyńskiego.

Podczas	 tego	 niecodziennego	 spotka-
nia	 z	historią,	 licznie	 zgromadzeni	 pod-
chorążowie,	 żołnierze	 zawodowi	 oraz	
zaproszeni	 goście	 obejrzeli	 dwa	 filmy	 –	
Pomnik niepoprawny politycznie	 w	reż.	
Marka	 Borzęckiego	 oraz	 Sprawa męska 
honorowa	w	reż.	Marii	Dłużewskiej,	 czyli	
opowieść	o	determinacji	 braci	Melaków,	
którzy	w	czasie	komunizmu	mieli	odwagę	
przeciwstawić	się	ówczesnemu	ustrojowi	
i	pod	osłoną	nocy	na	Powązkach	postawi-
li	 pomnik	 upamiętniający	 ofiary	 zbrodni	
katyńskiej.
W	IV	edycji	„Spotkań	Katyńskich”	uczest-
niczyli:	 prezes	 Komitetu	 Katyńskiego	
i	poseł	 na	Sejm	 RP	 Andrzej	 Melak,	 dy-
rektor	 Centralnej	 Biblioteki	 Wojsko-
wej	 dr	Jan	 Tarczyński,	 sekretarz	 stanu	
w	MON	 Tomasz	 Zdzikot,	 szef	 Urzędu	
do	Spraw	 Kombatantów	 i	Osób	 Repre-
sjonowanych	minister	Jan	Józef	Kasprzyk,	

szef	Gabinetu	Politycznego	MON	Łukasz	
Kudlicki,	I	z-ca	szefa	Sztabu	Generalnego	
WP	gen.	broni	Michał	Sikora,	 gen.	bryg.	
Jan	Dziedzic,	 gen.	 bryg.	 Piotr	 Żurawski,	
rektorzy	uczelni,	szef	Kapituły	Orła	Bia-
łego	sędzia	Bogusław	Nizieński,	z-ca	sze-
fa	 sztabu	 komendanta	 głównego	 Straży	
Granicznej	 Mariusz	 Telepko,	 burmistrz	
Dzielnicy	Bemowo	Michał	Grodzki,	pre-
zes	Kapituły	Medalu	„Zło	Dobrem	Zwy-
ciężaj”	 Ryszard	 Walczak,	 osoby	 repre-
zentujące	 ważne	 instytucje	 państwowe,	
dowództwa,	placówki	edukacyjne	i	orga-
nizacje	 społeczne.	 W	spotkaniu	 uczest-
niczyła	 liczna	 reprezentacja	 żołnierzy	
zawodowych	i	podchorążych	Wojskowej	
Akademii	Technicznej.
Na	zakończenie	 przedstawiciele	 Komi-
tetu	 Katyńskiego	 i	Centralnej	 Biblioteki	
Wojskowej	 podziękowali	 za	szczególne	
zaangażowanie	 w	organizację	 „Spo-
tkań	 Katyńskich”	 rektorowi-komendan-
towi	WAT	płk.	 dr.	 hab.	 inż.	Tadeuszowi	
Szczurkowi	oraz	pracownikom	Akademii.

Ewa Jankiewicz
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SESJA	–	kiedy	studiowałem,	traktowaliśmy	ów	rzeczow-
nik	jako	akronim,	który	znaczył:	System	Eliminacji	Studentów	
Jest	Aktywny.	Dzięki	studentom	naszej	uczelni	poznałem	inny	
wariant	(który	znajdziecie	Państwo	w	felietonie).Większość	
żaków	szczęśliwie	sesję	przetrwała,	niedobitki	zbierają	siły,	
by	ponownie	zawalczyć	w	„kampanii	wrześniowej”	–	za	nich	
trzymamy	kciuki!	Jedni	i	drudzy	mieli	wcześniej	okazję,	by	do-

brze	się	bawić	(razem	z	przedstawicielami	kadry	dydaktycznej,	Samorządem	
Studentów	WAT	i	mieszkańcami	Bemowa)	na	Juwenaliach	–	MegaWAT	2018.

Mimo	okresu	wakacyjno-urlopowego,	tempo	pracy	na	uczelni	nie	zwalnia	–	
nasi	studenci	 i	naukowcy	wciąż	wynajdują,	patentują,	publikują,	wygrywają	
konkursy,	co	przekłada	się	na	granty,	medale	i	wyróżnienia	(o	których	piszemy	
w	dalszej	części	numeru).	Oprócz	aktywności	naukowej,	czynnie	uczestniczą	
też	w	wydarzeniach	sportowych	oraz	propagujących	wiedzę.

Życzę	Państwu	udanych	wakacji	i	urlopów,	pełnych	słońca	i	niezapomnia-
nych	wrażeń.	Dobrego	wypoczynku	(z	naszym	miesięcznikiem	w	plecaku)!

Zapraszam	do	lektury.
Hubert Kaźmierski

Słowo od redaktora

Kurs NATO use of Civil Standards

Międzynarodowe zawody sportowe studentów 
wojskowych

W	dniach	7–9	maja	w	NATO	Martine	Inter-
diction	Operational	Training	Centre	(NMIOTC)	
w	Grecji	odbyła	się	pierwsza	edycja	kursu	NATO 
use of Civil Standards.	Współorganizatorem	tego	
wydarzenia	były	Wojskowa	Akademia	Techniczna	
i	Wojskowe	Centrum	Normalizacji	Jakości	i	Ko-
dyfikacji	(WCNJiK).

Na	Wydziale	Logistyki	WAT	–	od	2004	r.	–	nieprze-
rwalnie	prowadzony	 jest	międzynarodowy	kurs	Stan-
dardization within NATO,	który	jest	kursem	podstawo-
wym	z	obszaru	standaryzacji.	Szkolenie	greckie	stanowi	
moduł	uzupełniający	do	tego	prowadzonego	w	WLO.	
Przedsięwzięcie	 jest	kolejnym	krokiem	w	zacieśnianiu	
współpracy	polsko-greckiej.	Następne	spotkanie	robo-
cze	w	tym	obszarze	zaplanowane	został	na	5–6	czerwca	
2018	r.	na	Wydziale	Logistyki	WAT.	W	inauguracji	kursu	
w	Grecji	uczestniczyli	dziekan	Wydziału	Logistyki	WAT	
płk	dr	hab.	Szymon	Mitkow	i	por.	dr	inż.	Arkadiusz	Jóź-

wiak	(prowadzący	kurs	z	ramienia	WLO).	Wojskowe	
Centrum	Normalizacji	 Jakości	 i	Kodyfikacji	reprezen-
towali	dyrektor	płk	Paweł	Sweklej	i	szef	oddziału	nor-
malizacji	płk	Piotr	Ubysz.

Arkadiusz Jóźwiak

W	dniach	9–11	maja	w	Wojskowej	Akademii	
Technicznej	odbyły	się	Międzynarodowe	Zawo-
dy	Sportowo-Strzeleckie	–	Military Multinational 
Sports and Shooting Games 2018.	W	konkurencjach	
rywalizowali	studenci	wojskowi	z	Belgii,	Bułgarii,	
Niemiec,	Grecji,	Holandii,	Ukrainy	oraz	dwóch	
studentów	z	WAT.

Zawody	były	dużym	wyzwaniem	dla	uczestników.	Każ-
da	z	6	dyscyplin	(strzelanie	pneumatyczne,	bieg	na	orien-
tację,	lądowy	tor	przeszkód,	ośrodek	sprawności	fizycz-
nej,	crossfit-workout	oraz	parkour)	była	poprzedzona	
treningiem.

Wręczenia	pucharów	dokonał	prorektor	do	spraw	
wojskowych	płk	dr	inż.	Artur	Król	w	dniu	Święta	Sportu	
w	WAT	(11	maja).	W	klasyfikacji	indywidualnej	zawodów	
I	i	II	miejsce	zajęli	reprezentanci	Ukrainy	z	Żytomierskie-
go	Instytutu	Technicznego,	a	III	–	reprezentant	Bułgarii	
z	Akademii	Morskiej	z	Warny.

Międzynarodowe zawody sportowe to nie tylko rywaliza-
cja, to także pozyskiwanie umiejętności współpracy w śro-
dowisku międzynarodowym	–	mówił	kierownik	Studium	
Wychowania	Fizycznego	dr	Saturnin	Przybylski.	 Jedna	
z	dyscyplin	–	crossfit-workout	odbywała	się	w	parach,	
które	były	losowane	spośród	uczestników.	W	tej	klasy-
fikacji	I	miejsce	zajął	zespół	polsko-bułgarski,	II	–	zespół	
holendersko-ukraiński	a	III	–	zespół	ukraińsko-belgijski.

Inicjatywa	zorganizowania	zawodów	powstała	w	ra-
mach	współpracy	WAT	z	europejskimi	uczelniami	woj-
skowymi,	 w	której	 Akademia	 bierze	 czynny	 udział	
od	początku	2017	roku.	Wszystkie	konkurencje	zostały	
przygotowane	i	przeprowadzone	przez	Studium	Wycho-
wania	Fizycznego,	któremu	wsparcia	organizacyjnego	
udzielił	Dział	Współpracy	Międzynarodowej	–	odpowie-
dzialny	również	za	przedstawienie	i	promocję	inicjatywy	
na	forum	europejskich	uczelni	wojskowych.

W	ramach	pobytu	w	WAT	uczestnicy	spotkali	się	
z	prorektorem	do	spraw	wojskowych	płk.	dr.	inż.	Artu-
rem	Królem,	zwiedzili	 laboratorium	broni	strzeleckiej	
Wydziału	Mechatroniki	i	Lotnictwa,	a	ci,	którzy	zacho-
wali	najwięcej	sił	wzięli	udział	w	Juwenaliach	WAT.

Mariusz Gontarczyk
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Święto Sportu w WAT Mobilny radar P-18PL liderem innowacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności

Podniebna rewia spadochroniarzy WAT na Poznań 
Air Show

W	piątek	11	maja	na	terenie	Studium	Wy-
chowania	Fizycznego	WAT	odbyły	się	rozgrywki	
w	ramach	obchodów	Święta	Sportu.	Wydarzenie	
to	co	roku	przyciąga	zarówno	studentów,	jak	i	na-
uczycieli	akademickich	i	pracowników	WAT	oraz,	
od	niedawna,	mieszkańców	dzielnicy	Bemowo.

Święto	Sportu	w	Wojskowej	Akademii	Technicznej	
oficjalnie	zainaugurował	prorektor	ds.	wojskowych	płk	
dr	inż.	Artur	Król,	tradycyjnym:	Święto Sportu 2018 uwa-
żam za otwarte.	Życzył	wszystkim	pomyślnych	wyników,	
przyjaznej	atmosfery	podczas	zawodów	oraz	zaprosił	
na	odbywające	się	wieczorem	Juwenalia.	W	konkuren-
cjach	startowali	studenci	wojskowi	 i	cywilni,	kobiety	
i	mężczyźni.	Zawodnicy	rywalizowali	w	następujących	
dyscyplinach	sportowych	i	konkurencjach	rekreacyjnych:

rozgrywki	w	systemie	open:	turniej	piłki	nożnej	o	pu-
char	rektora-komendanta	WAT,	tenis	ziemny,	Ośro-
dek	Sprawności	Fizycznej	–	mistrzostwa	WAT,	zawody	
o	puchar	rektora-komendanta	WAT	w	strzelaniu	z	PW	
i	KBK,	lądowy	tor	przeszkód,	kolarski	rajd	rowerowy,	
komandorski	sprint,	tenis	stołowy,	badminton,	pływa-
nie,	Cross	Combat,	judo	oraz	boks.

Rozgrywki	międzywydziałowe:	turniej	piłki	koszyko-
wej,	wyciskanie	sztangi	leżąc	–	klasycznie,	podciąganie	
na	drążku,	turniej	piłki	siatkowej,	dwubój	dziekański,	
strzelanie	z	pistoletu	pneumatycznego	PPN10,	orienta-
cja	sportowa,	zawody	pływackie,	ergometr	wioślarski	
oraz	siatkówka	plażowa.

Rozgrywki	dla	mieszkańców	dzielnicy	Bemowo:	piłka	
nożna,	nordic	walking	oraz	strzelanie	z	pistoletu	pneu-
matycznego	PPN10.

Największym	zainteresowanie	widzów	cieszył	się	
dwubój	dziekański,	organizowany	w	ramach	rozgrywek	
międzywydziałowych.	W	tej	konkurencji	czteroosobowa	
reprezentacja	z	każdego	wydziału,	składająca	się	z	dzieka-
na,	prodziekana,	studentki	oraz	studenta	walczyła	o	pu-
char	rektora-komendanta	WAT.	W	pierwszej	kolejności	
dziekani	strzelali	z	broni	pneumatycznej,	natomiast	w	dru-
gim	etapie	cała	drużyna	miała	za	zadanie	rozwiązać	hasła	
krzyżówki	pomiędzy	biegami	poszczególnych	zawodni-
ków.	Tegoroczną	rywalizację	na	torze	przeszkód	oraz	
na	strzelnicy	wygrała	drużyna	z	Wydziału	Cybernetyki.

Podczas	Święta	Sportu	odbył	się	finał	Międzynarodo-
wych	Zawodów	Sportowo-Strzeleckich,	organizowanych	
dla	studentów	wojskowych	w	ramach	programu	współ-
pracy	z	uczelniami	wojskowymi	z	Europy.	Wręczono	pu-
chary	za	zajęcie	1,2	i	3	miejsca.

W	tym	roku	z	inicjatywy	prorektora	ds.	wojskowych	
płk.	dr.	inż.	Artura	Króla	realizowany	był	nowy	projekt	
w	Akademii	–	Współzawodnictwo Wojskowe WAT,	które-
go	finał	odbył	się	podczas	Święta	Sportu.	W	rywalizacji	
podchorążych	Wojskowej	Akademii	Technicznej	brana	
była	pod	uwagę	nie	tylko	ich	sprawność	fizyczna	podczas	
konkurencji	sportowych,	ale	również	oceny	semestralne	
z	WF-u,	teorii	i	praktyki	strzelań	oraz	języka	angielskie-
go.	Zwycięska	7	Kompania	1	Batalionu	Szkolnego	została	

wyróżniona	pucharem	przechodnim	rektora-komendan-
ta	WAT.	Na	drugim	stopniu	podium	znalazła	się	2	Kom-
pania.	Trzecie	miejsca	zajęła	8	Kompania	Podchorążych.

Podchorążowie	WAT	zmagali	się	również	w	Zawo-
dach	Użyteczno-Bojowych	o	puchar	rektora-komendan-
ta	WAT,	które	odbyły	się	na	placu	ćwiczeń	taktycznych.	
12	drużyn	z	12	kompanii	rywalizowało	indywidualnie	
i	zespołowo	w	takich	konkurencjach	jak:	pokonywanie	
terenu	na	polu	walki	skokami,	rozpoznawanie	sprzętu	
bojowego,	 ładowanie	magazynka	nabojami,	nakładanie	
wojskowej	odzieży	ochronnej,	dostarczenie	amunicji	
za	pomocą	czołgania,	częściowe	rozkładanie	i	składanie	
broni,	wyciąganie	rannego	z	pola	walki	i	ułożenie	w	pozy-
cji	bezpiecznej,	przenoszenie	skrzyń	na	amunicję.	Pierw-
sze	miejsce	zdobyła	9	Kompania	Podchorążych,	drugie	–	
1	Kompania,	trzecie	–	2	Kompania.

Organizatorami	Święta	Sportu	byli	Wojskowa	Aka-
demia	Techniczna	i	Zarząd	Dzielnicy	Bemowo.

Szczegółowe	wyniki	w	poszczególnych	dyscyplinach	
sportowych	oraz	konkurencjach	rekreacyjnych	dostępne	
są	na	stronie	Studium	Wychowania	Fizycznego	i	Studium	
Szkolenia	Wojskowego:

http://www.ssw.wat.edu.pl/?	p=2444.

Monika Przybył

4

Projekt	konsorcjum	PIT-RADWAR	SA	(lider)	
i	Wojskowa	Akademia	Techniczna	–	Prototyp mobil-
nego radaru wstępnego wskazywania celów P-18PL	–	
laureatem	konkursu	Lider Innowacji w Dziedzinie 
Bezpieczeństwa i Obronności 2018.

Uroczystość	wręczenia	nagród	odbyła	się	17	maja	
w	Bibliotece	Głównej	Akademii	Sztuki	Wojennej	pod-
czas	VII	Ogólnopolskiej	Konferencji	Naukowej	Zarzą-
dzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. 
Ochrona Infrastruktury bezpieczeństwa państwa.	Wyróżnie-
nie	odebrał	rektor-komendant	WAT	płk	dr	hab.	inż.	Ta-
deusz	Szczurek.

Nagrodzony	radar	P-18PL	ma	być	jednym	z	istotnych	
elementów	systemu	obrony	powietrznej	dalekiego	zasię-
gu.	Jego	zaletą	jest	praca	w	paśmie	metrowym,	co	daje	
możliwość	wykrywania	obiektów	powietrznych	wypo-
sażonych	w	technologię	„stealth”.	Radar P-18PL znajdzie 
zastosowanie zarówno jako źródło informacji dla systemów 
nadzoru przestrzeni powietrznej, jak i radar obserwacyjny 
wstępnego wykrywania celów dla rakietowych zestawów prze-
ciwlotniczych. System może być także stosowany do detekcji 
i śledzenia rakiet balistycznych. Nasi pracownicy są zaanga-
żowani w tworzenie algorytmów toru przetwarzania sygna-
łów oraz ich implementację na platformie sprzętowej. Re-
alizują także specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe 
dla tej stacji –	mówi	dziekan	Wydziału	Elektroniki	WAT	
prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Dobrowolski.

Konkurs	Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa 
i Obronności	to	wyróżnienia	przyznawane	przez	Fundację	
„Promilitaria	XXI”	–	wydawcę	portalu-mundurowego.
pl	oraz	Narodowe	Centrum	Badań	i	Rozwoju.	Trzy	pro-
jekty	wyróżnione	w	III	edycji	konkursu	zostały	wybrane	
spośród	prawie	50	innowacyjnych	rozwiązań	technolo-
gicznych.	Najwięcej,	bo	trzynaście,	zostało	opracowa-
nych	w	Wojskowej	Akademii	Technicznej.

Wśród	nagrodzonych	projektów	są	również	techno-
logia	ORTO-LBNP	–	wykorzystywana	w	treningu	pilo-
tów	oraz	system	do	kryptograficznej	ochrony	informacji	
w	sieciach	IP	SZAŁWIA.

Ewa Jankiewicz

Podczas	Poznań	Air	Show	(w	weekend	19–20	
maja)	–	po	raz	pierwszy	w	historii	pokazów	lot-
niczych	w	Polsce	–	swoje	umiejętności	zaprezen-
tował	spadochronowy	zespół	akrobacyjny	Sekcji	
Skoków	Spadochronowych	WAT	–	Sky	Magic.	
Debiut	zespołu	Sky	Magic	S3	WAT,	jedynej	gru-
py	spadochronowej	występującej	na	Międzynaro-
dowych	Pokazach	Lotniczych	Poznań	Air	Show,	
wzbudził	podziw	i	gromkie	brawa	wielotysięcz-
nej	publiczności.

Program	imprezy	podzielony	został	na	trzy	bloki.	
Pierwszy	z	nich	poświęcony	był	100-leciu	powstania	
wielkopolskiego.	Drugi	blok	to	zlot	szkoleniowy	„NATO	
Tiger	Meet”.	Natomiast	trzeci	upamiętniał	100-lecie	od-
zyskania	niepodległości	i	100-lecie	Polskich	Sił	Powietrz-
nych.	Występ	spadochroniarzy	Sky	Magic	był	wyjątko-
wym	sposobem	na	upamiętnienie	tegorocznych	jubileuszy	
przez	Wojskową	Akademię	Techniczną.

Podczas	dwudniowego	podniebnego	show,	które	
przyciągnęło	prawie	70	tysięcy	gości,	dużym	zaintereso-
waniem	cieszyło	się	stoisko	WAT.	Podchorążowie	udzie-
lali	informacji	o	możliwościach	studiowania	w	Akademii,	

http://www.ssw.wat.edu.pl/? p=2444.
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jak	 i	jej	sekcjach	sprawnościowych	–	spadochronowej	
S3	WAT	oraz	WLP,	czyli	„Woda,	Ląd,	Powietrze”.	Sekcja	
Skoków	Spadochronowych	S3	WAT	powstała	pod	koniec	
2017	r.	Jest	rozszerzeniem	działalności	(istniejącej	w	WAT	
od	kilku	lat)	sekcji	WLP,	w	której	podchorążowie	szkolą	
się	we	wspinaczce,	taktyce	i	odbywają	dodatkowe	szko-
lenie	ogniowe.	Z	inicjatywą	utworzenia	sekcji	wystąpili	
w	kwietniu	2017	r.	Dariusz	Bojsza	(absolwent	WAT)	i	wi-
ceprezes	I	Oddziału	Związku	Polskich	Spadochroniarzy	
w	Warszawie	oraz	operator	JW	GROM.	Pomysł	spotkał	
się	z	aprobatą	władz	uczelni.	Rektor-komendant	WAT	
płk	dr	hab.	 inż.	Tadeusz	Szczurek	i	prorektor	ds.	woj-
skowych	płk	dr	inż.	Artur	Król	podjęli	decyzję	o	utwo-
rzeniu	sekcji	S3	WAT.	W	grudniu	2017	r.	dokonano	jej	
rejestracji.	Jeszcze	w	maju	2017	r.	dowódca	JW	GROM	
płk	Mariusz	Pawluk	wyraził	zgodę	na	objęcie	prowadzenia	
sekcji	przez	operatora	z	tej	jednostki.	Natomiast	w	lu-
tym	2018	r.	polski	przedsiębiorca	Piotr	Feliks	Beaupré	
powołał	do	życia	Fundację	Teraz	Wojsko	Polskie,	która	
wspiera	finansowo	działalność	sekcji	S3	WAT.

Sekcję	S3	WAT	cechuje	elitarny	charakter.	Wstąpić	
do	niej	mogą	podchorążowie,	którzy	spełniają	wysokie	
kryteria	i	chcą	służyć	w	wojskach	powietrznodesanto-
wych.	Szkolenie	prowadzą	byli	żołnierze	jednostki	wojsko-
wej	GROM.	Sekcja	cieszy	się	bardzo	dużym	zainteresowa-
niem.	Jednak,	aby	do	niej	należeć,	podchorążowie	muszą	
uzyskać	bardzo	dobre	wyniki	w	nauce	i	bardzo	dobre	
oceny	z	WF-u,	zgodnie	z	normami	dla	wojsk	powietrz-
nodesantowych.	Ważnym	elementem	sekcji	S3	WAT	jest	
zespół	akrobacyjny	Sky	Magic	–	złożony	z	najlepszych	
spadochroniarzy	I	Oddziału	Związku	Polskich	Spado-
chroniarzy	oraz	podchorążych	S3	WAT.	Jedną	z	form	
działalności	zespołu	jest	udział	w	pokazach	lotniczych	
oraz	uroczystościach	Wojska	Polskiego	i	WAT	w	celu	
wsparcia	rekrutacji	i	misji	szkolnictwa	wojskowego.

Fundacja	Teraz	Wojsko	Polskie	i	I	Oddział	Związ-
ku	Polskich	Spadochroniarzy,	w	uzgodnieniu	 i	przy	
współpracy	z	władzami	WAT,	planują	w	przyszłym	roku	
wspólne	szkolenie	spadochronowe	sekcji	S3	WAT	z	ka-
detami	sekcji	spadochronowej	Akademii	Marynarki	Wo-
jennej	USA	z	Annapolis	(United	States	Naval	Academy	
Parachute	Team).	W	czerwcu	bieżącego	roku	repre-
zentacja	złożona	z	byłych	operatorów	GROM	i	człon-
ka	sekcji	S3	WAT	sierż.	pchor.	Michała	Kamieńskiego	
planuje	wyjazd	do	Annapolis	i	spotkanie	z	komendan-
tem	USNA.	Zostaną	wówczas	omówione	szczegóły	
organizacyjne	i	logistyczne	wspólnych	ćwiczeń	i	rywa-
lizacji	 sportowej.	 Istotnym	wsparciem	w	rozmowach	
z	USNA	jest	podchorąży	WAT	Michał	Bojsza,	który	
od	2016	r.	kontynuuje	studia	w	USNA	w	Annapolis.	
Jest	również	członkiem	elitarnego	Parachute	Team	
USNA,	w	którym	pełni	funkcję	oficera	treningowego.	
Planowana	współpraca	WAT	z	USNA	to	budowa	so-
juszniczych	relacji	już	na	etapie	tworzenia	przyszłych	
elitarnych	kadr	oficerskich.

Monika Przybył
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Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego 2018 
w OSF

W	dniach	24–26	maja,	na	obiektach	sporto-
wych	Wojskowej	Akademii	Technicznej,	odbyły	
się	Mistrzostwa	Wyższego	Szkolnictwa	Wojsko-
wego	2018,	gdzie	podchorążowie	i	kadra	zawo-
dowa	rywalizowali	między	sobą	w	wojskowych	
konkurencjach.	W	zawodach	uczestniczyły	ze-
społy	z:	Wojskowej	Akademii	Technicznej	(WAT),	
Akademii	Wojsk	Lądowych	(AWL),	Akademii	Ma-
rynarki	Wojennej	(AMW),	Wyższej	Szkoły	Ofi-
cerskiej	Sił	Powietrznych	(WSOSP)	oraz	Akademii	
Sztuki	Wojennej	(ASzWoj).	Reprezentacja	WAT	
wywalczyła	pierwsze	miejsce	oraz	„przepustkę”	
na	wyjazd	na	Mistrzostwa	Wojska	Polskiego.

Konkurencja	w	pokonywaniu	OSF	składała	się	z	bie-
gu	indywidualnego	oraz	zespołowego.	Suma	zdobytych	
punktów	z	obu	biegów	zdecydowała	o	wygranej	oraz	
wyjeździe	na	najbardziej	prestiżowe	wydarzenie	–	Mi-
strzostwa	Wojska	Polskiego.	W	skład	re-
prezentacji	WAT	wchodzili:	sierż.	pchor.	Da-
niel	Kukuczka,	sierż.	pchor.	Filip	Rzeźniczak,	
sierż.	pchor.	Lucjan	Sowa,	sierż.	pchor.	Paweł	
Kozłowski,	sierż.	pchor.	Łukasz	Bzdyra,	sierż.	
pchor.	Dawid	Paczyński,	sierż.	pchor.	Damian	
Brzostowski,	st.	kpr.	pchor.	Ernest	Paprocki,	
kpr.	pchor.	Tomasz	Wysocki,	st.	szer.	pchor.	
Jędrzej	Piasta	oraz	trener	mgr	Dariusz	Da-
widziuk.

Ośrodek	Sprawności	Fizycznej	jest	„kuź-
nią”	nie	tylko	sprawności	fizycznej,	lecz	rów-
nież	areną	kształtowania	siły	charakteru	i	od-
wagi.	Dla	początkujących	tor	przeszkód	jest	
miejscem	pokonywania	własnych	słabości	i	strachu,	jak	
podczas	balansowania	na	wąskiej	kładce,	na	wysokości	
ponad	3	metrów.	Najlepsi	z	najlepszych	prezentują	już	
umiejętności	z	pogranicza	sztuki	cyrkowej,	w	najlepszym	

wojskowym	wydaniu.	Sukces	naszej	reprezentacji	 jest	
szczególny,	gdyż	jest	to	pierwsze	zwycięstwo	od	trzech	
lat.	Co	roku	brakowało	niewiele,	lecz	tym	razem	WAT	

zdeklasował	pozostałe	uczelnie.	Po	odbytych	
biegach	indywidualnych	nasi	podchorążowie	
mieścili	się	na	szczycie	stawki,	nie	pozosta-
wiając	jakichkolwiek	złudzeń	na	zwycięstwo	
mocnemu	Wrocławowi.	Kropkę	nad	i	posta-
wiliśmy	w	biegu	zespołowym	(start	jednocze-
śnie	całej	drużyny),	pokazując,	że	jesteśmy	
najlepszą	drużyną.

Podczas	zawodów	nasz	reprezentant,	
pchor.	Paweł	Kozłowski,	poprawił	nieofi-
cjalny	rekord	toru	i	Wojskowej	Akademii	
Technicznej,	przełamując	magiczną	granicę	50	
sekund:	–	49,50,	co	jest	przepustką	do	ścisłej	
elity	Wojska	Polskiego.

Klasyfikacja	generalna	wyglądała	następująco:
• I	miejsce:	Wojskowa	Akademia	Techniczna	–	312	pkt.
• II	miejsce:	Akademia	Wojsk	Lądowych	–	279	pkt.
• III	miejsce:	Akademia	Marynarki	Wojennej	–	124	pkt.

Daniel Kukuczka

Cadet Camp – piknik rodzinny w WAT
W	sobotę	26	maja	na	zielonych	terenach	strzel-

nicy	WAT	odbył	się	Nowoczesny	Piknik	Rodzinny	
Cadet	Camp.	Organizatorami	pikniku	byli	Wojsko-
wa	Akademia	Techniczna,	Fundacja	Nowoczesny	
Obywatel	Cadet	Camp	PL	i	Centralny	Wojskowy	
Klub	Sportowy	Legia	Warszawa	Sekcja	Strzelecka.

Wojskowa	Akademia	 Techniczna	 przygotowała	
na	tę	okazję	specjalną	strefę,	gdzie	zaprezentowane	
zostały	wynalazki	wszystkich	wydziałów	akademic-
kich,	prace	studenckich	kół	naukowych	oraz	oferta	
dydaktyczna	uczelni.	Wydział	Mechatroniki	 i	Lotnic-
twa	na	swoim	stoisku	prezentował	m.in.	karabinki	kbk	
podstawowe	w	układzie	klasycznym	i	bezkolbowym	
oraz	karabinek	reprezentacyjny	MSBS-5,56R.	Studen-
ci	z	Wydziału	Nowych	Technologii	i	Chemii	przepro-
wadzali	widowiskowe	eksperymenty	 laboratoryjne,	

SPIS TREŚCI
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a	także	opowiadali	o	technologii	ciekłych	kryształów.	
Betonowy	kajak,	zawór	przeciwwybuchowy	czy	mapa	
dla	niewidomych	to	projekty	prezentowane	przez	koło	
naukowe	studentów	Wydziału	Inżynierii	Lądowej	i	Geo-
dezji.	Reprezentanci	Wydziału	Cybernetyki	przybliżyli	
zasadę	działania	aplikacji	Nerve	oraz	SENSE	dla	dzieci	
z	epilepsją	i	ich	opiekunów,	systemów	nadzoru	badań	
klinicznych	czy	systemu	diagnostyki	i	fizjoterapii	dzie-
ci	z	hipertonami	mięśniowymi.	Na	stoisku	Wydziału	
Mechanicznego	można	było	zobaczyć	m.in.	wielozada-
niową	platformę	pływającą	 i	bezzałogową	platformę	
latającą	–	heksakopter.	Podczas	pokazu	drukarek	3D	
uczestnicy	pikniku	zaznajamiali	się	z	technikami	druko-
wania	przyrostowego.	 Instytut	Optoelektroniki	pre-
zentował	fluorescencyjny	system	lidarowy	do	zdalnej	
detekcji	skażeń	biologicznych,	bramkę	biometryczną,	
ręczny	fotoradar	laserowy	oraz	innowacyjny	hełm	zin-
tegrowany	z	systemem	termowizyjnym,	monitorujący	
funkcje	życiowe	strażaka.	Wydział	Logistyki	ekspono-
wał	makietę	pojazdu	ciężarowego,	drony	oraz	repliki	
broni,	a	przedstawiciele	Wydziału	Elektroniki	opowia-
dali	o	autonomicznym	systemie	wysokorozdzielczej	
metrologii	czasu	 i	częstotliwości.	Nie	zabrakło	wielu	
wyzwań	i	konkursów.

Organizatorzy	pikniku	przygotowali	mnóstwo	atrak-
cji.	Dorośli	i	młodzież	strzelali	pod	okiem	wykwalifiko-
wanych	instruktorów	z	broni	pneumatycznej,	ASG	oraz	
kalibru	22,	a	dla	najmłodszych	dostępna	była	nerfowa	
strzelnica	i	tor	sprawnościowy.	W	„Akademii	młode-
go	MacGyvera”	odbyły	się	plenerowe	zajęcia	sportowe	
i	rekreacyjne	z	udziałem	profesjonalnych	crossffiterów	

z	Calypso	Fitness	Club.	Po	treningu	niektórzy	relak-
sowali	się	na	stoisku	bodyfitstudio.pl,	które	oferowa-
ło	masaże	sportowe	chroniące	ciało	przed	zakwasami,	
kontuzjami	i	napięciem	mięśni.	Fizjoterapeuci	udzielali	
cennych	porad.	Podczas	warsztatów	budowania	dro-
nów,	instruktorzy	FlyFocus	prezentowali	ich	konstruk-
cje	oraz	podstawowe	zasady	działania.	W	strefie	Rowe-
rowy	Zawrót	Głowy	prężnie	działała	stacja	techniczna,	
w	której	można	było	dokonać	bezpłatnego	przeglądu	
i	regulacji	rowerów.	Zainteresowani	sprawdzali	swoją	
koordynację	ruchową	na	torze	sprawnościowym	oraz	
testowali	rowery	elektryczne.	Patronem	i	opiekunem	
strefy	był	SklepRowerowy.pl.	Wśród	wielu	stref	tema-
tycznych	można	było	znaleźć	strefę	cateringową,	gdzie	
prowadzone	były	warsztaty	robienia	pizzy	oraz	ser-
wowano	smaczną	(jak	zawsze)	wojskową	grochówkę.

Podczas	pikniku	miało	miejsce	uroczyste	zakończe-
nie	Mistrzostw	Wyższego	Szkolnictwa	Wojskowego	
i	ceremonia	wręczenia	pucharów	zwycięzcom	zawo-
dów.	Wyłoniono	reprezentację	Wyższego	Szkolnictwa	
Wojskowego	do	Mistrzostw	Wojska	Polskiego	oraz	naj-
lepszych	żołnierzy	sportowców	w	czterech	konkuren-
cjach.	Zwycięzcom	puchary	wręczył	rektor-komendant	
WAT	płk	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Szczurek.	W	zawodach	
brały	udział	reprezentacje	pięciu	uczelni	wojskowych:	
Akademii	Marynarki	Wojennej,	Akademii	Sztuki	Wo-
jennej,	Akademii	Wojsk	Lądowych,	Wyższej	Szkoły	
Oficerskiej	Sił	Powietrznych	 i	Wojskowej	Akademii	
Technicznej.	Szczegółowe	wyniki	dostępne	są	na	stro-
nie	Studium	Szkolenia	Wojskowego	oraz	Studium	Wy-
chowania	Fizycznego.

Na	zakończenie	pikniku	członkowie	uczelnianej	or-
ganizacji	studenckiej	„Woda,	Ląd,	Powietrze”	przepro-
wadzili	dynamiczny	pokaz	taktycznych	działań	bojowych	
oraz	technik	samoobrony.	Pokaz	wzbudził	duże	zain-
teresowanie	 i	potwierdził	świetne	wyszkolenie	pod-
chorążych	WAT	należących	do	WLP.	Liczne	atrakcje	
pikniku,	mimo	niesprzyjającej	aury,	przyciągnęły	pra-
cowników	i	studentów	Wojskowej	Akademii	Technicz-
nej	wraz	z	rodzinami,	klubowiczów	Sekcji	Strzeleckiej	
Legia	Warszawa	oraz	mieszkańców	Bemowa	i	sąsied-
nich	dzielnic.	Patronami	pikniku	byli	Minister	Obrony	
Narodowej	oraz	Urząd	Dzielnicy	Bemowo.

Monika Przybył
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Dziękujemy za lata pracy dla Akademii!

W	dniu	31	maja	2018	r.,	po	48	latach	służ-
by	i	pracy	w	Wojskowej	Akademii	Technicznej,	
przeszedł	na	emeryturę	płk	w	st.	spocz.	Miro-
sław	Badowski.	Absolwent	Wydziału	Chemii	
i	Fizyki	Technicznej,	specjalista	w	dziedzinie	ma-
teriałów	pirotechnicznych,	wieloletni	dydaktyk,	
a	następnie	zarządzający	techniką	w	Instytucie	
Chemii	i	Obrony	Przeciwatomowej.

Zawsze	na	najwyższym	poziomie	realizujący	za-
dania	 służbowe,	awansował	do	stopnia	pułkownika	
Wojska	Polskiego	 i	funkcji	 z-cy	 (ds.	 technicznych)	

komendanta	Wydziału	 Inżynierii	 i	Chemii.	W	2003	
roku,	po	zakończeniu	zawodowej	służby	wojskowej,	
zajmował	stanowisko	kierownika	Działu	Organizacyj-
nego,	na	którym	z	sukcesami	przez	15	lat	organizo-
wał	 funkcjonowanie	Administracji	Centralnej	WAT.	
Bardzo	odpowiedzialny,	wymagający	od	siebie	 i	in-
nych	przełożony,	ale	zawsze	uśmiechnięty,	pogodny	
i	sympatyczny	człowiek.	

Życzymy	Panu	Mirkowi	Badowskiemu	dużo	zdro-
wia,	spokoju	i	udanych	wypadów	nad	ulubioną	Pilicę.

Adam Wronecki

Zapraszamy do publikowania na łamach

GŁOSU AKADEMICKIEGO
Materiały (w edytorze WORD) prosimy dostarczać

w terminie do 20 dnia każdego miesiąca
bezpośednio do Działu Promocji

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

hubert.kazmierski@wat.edu.pl     tel.: 261 839 267
www.promocja.wat.edu.pl/glos-akademicki/wymagania-wydawnicze/
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Kolejna nagroda MON za rozwój innowacyjnych tech-
nologii obronnych

W	dniu	24	kwietnia	br.	w	Centrum	Konferen-
cyjnym	Wojska	Polskiego	w	Warszawie	odbyła	się	
uroczysta	IV	Gala	Innowacyjności,	podczas	której	
ogłoszono	wyniki	konkursu	Innowacje dla Sił Zbroj-
nych RP.	Organizatorem	konkursu	był	Inspektorat	
Implementacji	Innowacyjnych	Technologii	Obron-
nych	(I3TO)	Ministerstwa	Obrony	Narodowej.	
Patronat	honorowy	sprawował	minister	obrony	
narodowej	Mariusz	Błaszczak.	

W	kategorii	Koncepcje,	nagrodę	III	stopnia	–	za	System 
pocisków rakietowych kalibru 40 mm Kieszonkowa Artyleria 
Rakietowa	–	otrzymało	konsorcjum	naukowo-przemysło-
we:	WAT	(lider),	Politechnika	Warszawska,	Polska	Grupa	
Zbrojeniowa	SA,	MESKO	SA	Autorzy	wniosku	i	samej	
koncepcji:	Paweł	Dobrzyński	(WML	WAT)1,	Stanisław	
Lipski2,	Bogdan	Machowski	(WML	WAT)1.

Istota i cel projektu Kieszonkowej Artylerii 
Rakietowej

Celem	projektu	jest	praktyczne	wykonanie	prototypu	
Systemu pocisków rakietowych kal. 40 mm z różnymi typa-
mi głowic bojowych,	który	mógłby	być	wykorzystany	jako	
uniwersalny	pocisk	rakietowy	bardzo	krótkiego	zasięgu	
dla	pododdziałów	Wojska	Polskiego.	

System	pozwalałby	zwalczać	cele:
1.	 ruchome:	naziemne,	powietrzne,	nawodne,	dla	za-

sięgu	200–2000	m	(np.	słabo	opancerzone	pojazdy,	
łodzie	motorowe,	śmigłowce	transportowe	itp.),

2.	 nieruchome	(wolno	przemieszczające	się)	dla	za-
sięgu	100–1200	m.	(np.	gniazda	km,	punkty	oporu	
w	terenie	zurbanizowanym	itp.),

3.	 oddziały	piechoty	lub	siły	specjalne	wykonujące	za-
dania	zwiadowczo-dywersyjne	lub	osłonowe	(w	te-
renie:	otwartym,	leśnym,	górzystym.

1	 zatrudnieni	w Katedrze	Mechatroniki	WML	WAT	
(dawniej	Instytut	Techniki	Rakietowej)

2	 obecnie	zatrudniony	w Instytucie	Mechaniki	Pre-
cyzyjnej

Wpływ projektu na zdolności poprawiane 
grup WOT
1.	 Całkowicie	pasywna	całodobowa	praca	w	trybie:	

wykrywania,	śledzenia	(aż	do	startu)	pocisku	ra-
kietowego.

2.	 Zdolność	niszczenia	celów	lekko	opancerzonych,	
obiektów	technicznych	oraz	siły	żywej.
W	tej	samej	kategorii	wyróżnienie	(jedyne)	otrzy-

mało	konsorcjum	naukowe:	WAT	(lider),	Politechnika	
Warszawska	za	Poddźwiękowy bezpilotowy system prze-
ciwpancerny – „Wystrzel i Odzyskaj”.	Autorzy	wniosku:	
Paweł	Dobrzyński,	Andrzej	Frydrychiewicz	(Politechni-
ka	Warszawska),	Stanisław	Lipski,	Bogdan	Machowski.

Istota i cel projektu Poddźwiękowy bezpilotowy 
system przeciwpancerny

Celem	projektu	jest	praktyczne	wykonanie	prototy-
pu	uderzeniowego	BSL,	który	mógłby	być	wykorzystany	
jako	system	niwelujący	przewagę	pancerną	przeciwni-
ka,	dzięki	wyspecjalizowanym	70	mm	pociskom	rakie-
towym	bardzo	krótkiego	zasięgu,	przenoszonym	przez	
poddźwiękową	(800	km/h)	autonomiczną	lotniczą	plat-
formę	dalekiego	zasięgu	(200	km)	dla	oddziałów	WOT.	
W	założeniu	system	pozwala	zwalczać	we	wskazanym	
obszarze	cele	ruchome,	naziemne,	powietrzne,	nawodne	
(a	przy	uzupełnieniu	o	superkawitującą	torpedę	z	napę-
dem	rakietowym,	także	podwodne)	–	bez	konieczności	
jego	kontroli	z	ziemi.

Wpływ projektu na poprawiane zdolności 
grup WOT
1.	 Wykorzystanie	względnie	tanich	poddźwiękowych	

bezpilotowych	autonomicznych	lotniczych	platform,	
które	mogą	przenosić	pociski	przeciwpancerne.	Ele-
menty	układu	pozwalają	zbudować	mobilne	tanie	
efektywne	środki	walki	na	wymienionych	zasięgach.

2.	 Całkowicie	pasywna	praca	układu	w	trybie	wykry-
wania,	śledzenia	i	uderzenia	pozwala	na	skryte	dzia-
łanie	systemu	oraz	wykrywanie	pojazdów	opance-
rzonych	oraz	samolotów	i	śmigłowców	niezależnie	
od	technologii	ich	wykonania.	System	posiada	moż-
liwości	samoobrony	i	ogranicza	skuteczność	wyko-
nania	ataku	przez	obiekty	napadu	powietrznego	lub	
skuteczne	oddziaływanie	przeciwnika.

3.	 Skuteczne	oddziaływanie	na	cele	punktowe	i	po-
wierzchniowe	–	przy	użyciu	tego	samego	kalibru	
pocisku	w	szerokim	zakresie	zasięgów,	z	uniwer-
salnej	platformy	–	jest	marzeniem	każdego	dowód-
cy	wojskowego.

4.	 Grupy	WOT	lub	siły	specjalne,	wykonujące	zadania	
zwalczania	ugrupowań	na	obszarze	kraju	(w	terenie;	
otwartym,	leśnym,	górzystym	lub	zurbanizowanym),	
mogłyby	skutecznie	oddziaływać	na	przeciwnika	wy-
posażonego	w	pojazdy	pancerne	lub	opancerzone	
w	zakresie	wymienionych	zasięgów.

5.	 Skuteczne	bezpośrednie	oddziaływanie	na:	elementy	
systemów	napędowych	(koła,	gąsienice,	silniki)	ru-
chomych	obiektów	naziemnych,	nawodnych	i	pod-
wodnych;	 lekkie	umocnienia	taktyczne	i	siłę	żywą	

przeciwnika;	ruchome	obiekty	naziemne	lub	nawodne	
oznaczone	podświetlaczem	laserowym;	nieruchome	
obiekty	naziemne	lub	nawodne	oznaczone	podświe-
tlaczem	laserowym	lub	o	znanych	współrzędnych	
geograficznych;	 infrastrukturę	drogową,	kolejową	
i	morską	o	znanych	współrzędnych	geograficznych;	
śmigłowce	przeciwnika	znajdujące	się	w	strefie	przy-
ziemia;	samoloty	znajdujące	się	na	pasie	startowym	
lub	w	hangarach.

6.	 Realizacja	zadań	związanych	z	misjami	rozpoznaw-
czo-dywersyjnymi;	wsparcie	wojsk	własnych	w	sy-
tuacjach	działań	charakteryzujących	się	dużą	dyna-
miką;	wiązanie	obrony	przeciwlotniczej	przeciwnika	
bliskiego	zasięgu	w	operacjach	z	użyciem	lotnictwa	
własnego.

7.	 Możliwość	zdalnego	unieszkodliwiania	broni	pancer-
nej,	śmigłowców	i	umocnień	za	pomocą	pocisków	
rakietowych	kal.	70	mm.

Na	podkreślenie	zasługuje	fakt,	że	w	2017	roku	człon-
kowie	zespołu	autorskiego	zgłosili	także	dwa	wnioski	
konkursowe,	które	zostały	wyróżnione.	

W	dniu	22	marca	ubiegłego	roku,	także	w	Centrum	
Konferencyjnym	Wojska	Polskiego	w	Warszawie,	odby-
ła	się	uroczysta	gala,	podczas	której	ogłoszono	wyniki	
konkursu	Innowacje dla Sił Zbrojnych RP.	Organizatorem	
konkursu	był	Inspektorat	Implementacji	Innowacyjnych	
Technologii	Obronnych.	Patronat	honorowy	sprawował	
ówczesny	minister	obrony	narodowej	Antoni	Maciere-
wicz.	Kapituła	Konkursu	III	Gali	Innowacyjności	(w	ka-
tegorii	Koncepcje)	przyznała	nagrodę	I	stopnia	projek-
towi	Miniaturowa superkawitacyjna torpeda o napędzie 
rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów 
walki morskiej,	autorzy	wniosku:	Mirosław	Gerigk	(Po-
litechnika	Gdańska),	Adam	Cichocki	(Akademia	Mary-
narki	Wojennej),	Paweł	Dobrzyński,	Stanisław	Lipski,	
Bogdan	Machowski.

Istota i cel projektu Miniaturowa superkawita-
cyjna torpeda o napędzie rakietowym

Celem	projektu	jest	praktyczne	wykonanie	prototy-
pu	miniaturowej	torpedy	superkawitującej	o	napędzie	
rakietowym,	która	mogłaby	być	wykorzystywana	jako	
system	niwelujący	przewagę	przeciwnika	na	akwenach	
morskich	i	śródlądowych	(znaczne	utrudnienie	przeciw-
nikowi	stworzenia	systemu	obrony	przed	tym	obiektem).	
Projekt	zakłada,	że	możliwość	uszkodzenia	wrażliwego	

Proponowana	koncepcja	użycia	bojowego	Poddźwiękowego bezpilotowe-
go systemu przeciwpancernego	(wykonanie:	zespół	autorski)

elementu	dużego	i	drogiego	okrętu	nawodnego/pod-
wodnego	przeciwnika	(pędnik,	sonar)	za	pomocą	mi-
niaturowego,	taniego	i	prostego	w	eksploatacji	obiektu	
bojowego,	daje	ogromną	przewagę	w	każdym	rodzaju	
konfliktu	(klasycznym,	hybrydowym,	asymetrycznym)	
lub	w	realizacji	misji	specjalnych.	

Wpływ projektu na poprawiane zdolności grup 
WOT i wojsk specjalnych

Szerokie	możliwości	zastosowania	i	użycia.

Wyróżnienie	(jedno	z	trzech)	w	tej	samej	kategorii	
uzyskał	projekt	Platforma stratosferyczna jako element sys-
temu rozpoznania i osłony Sił Zbrojnych i infrastruktury RP.	
Autorzy	wniosku:	Paweł	Dobrzyński,	Mariusz	Krawczak	
(PCO	SA),	Stanisław	Lipski,	Bogdan	Machowski,	Marek	
Malawski	(Polska	Agencja	Kosmiczna),	 Janusz	Rosiak	
(PCO	SA).

Istota i cel projektu Platforma stratosferyczna 
jako element systemu rozpoznania i osłony Sił Zbroj-
nych i infrastruktury RP

Aerostaty	można	wykorzystać	praktycznie	we	wszyst-
kich	sferach	ludzkiej	działalności,	od	monitoringu	znacz-
nych	obszarów	przestrzeni	 i	terenu,	poprzez	zaawan-
sowane	usługi	telekomunikacyjne,	komunikacyjne	i	TV,	
transport	(gazu,	pozagabarytowych	ładunków),	do	wy-
krywania	i	likwidowania	niepożądanych	zdarzeń	i	awarii.

Wpływ projektu na poprawiane zdolności roz-
poznania Wojska Polskiego

MASINT	(Measurement and Signature Intelligence	–	
rozpoznanie	pomiarowo-badawcze)	–	rozpoznanie	po-
legające	na	analizie	danych	i	informacji	otrzymywanych	
za	pomocą	czujników	pomiarowych	w	celu	określenia	
wszelkich	cech	charakterystycznych	rozpoznawanego	
obiektu,	pomiar	jego	parametrów	i	identyfikację.	Wy-
różniamy	następujące	jego	rozdzaje:

• rozpoznanie	sygnałów	radarowych	(Radar Intelligen-
ce	–	RADINT)

• akustyczne	(Acoustic Intelligence	–	ACOUSTINT)
• nuklearne	(Nuclear Intelligence	–	NUCINT)	
• fal	radiowych/impulsów	elektromagnetycznych	(Radio 

Frequency/Electromagnetic Pulse Intelligence	–	RF/EM-
PINT)	

• elektrooptyczne	(Electro-optical Intelligence	–	ELEC-
TRO-OPTINT)	

Proponowane	sposoby	użycia	Kieszonkowej	Artylerii	Rakietowej	(wy-
konanie:	zespół	autorski)

Proponowane	 sposoby	 użycia	 Miniaturowej superkawitacyjnej torpedy 
o napędzie rakietowym	(wykonanie:	zespół	autorski)
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• promieniowania	 laserowego	 (Laser Intelligence	 –	
LASINT)

• niezamierzonego	 promieniowania	 (Unintentional 
Radiation Intelligence)

• substancji	chemicznych	i	biologicznych	(Chemical and 
Biological Intelligence)

• bezpośredniej	energii	broni	(Directed Energy Weapons 
Intelligence	–	DEWINT)

• ścieków/rumowisk,	śmieci	(Effluent/Debris Collection)
• spektroskopowe	(Spectroscopic Intelligence)
• rozpoznanie	w	podczerwieni	(Infrared Intelligence	–	
IRINT)

Proponowana	 podstawowa	 lokalizacja	 Platformy stratosferycznej jako 
elementu systemu rozpoznania	na	tle	mapy	korytarzy	lotniczych	(wyko-
nanie:	zespół	autorski)

Dyrektor	I3TO	dr	n.	pr.	Paweł	Olejnik	wręcza	dr.	inż.	Bogdanowi	Ma-
chowskiemu	Pryzmat	Innowacyjności	oraz	symboliczny	czek

IV	Gala	Innowacyjności,	rektor-komendant	WAT	płk	dr	hab.	 inż.	Tade-
usz	Szczurek,	prof.	WAT	wręcza	dyplom	nagrody	III	stopnia	dr.	inż.	Bog-
danowi	Machowskiemu.	W	lewej	dłoni	kierownika	projektu	widoczny	
Pryzmat	Innowacyjności

IV	Gala	Innowacyjności,	Dyrektor	I3TO	dr	n.	pr.	Paweł	Olejnik	wręcza	
mjr.	dr.	inż.	Pawłowi	Dobrzyńskiemu	dyplom	wyróżnienia

III	 Gala	 Innowacyjności,	 Przedstawiciele	 wyróżnionych	 zespołów	
wśród	 pracowników	 I3TO,	 pierwszy	 od	prawej	 ówczesny	 Szef	 I3TO	
płk	 dr	hab.	 inż.	Sławomir	Augustyn,	 trzeci	 od	lewej	 dr	hab.	 inż.	Miro-
sław	Gerigk	z	czekiem	na	kwotę	20	000	zł	–	nagrody	I	stopnia,	a	trzeci	
od	prawej	mjr	dr	inż.	Paweł	Dobrzyński	z	dyplomem	nagrody	I	stopnia

Paweł Dobrzyński
Bogdan Machowski

Srebrny medal dla WAT na Targach „Concours Lepine”

Kurs NATO use of Civil Standards

W	dniach	27.04–8.05.2018	r.	dbyły	się	117	Mię-
dzynarodowe	Targi	Wynalazczości	i	Innowacji	
„Concours	Lepine”.	Podobnie	jak	w	latach	ubie-
głych,	patronat	imprezy	został	objęty	przez	Pre-
fekta	Policji	oraz	Prezydenta	Francji.	Głównym	
celem	 tegorocznej	 edycji	 był	 transfer	
technologii	 oraz	wdrażanie	 postępu	
technologicznego.

W	ramach	konkursu	organizowanego	
przez	Targi,	 jury	ocenia	zgłoszone	wyna-
lazki	 i	przyznaje	wyróżnienia	w	czterech	
gradacjach:	medale	A.I.F.F.,	medale	brązowe,	
medale	srebrne	oraz	medale	złote.	W	tego-
rocznej	edycji	targów	wzięło	udział	18	polskich	
wynalazków,	z	czego	13	zdobyło	medale	Concours	
Lepine,	a	5	otrzymało	Międzynarodową	Nagrodę	Eiffel.

Wojskowa	Akademia	Techniczna	była	reprezento-
wana	przez	mgr.	inż.	Kamila	Kaczyńskiego	–	pracownika	
Instytutu	Matematyki	i	Kryptologii,	Wydziału	Cyberne-
tyki.	System steganograficzny wykorzystujący losowe kody 
liniowe	został	wyróżniony	przez	jury	medalem	srebrnym.	
Opracowany	system	steganograficzny	wykorzystuje	lo-
sowy	kod	liniowy	[8,2]	zastosowany	do	poprawy	pa-
rametrów	algorytmu	LSB.	Algorytmy	steganograficz-

ne	stosujące	losowe	kody	liniowe	cechują	się	wysokimi	
możliwościami	dostosowania	parametrów	do	wymagań	
użytkownika,	w	szczególności	szerokie	są	możliwości	
doboru	współczynnika	osadzania.	Wytwarzany	system	

ma	gwarantować	wysoką	pojemność	nośnika,	stąd	
wybór	wskazanego	kodu	liniowego.	Parametry	
mogą	być	jednak	dobierane	odmiennie,	w	za-
leżności	od	wymaganego	zastosowania.	Za-
proponowany	algorytm	steganograficzny	
cechuje	się	wysokim	poziomem	bezpie-
czeństwa,	będąc	w	podstawowej	wersji	od-
pornym	na	ataki	wizualne	oraz	stegoanalizę	
Chi-kwadrat.	Uzyskanie	odporności	na	ste-

goanalizę	RS	wymagało	wykorzystania	funkcji	
kompresji.	Tak	zmodyfikowany	algorytm	może	

zostać	z	powodzeniem	wykorzystany	do	wytwo-
rzenia	tajnego	kanału	łączności,	np.	poprzez	popularne	
komunikatory	 internetowe.	System	steganograficzny	
oparty	o	losowe	kody	liniowe	posiada	potwierdzone	
teoretycznie	potwierdzone	własności	bezpieczeństwa.	
Wytworzony	został	także	prototyp	aplikacji	pozwalają-
cy	na	praktyczne	jego	zastosowanie.	Wynalazek	może	
zostać	wdrożony	jako	rozszerzenie	istniejących	komu-
nikatorów	mobilnych,	takich	jak	WhatsApp,	Facebook	
Messenger,	Usecrypt	Messenger	itp.

Kamil Kaczyński

W	dniach	7–9	maja	w	NATO	Martine	Inter-
diction	Operational	Training	Centre	(NMIOTC)	
w	Grecji	odbyła	się	pierwsza	edycja	kursu	NATO 
use of Civil Standards.	Współorganizatorem	tego	
wydarzenia	były	Wojskowa	Akademia	Techniczna	
i	Wojskowe	Centrum	Normalizacji	Jakości	i	Ko-
dyfikacji	(WCNJiK).

W	Wydziale	 Logi-
styki	WAT	 od	2004	r.	
nieprzerwalnie	prowa-
dzony	jest	międzynaro-
dowy	kurs	Standardiza-
tion within NATO,	który	
jest	kursem	podstawo-
wym	z	obszaru	standa-
ryzacji.	Szkolenie	greckie	
stanowi	moduł	uzupeł-
niający	do	tego	prowa-
dzonego	w	WLO.	Przed-
sięwzięcie	jest	kolejnym	
krokiem	w	zacieśnianiu	
współpracy	polsko-grec-
kiej.	Następne	spotkanie	
robocze	w	tym	obszarze	
zaplanowano	 zostało	
na	5–6	czerwca	2018	r.	
na	Wydziale	 Logistyki	
WAT.	W	inauguracji	kur-
su	w	Grecji	uczestniczy-

li	dziekan	Wydziału	Logistyki	WAT	płk	dr	hab.	Szymon	
Mitkow	i	por.	dr	inż.	Arkadiusz	Jóźwiak	(prowadzący	
kurs	z	ramienia	WLO).	Wojskowe	Centrum	Normaliza-
cji	Jakości	i	Kodyfikacji	reprezentowali	dyrektor	płk	Pa-
weł	Sweklej	i	szef	oddziału	normalizacji	płk	Piotr	Ubysz.

Arkadiusz Jóźwiak
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Sukces studentów WAT w konkursie "Seeds for the 
Future"

„Mechanicy” prezentują swoje osiągnięcia

10	maja	br.,	w	siedzibie	firmy	HUAWEI	w	War-
szawie,	podczas	uroczystej	gali	wręczono	dyplomy	
tegorocznym	zwycięzcom	konkursu	„Seeds	for	the	
Future”.	Wśród	laureatów	znaleźli	się	dwaj	stu-
denci	Wojskowej	Akademii	Technicznej	w	War-
szawie	–	Cezary	Dawidowski	i	Paweł	Pieczonka.	
Nagrodą	w	konkursie	jest	dwutygodniowy	pobyt	
w	Chinach,	podczas	którego	zwycięzcy	wezmą	
udział	w	specjalnych	warsztatach	technologicznych	
prowadzonych	przez	HUAWEI.

–	Udział w „Seeds for the Future” to doskonała szansa 
na spróbowanie swoich sił w konkursie o zasięgu międzyna-
rodowym. Mogłem przekonać się o wartości swoich pomysłów 
oraz umiejętności, nie mając jeszcze doświadczenia zawodo-
wego. Spodobała mi się też sama forma konkursu. Tematy 
związane z rozwojem technologii ICT są bardzo atrakcyjne 
dla młodych studentów uczelni technicznych –	mówi	Ceza-
ry	Dawidowski.	

– Zdecydowałem się na udział w konkursie „Seeds for the 
Future”, ponieważ jednym z tematów konkursu był Internet of 
Things, czyli tematyka, którą się interesuję. Ponadto zainte-
resowały mnie warsztaty w Chinach, podczas których chciał-
bym pogłębić swoją wiedzę z zakresu powstawania nowych 
technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz osobiście poznać 
kulturę Chin	–	dodaje	Paweł	Pieczonka.

Program	„Seeds	for	the	Future”	jest	organizowany	
przez	HUAWEI	od	2008	roku	(w	Polsce	od	roku	2014)	
i	obejmuje	swoim	zasięgiem	96	krajów,	angażując	20	tys.	
studentów	z	ponad	280	uczelni	świata.	Tegoroczną	edy-
cję	swoim	patronatem	honorowym	objęły	trzy	resorty:	
Ministerstwo	Cyfryzacji,	Ministerstwo	Nauki	 i	Szkol-
nictwa	Wyższego	oraz	Ministerstwo	Przedsiębiorczo-
ści	i	Technologii.

– Huawei, jako globalny lider sektora ICT, stara się ak-
tywnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodych talen-
tów. Cieszymy się, że za sprawą konkursu „Seeds for the 
Future” już po raz piąty możemy wspierać najzdolniejszych 
studentów, którzy w przyszłości przyczynią się do innowacji 
i rozwoju branży. Warsztaty technologiczne w siedzibie Hu-
awei pomogą im zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak 
i umiejętności praktyczne, niezbędne do podjęcia kariery 
zawodowej –	mówi	Marzena	Śliz,	dyrektor	Public	Affairs	
w	Huawei	Polska.	

Zadaniem	uczestników	konkursu,	studentów	12	uczel-
ni	technicznych	z	całej	Polski,	było	przygotowanie	pracy	
dotyczącej	jednego	z	5	zagadnień:
• 5G	–	ewolucja	czy	rewolucja	w	łączności	bezprze-

wodowej?,
• Internet	of	Things	–	potencjał	nowych	urządzeń	

w	gromadzeniu	i	wysyłaniu	danych;
• założenia	i	perspektywy	dla	Smart	City;
• kierunki	rozwoju	cloud	computing
• oraz	Safe	City	czyli	nowe	granice	bezpieczeństwa.

HUAWEI Poland

W	dniach	23–25	maja	2018	r.	odbyło	się,	
zgodnie	 z	wieloletnią	 tradycją,	XXXVII	 Se-
minarium	 Kół	 Naukowych	 funkcjonujących	
na	Wydziale	Mechanicznym.	Tegoroczne	zaję-
cia	odbyły	się	w	pięćdziesiątą	rocznicę	powstania	
pierwszego	Koła	Naukowego	Słuchaczy	WME	
i	dziesiątą	rocznicę	podziału	Koła	Naukowego	
„Mechanik”	na	sześć	niezależnych	kół	nauko-
wych	WME.

Komitetowi	Organizacyjnemu	przewodniczył	mjr	
dr	inż.	Krzysztof	Gocman,	a	w	jego	składzie	znaleźli	się	
opiekunowie	i	przedstawiciele	zarządów	kół	naukowych	
Wydziału	Mechanicznego:	Budowy	Maszyn,	Automa-
tyzacji	 i	Robotyki;	Eksploatacji	 i	Technologii	Napraw	
Pojazdów	Mechanicznych;	Konstrukcji	Pojazdów	i	Bez-
pieczeństwa	Transportu;	Mechaniki	 i	Informatyki	Sto-
sowanej;	Tribologii	 i	Logistyki	Produktów	Naftowych;	

Zmęczenia	Konstrukcji	 i	Komputerowego	Wspomaga-
nia	Projektowania.	Zorganizowane	w	Klubie	WAT	semi-
narium	miało	charakter	międzynarodowy	i	było	okazją	

do	spotkania	studentów	z	kraju	i	z	zagranicy.	Aktywny	
udział	wzięli	zaproszeni	studenci	i	doktoranci	z	3	zaprzy-
jaźnionych	zagranicznych	uczelni:	University	of	Defence	
(Brno,	Czechy);	National	University	of	Public	Service	
(Budapeszt,	Węgry);	Armed	Forces	Academy	(Lipto-
vský	Mikuláš,	Słowacja)	oraz	studenci	z	sześciu	uczel-
ni	krajowych:	Akademii	Marynarki	Wojennej	w	Gdyni;	
Akademii	Morskiej	w	Gdyni;	Politechniki	Białostockiej;	
Politechniki	Warszawskiej;	Wyższej	Szkoły	Gospodarki	
w	Bydgoszczy	i	Wojskowej	Akademii	Technicznej.	Swo-
ją	obecnością	zaszczycili	nas:	prorektor	ds.	wojskowych	
WAT	płk	dr	inż.	Artur	Król,	prorektor	ds.	studenckich	
WAT	dr	hab.	 inż.	Marzena	Tykarska,	prof.	WAT,	pro-
rektor	ds.	kształcenia	WAT	dr	hab.	inż.	Zdzisław	Bog-
danowicz,	prof.	WAT	–	były	dziekan	Wydziału	Mecha-
nicznego.	Na	początku	uroczystości	otwarcia	głos	zabrał	
przewodniczący	Komitetu	Organizacyjnego	Seminarium	
mjr	dr	inż.	Krzysztof	Gocman,	który	przywitał	przybyłych	
na	uroczystość	zaproszonych	gości,	władze	Akademii,	
władze	wydziału	i	kierownictwo	jednostek	organizacyj-
nych	wydziału,	komisję	konkursową	pod	przewodnic-
twem	dr.	hab.	 inż.	Dariusza	Żardeckiego,	prof.	WAT,	
kadrę	dydaktyczną	wydziału,	przedstawicieli	firm	oraz	
uczestników	seminarium	–	studentów	i	doktorantów.

Spośród	 77	 autorów	 i	współautorów	 referatów	
w	spotkaniu	aktywnie	uczestniczyło	ponad	60	studen-
tów	i	doktorantów.	W	publikacji	konferencyjnej	amiesz-
czono	52	abstrakty	i	dołączono	do	niej	(w	wersji	elek-
tronicznej	–	na	USB	oraz	CD)	52	pełne	referaty.	

W	czasie	sesji	panelowej	wygłoszono	45	referatów	
z	zakresu	zagadnień	mechanicznych	dotyczących:
• budowy	i	eksploatacji	maszyn	inżynieryjno-budow-

lanych	i	drogowych;
• robotów	mobilnych	i	platform	bezzałogowych;
• pojazdów	mechanicznych	i	silników	spalinowych;
• pojazdów	elektrycznych	i	zasilanych	ze	źródeł	ener-

gii	odnawialnych;
• mechaniki;
• problematyki	bezpieczeństwa	w	ruchu	drogowym;
• diagnostyki	maszyn	i	urządzeń;
• technik	symulacji	komputerowych	w	obszarze	badań	

materiałów	i	konstrukcji;
• problemów	tarcia	i	zużywania;
• balistyki;
• logistyki	zaopatrzenia,	produkcji	 i	dystrybucji	oraz	

systemów	logistycznych.

Czynny	udział	wzięli	również	przedstawiciele	przemy-
słu	–	firmy	PONAR	z	Wadowic,	której	pracownicy	wy-
głosili	referat	oraz	zaprezentowali	zasilacz	hydrauliczny.

Dziekan	Wydziału	Mechanicznego	dr	hab.	inż.	Jerzy	
Małachowski,	prof.	WAT	dokonał	uroczystego	otwarcia	
XXXVII	Seminarium	 i	życzył	uczestnikom	owocnych	
obrad	i	wzajemnej	wymiany	doświadczeń	i	poglądów	
w	atmosferze	merytorycznego	zrozumienia.	Na	zakoń-
czenie	przemówienia	złożył	podziękowania	pracowni-
kom	i	studentom	WME	za	duży	wkład	i	zaangażowanie	
w	przygotowanie	 i	prezentację	osiągnięć	naukowych	
oraz	godne	reprezentowanie	Wojskowej	Akademii	
Technicznej	w	Międzynarodowych	Targach	Elektroniki	
Użytkowej	„Electronics	Show	2018”.	Wśród	wyróżnio-
nych	byli:	Agnieszka	Klimek,	Karol	Kończalski,	Mikołaj	
Stypułkowski,	Piotr	Sala,	Jakub	Wąsik,	Cezary	Małko,	
Rafał	Szymaniuk,	Jakub	Łuszczek,	Michał	Nowosadzki,	
Damian	Malcharek.

W	sesji	otwierającej	seminarium,	w	obecności	licz-
nie	przybyłych	studentów,	doktorantów	i	zaproszonych	
gości,	mjr	dr	inż.	Krzysztof	Gocman	wygłosił	referat,	
w	którym	zaprezentował	funkcjonowanie	i	działalność	
zrzeszonych	na	Wydziale	kół	naukowych	we	współpracy	
z	przemysłem	oraz	ich	najważniejsze	osiągnięcia.	Dalsze	
obrady	zorganizowane	były	w	jednej	sekcji,	w	której	
uczestnicy	seminarium	prezentowali	swoje	wyniki	ba-
dań.	Ich	wystąpienia	oceniała	powołana	przez	dziekana	
wydziału	9-osobowa	komisja	konkursowa	pod	przewod-
nictwem	dr.	hab.	inż.	Dariusza	Żardeckiego,	prof.	WAT.	
Komisja	wysoko	oceniła	profesjonalne	przygotowanie	
i	prezentowanie	przez	uczestników	swoich	prac	zre-
alizowanych	w	ramach	Kół	Naukowych.

Organizatorzy	zadbali	 również	o	oprawę	kultu-
ralno-rozrywkową.	W	drugim	dniu	seminarium	dla	
uczestników	i	zaproszonych	gości	zorganizowano	spo-
tkanie	towarzyskie	przy	grillu	w	kawiarni	Klubu	WAT.	
W	trzecim	dniu	zaplanowane	były	dwa	przedsięwzię-
cia:	w	godzinach	przedpołudniowych	uczestnicy	zwie-
dzili	laboratoria	Wydziału	Mechanicznego	oraz	Hangar	
WAT,	a	o	godzinie	13.00	odbyło	się	uroczyste	zakoń-
czenie	Seminarium.

Przewodniczący	Komisji	Konkursowej	XXXVII	Se-
minarium	Kół	Naukowych	Wydziału	Mechanicznego	
w	obecności	zaproszonych	gości,	władz	akademii,	władz	
i	kadry	dydaktyczno-naukowej	wydziału	i	uczestników	
seminarium	ogłosił	wyniki	konkursu	na	najlepsze	pre-
zentowane	prace.
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W	grupie	referatów	wygłoszonych	przez	studentów	
przyznano	nagrody:

• I	stopnia:	Kołu	Naukowemu	„Cerber”	z	Politechni-
ki	Białostockiej;

• II	stopnia:	Kołu	Naukowemu	„Zmęczenia	Konstruk-
cji	i	Komputerowego	Wspomagania	Projektowania”	
z	Wydziału	Mechanicznego	WAT;

• III	stopnia:	Kołu	Naukowemu	„Nautica”	z	Akademii	
Morskiej	z	Gdyni.

W	grupie	referatów	wygłoszonych	przez	doktoran-
tów	przyznano	nagrody:

• I	stopnia:	Tomaszowi	Szafrańskiemu	z	WME	WAT	
za	pracę	nt.	Development of a system for measuring the 
vibrations of a Small Wind Turbine;

• II	stopnia:	Danielowi	Sterniczukowi	z	WME	WAT	
za	pracę	nt.	Design of a rescue and engineering robot 
manipulation system;

• III	stopnia:	Mateuszowi	Ziubińskiemu	z	WME	WAT	
za	pracę	nt.	Analysis of the possibilities to use an optical 
scanner to determining of the size of post-crash vehicle 
body deformation.

Nagrody	specjalne	w	następujących	kategoriach	otrzy-
mali:

• za	walory	inżynierskie	zaprezentowanej	pracy:
 – Piotr	Golec	z	WME	WAT	za	pracę	pt.	Microstruc-
ture and mechanical properties of friction stir welded 
aluminium alloy 5083;

 – Piotr	Filipek	z	Politechniki	Białostockiej	za	pracę	
nt.	Design and optimization of the braking system of 
the Formula Student vehicle;

• za	walory	militarne	zaprezentowanej	pracy:
 – Bronislava	Marcinova	z	Armed	Forces	Academy	
(Słowacja)	za	pracę:	The influence of bullet pull force 
on muzzle velocity;

 – 	Patrycja	Skrzypkowskal	z	WME	WAT	za	pracę	nt.	
Studies on tribological properties of used engine oils 
applied in military equipment;

• za	walory	naukowe	zaprezentowanej	pracy:
 – Łukasz	Szlaga	z	WME	WAT	za	pracę	pt.	Measure-
ment of mechanical and tribological properties of po-
lymer-based materials;

 – Peter	Csato	z	National	University	of	Public	Servi-
ce	za	pracę	nt.	Simulation of combustion process of 
alternative fuels in gas turbine engines;

• za	walory	poznawcze	zaprezentowanej	pracy:
 – Grzegorz	 Kotysz	 z	Politechniki	Warszawskiej	
za	pracę	pt.	Feasibility study of combustion simula-
tion in a pulsejet engine;

 – Jamal	Hamoud	z	AMW	z	Gdyni	za	pracę:	Numerical 
analysis of the hull’s bow after impact with the wharf.

Krzysztof Gocman

XXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) 
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

Dnia	8.06.2018	r.,	w	auli	nr	19	budynku	nr	36	
odbyło	się	XXIV	Seminarium	Kół	Naukowych	
Studentów	(KNS)	Wydziału	Mechatroniki	i	Lot-
nictwa	(WML).	Uczestniczyli	w	nim	studenci	dzia-
łający	w	czterech	zarejestrowanych	na	Wydziale	
kołach	studenckich,	tj.	KNS	Lotnictwa	i	Kosmo-
nautyki	(opiekun:	kpt.	dr	inż.	Konrad	Wojtowicz),	
KNS	Projektowania,	Wytwarzania	i	Rekonstruk-
cji	(opiekun:	mjr	dr	inż.	Robert	Paszkowski),	KNS	
Systemów	Mechatronicznych	(opiekun:	dr	inż.	Ja-
rosław	Panasiuk)	oraz	KNS	Techniki	Uzbrojenia	
(opiekun:	mjr	dr	inż.	Łukasz	Szmit).

Na	seminarium	zaprezentowanych	zostało	26	prac,	
których	autorami	było	35	studentów	studiów	 inży-
nierskich	oraz	magisterskich.	Prace	oraz	wystąpienia	
studentów	oceniała	komisja	konkursowa	w	składzie:	
prodziekan	ds.	studenckich	dr	inż.	Zdzisław	Rocha-
la	–	przewodniczący	komisji,	mjr	dr	inż.	Maciej	Hen-
zel,	dr	inż.	Małgorzata	Pac	oraz	mjr	dr	inż.	Dariusz	
Rodzik.	Gościnnie	w	komisji	uczestniczył	również	To-
masz	Szczypiński	z	Urzędu	Dozoru	Technicznego.	Swo-
ją	osobą	na	seminarium	zaszczycił	nas	również	Ma-
riusz	Piskała	z	Wytwórni	Sprzętu	Komunikacyjnego	
„PZL-ŚWIDNIK”	SA.

W	trakcie	Seminarium,	przed	aulą,	zaprezentowana	
została	wystawa	części	uzbrojenia,	zorganizowana	przez	
Zakład	Konstrukcji	Specjalnych	Instytutu	Techniki	Uzbro-
jenia.	Cieszyła	się	ona	niezwykle	dużym	zainteresowa-
niem	wśród	przybyłych	studentów.

Tegoroczne	seminarium	KNS	WML,	w	zgodnej	ocenie	
prelegentów,	komisji	konkursowej	oraz	uczestniczących	
w	seminarium	studentów,	pracowników	Wydziału	oraz	
gości	zewnętrznych,	charakteryzowało	się	niezwykle	
wysokim	(a	przede	wszystkim	wyrównanym)	poziomem	
prezentowanych	prac.	Wystąpienia	studentów	zostały	
podzielone	na	dwie	kategorie:	 I	kategoria	obejmowała	
uczestników	z	I–III	roku	studiów	I	stopnia,	natomiast	
w	kategorii	 II	znaleźli	się	studenci	pozostałych	lat	stu-
diów.	Po	wystąpieniach	wszystkich	prelegentów	oraz	
burzliwych	naradach,	komisja	konkursowa	postanowiła	
przyznać	następujące	nagrody:	

• w	kategorii	I:
 – I	miejsce	–	Dawidowi	Adamskiemu	z	KNS	Lotnic-
twa	i	Kosmonautyki	za	pracę	pt.	Zastosowanie czuj-
ników MEMS w układzie orientacji przestrzennej	(opie-
kun	naukowy:	mjr	dr	inż.	Maciej	Henzel);

 – II	miejsce	–	Karolowi	Kozdrowiczowi,	Damianowi	
Maciorowskiemu,	Karolinie	Pazurze,	Maciejowi	
Spychale	z	KNS	Lotnictwa	i	Kosmonautyki	za	pra-
cę	pt.	KO-22/23 – silnik do naddźwiękowego samolotu 
nowej generacji	(opiekun	naukowy:	dr	hab.	inż.	Ry-
szard	Chachurski,	prof.	WAT);

 – III	miejsce	–	Sławomirowi	Patrosiowi	z	KNS	Lot-
nictwa	i	Kosmonautyki	za	pracę	pt.	Model funkcjo-
nalny skrzydła samolotu BOEING 737 NG	(opiekun	
naukowy:	dr	inż.	Krzysztof	Kaźmierczak);

 – wyróżnienie	–	Aleksandrowi	Zadrodze	i	Piotrowi	
Świerczewskiemu	z	KNS	Projektowania,	Wytwa-
rzania	i	Rekonstrukcji	za	pracę	pt.	Projekt wstępny 
robotycznej dłoni sterowanej za pomocą rękawicy senso-
rycznej z wykorzystaniem czujników reagujących na zgi-
nanie	(opiekun	naukowy:	mjr	dr	inż.	Paweł	Płatek);

 – wyróżnienie	–	Ewelinie	Piłce	z	KNS	Lotnictwa	i	Ko-
smonautyki	za	pracę	pt.	Projekt modułu typu slam 
z wykorzystaniem systemu wizyjnego	(opiekun	na-
ukowy:	mgr	inż.	Bartosz	Brzozowski);

• w	kategorii	II:	
 – I	miejsce	–	inż.	Michałowi	Waliszkiewiczowi	z	KNS	
Lotnictwa	i	Kosmonautyki	za	pracę	pt.	Projekt bez-
załogowej platformy latającej typu quadcopter	(opie-
kun	naukowy:	dr	inż.	Zdzisław	Rochala);

 – II	miejsce	–	 inż.	Hubertowi	 Jackowiczowi	oraz	
inż.	Natalii	Szymanek	z	KNS	Lotnictwa	i	Kosmo-
nautyki	za	pracę	pt.	Projekt systemu monitowania sta-
nu roślin z wykorzystaniem robota mobilnego	(opiekun	
naukowy:	dr	inż.	Zdzisław	Rochala);

 – III	miejsce	–	inż.	Katarzynie	Zalejskiej	z	KNS	Lot-
nictwa	i	Kosmonautyki	za	pracę	pt.	System infor-
matyczny do wspomagania procesu szkolenia specja-
listycznego	(opiekun	naukowy:	mjr	dr	inż.	Konrad	
Wojtowicz);

 – wyróżnienie	–	inż.	Mateuszowi	Kaliszowi	z	KNS	
Projektowania,	Wytwarzania	i	Rekonstrukcji	za	pra-
cę	pt.	Analiza numeryczna procesu deformacji regu-
larnych struktur komórkowych typu 2D	(opiekun	na-
ukowy:	mjr	dr	inż.	Paweł	Płatek);

 – wyróżnienie	–	inż.	Damianowi	Szupieńce	z	KNS	
Techniki	Uzbrojenia	za	pracę	pt.	Projekt koncep-
cyjny karabinu przeciwsprzętowego kalibru 12,7 mm 
(opiekun	naukowy:	płk	dr	inż.	Mirosław	Zahor).

Na	tegorocznym	Seminarium	KNS	przyznano	rów-
nież	nagrodę	dyrektora	Instytutu	Techniki	Uzbroje-
nia	za	najlepszą	pracę	w	dziedzinie	techniki	uzbrojenia.	
Jej	 laureatem	został	 inż.	Damian	Szupieńko	za	pracę	
nt.	Projekt koncepcyjny karabinu przeciwsprzętowego ka-
libru 12,7 mm,	którego	opiekunem	naukowym	był	płk	
dr	inż.	Mirosław	Zahor.

Dyplomy	i	nagrody	zostały	rozdane	na	Pikniku	Wy-
działu	Mechatroniki	 i	Lotnictwa.	Wręczał	 je	dziekan	
WML	dr	hab.	 inż.	Stanisław	Kachel	(prof.	WAT)	wraz	
z	przewodniczącym	komisji	konkursowej	dr.	 inż.	Zdzi-
sławem	Rochalą.	Serdecznie	gratulujemy	zwycięzcom	
i	liczymy	na	równie	wysoki	poziom	wystąpień	na	przy-
szłorocznym	XXV	Seminarium	KNS	WML.	

Marta CzyżewskaBartłomiej	Rycek	podczas	prezentacji	swego	referatu

Seminarium	towarzyszyła	wystawa	uzbrojenia	przygotowana	przez	
Zakład	Konstrukcji	Specjalnych

Seminarium	cieszyło	się	sporym	zainteresowaniem	wśród	studentów	
i	kadry	Wydziału
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Dr inż. Anna Kłos laureatką programu START

Fotodiody lawinowe – jakie wzmocnienie fotoprądu 
uda się uzyskać?

WAT w rankingu „Perspektyw”

Dr	inż.	Anna	Kłos	z	Wydziału	Inżynierii	Lądo-
wej	i	Geodezji	WAT	została	laureatką	konkursu	
Fundacji	na	rzecz	Nauki	Polskiej	START	–	najwięk-
szego	programu	stypendialnego	w	Polsce	dla	najlep-
szych	młodych	badaczy	przed	trzydziestym	rokiem	
życia.	Stu	laureatów	tegorocznej	edycji	programu	
zostało	wyłonionych	w	drodze	konkursu	spośród	
890	kandydatów	reprezentujących	wszystkie	dzie-
dziny	nauki.	Program	START,	wspierając	finansowo	
młodych	najzdolniejszych	naukowców	w	począt-
kach	kariery	badawczej,	umożliwia	im	pełne	po-
święcenie	się	nauce.	Roczne	stypendia	w	wysokości	
28	tys.	zł	mogą	przeznaczyć	na	dowolny	cel.

Dr	inż.	Anna	Kłos	jest	absolwentką	Wydziału	Inży-
nierii	Lądowej	 i	Geodezji	WAT.	W	2016	roku	zdobyła	
stopień	naukowy	doktora	nauk	technicznych	w	dyscypli-
nie	geodezja	i	kartografia	za	rozprawę	pt.	Badanie wiary-
godności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sie-
ciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych.	Obecnie	
zajmuje	stanowisko	adiunkta	naukowo-dydaktycznego	
na	Wydziale	Inżynierii	Lądowej	 i	Geodezji	WAT.	Jest	
współautorką	25	publikacji	 indeksowanych	w	Journal	
Citation	Reports,	kierownikiem	projektu	Narodowe-
go	Centrum	Nauki	pt.	Opracowanie innowacyjnej metody 
modelowania geodezyjnych szeregów czasowych z wykorzy-
staniem adaptacyjnego filtru Wienera i zależności w części 
stochastycznej	oraz	wykonawcą	w	ośmiu	innych	projek-
tach	badawczych.	Jest	członkiem	dwóch	zespołów	mię-
dzynarodowych	(m.in.	europejskiej	akcji	COST)	oraz	
uczestniczy	w	pracach	grup	roboczych	Międzynarodo-
wej	Asocjacji	Geodezji,	które	zajmują	się	zastosowaniem	
metod	matematycznych	w	analizach	geodezyjnych	szere-

gów	czasowych.	Współautorka	110	prezentacji	wygło-
szonych	na	konferencjach	międzynarodowych	i	polskich.	
Dr	inż.	Anna	Kłos	dotychczas	odbyła	pięć	staży	zagra-
nicznych	na	Uniwersytecie	w	Luksemburgu,	Królewskim	
Obserwatorium	Belgijskim,	a	ostatnio	przebywała	trzy	
miesiące	w	prestiżowej	jednostce	naukowej	Uniwersyte-
tu	w	Bonn.	Laureatka	trzech	nagród	i	trzech	stypendiów	
międzynarodowych,	a	także	nagrody	indywidualnej	rek-
tora	Wojskowej	Akademii	Technicznej.	Dr	inż.	Anna	Kłos	
jest	promotorem	pomocniczym	w	dwóch	przewodach	
doktorskich	oraz	recenzentką	artykułów	zagranicznych	
indeksowanych	w	Journal	Citation	Reports.

Nabór	do	kolejnego	konkursu	rozpocznie	się	jesie-
nią	br.	Zachęcamy	młodych	naukowców	WAT	do	skła-
dania	wniosków.

Ewa Jankiewicz

Na	to	pytanie	odpowiedzi	będą	poszukiwać	na-
ukowcy	z	Wydziału	Nowych	Technologii	i	Chemii	
(WTC)	Wojskowej	Akademii	Technicznej.	Prze-
prowadzenie	badań	będzie	możliwe	dzięki	przy-
znanemu	finansowaniu	Narodowego	Centrum	
Nauki	na	realizację	projektu	pt.	Badanie możliwości 
opracowania chłodzonych termoelektrycznie fotodiod 
lawinowych z HgCdTe z zakresu średniej podczerwie-
ni.	Kierownikiem	grantu	jest	mjr	dr	inż.	Małgorza-
ta	Kopytko	z	Instytutu	Fizyki	Technicznej	WTC.

Celem	projektu	jest	przeprowadzenie	badań	podstawo-
wych	w	zakresie	określenia	konstrukcji	i	opracowania	tech-
nologii	wytwarzania	fotodiod	lawinowych	(z	ang.	Avalanche 
PhotoDiode	–	APD)	z	HgCdTe,	pracujących	przy	użyciu	chło-
dzenia	termoelektrycznego	(ok.	200	K),	w	średniofalowym	
zakresie	podczerwieni	(z	długościami	fali	odcięcia	do	5	μm).

W ramach projektu planujemy zbadać, czy w tych wa-
runkach możliwe jest uzyskanie wzmocnienia fotoprądu oraz 
jakie czynniki mają decydujący wpływ na wielkość tego zja-

wiska	–	wyjaśnia	mjr	Kopytko.	Wstępne badania poka-
zują, że w klasycznej fotodiodzie z HgCdTe wytworzonej 
we wspólnym laboratorium WAT – Vigo System SA techniką 
epitaksji ze związków metaloorganicznych w formie gazo-
wej (ang. Metalo-Organic Chemical Vapour Deposition	–	
MOCVD), możliwe jest uzyskanie lawinowego powielania 
nośników. Uzyskano maksymalnie trzykrotne wzmocnienie 
fotoprądu dla napięcia 8 V w kierunku zaporowym i tempera-
tury 180 K. Lepsze parametry średniofalowych fotodiod lawi-
nowych z HgCdTe pracujących bez chłodzenia kriogenicznego 
planujemy uzyskać poprzez udoskonalenie wielowarstwowej 
architektury elementu fotoczułego detektora, ulepszenie pro-
cedur wzrostu heterostruktur odpowiadających wybranej ar-
chitekturze oraz usprawnieniu „processingu” – procesu tech-
nologicznego wytwarzania elementu detekcyjnego	–	dodaje	
kierownik	projektu	mjr	Kopytko.

Fotodiody	lawinowe	mogą	wykrywać	promieniowa-
nie	elektromagnetyczne	o	ekstremalnie	małym	natęże-
niu.	Jest	to	możliwe	dzięki	wykorzystaniu	zjawiska	po-
wielania	lawinowego.	Podobnie	jak	w	zwykłej	fotodiodzie,	

przewodzenia	diody),	nośniki	ładunku	są	przyśpieszane	
w	zewnętrznym	polu	elektrycznym	i	powodują	wybijanie	
kolejnych	elektronów	–	ich	liczba	rośnie	lawinowo	(stąd	
nazwa	diody).	Pierwotny	fotoprąd	zostaje	w	ten	sposób	
wzmocniony	od	kilku	do	kilku	milionów	razy	(zależnie	
od	przyłożonego	napięcia	–	im	wyższe	napięcie	wstecz-
ne,	tym	większe	wzmocnienie).	Fotodiody	lawinowe	
o	najwyższym	wzmocnieniu	pozwalają	na	wykrywanie	
nawet	pojedynczych	fotonów.	Fotodiody	APD	znajdują	
powszechne	zastosowanie	w	ultraczułej	spektroskopii,	
dalmierzach	laserowych,	radarach	optycznych,	telekomu-
nikacji	światłowodowej,	a	także	w	otwartej	przestrzeni.

Niedawno	w	Stanach	Zjednoczonych	została	wyda-
na	książka	pt.	Antimonide-based Infrared Detectors: A New 
Perspective	autorstwa	zespołu	naukowego	Zakładu	Fizy-
ki	Ciała	Stałego	WTC	WAT:	prof.	dr.	hab.	inż.	Antonie-
go	Rogalskiego,	mjr	dr	inż.	Małgorzaty	Kopytko	i	płk.	
dr.	hab.	 inż.	Piotra	Martyniuka	(spie.org/Publications/
Book/2278813).

Ewa Jankiewicz

w	wyniku	zjawiska	fotowoltaicznego	oświetlone	złącze	
p-n	jest	źródłem	fotoprądu.	Po	przyłożeniu	odpowiednio	
wysokiego	napięcia	wstecznego	(przeciwnie	do	kierunku	

W	Rankingu	Szkół	Wyższych	Perspektywy	2018	
po	raz	19	oceniono	polskie	uczelnie	oraz	68	głów-
nych	kierunków	studiów.	Wśród	najlepszych	uczel-
ni	akademickich	w	Polsce	w	roku	2018	znalazły	się	
Uniwersytet	Warszawski,	Uniwersytet	Jagielloński	
oraz	Politechnika	Warszawska.	

W	grupie	uczelni	niepublicznych	pierwsze	miejsce	
po	raz	kolejny	zajęła	Akademia	Leona	Koźmińskiego	
w	Warszawie,	drugie	–	SWPS	Uniwersytet	Humani-
stycznospołeczny	w	Warszawie,	natomiast	trzecie	miej-
sce	zajęła	Uczelnia	Łazarskiego	w	Warszawie.	
Ranking	państwowych	wyższych	szkół	zawodo-
wych	otwiera	Państwowa	Szkoła	Wyższa	 im.	
Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej,	a	tuż	
za	nią	Akademia	im.	Jakuba	z	Paradyża	w	Gorzo-
wie	Wielkopolskimi	i	Państwowa	Wyższa	Szkoła	
Techniczno-Ekonomiczna	im.	ks.	B.	Markiewicza	
w	Jarosławiu.

W	klasyfikacji	generalnej	rankingu	najlepszych	uczelni	
akademickich	w	Polsce	Wojskowa	Akademia	Techniczna	
została	sklasyfikowana	na	36	pozycji.	Na	ogólną	ocenę	
złożyły	się	takie	kryteria	jak:	
• prestiż	uczelni	ze	wskaźnikiem	wynikającym	z	bada-

nia	opinii	kadry	akademickiej	oraz	międzynarodowej	
pozycji	i	uznania	uczelni;

• absolwenci	na	rynku	pracy,	gdzie	mierzalnym	wskaźni-
kiem	są	badania	Ekonomiczne Losy Absolwentów	realizo-
wane	przez	MNiSW	oraz	preferencje	pracodawców;

• innowacyjność	mierzona	liczbą	patentów,	praw	ochron-
nych	i	wdrożeń	oraz	środków	pozyskanych	z	UE;

• potencjał	naukowy	uwzględniający	ocenę	parame-
tryczną	MNiSW,	uprawnienia	do	nadawania	stopni	
naukowych	i	nasycenie	kadrą	o	najwyższych	kwali-
fikacjach;

• efektywność	naukowa,	czyli	liczba	publikacji	i	cyto-
wań	oraz	Field-Weighted Citation Impact,	rozwój	kadry	
własnej,	nadane	stopnie	naukowe;

• warunki	kształcenia	obejmujące	dostępność	wysoko	
kwalifikowanych	kadr	dla	studentów	i	akredytacje;

• umiędzynarodowienie	uwzględniające	programy	stu-
diów	w	językach	obcych,	studiujących	w	językach	
obcych,	studentów	cudzoziemskich,	nauczycieli	aka-
demickich	z	zagranicy,	wymianę	studencką	wyjaz-
dową	i	przyjazdową	i	wielokulturowość	środowiska	
studenckiego.

W	poszczególnych	grupach	kryteriów	zajęliśmy	na-
stępujące	miejsca:

• prestiż	akademicki	–	41,
• absolwenci	na	rynku	pracy	–	41,
• innowacyjność	–	27,
• potencjał	naukowy	–	41,
• efektywność	naukowa	–	20.

Wśród	24	ocenianych	uczelni	technicznych	
w	Polsce	zajęliśmy	9	miejsce.	W	rankingu	21	kie-

runków	technicznych	zajęliśmy	następujące	miejsca:
• elektronika	i	telekomunikacja	–	10,
• geodezja	i	kartografia	–	5,
• mechatronika	–	10,
• budownictwo	–	12,
• mechanika	i	budowa	maszyn	–	13,
• energetyka	–	11,
• inżynieria	materiałowa	–	14,
• logistyka	–	2,
• informatyka	–	18.	

W	rankingu	5	kierunków	ścisłych	chemia	–	12,	zaś	
w	obszarze	3	kierunków	ekonomicznych	zarządzanie	
prowadzone	na	Wydziale	Cybernetyki	zajęło	30+	miej-
sce	w	Polsce.	Informacje	na	temat	metodologii	Rankingu	
Szkół	Wyższych	2018,	składu	Kapituły,	prezentacje	wio-
dących	uczelni	i	wydziałów,	szczegółowe	tabele,	znajdują	
się	pod	adresem	www.perspektywy.pl/RSW2018.

Ewa Jankiewicz

http://www.perspektywy.pl/RSW2018
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Potęga ludzkiej wyobraźni

W	dniu	5	czerwca	2018	r.	Liceum	Ogólnokształ-
cące	im.	Marii	Konopnickiej	w	Poddębicach	gościło	
przedstawicieli	Wojskowej	Akademii	Technicznej,	
którzy	przygotowali	i	prowadzili	wykłady	dla	lice-
alistów.	Spotkania	tego	rodzaju	są	owocem	kilku-
letniej	współpracy	poddębickiego	LO	z	uczelnią,	
która	–	w	ramach	patronatu	nad	szkołą	–	otwiera	
przed	jej	uczniami	dostęp	do	zagadnień	dotyczą-
cych	nauki	i	techniki	niedostępnych	dla	szerokiego	
grona	odbiorców.

Dodatkową	zaletą	takich	spotkań	jest	to,	że	dzięki	nim	
młodzież	poznaje	sposób	prowadzenia	zajęć	i	przekazy-
wania	wiedzy	na	uczelniach	wyższych.	Wśród	przedsta-
wicieli	WAT	był	prorektor	ds.	naukowych	prof.	dr	hab.	
inż.	Krzysztof	Czupryński	–	absolwent	szkoły	i	wieloletni	
jej	przyjaciel,	który	wygłosił	wykład	pt.	Chemia nadzwy-
czajnym zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka. Kontro-
wersje.	Na	specjalnie	przygotowanym	stoisku,	nad	któ-
rym	sprawował	opiekę	mgr	inż.	Wiesław	Szczygielski,	
licealiści	mogli	zasięgnąć	informacji	o	aktualnej	ofercie	
edukacyjnej	Wojskowej	Akademii	Technicznej,	o	orga-
nizacji	studiów	na	poszczególnych	kierunkach	i	zasadach	
rekrutacji.	Uczniowie	mogli	porozmawiać	także	z	sierż.	
pchor.	Bartoszem	Szcześniakiem,	dzięki	któremu	moż-
na	było	poznać	bliżej	codzienność	życia	studenckiego.	
Pracownicy	kilku	wydziałów	uczelni	przygotowali	zaję-
cia	o	zróżnicowanej	tematyce	–	każdy	licealista	znalazł	
więc	tutaj	coś	dla	siebie.	

W	trakcie	 trwania	 wykładu	 prof.	Czupryński,	
w	sposób	popularnonaukowy,	przedstawił	współcze-
sne	problemy	związane	z	ochroną	środowiska.	Pokazał,	
że	we	wszystkich	osiągnięciach	ułatwiających	nam	życie	
korzystamy	z	wiedzy	należącej	do	dziedziny	chemii.	Che-
mia	to	nie	tylko	nawozy	sztuczne,	środki	ochrony	rośli,	
lekarstwa,	kosmetyki,	tworzywa	sztuczne,	ale	i	materia-
ły	budowlane,	komputery,	materiały	dla	przemysłu	sa-
mochodowego,	paliwa,	a	nawet	ekologiczne	elektrow-
nie	przetwarzające	energię	słoneczną	na	elektryczną.	
Wszystkie	te	materiały	i	technologie	powstają	z	surow-
ców	przetworzonych	w	procesach	chemicznych.	Wy-
suwanie	kategorycznych	twierdzeń,	że	chemia	nas	tru-
je,	wymaga	od	mówiącego	te	słowa	znajomości	definicji	
trucizny.	Autor	przedstawił	podstawową	wiedzę	toksy-
kologiczną,	podkreślając	skomplikowany	mechanizm	od-
działywania	trucizn	na	organizmy	żywe.	Zwrócił	uwagę	
na	toksyczne	działanie	metali	ciężkich,	pestycydów,	nie-
których	polimerów	i	dioksyn.	Podkreślił	konieczność	
umiejętnego	stosowania	dodatków	do	żywności,	zwra-
cając	uwagę	na	częsty	brak	wiedzy	z	zakresy	chemii	u	ko-
mentujących	zagrożenia.

Wykład	został	zakończony	obszernym	komentarzem	
i	trzema	głównymi	wnioskami:

• Nawet	lekarstwo	może	być	trucizną,	a	trucizna	le-
karstwem!

• Chemia	nie	truje,	zatruwa	człowiek!
• Niepotrzebnie	szukasz	„ekologicznej”	żywności,	je-
śli	opakowania	po	niej	spalasz	we	własnym	piecu	lub	
wyrzucasz	do	morza!	
Mgr	inż.	Katarzyna	Siok	i	mgr	inż.	Anna	Schismak	–		

doktorantki	z	Zakładu	Teledetekcji,	Fotogrametrii	i	Roz-
poznania	Obrazowego	Instytutu	Geodezji	–	przedstawiły	
wykład	pt.	Zdjęcia lotnicze i satelitarne – cywilne i wojskowe 
aspekty wykorzystania.	W	ramach	wykładu	zostały	przed-
stawione	techniki	pozyskiwania	danych	obrazowych	wy-
korzystywanych	na	potrzeby	teledetekcji,	fotogrametrii	
i	rozpoznania	obrazowego.	Zwrócono	uwagę	na	klu-
czową	rolę	zdjęć	lotniczych	i	zobrazowań	satelitarnych	
w	aspekcie	sprawnego	pozyskiwania	rzetelnych	informacji	

o	elementach	pokrycia	terenu.	Uczniowie	mieli	okazję	
zapoznać	się	z	charakterystyką	obrazów	rejestrowanych	
na	różnych	pułapach,	a	także	zastosowaniem	tych	danych	
w	zależności	od	ich	rozdzielczości	przestrzennej,	spek-
tralnej,	radiometrycznej	i	czasowej.	Prelegentki	zapre-

zentowały	na	przykładach	różnorodność	zastosowań	
lotniczych	i	satelitarnych	danych	obrazowych	zarówno	
do	celów	wojskowych,	jak	i	cywilnych.	Omówione	zo-
stały	zagadnienia	dotyczące	m.in.	fotointerpretacji,	analiz	
wieloczasowych,	klasyfikacji,	opracowania	ortofotoma-
py	czy	generowania	wirtualnych	modeli	terenu.	Wśród	
uczniów	zainteresowanie	wzbudziło	wykorzystanie	zo-
brazowań	zarejestrowanych	w	zakresach	podczerwonych	
promieniowania	elektromagnetycznego	do	precyzyjnych	
badań	środowiska	naturalnego.

Dr	inż.	Dorota	Węgłowska	z	Instytutu	Chemii	Wy-
działu	Nowych	Technologii	i	Chemii	przedstawiła	wykład	
pt.	Metody zobrazowania 3D.	Uczniowie	dowiedzieli	się	
z	niego,	jakie	są	wskazówki	odczytania	informacji	na	te-
mat	rozmieszczenia	przestrzennego	obiektów	na	pod-
stawie	zdjęcia	2D,	jakie	są	czynniki	fizjologiczne	widzenia	
stereoskopowego	oraz	 jaka	 jest	historia	zobrazowa-
nia	3D.	Licealiści	próbowali	również	zobaczyć	obrazy	
3D	ze	stereogramów	oraz	filmy	3D	za	pomocą	okula-
rów	anaglifowych.	Zainteresowanie	słuchaczy	wzbudzi-
ły	szczegóły	budowy	wyświetlacza	ciekłokrystalicznego,	
w	tym	tego	znajdującego	się	w	ich	smartfonach,	w	któ-
rych	mogli	sprawdzić	sposób	ułożenia	cząsteczek	za	po-
mocą	polaryzatorów	liniowych.	Uczniowie	zapoznali	się	
z	różnymi	urządzeniami	i	technikami	do	widzenia	prze-
strzennego	(okulary	polaryzacyjne,	okulary	migawkowe)	
oraz	do	zobrazowania	przestrzennego	(wyświetlacze	
wolumetryczne,	efekt	Peppers-ghost);	dowiedzieli	się	
również,	jak	mogą	podobny	efekt	uzyskać	konstruując	
taki	wyświetlacz	samodzielnie	w	domu.

Dr	inż.	Mariusz	Wierzbowski	z	Instytutu	Systemów	
Elektronicznych	Zakładu	Eksploatacji	Systemów	Elek-
tronicznych	Wydziału	Elektroniki	przedstawił	wykład	pt.	
Zastosowanie algorytmów inteligencji obliczeniowej w nowo-
czesnych rozwiązaniach urządzeń technicznych.	Prelekcja	
była	wprowadzeniem	do	zagadnień	sztucznej	inteligen-
cji	–	dziedziny	obecnie	szybko	się	rozwijającej	i	znajdu-
jącej	coraz	szersze	zastosowanie.	Prowadzący	pokazał,	
jakie	metody,	mechanizmy	i	algorytmy,	zwane	ogólnie	
inteligencją	obliczeniową,	kryją	się	za	tym	pojęciem.	

Wykład	składał	się	z	dwóch	części.	Część	pierwsza	była	
ilustracją	współczesnych	zastosowań	sztucznej	 inteli-
gencji.	Tu	przedstawione	zostały	przykłady	zastosowa-
nia	jej	w	pojazdach	autonomicznych,	w	robotyce,	w	roz-
poznawaniu	obrazów,	w	rozpoznawaniu	mowy	ludzkiej	
(np.	do	celów	automatycznego	tłumaczenia	języków	lub	
wydawania	komend	głosowych),	również	zastosowania	
w	identyfikacji	osób	na	podstawie	danych	biometrycznych	
(takich	jak	głos,	tęczówka	oka,	odciski	linii	papilarnych,	
kod	DNA	czy	obraz	twarzy),	a	także	mniej	oczywiste	
zastosowania,	jak	klasyfikacja	oraz	wspomaganie	podej-
mowania	decyzji,	np.	w	medycynie,	ekonomii	czy	banko-
wości,	a	nawet	w	astrofizyce;	ponadto	prognozowanie,	
od	kursów	walut	czy	cen	obligacji	po	zapotrzebowanie	
domów	na	energię	elektryczną,	w	końcu	sterowanie	–	
czy	to	procesami	ekonomicznymi	lub	przemysłowymi,	
czy	też	urządzeniami	mechanicznymi.	Druga	część	wy-
kładu	w	przystępny	sposób	przedstawiła	metody	i	algo-
rytmy	realizujące	przedstawione	wcześniej	możliwości	
sztucznej	 inteligencji,	przy	czym	skupiono	się	głównie	
na	zagadnieniu	klasyfikacji	za	pomocą	sztucznych	sieci	
neuronowych.	Wprowadzone	zostało	pojęcie	sztucznego	
neuronu	oraz	sieci	złożonej	z	takich	jednostek,	zwrócono	
przy	tym	szczególną	uwagę	na	fakt,	iż	nie	chodzi	o	struk-
tury	biologiczne,	ale	o	algorytmy	obliczeniowe	bazujące	
na	solidnych	podstawach	matematycznych,	a	które	histo-

rycznie	rzeczywiście	wywodzą	się	od	prób	modelowania	
biologicznych	struktur	mózgowych.	W	trakcie	wykładu	
wytłumaczono,	że	sztuczną	sieć	neuronową	traktuje	się	
jako	uniwersalną	funkcję	aproksymującą	i	pokazano,	jaki	
związek	ma	aproksymacja	z	zagadnieniem	klasyfikacji.	
Omówiono	problemy	klasyfikacji	zbiorów	separowal-
nych	oraz	nieseparowalnych	liniowo,	zwrócono	uwagę	
na	ważną	właściwość	sieci	neuronowych,	jaką	jest	umie-
jętność	generalizacji,	a	także	wspomniano	o	niekorzyst-
nych	przypadkach	niedotrenowania	i	przetrenowania	sieci	

Czy	jesteśmy	w	stanie	przewidzieć,	gdzie	nas	zaprowadzą	nowoczesne	technologie?

– To były bardzo ciekawe zajęcia. Dowiedzia-
łam się np. że trucizna nie zawsze truje, a głośne 
doniesienia medialne o szkodliwości wszystkiego, 
co związane z chemią, nie muszą być prawdziwe

– Wszystko, o czym usłyszeliśmy, poparte było 
wieloma przykładami z życia, dzięki czemu che-
mia stała się dla nas bliższa, bardziej zrozumiała

– Wykład uświadomił mi, że wiedza chemiczna 
przydaje się nie tylko na zajęciach w szkole, ale 
w życiu codziennym, a świadome z niej korzysta-
nie może dać nam wiele korzyści

– Poznaliśmy wiele nieprawdziwych mitów i ina-
czej spojrzeliśmy na powszechne opinie na temat 
chemii
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neuronowej.	Przedstawiono	też	typowy	schemat	postę-
powania	przy	tworzeniu	systemu	opartego	o	sztuczne	
sieci	neuronowe,	wyróżniając	takie	kroki	jak	digitalizacja	
obiektu	rzeczywistego,	parametryzacja	obiektu,	mode-
lowanie	obiektu	i	ostatecznie	–	jego	ewaluacja.	Pod	ko-
niec	wykładu	zaprezentowano	jeszcze	przykłady	dwóch	
metod	inteligencji	obliczeniowej,	jednej	będącej	pamię-
cią	asocjacyjną,	ilustrując	jej	przykładowe	wykorzysta-
nie	do	rozpoznawania	cyfr	na	podstawie	ich	obrazu	oraz	
drugiej,	w	postaci	algorytmów	genetycznych,	opierając	się	
na	przykładowym	wykorzystaniu	do	opracowania	pro-
stego	modelu	pojazdu	dwukołowego	zdolnego	do	poko-
nania	zróżnicowanego	symulowanego	terenu.

Dr	inż.	Grzegorz	Sławiński	zastępca	kierownika	Ka-
tedry	Mechaniki	i	Informatyki	Stosowanej	Wydziału	Me-
chanicznego	przedstawił	wykład	pt.	Symulacje komputero-
we współczesnym narzędziem XXI wieku.	Wiek	XX	i	XXI	
przyczynił	się	do	bardzo	szybkiego	rozwoju	technologii	
informacyjnych	oraz	związanych	z	nimi	technik	oblicze-
niowych.	Ciągły	 i	szybki	postęp	technologiczny	każdej	
dziedziny	nauki	i	ludzkiej	aktywności	wymusza	na	użyt-
kownikach	stosowanie	symulacji	komputerowych.	Moty-
wem	przewodnim	prezentacji	było	uświadomienie	mło-
dzieży	faktu,	iż	symulacje	komputerowe	są	nieodzownym	
i	koniecznym	narzędziem	stosowanym	do	rozwiązywa-
nia	bardzo	wielu	problemów	naukowych	i	inżynierskich	
pojawiających	się	obecnie	nie	tylko	w	gospodarce,	ale	
i	życiu	codziennym.	Przedstawione	problemy	w	dużej	
mierze	oparte	były	na	przykładach	badań	realizowanych	
w	Katedrze	Mechaniki	i	Informatyki	Stosowanej	WME,	
wskazywały	potencjalne	korzyści	z	rozwoju	tego	po-
dejścia	w	szeroko	rozumianej	 inżynierii	mechanicznej.	
Uczniowie	mieli	okazję	zapoznać	się	z	symulacjami	nu-
merycznymi	szczególnie	przydatnymi	tam,	gdzie	ana-
lityczne	wyznaczenie	rozwiązania	byłoby	zbyt	praco-
chłonne,	a	niekiedy	nawet	niemożliwe.	Prezentowane	
przykłady	dotyczyły	szerokiego	spektrum	zagadnień,	

począwszy	od	badania	mikrostruktur	i	elementów	kon-
strukcyjnych	wykonanych	z	kompozytów	ceramicznych	
oraz	gradientowych.	Zaprezentowano	symulacje	kompu-
terowe	inżynierskich	aplikacji	wojskowych	dotyczących	
pancerzy	i	osłon	przeciwminowych	pojazdów	wojsko-
wych,	mostów	wojskowych	oraz	broni	precyzyjnej.	Wy-
kład	rozszerzono	o	symulacje	aplikacji	inżynierii	cywilnej	
w	zakresie	projektowania	stentów	kardiochirurgicznych,	
nitowanych	lotniczych	konstrukcji	nośnych,	platform	
kolejowych	do	przewozu	samochodów	TIR,	hamulców	
kompozytowych,	drogowych	barier	ochronnych,	ruro-
ciągów	przesyłowych,	podwozi	samolotów	i	śmigłowców,	
warstw	wierzchnich	elementów	silników	itd.	Największe	
zainteresowanie	uczniów	zaproszonych	klas	wzbudziły	
symulacje	dotyczące	bezpieczeństwa	–	zarówno	pasaże-
rów	pojazdów	drogowych,	jak	i	wojskowych,	gdzie	dzięki	
symulacjom	możliwe	jest	obserwowanie	zachodzących	
procesów	w	zjawiskach,	które	w	rzeczywistości	trwają	
ułamki	sekund.

O	bardzo	życzliwym	odbiorze	treści	wykładów	świad-
czą	wypowiedzi	uczniów	po	zajęciach.

Oprac. Wiesław Szczygielski
Anna Perlińska-Supeł

Warsztaty AutoCAD-a „za free”!
12	czerwca	2018	roku	Biuro	Karier	WAT	i	BEST	

WAT,	we	współpracy	z	Ośrodkiem	Kształcenia	
Zawodowego	ELPRO,	zaprosili	studentów,	dokto-
rantów	i	absolwentów	na	bezpłatny	certyfikowany	
warsztat	o	tematyce	modelowania	3D	w	Auto-
CAD,	który	jest	programem	wykorzystywanym	
do	komputerowego	wspomagania	projektowania.	
Umiejętność	obsługi	tego	programu	jest	jedną	
z	kluczowych	kompetencji	w	branży	projektowej.

W	praktyczne	zastosowanie	modelowania	3D	w	Au-
toCAD	w	projektowaniu	wprowadził	doświadczony	spe-
cjalista	z	Ośrodka	Kształcenia	Zawodowego	ELPRO,	
który	podzielił	się	wiedzą	na	podstawie	przygotowane-
go	modelu	części	metalowej.	Omawiane	na	spotkaniu	
zagadnienia	miały	na	celu	usystematyzować	wiedzę,	po-
kazać	funkcjonalność	programu	oraz	zachęcić	uczestni-
ków	do	dalszej	nauki	i	doskonalenia	swoich	umiejętności	
np.	na	kursach	z	oferty	ELPRO,	na	które	każdy	z	biorą-
cych	udział	w	wydarzeniu	otrzymał	bon	rabatowy	w	wy-

sokości	55%.	Każdy	z	uczestników	otrzymał	także	certy-
fikat	Autodesk,	który	można	wpisać	jako	potwierdzenie	
zdobycia	wiedzy	w	CV.

Dziękujemy	studentom,	doktorantom	i	absolwentom	
aktywnie	i	z	zainteresowaniem	uczestniczącym	w	wyda-
rzeniu	oraz	Ośrodkowi	Kształcenia	Zawodowego	ELPRO	
za	zaangażowanie	i	współpracę.	

Planujemy	już	kolejne	wydarzenia	we	współpracy	
z	Ośrodkiem	Kształcenia	Zawodowego	ELPRO,	do	zo-
baczenia	na	jesieni!	

Jeśli	chcecie	więcej	wydarzeń	w	tej	lub	innej	tematy-
ce,	piszcie	do	nas:	kariera@wat.edu.pl.

Sylwia Przybylska
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Prof. Roman Dąbrowski laureatem nagrody im. Woj-
ciecha Świętosławskiego
Tegorocznym	laureatem	nagrody	specjalnej	

im.	Wojciecha	Świętosławskiego	został	emery-
towany	nauczyciel	akademicki	Wydziału	Nowych	
Technologii	i	Chemii	WAT	prof.	dr	hab.	inż.	Roman	
Dąbrowski	–	uznany	na	świecie	autorytet	naukowy	
w	obszarze	syntezy	związków	ciekłokrystalicznych.

Nagroda	przyznawana	jest	przez	Zarząd	Oddziału	
Warszawskiego	Polskiego	Towarzystwa	Chemiczne-
go	od	2013	r.	Jej	laureaci	posiadają	wybitne	osiągnięcia	
w	dziedzinie	chemii,	technologii	chemicznej	 i	nauk	po-
krewnych.	Celem	wyróżnienia	jest	wspieranie	oraz	pro-
pagowanie	działalności	badawczej	chemików	z	regionu	
warszawskiego,	 jak	również	upamiętnienie	sylwetki	 jej	
patrona	–	prof.	Wojciecha	Świętosławskiego,	wybitne-
go	polskiego	chemika,	przewodniczącego	Polskiego	To-
warzystwa	Chemicznego,	dwukrotnie	nominowanego	
do	Nagrody	Nobla	w	dziedzinie	chemii.

Uhonorowanie	 laureatów	 konkursu	 odbyło	 się	
14	czerwca	w	Gmachu	Technologii	Chemicznej	Wydziału	
Chemicznego	Politechniki	Warszawskiej.	Nagrody	wrę-
czył	prezes	zarządu	OW	PTChem	prof.	dr	hab.	inż.	Ro-
bert	Nowakowski	(IChF	PAN).	Dziękując	za	to	szcze-
gólne	wyróżnienie,	prof.	Dąbrowski	powiedział,	że	jest	
ono	podwójną	satysfakcją,	ponieważ	właśnie	w	Gmachu	
Technologii	Chemicznej	PW,	57	lat	temu	odbierał	dyplom	
ukończenia	studiów.	Profesor	podkreślił,	że	wyniki,	któ-
re	uzyskał	kierowany	przez	niego	zespół,	są	rezultatem	
inspirującej	współpracy	międzynarodowej,	zwłaszcza	
z	ośrodkami	chińskimi	i	indyjskimi.	Uroczystość	uświet-
nił	wykład	prof.	Pierre	Auderbert	z	Ecole	Normale	Su-
perieure	de	Cachan	we	Francji.

Podczas	odbierania	nagrody	prof.	Dąbrowskiemu	to-
warzyszyli	przedstawiciele	Wojskowej	Akademii	Tech-
nicznej:	prorektor	ds.	naukowych	prof.	Krzysztof	Czu-
pryński,	dziekan	Wydziału	Nowych	Technologii	i	Chemii	
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Cudziło,	prodziekan	ds.	na-
ukowych	WTC	dr	hab.	 inż.	Paweł	Perkowski,	kierow-
nik	Zakładu	Chemii	ppłk	dr	hab.	 inż.	Przemysław	Kula	
oraz	kierownik	Zakładu	Fizyki	i	Technologii	Kryształów	
dr	hab.	inż.	Wiktor	Piecek.

Zgodnie	 z	regulaminem	 nagrody	 przyznawane	
są	w	trzech	stopniach	za	prace	opublikowane	lub	wy-
konane	w	ostatnich	pięciu	latach.	Ponadto	Oddział	War-

szawski	może	przyznać	nagrodę	specjalną	naukowcom,	
którzy	w	sposób	szczególny	zasłużyli	się	dla	rozwoju	
polskiej	chemii,	zarówno	w	sensie	badawczym,	jak	i	po-
pularyzatorskim.	Podczas	rozpatrywania	wniosków	jury	
ocenia	kandydatów,	biorąc	pod	uwagę	m.in.	nowator-
stwo	badań,	rolę	nominowanego	w	wykonaniu	pracy,	
znaczenie	pracy	dla	rozwoju	chemii	w	Polsce,	znaczenie	
osiągnięć	praktycznych,	znaczenie	pracy	w	rozwoju	na-
ukowym	nominowanego,	rangę	czasopisma,	w	którym	
ukazała	się	praca,	czy	też	wdrożenie	patentu	lub	zasto-
sowanie	praktyczne.

Prof.	dr	hab.	inż.	Roman	Dąbrowski	urodził	się	6	mar-
ca	1937	r.	w	Warszawie.	Studia	chemiczne	ukończył	
na	Wydziale	Chemicznym	Politechniki	Warszawskiej	
w	1961	r.	W	tym	samym	roku	(1	marca)	rozpoczął	pracę	
na	Wydziale	Chemicznym	Wojskowej	Akademii	Technicz-
nej,	na	którym	uzyskał	stopień	doktora	nauk	technicznych	
na	podstawie	rozprawy	pt.	Otrzymywanie i badanie prze-
wodnictwa polimerów ftaleinowych.	Następnie	(w	1971	r.)	
uzyskał	stopień	doktora	habilitowanego	w	zakresie	nauk	
technicznych.	W	roku	1973	został	mianowany	na	sta-
nowisko	docenta	 i	kierował	Zakładem	Chemii	Orga-
nicznej,	a	później	Katedrą	Chemii.	W	roku	1981	uzy-
skał	tytuł	profesora	nadzwyczajnego	nauk	technicznych,	
w	1989	r.	–	profesora	zwyczajnego	nauk	chemicznych,	

mailto:kariera@wat.edu.pl
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a	w	1991	r.	został	mianowany	na	stanowisko	profesora	
zwyczajnego.	Prof.	Dąbrowski	odszedł	na	emeryturę	
1	października	2015	r.

Działalność	naukowa	prof.	Dąbrowskiego	charakte-
ryzowała	się	multidyscyplinarnością.	Publikacje	profesora	
dotyczą	zarówno	chemii	organicznej	(synteza	związków	
ciekłokrystalicznych),	 jak	 i	chemii	fizycznej	w	zakresie	
termodynamiki	 przejść	 fazowych	 i	optoelektroniki.	
Na	początku	kariery	zajmował	się	głównie	badaniem	
półprzewodników	organicznych.	Następnie	(w	1975	r.)	
w	Wojskowej	Akademii	Technicznej	dołączył	do	nowo	
powstałego	wielodyscyplinarnego	zespołu	do	opracowa-
nia	technologii	budowy	wskaźników	ciekłokrystalicznych,	
kierowanego	przez	prof.	Józefa	Żmiję.	Prof.	Dąbrowski	
rozpoczął	prace	w	zakresie	syntezy	związków	ciekło-
krystalicznych.	W	tej	tematyce	pracuje	aktualnie,	mimo	
przejścia	na	emeryturę.	Wyniki	badawcze	i	aplikacyj-
ne,	które	uzyskuje	pozwalają	zaliczyć	jego	samego	oraz	
ośrodek,	który	stworzył,	do	liderów	w	skali	światowej.	
Jest	twórcą	ponad	90	patentów.	Ponadto	wypromował	
kilkunastu	doktorów.	Wynikiem	pracy	zespołu	kierowa-
nego	przez	prof.	Dąbrowskiego	jest	synteza	ponad	3000	
nowych	związków	ciekłokrystalicznych	i	ponad	2000	ro-
dzajów	mieszanin	ciekłokrystalicznych	dla	różnych	rodza-
jów	efektów	elektrooptycznych.	Za	bazą	SCOPUS	można	
podać,	że	laureat	jest	współautorem	641	publikacji	cy-
towanych	3200	razy	(bez	autocytowań),	co	daje	indeks	
Hirsha	równy	26.	Wysoką	bieżącą	aktywność	naukową	
laureata	potwierdza	fakt,	że	w	2017	r.	był	współautorem	
19	publikacji	z	listy	A,	a	w	2018	r.	ukazało	się	już	5	jego	
publikacji	w	wysoko	punktowanych	czasopismach.

Obok	prof.	Romana	Dąbrowskiego,	tegorocznymi	
laureatami	konkursu	zostali:	prof.	Krzysztof	Woźniak	
(UW)	–	nagroda	I	stopnia,	dr	Wojciech	Chaładaj	(IChO	
PAN)	–	nagroda	II	stopnia,	mgr	Łukasz	Skórka	(PW)	–	
nagroda	III	stopnia.

Ewa Jankiewicz
Monika Przybył

22 Piknik Naukowy
19	czerwca	2018	r.	odbyło	się	spotkanie	pod-

sumowujące	uczestnictwo	studentów	oraz	na-
ukowców	z	WAT	w	jednej	z	największych	imprez	
naukowych	w	Europie,	jaką	jest	Piknik	Naukowy	
Polskiego	Radia	i	Centrum	Nauki	Kopernik.

Z	młodymi	naukowcami	oraz	studentami	z	kół	nauko-
wych,	którzy	popularyzowali	osiągnięcia	naszej	Akademii	
podczas	tegorocznego	22	Pikniku	Naukowego	spotkał	
się	prorektor	ds.	naukowych	prof.	dr	hab.	 inż.	Krzysz-
tof	Czupryński	oraz	prorektor	ds.	studenckich	dr	hab.	
inż.	Marzena	Tykarska.	Dziękując	wszystkim	za	zaanga-
żowanie,	prof.	Krzysztof	Czupryński	wyraził	nadzieję,	
że	tradycja	uczestnictwa	Wojskowej	Akademii	Tech-
nicznej	w	piknikach	naukowych	będzie	podtrzymywana.	

Wszyscy	zaangażowani	w	tegoroczną	edycję	wydarzenia	
otrzymali	dyplomy	oraz	okazjonalne	drobne	pamiątki.

W	22	Pikniku	Naukowym,	którego	hasłem	przewod-
nim	był	RUCH, udział	wzięło	6	kół	naukowych	z	WAT:

• Koło	Naukowe	Chemików	Wydziału	Nowych	Tech-
nologii	i	Chemii;

• Koło	Naukowe	Cyberguru	Wydziału	Cybernetyki;
• Koło	Zainteresowań	Cybernetycznych	Wydziału	Cy-
bernetyki;

• Koło	Naukowe	Fizyków	Wydziału	Nowych	Techno-
logii	i	Chemii;

• Koło	Naukowe	Zmęczenia	Konstrukcji	 i	Kompute-
rowego	Wspomagania	Projektowania	Wydziału	Me-
chanicznego;

• Koło	Naukowe	Optoelektroników	Instytutu	Opto-
elektroniki.

Joanna Kumor
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Szef SSUiE na obronach prac dyplomowych
Gościem	honorowym	tegorocznych	obron	ma-

gisterskich	prac	dyplomowych	kandydatów	na	żoł-
nierzy	zawodowych	–	kształcących	się	na	kierunku	
mechatronika,	w	specjalności	uzbrojenie	i	elek-
tronika	–	był	szef	Szefostwa	Służby	Uzbrojenia	
i	Elektroniki	(SSUiE)	Inspektoratu	Wsparcia	Sił	
Zbrojnych	(IWspSZ)	płk	mgr	inż.	Janusz	Piwko.

Obronom,	które	odbyły	w	dniu	26	czerwca	2018	r.	
w	Instytucie	Techniki	Uzbrojenia	Wydziału	Mechatro-
niki	i	Lotnictwa,	już	po	raz	trzeci	towarzyszył	konkurs	
o	Dyplom uznania i nagrodę szefa Służb Technicznych 
IWspSZ za ukończenie studiów II stopnia z pierwszą lo-
katą.	Tegorocznym	zwycięzcą	konkursu	został	sierż.	
pchor.	mgr	inż.	Maciej	Bielawski,	który	jest	autorem	
pracy	dyplomowej	pt.	Opracowanie algorytmu oraz 
programu komputerowego do symulacji współdziałania 
Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ 
z Bezpilotowym Statkiem Latającym FlyEye	(promotor	–	
prof.	dr	hab.	inż.	Józef	Gacek).	

Dotychczasowymi	laureatami	tej	nagrody	są:	sierż.	
pchor.	mgr	inż.	Dawid	Goździk	(2016	r.)	i	sierż.	pchor.	
mgr	inż.	Hubert	Ławniczak	(2017	r.)

Podczas	pobytu	w	Akademii	płk	Janusz	Piwko	za-
poznał	się	z	osiągnięciami	naukowo-badawczymi	oraz	
bazą	dydaktyczną	Instytutu	Techniki	Uzbrojenia,	któ-
ra	systematycznie	wzbogaca	się	o	nowoczesny	sprzęt	
wojskowy,	dzięki	wsparciu	okazywanemu	również	
przez	SSUiE.	

Ryszard Woźniak
Płk	Janusz	Piwko	z	tegorocznym	laureatem	–	sierż.	pchor.	Maciejem	

Bielawskim
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Wydział Cybernetyki
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 dr	hab.	Włodzimierz	Domański

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	25
• liczba	publikacji:	1
2.	 dr	hab.	Marek	Kojdecki

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	20
• liczba	publikacji:	1

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 kpt.	dr	inż.	Michał	Wroński

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	20
• liczba	publikacji:	1

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 płk	dr	hab.	inż.	Michał	Kędzierski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	35
• liczba	publikacji:	1

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 dr	inż.	Andrzej	Araszkiewicz

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	70
• liczba	publikacji:	2
2.	 dr	inż.	Anna	Kłos

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	65
• liczba	publikacji:	3

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
tytuł zawodowy magistra:
1.	 mgr.	inż.	Marta	Gruszczyńska

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	45
• liczba	publikacji:	2

Wydział Mechaniczny
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 dr	hab.	inż.	Dariusz	Żardecki

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	25
• publikacji:	1

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 dr	inż.	Łukasz	Mazurkiewicz

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	85
• liczba	publikacji:	3
2.	 dr	inż.	Paweł	Baranowski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	70
• liczba	publikacji:	3

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 dr	hab.	inż.	Janusz	Zmywaczyk

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	65
• liczba	publikacji:	3
2.	 dr	hab.	inż.	Tomasz	Majewski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	35
• liczba	publikacji:	1

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 ppłk	dr	inż.	Zbigniew	Surma

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	25
• liczba	publikacji:	1
2.	 ppłk	dr	inż.	Michał	Jasztal

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	25
• liczba	publikacji:	1

Wydział Elektroniki
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 dr	hab.	inż.	Cezary	Ziółkowski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	50
• liczba	publikacji:	2
2.	 2.	dr	hab.	inż.	Ryszard	Szplet

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	45
• liczba	publikacji:	2

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 mjr	dr	inż.	Jan	Kelner

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	50
• liczba	publikacji:	2
2.	 dr	inż.	Paweł	Kwiatkowski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	45
• liczba	publikacji:	2

Ewa Jankiewicz

Nauczyciele	akademiccy	WAT,	którzy	opubliko-
wali	w	ubiegłym	roku	najwięcej	artykułów	w	cza-
sopismach	naukowych	ujętych	w	części	A	wykazu	
czasopism	MNiSW,	otrzymali	stypendia	rektora-
-komendanta	WAT	za	działalność	publikacyjną.	
Stypendia	w	kwocie	1000	zł	brutto	miesięcznie	
zostały	przyznane	na	okres	6	miesięcy.

Uroczyste	wręczenie	dyplomów	wyróżnionym	na-
ukowcom	miało	miejsce	28	czerwca	przed	Salą	Senatu	
Wojskowej	Akademii	Technicznej.	Rektor-komendant	
WAT	płk	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Szczurek,	gratulując	wszyst-
kim	stypendystom	powiedział:	Każda inicjatywa, która 
mobilizuje naukowców do jeszcze bardziej wytężonej pracy 
jest słuszną inicjatywą. […] Dziękuję dziekanowi Wydziału 
Nowych Technologii i Chemii prof. dr. hab. inż. Stanisławowi 
Cudzile za pomysł, żeby nagrodzić tych autorów, którzy zdo-
bywają najwięcej punktów za publikacje naukowe na rzecz 
Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to pochodna wielkiej 
pracy i wysiłku, którą Państwo wkładacie w rozwój własny, 
ale Państwa rozwój jest jednocześnie rozwojem Wojskowej 
Akademii Technicznej, za co bardzo serdecznie dziękuję.

W	tegorocznej	edycji	konkursu	przyznano	w	sumie	33	
wyróżnienia,	w	tym:	5	profesorom,	12	doktorom	habili-
towanym,	13	doktorom	oraz	3	magistrom.	Nowy	system	
promowania	aktywności	naukowej	nauczycieli	akademic-
kich	WAT	za	działalność	publikacyjną	został	wprowadzo-
ny	w	życie	zarządzeniem	Rektora	Wojskowej	Akademii	
Technicznej	nr	18/RKR/2018	z	dnia	29	maja	2018	r.

Lista rankingowa:
Grupa nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy profesora:
1.	 prof.	dr	hab.	inż.	Henryk	Fiedorowicz

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	300
• liczba	publikacji:	11
2.	 prof.	dr	hab.	inż.	Antoni	Rogalski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	235
• liczba	publikacji:	10
3.	 prof.	dr	hab.	inż.	Leszek	Jaroszewicz

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	235
• liczba	publikacji:	8
4.	 prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Świątkowski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	210
• liczba	publikacji:	11
5.	 prof.	dr	hab.	inż.	Waldemar	Trzciński

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	155
• liczba	publikacji:	6

Instytut Optoelektroniki
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 dr	hab.	inż.	Andrzej	Bartnik

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	380
• liczba	publikacji:	14
2.	 ppłk	dr	hab.	inż.	Przemysław	Wachulak

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	275
• liczba	publikacji:	10

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 ppłk	dr	inż.	Bartłomiej	Jankiewicz

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	150
• liczba	publikacji:	5
2.	 dr	inż.	Wojciech	Skrzeczanowski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	85
• liczba	publikacji:	4

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
tytuł zawodowy magistra:
1.	 mjr	mgr	inż.	Artur	Prokopiuk

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	45
• liczba	publikacji:	2

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupa nauczycieli akademickich posiadają-

cych stopień naukowy doktora habilitowanego:
1.	 płk	dr	hab.	inż.	Piotr	Martyniuk

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	365
• liczba	publikacji:	16
2.	 ppłk	dr	hab.	inż.	Przemysław	Kula

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	225
• liczba	publikacji:	7

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora:
1.	 dr	inż.	Andrzej	Majchrowski

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	410
• liczba	publikacji:	13
2.	 mjr	dr	inż.	Małgorzata	Kopytko

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	300
• liczba	publikacji:	12

Grupa nauczycieli akademickich posiadających 
tytuł zawodowy magistra:
1.	 mgr	inż.	Sławomir	Dyjak

• liczba	punktów	wg.	listy	MNiSW:	75
• liczba	publikacji:	2

Stypendia za publikacje naukowe
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Juwenalia MegaWAT
Studenci	WAT	(oraz	innych	uczelni)	bawili	się	

podczas	największego	studenckiego	święta	mu-
zyki.	Tegoroczne	Juwenalia	MegaWAT	odbyły	się	
w	dniach	11–12	maja	na	terenie	Autodromu	Bemo-
wo.	Impreza	została	zorganizowana	przez	Wojsko-
wą	Akademię	Techniczną	i	Szkołę	Główną	Służby	
Pożarniczej	i	tłumnie	przyciągnęła	fanów	muzyki	
i	dobrej	zabawy.

Podobnie	jak	w	latach	poprzednich,	studenci	bawili	się	
w	klimacie	disco	polo,	ale	w	tym	roku	Juwenalia	zostały	
rozszerzone	o	drugi	dzień,	podczas	którego	uczestni-
cy	mogli	posłuchać	artystów	rockowych	oraz	raperów.	
W	pierwszym	dniu	o	niesamowitą	atmosferę	zadbały	
zespoły	After	Party,	Defis,	Akcent,	MIG	oraz	Sławo-
mir.	Drugiego	dnia	na	MegaWAT-owskiej	scenie	gościli	
Ich	Troje,	KęKę,	TEDE,	Lady	Pank,	a	imprezę	zakończył	

koncert	Quebonafide.	Nasz event przyciąga z roku na rok 
coraz większą ilość osób bawiących się w charakterystycz-
nym, luźnym oraz coraz bardziej popularnym klimacie mu-

zycznym	–	tak	wydarzenie	opisuje	Samorząd	Studencki	
Wojskowej	Akademii	Technicznej,	który	każdego	roku	
organizuje	MegaWAT.	W	Warszawie	juwenalia	organi-
zowane	są	przez	większość	stołecznych	uczelni,	m.in.	
Uniwersytet	Warszawski,	Politechnikę	Warszawską,	

Akademię	Sztuk	Pięknych,	Szkołę	Główną	Handlową	
i	wiele	 innych.	Studenckie	 imprezy	rozpoczęły	się	10	
maja	i	potrwały	aż	do	9	czerwca.

A	fakt,	że	studenci	dobrze	bawili	się	na	MegaWAT,	
pokazują	zdjęcia.

Monika Przybył
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Budapeszt – miasto, w którym cały czas coś się dzieje
Przez	3	i	pół	miesiąca	miałam	okazję	uczestni-

czyć	w	programie	Erasmus+.	Wybrałam	Węgry	
i	National	University	of	Public	Service,	z	którą	
WAT	ma	podpisaną	umowę.	Uczelnia	oferuje	moż-
liwość	wyboru	nauki	na	jednym	z	4	wydziałów:	
Faculty	of	Science	of	Public	Governance	and	Ad-
ministration,	Faculty	of	International	and	Europe-
an	Studies,	Faculty	of	Military	Sciences	and	Officer	
Training	oraz	wydział,	który	wybrałam,	czyli	Facul-
ty	of	Law	Enforcement.	Na	NUPS	znaleźć	można	
Erasmusów	z	praktycznie	wszystkich	krajów	Eu-
ropy,	a	także	z	Indii,	Chin,	Azerbejdżanu,	Filipin	
i	wielu	innych.	

Uniwersytet	znajduje	się	tuż	przy	stacji	metra,	więc	
dotarcie	do	centrum	miasta	zajmuje	około	kwadransa.	
Budynki	uczelni	oraz	akademiki	są	nowe,	oddane	do	użyt-
ku	w	latach	2016–2018.	Akademik,	w	którym	zostałam	
zakwaterowana,	został	oddany	tuż	przed	rozpoczęciem	
roku	akademickiego.	Miesięczna	opłata	za	akademik	wy-
nosiła	100	euro.	Koszt	wynajęcia	pokoju	w	Budapeszcie	
oscyluje	w	granicach	300–400	euro.	Przy	dobrej	organi-
zacji	przyznane	stypendium	powinno	starczyć	na	utrzy-
manie	się	w	tym	mieście.	Zajęcia	na	uczelni	prowadzone	
są	przez	wspaniałych	wykładowców,	którzy	starali	się	
urozmaicić	je	nam	różnymi	wycieczkami,	np.	na	granicę	
z	Serbią	(gdzie	mieliśmy	możliwość	zobaczyć,	jak	wygląda	
praca	na	przejściu	granicznym,	w	jaki	sposób	radzą	sobie	
z	uchodźcami	czekającymi	na	granicy	oraz	jakimi	środ-
kami	bezpieczeństwa	dysponują),	do	parlamentu	(gdzie	
pokazano	nam,	 jak	wygląda	ochrona	najważniejszych	
osób	w	państwie)	czy	na	stadion	jednej	z	budapesztań-
skich	drużyn	futbolowych	Ferencváros	(gdzie	mogliśmy	
zobaczyć,	jak	wygląda	zabezpieczanie	meczów).	Ponad-
to,	dzięki	zajęciom	na	tej	uczelni,	dowiedziałam	się,	jak	
odróżnić	prawdziwy	paszport	od	podrobionego	oraz…	
nauczyłam	się	podstaw	języka	węgierskiego.	

Budapeszt	to	piękne	miasto,	położone	częściowo	
na	wzgórzach.	Zdecydowanie	jedną	z	zalet	tego	miasta	
jest	pogoda.	Kiedy	wszyscy	w	Polsce	marzli	w	kurtkach,	
okrywając	się	szalikami	i	ciepłymi	czapkami,	ja	mogłam	
spacerować	jeszcze	w	krótkim	rękawku	albo	wygrzewać	
się	w	termach	pod	gołym	niebem.	Budapeszt	to	miasto,	
w	którym	każdy	znajdzie	coś	dla	siebie.	Po	stronie	Budy	
klimatyczne	małe	uliczki,	po	stronie	Pesztu	zaś	stare	
kamienice,	ruin	bary	i	oczywiście	budynek	parlamen-
tu,	który	szczególnie	nocą	zapiera	dech	w	piersiach.	Je-
śli	lubisz	miasta	pozbawione	szklanych	drapaczy	chmur,	

pełne	starych,	klimatycznych	kamienic	i	lubisz	mieć	wi-
dok	na	„góry”	(jaki	ja	miałam	codziennie	rano	z	okna),	
to	z	całą	pewnością	pokochasz	Budapeszt.	Jedną	z	naj-
większych	zalet	tego	miasta,	według	mnie,	jest	świetna	
komunikacja	miejska.	4	 linie	metra	pozwalają	dotrzeć	
praktycznie	w	każde	ważne	miejsce.	Sporadycznie	ko-
rzystałam	z	autobusów	czy	tramwajów.	Koszty	jedzenia	
są	nieco	wyższe	niż	w	Polsce,	ale	nie	na	tyle,	by	nadwy-
rężyć	studencki	budżet.	W	Budapeszcie	ciężko	o	nudę,	
wystarczy	wyszukać	jakiekolwiek	wydarzenie.	To	mia-
sto,	w	którym	cały	czas	coś	się	dzieje.	Pełno	festiwali,	
marketów,	koncertów…	a	jeśli	lubisz	„zwiedzać”	kluby,	
to	poczujesz	się	tutaj	jak	ryba	w	wodzie.	Jak	wiadomo,	
Węgry	słyną	z	dobrego	wina,	a	jesień	to	czas	festiwali	
wina,	gdzie	za	kilka	tysięcy	forintów	można	spróbować	
wielu	różnych	rodzajów	tego	trunku.	Szczególnie	pole-
cam	spróbowania	pysznego	kürtőskalácsa	(czyli	ciasta	ko-
minkowego),	można	go	kupić	na	praktycznie	każdej	stacji	
metra,	ale	również	na	festiwalu.	Na	Węgry	jechałam	nie	
przepadając	za	ostrym	jedzeniem,	wróciłam	zakochana	
w	węgierskiej	kuchni,	a	szczególnie	w	papryce,	którą	Wę-
grzy	dodają	praktycznie	do	każdego	dania.	W	wolnym	
czasie	(a	będzie	go	niemało)	polecam	wycieczki	organi-
zowane	przez	różne	organizacje	studenckie	(Erasmus	
life	Budapest,	ESN	itp.),	gdzie	za	kilka–kilkanaście	tysię-
cy	forintów,	można	zwiedzić	wiele	węgierskich	miast.	
W	niecałe	dwie	godziny	można	dotrzeć	nad	jezioro	Ba-
laton,	do	czego	szczególnie	zachęcam.	Warte	zobaczenia	
są	również	Eger	(gdzie	odbywa	się	słynny	festiwal	wina)	
oraz	Esztergom,	jedno	z	najstarszych	miast	na	Węgrzech.	

Z	całą	pewnością	odwiedzę	Budapeszt	 jeszcze	nie	
raz.	To	zdecydowanie	miasto,	do	którego	chce	się	wra-
cać.	Namówiłam	już	jedną	osobę	na	wymianę	właśnie	
do	tego	miasta,	może	Ty	będziesz	następną?

Daria Kardel
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Najlepsze pół roku mojego życia
Wyjazd	na	wymianę	studencką,	odkąd	pamię-

tam,	był	moim	wielkim	marzeniem.	Zdecydowa-
łam	się	na	Portugalię,	ponieważ	przedtem	miałam	
przyjemność	być	przewodnikiem	dla	portugalskiej	
młodzieży	podczas	ich	wizyty	w	Polsce.	Już	wtedy	
zakochałam	się	w	ich	kulturze	i	języku.

Braganca	jest	niewielką,	ale	bardzo	malowniczą	miej-
scowością	położoną	w	północno-wschodniej	części	Por-
tugalii.	Miasto	to	zamieszkuje	około	35	tysięcy	 ludzi,	
gdzie	bardzo	duża	część	to	studenci,	nie	tylko	portugal-
scy	i	z	europejskich	uczelni,	ale	także	spo-
za	Europy.	Miałam	okazję	przebywać	tam	
od	września	2017	aż	do	lutego	obecnego	
roku.	 IPB,	czyli	 Instituto	Politecnico	de	
Braganca,	ma	także	swój	odział	w	odda-
lonej	o	godzinę	drogi	Mirandeli.	Uczelnia	
ta	liczy	około	8	tysięcy	studentów.	Kierun-
ki	cieszące	się	dużą	popularnością	to	me-
chanika	i	budowa	maszyn,	biznes	między-
narodowy,	wychowanie	fizyczne,	a	także	
medycyna	czy	pielęgniarstwo.	Zajęcia	w	ra-
mach	mojego	kierunku,	czyli	International	
Business	Management,	odbywały	się	w	bu-
dynku	Wydziału	Zarządzania	i	Mechaniki.

Od	razu	po	przyjeździe	odbyliśmy	przyspieszony	kurs	
języka	portugalskiego	od	podstaw,	co	w	dużej	mierze	
przygotowało	nas	do	codziennego	życia	w	mieście	przy	
czynnościach	takich	jak	np.	zamówienie	taksówki,	za-
pytanie	o	drogę	czy	też	zwyczajne	zakupy.	Przyznam,	
że	poza	kursem	językowym,	„Erasmusi”	próbowali	poro-
zumiewać	się	z	Portugalczykami	w	ich	rodzimym	języku.	

Portugalia	 jest	krajem	ciepłym...	Pragnę	obalić	ten	
mit,	 ponieważ	nie	ma	tam	centralnego	ogrzewania,	
a	co	za	tym	idzie	–	temperatura	w	domu	wynosiła	mniej	
więcej	10	stopni.	Poniekąd	zmusza	to	ludzi	do	wycho-
dzenia	na	zewnątrz,	spotykania	się	w	miejscach	publicz-
nych	(zawsze	to	jakaś	forma	integracji),	tudzież	w	ka-
wiarniach,	a	nawet	i	na	uczelni,	która	jest	otwarta	całą	
dobę	przez	7	dni	w	tygodniu,	co	jest	sporym	udogod-
nieniem,	zwłaszcza	przed	egzaminami.	Szkoła	zapewnia	
bezpłatny	dostęp	do	Internetu	na	jej	terenie	za(	okaza-
niem	kodu	i	hasła	wydawanego	przez	International	Of-
fice).	W	wielu	miejscach	w	mieście	jest	darmowe	wi-fi.	
Barganca	to	małe	miasto,	więc	bez	większego	problemu	

można	było	poruszać	się	piechotą.	Dodam	też,	że	nie	
ma	problemu	z	wysyłaniem	paczek	międzynarodowych	
i	ich	realizacja	przebiega	sprawnie	i	szybko.	Relacje	z	In-
ternational	Office	zawsze	odbywały	się	bez	problemu,	
gdyż	w	każdej	sprawie	można	pójść	 i	zapytać	o	pora-
dę.	Osoby	tam	pracujące	są	bardzo	cierpliwe,	pomagają	
we	wszystkim	oraz	szybko	odpowiadają	na	wiadomości.	
Pomimo	tego,	że	osób	zza	granicy	jest	naprawdę	bardzo	
dużo,	to	„załoga”	International	Office	zawsze	przyjmuje	
wszystkich	z	uśmiechem.	Warto	dodać,	iż	portugalska	
uczelnia	ma	podpisaną	umowę	z	firmą	Riskivector,	która	

specjalizuje	się	w	wynajmowaniu	pokojów	
dla	studentów.	Można	powiedzieć,	że	przy-
jechaliśmy	„na	gotowe”,	gdyż	wszystko	
było	zorganizowane	przed	naszym	przy-
jazdem.	Pracownicy	Riskivector	powiatali	
nas	od	razu	po	przyjeździe	do	Bragancy.	
Na	wstępie	pokazali	nam	to	piękne	miasto.	
Riskivector	przykuwa	duża	uwagę	na	mie-
szanie	się	kultur,	dzięki	czemu	studenci	z	ła-
twością	mogli	się	lepiej	poznawać	i	wymie-
niać	doświadczeniami,	chociażby	poprzez	
lokowanie	studentów	różnych	narodowo-
ści	w	jednym	mieszkaniu.

Stypendium	przyznawane	podczas	wymiany	wystar-
czało	na	utrzymywanie	się,	głownie	dzięki	temu,	że	ceny	
w	Bragancy,	w	porównaniu	z	większymi	miastami,	taki-
mi	jak	Porto	czy	Lizbona,	stanowczo	się	różnią.	Z	pew-
nością	nie	raz	zatęsknię	za	tanią	i	pyszną	kawą,	za	którą	
wystarczyło	zapłacić	jedyne	0,8	euro.	Zajęcia	zawsze	od-
bywały	się	w	przyjemnej	atmosferze.	Prowadzący	mieli	
bardzo	dobre	podejście	do	studentów,	wszyscy	bez	pro-
blemu	mówili	po	angielsku,	a	zajęcia	były	prowadzone	
w	grupach	międzynarodowych,	co	z	pewnością	sprzyja	
integracji.	W	swojej	klasie	miałam	okazję	poznać	ludzi	
nie	tylko	z	krajów	europejskich,	ale	także	z	Afryki,	Azji,	
Ameryki	Północnej	oraz	Południowej.	Bragança	to	abso-
lutnie	urzekające	miasto,	idealne	dla	studenta.	Mnóstwo	
miejsc	do	spotkań.

Nieodłącznym	elementem	wymiany	studenckiej	są	dla	
mnie	podróże.	Mieszkanie	w	nowym	miejscu	daje	dużo	
możliwości	i	szkoda	z	nich	nie	skorzystać.	W	Bragancie	
prężnie	działa	firma	Student	Travellers,	która	organizu-
je	naprawdę	tanie	wycieczki.	Dzięki	temu	miałam	oka-
zję	lepiej	poznać	turystyczne	zakątki	Portugalii,	a	także	
Hiszpanii.	Co	więcej,	udało	mi	się	zwiedzić	także	Maroko,	
gdzie	najbardziej	utkwiła	w	mej	pamięci	noc	na	pustyni	
pod	gwieździstym	niebem	czy	też	podróż	wielbłądami.	
Razem	ze	znajomymi	udaliśmy	się	również	na	malow-
niczą	wyspę	Maderę,	która	jest	autonomicznym	regio-
nem	Portugalii.

Najważniejszymi	doświadczeniami	były	dla	mnie:	po-
znanie	innych	kultur,	 języka,	opinii,	punktów	widzenia	
ludzi	odmiennych	narodowości,	studiowanie	za	granicą	
w	obcym	języku,	radzenie	sobie	z	problemami	w	ob-
cych	realiach.	Erasmus	to	czas,	który	trzeba	przeżyć.	
Nie	w	sposób	jest	opisać	wszystko	słowami.	Jedno	jest	
pewne	–	długo	będę	wspominać	najlepsze	pół	roku	mo-
jego	życia.

Kinga Kępka
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Słowienia zachwyca o każdej porze roku
Słowenia…	takie	niepozorne,	często	też	mało	

znane	państwo,	a	jednak	niezwykle	piękne,	klima-
tyczne	i	zdecydowanie	warte	uwagi!	Nasza	przygo-
da	z	Erasmusem	zaczęła	się	pod	koniec	września	
2017	r.	Wtedy	właśnie	rozpoczął	się	semestr	zi-
mowy	na	Uniwersytecie	w	Mariborze.	Maribor	
to	niezwykle	przyjazne,	drugie	pod	względem	
wielkości,	miasto	w	Słowenii,	do	którego	co	se-
mestr	przyjeżdża	wielu	studentów	z	programu	
Erasmus.	Położone	jest	nad	rzeką	Drawą,	przy	
której	można	codziennie	spacerować	i	cieszyć	się	
pięknymi	widokami.	Nad	samą	rzeką	znajdziemy	
liczne	kawiarnie,	gdzie	możemy	miło	spędzić	czas	
z	przyjaciółmi.

Słowenia	zachwyciła	nas	swoim	niepowtarzalnym	
klimatem!	Już	po	kilku	dniach	w	Mariborze	można	po-
czuć	się	tu	jak	w	domu.	Mieszkańcy	są	bardzo	pomocni	
oraz	bardzo	dobrze,	 i	chętnie,	rozmawiają	po	angiel-
sku.	Ogromną	zaletą	przyjazdu	tutaj	jest	również	fakt,	
iż	lokalizacja	sprzyja	wielu	podróżom.	Mamy	stąd	wiele	
dogodnych	połączeń	komunikacyjnych	m.in.	do	Buda-
pesztu,	Wenecji,	Wiednia	czy	Zagrzebia.	Warto	z	tego	
skorzystać!	W	samej	Słowenii	jest	wiele	miejsc,	które	
koniecznie	trzeba	zobaczyć.	Zaczynając	od	pasma	gór-
skiego	Pohorje,	przez	niesamowite	 jezioro	Bled	oraz	
Bohinj,	jaskinię	Postojną	oraz	Triglavski	Park	Narodowy,	
aż	po	stolicę	–	Ljubljanę	oraz	przepiękne	nadmorskie	
miejscowości,	takie	 jak	Piran	lub	Portoroz.	Słowienia	
zachwyca	o	każdej	porze	roku.

Uniwersytet	w	Mariborze	cieszy	się	bardzo	dobrą	
opinią.	Jako	studenci	logistyki	uczęszczaliśmy	na	zajęcia	
na	Fakulteta	za	logistiko,	który	mieści	się	w	miejscowo-
ści	Celje,	oddalone	od	Mariboru	o	ok.	50	km.	 Jednak	
dojazdy	na	uczelnię	nie	stanowiły	problemu,	ponieważ	
mieliśmy	możliwość	 jazdy	pociągiem	lub	znalezienia	
przejazdu	za	pomocą	prevoz.org.	Zajęcia	na	naszym	
wydziale	były	dobrze	zorganizowane.	Nauczyciele	byli	
bardzo	pomocni,	dostaliśmy	przygotowane	wszystkie	
niezbędne	informacje	dotyczące	wybranych	przedmio-
tów	oraz	formy	ich	zaliczenia.	Ponieważ	wszystko	jest	
prowadzone	w	języku	angielskim,	jest	to	doskonała	oka-
zja	do	rozwijania	swoich	umiejętności	lingwistycznych.	
Wiele	przedmiotów	opierało	się	na	samodzielnym	wy-
szukiwaniu	informacji	i	przedstawianiu	ich	w	formie	prac	
semestralnych.	Nauczyciele	z	naszego	wydziału	starali	
się,	aby	nasze	zajęcia	były	ciekawe,	dlatego	też	zorga-

nizowali	nam	m.in.	wycieczkę	do	największego	portu	
morskiego	w	Słowenii	–	Port	of	Koper,	gdzie	mieliśmy	
okazję	zobaczyć,	jak	wygląda	praca	w	takim	miejscu,	by-
liśmy	także	w	centrum	dowodzenia	formy	DARS,	któ-
ra	zajmuje	się	nadzorem	ruchu	na	autostradach.	ESN	
Maribor	bardzo	sprawnie	zarządza	wszelkimi	sprawami	
związanymi	z	Erasmusem.	Organizują	mnóstwo	spotkań,	
imprez	oraz	wycieczek,	dzięki	czemu	mamy	możliwość	
integracji	oraz	poznania	lokalnej	społeczności.	Zakwa-
terowanie	można	znaleźć	w	wielu	akademikach	zwią-
zanych	uczelnią	oraz	prywatnych,	a	także	poprzez	wy-
najęcie	mieszkania.	Jedną	w	ogromnych	zalet	przyjazdu	
do	Słowenii	są	również	studenckie	kupony	(żywienio-
we),	jakie	dostają	studenci.	Polega	to	na	tym,	że	każdy	
student	dostaje	wyznaczoną	ilość	kuponów	na	miesiąc,	
dzięki	którym	może	kupować	pełne	obiady	w	wielu	
restauracjach	w	całym	mieście	za	ok	3–3,5	euro.	Jest	
to	świetne	rozwiązanie,	gdyż	dzięki	temu	możemy	od-
kryć	nowe	smaki,	integrować	się	z	innymi	studentami	
podczas	wyjść	na	wspólne	obiady	oraz	nie	zrujnować	
naszego	studenckiego	portfela.

Dzięki	programowi	Erasmus+	mieliśmy	możliwość	
studiowania	w	międzynarodowym	środowisku.	Pozna-
liśmy	wiele	osób	z	całej	Europy,	m.in.	z	Hiszpanii,	Por-
tugalii,	Chorwacji	czy	też	Cypru.	Zdobyliśmy	nowe	do-
świadczenia	i	umiejętności,	zapoznaliśmy	się	z	kulturą	
i	zwyczajami,	jakie	obowiązują	w	innych	krajach,	a	także	
mieliśmy	okazję,	by	nauczyć	się	samodzielności,	tole-
rancji	oraz	organizacji	pracy.	Wyjazd	na	wymianę	stu-
dencką	jest	najlepszą	decyzją,	jaką	można	podjąć	w	trak-
cie	studiów.	To	niesamowita	okazja	i	naprawdę	warto	
ją	wykorzystać.	Trzeba	w	związku	z	tym	zmierzyć	się	
z	wieloma	formalnościami	i	dopilnować	dokumentów,	
jednak	nie	powinno	to	nikogo	zrażać	i	zniechęcać.	Ser-
decznie	polecamy	wszystkim	niezdecydowanym.	War-
to	przełamać	strach	i	swoje	wątpliwości,	bo	z	każdym	
wyjazdem	wiąże	się	niezapomniana	przygoda.

Edyta Dembowska
Karolina Chudzińska

Kamil Pianka 
Bartosz Kaczor
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Interesuję się nie tylko malarstwem
Krystyna Styburska (z domu Badowska)

Nota biograficzna:
• urodziłam	się	w	1950	r.	w	Warszawie,	
na	Saskiej	Kępie;

• w	dzielnicy	Bemowo	mieszkam	od	1981	r.;
• od	1964	r.	 do	1968	r.	 uczęszczałam	
do	Państwowego	Liceum	Sztuk	Plastycz-
nych	w	warszawskich	Łazienkach;

• w	1974	r.,	po	5-letnich	studiach	otrzy-
małam	dyplom	w	Akademii	Sztuk	Pięk-
nych	w	Warszawie;

• od	1981	r.	jestem	członkiem	Związku	Polskich	Arty-
stów	Plastyków;

• na	etacie	plastyka	w	Wojskowej	Akademii	Technicznej	
pracuję	od	1980	r.	gdzie,	oprócz	wykonywania	róż-
norodnych	prac	graficznych	(projektowałam	sztan-
dar	i	znaczek	WAT),	prowadzę	(cieszące	się	dużym	
zainteresowaniem)	koło	plastyczne	dla	studentów	
naszej	uczelni;

• w	1997	r.	założyłam	Towarzystwo	Artystów	Plasty-
ków	Bemowa,	którego	jestem	prezesem.	Stowarzy-
szenie	to	liczy	obecnie	30	członków	i	ma	za	zadanie	
integrować	środowisko	twórców	Bemowa	oraz	po-
pularyzować	kulturę	plastyczną	w	naszej	dzielnicy;

• mam	córkę	Basię;
• zawsze	w	domu	mieliśmy	jakiegoś	psa	ze	schroniska,	
teraz	jest	Luna.

Udział w wystawach
• od	1981	r.	do	2016	r.	corocz-
ne	zbiorowe	wystawy	Związku	
Polskich	Artystów	Plastyków	
w	Warszawie,	m.in.	Aktualności, 
Abstrakcja;

• 1985	r.	–	indywidualna	wystawa	
retrospektywna	w	Klubie	WAT;

• 1986	r.	–	Abstrakcja	–	indywidu-
alna	wystawa	w	Klubie	WAT;

• 1997	r.	–	wystawa	malarstwa	
w	Urzędzie	Gminy	Warszawa-
-Bemowo;

• 1998	r.	–	W świecie sacrum	–	wy-
stawa	malarstwa	w	starej	kapli-
cy	przy	kościele	pw.	Królowej	Aniołów	na	Bemowie;

• 2000	r.	–	wystawa	malarstwa	na	otwarcie	nowej	sie-
dziby	ratusza	na	Bemowie;

• 2002	r.	–	Egipt faraonów	–	wystawa	ma-
larstwa	w	ratuszu	na	Bemowie;
• 2003	r.	–	udział	w	zbiorowej	wystawie	
w	sali	sesji	ratusza;
• 2003	r.	 –	 zbiorowa	wystawa	TAPB	
w	Klubie	Wojskowej	Akademii	Tech-
nicznej	na	Bemowie
• 2004	r.	–	wystawa	malarstwa	„Bar-
wy	jesieni”	w	Bibliotece	Głównej	WAT;
• 2005	r.	–	wystawa	malarstwa	w	sali	se-
sji	ratusza	na	Bemowie;
• 2005	r.	 –	 zbiorowa	wystawa	TAPB	
w	Bibliotece	Naukowej	WAT;

• 2006	r.	–	wystawa	malarstwa	z	okazji	otwarcia	
Bemowskiego	Centrum	Kultury	–	„ART.-BEM”;
• 2007	r.	–	zbiorowa	wystawa	malarstwa	TAPB	
w	Sali	sesji	ratusza	na	warszawskim	Bemowie;
• 2008	r	–	Galeria Anielska	przy	kościele	pw.	Kró-
lowej	Aniołów	na	Bemowie;
• 2010	r.	–	Ośrodek	Kultury	SM	Wola	–	wysta-
wa	malarstwa;
• 2012	r.	–Galeria Piecowa	Warszawa	–	zbiorowa	
wystawa	malarstwa;
• 2012	r.	–	sala	sesji	ratusza	na	Bemowie	–	zbio-

rowa	wystawa	malarstwa;
• 2013	r.	–	Aktualności	–	galeria	DAP	ZPAP	Warszawa;
• 2013	r.	–	Dom	Literatury	na	Starym	Mieście	w	War-
szawie	–	zbiorowa	Wystawa	malarstwa	TAPB;

• 2014	r.	–	Aktualności	–	galeria	DAP	ZPAP	Warszawa;
• 2015	r.	–	Galeria Piecowa	–	zbiorowa	wystawa	malar-
stwa	TAPB;

• 2015	r.	–	sala	sesji	ratusza	na	Bemowie	–	zbiorowa	
wystawa	malarstwa	Barwy Bemowa;

• 2015	r.	–	Osobowości malarskie	–	galeria	DAP	ZPAP	
Warszawa;

• 2015	r.	–	Pomoc dla Syrii	–	wystawa	aukcja	w	Muzeum	
Azji	i	Pacyfiku;

• 2016	r.	–	Abstrakcja	–	galeria	DAP	ZPAP	Warszawa;
• 2017	r.	–	Salon jesienny plastyków Bemowa	–	Bemo-
wo	Ratusz;

• 2018	r.	–	Z jednego źródła	–	wystawa	w	galerii	Lufcik 
ZPAP	Warszawa;

• 2018	r.	–	Malować przede wszystkim	–	galeria	022	ZPAP	
Warszawa;

Kilka słów o sobie:
Uprawiam	malarstwo	sztalugo-

we	olejne	o	różnorodnej	tematy-
ce.	Na	moich	płótnach	znajdziecie	
portrety,	pejzaże,	martwe	natu-
ry,	kwiaty,	motywy	 inspirowane	
starożytnym	Egiptem,	abstrakcje,	
motywy	sakralne.	Lubię	duże	for-
maty	płócien.

Oprócz	malarstwa	 interesuję	
się	starożytnymi	cywilizacjami,	naj-
bardziej	egipską	oraz	astronomią.

Nagrody i wyróżnienia:
2002	r.	–	„Zasłużony	Działacz	Kultury”,	nadane	

przez	Ministerstwo	Kultury	i	Sztuki;
2004	r.	–	„Bemowska	Nagroda”	za	szczególne	osią-

gnięcia	w	dziedzinie	kultury	w	kategorii	„twórca”,	nada-
na	przez	Urząd	Dzielnicy	Warszawa	Bemowo,

Na	etacie	plastyka	w	Klubie	Wojskowej	Akademii	
Technicznej	–	od	1980	r.	do	dziś	–	otrzymałam	na	prze-
strzeni	tych	lat	medale:	brązowy,	srebrny	i	złoty	„Siły	
Zbrojne	w	Służbie	Ojczyzny”	oraz	(w	2014	r.)	„Pa-
miatkową	Odznakę	Wojskowej	Akademii	Technicznej”	
im.	Jarosława	Dąbrowskiego.
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zaWATowani – odc. 4: Sesja Z przymrużeniem… pióra – Geodezja w teorii i praktyce
Na	wstępie	wyjaśnię,	że	tym	razem	
felieton	będzie	w	innym	stylu.	Wynika	
to	z	interwencji	czytelnika,	notabene,	
mojego	kolegi,	który	ogromnie	prze-
jął	się	moją	„zmianą	płci”,	czyli	pisa-
niem	w	rodzaju	męskim.	Zaznaczę	
więc,	że	poprzednio	używana	forma	
wynikała	z	potrzeby	danego	felietonu,	

a	ze	mną	jest,	chyba,	wszystko	w	porząd-
ku.	Gerard,	pozdrawiam	Cię!

SESJA	–	System	Eliminacji	Słabych	Jednostek	Akade-
mickich	–	za	pasem.	Takim	pasem,	co	trzyma	obdarte	
spodnie	na	biodrach	wychudzonego	studenta,	ponieważ	
trzeba	będzie	wykupić	przedmiot.	Warto	zauważyć,	
że	w	tym	przypadku	„portki	z	dziurami”	to	niekoniecznie	
atrybut	zubożenia.	To	element	taktyki	studenta	wobec	
babci.	Ta	na	pewno	sypnie	zielonymi,	gdy	zobaczy,	że	jej	
największa	duma,	przyszły	licencjat,	chodzi	jak	żebrak.	
Choć	to	podobno	taka	moda...	W	byciu	studentem	dość	
ważne	jest	wytrwanie	do	sesji	 letniej.	 Jest	ona	lepsza	
od	zimowej.	Lepiej	się	myje	okna	czy	trzepie	dywany.	
A	porządek	do	nauki	to	rzecz	święta!	Zimową	sesję	jesz-
cze	chce	się	przeżyć.	Zwłaszcza	tę	pierwszą,	gdy	student	
(kot)	dopiero	zapoznaje	się	z	tym	wyniosłym	stanem.	
Za	oknem	ponuro,	żadne	imprezy	nie	kuszą	do	wyjścia	
poza	ciepłe	łóżko.	Nie	liczę	wyjść	do	klubu,	akademika,	
pokoju	kolegi,	bo	tam	też	jest	ciepło.	Ale	świat	jest	zły.	
A	sesja	jeszcze	gorsza	(stąd	jej	żeńska	forma).	Gdy	stu-
dent	w	końcu	ochoczo	zabierze	się	do	nauki,	jeden	sąsiad	
postanawia	robić	remont	z	użyciem	młota	udarowego,	
drugi	uspokaja	szlochającą	piątkę	dzieci,	a	brzuch	zaczyna	
domagać	się	kolejnej	zupki	chińskiej	firmy	Syfon.	Na	czyn-
niki	zewnętrzne	nie	mamy	wpływu,	a	co	z	czynnikami	we-

wnętrznymi?	Pojawia	się	syndrom	Pełnej	Godziny,	a	ob-
jawami	są	między	innymi	biorę się od 12, ile minut do 14?, 
o 15 to nie ma sensu, bo zjem obiad, jeszcze Fejsik i od 18 
się uczę...	I	tak	do	około	21,	gdy	poziom	stężenia	stresu	
z	kawą	jest	na	tyle	wysoki	(co	poziom	alkoholu	we	krwi	
w	piątek	wieczorem),	że	do	samego	rana	student	(narośl	
na	zdrowej	komórce	akademickiej	społeczności)	biernie	
się	uczy.	Biernie,	nie	czynnie,	gdyż	uczenie	się	podstaw	
budownictwa	w	Minecrafcie	to	marny	pomysł.	Po	tym	
następuje	syndrom	Pełnego	Dnia,	któremu	towarzyszy	
objaw	refleksji	–	gdybym miała jeszcze jeden dzień, na-
uczyłabym się wszystkiego!	Jednak	nasuwa	się	pytanie:	jak	

w	jeden	dzień	można	nauczyć	się	całego	seme-
stru?	Tego	nie	potrafią	wytłumaczyć	najlepsi	
naukowcy.	To	pewnego	rodzaju	supermoc	
słuchacza	uczelni	wyższej,	która	aktywuje	
się	w	czasie	sesji.	Wcześniej	nie	jest	ona	po-
trzebna,	bo	i	po	co?	Skoro	można	wszystko	
przyswoić	w	jeden	dzień,	nonsensem	jest	
uczyć	się	tego	przez	cały	semestr.	Zwłasz-
cza	 jeśli	można	robić	mnóstwo	innych,	
ciekawszych	rzeczy,	jak	oglądanie	seriali,	
zamiatanie	pustyni,	odwiedzanie	barów,	

obleganie	skwerku.	Chyba	że	jest	się	pod-
chorążym.	Wtedy	zamiata	się	pododdział	i	robi	
PPOŻ	(to	takie	sprzątanie	„izby	żołnierskiej”	–	
co	mama	czyniła	na	Wielkanoc.	 Jakby	Jezus	
robił	ranking	czystości...).	Z	jednej	strony	
dobrze,	że	jest	sesja.	Wychowankowie	mają	
możliwość	w	końcu	odwiedzić	uczelnię,	zna-
leźć	wydział	na	Google	Maps,	poznać	wykła-
dowców	(to	ta	grupa,	która	nie	stresuje	się	
sesją,	choć	uczy	się	–	podczas	sprawdzania	
egzaminów	–	że	np.	Ibidem Tamże dużo publi-

kował, gdyż ciągle go cytują)...	Czy	też	odwiedzić	
bibliotekę	i	nauczyć	się	wypożyczania	książek	tak,	aby	nie	
płacić	za	nie	horrendalnej,	niestety	często	nieuniknionej	
kary.	Zarazem	mogą	schudnąć,	a	więc	zrzucić	wszystkie	
babcine	słoiki	z	gołąbkami,	paszteciki	i	ciasteczka.	Ażeby	
było	łatwiej,	jest	mnóstwo	poradników	na	temat	tego,	jak	
zaliczyć	sesję.	To	nie	dlatego,	że	student	nie	wie,	iż	trze-
ba	się	uczyć.	To	po	to,	aby	wiedzieć,	kiedy	można	się	nie	
uczyć!	Nawet	sam	profesor	z	WML	często	powtarzał,	
że	student	ma	ćwiczyć	charakter.	A	wyzwaniem	nie	jest	
po	prostu	nieuczenie	się,	bo	to	każdy	umie.	Wyzwaniem	
jest	nieuczenie	się,	posiadając	materiały!	Wtedy	trzeba	
mieć	charakter.	To	nie	dla	mięczaków!	I	też	nie	moż-
na	od	tak	wszystkiego	zaliczyć.	Inaczej	rozwiążą	grupę!	
Bo	i	po	co	studentowi,	który	wszystko	wie	i	ma	same	
piątki	marnowanie	czasu	na	zajęciach?	Wykładowca	też	
musi	czasem	coś	wytłumaczyć,	w	przeciwnym	razie	jego	
wiedza	–	nieużywana	–	się	ulotni.	Dlatego,	Drodzy	Wy-
kładowcy,	 jeśli	student	podczas	jakiegokolwiek	spraw-
dzianu	wiedzy	nie	potrafi	odpowiedzieć	na	pytanie,	nie	
oblewajcie	go.	On	to	robi	z	troski	o	Was.	Z	tej	samej	
troski	 i	wrażliwości	na	los	wykładowcy,	którą	Wy	ob-
darzaliście	swoich	profesorów	podczas	studiów.

Dominika Daria Góralska

Każda	rodzina	ma	swoje	problemy,	ale	te	ro-
dzeństwa	Pająków	są	wyjątkowe.	Ma-

riola	z	coraz	większym	trudem	
spłaca	przyrządy	optyczne	sto-
sowane	w	geodezji.	Jeremiasz,	
w	tajemnicy	przed	ukochaną,	
postanawia	wykonać	pośrednie	
pomiary	odległości	za	pomo-
cą	konstrukcji	geometrycznych,	

chociaż	zdaje	sobie	sprawę,	że	gdy	
tylko	Ewa	się	o	tym	dowie,	zrobi	mu	

piekło	na	ziemi,	albo	jeszcze	gorzej.	Da-
nuta	od	lat	próbuje	swoich	sił	w	pisarstwie,	jed-
nak	jedyne	co	jej	wychodzi,	to	tyczenie	prostych	
i	pomiary	liniowe	oraz	obliczanie	poligonu	–	wie,	
że	z	tego	nie	będzie	miała	pieniędzy,	ale	nie	potra-
fi	skończyć	ze	swoim	dziwnym	i	szalonym	hobby.	
Mały	Michaś	marzy,	aby	zostać	geodetą,	jak	jego	
zmarły	dziadek	Bohdan,	ale	czy	to	mu	się	uda?

Ratunkiem	dla	całej	rodziny	może	okazać	się	magne-
tyzm	ziemski,	który	sprawi,	że	jakimś	cudem	otrzyma-
ją	z	nieba	worki	pieniędzy	i	będą	mogli	godnie	żyć,	bez	
martwienia	się	o	kolejny	dzień.	Wszystko	mogłoby	się	
udać,	gdyby	nie	Leszek,	który	zawsze	pakuje	rodzinę	
w	tarapaty,	tak	 jak	 i	tym	razem.	Przepuścił	wszystkie	
oszczędności	na	węgielnice	i	lunety.	Czy	ta	rodzina	jest	
skazana	na	nieszczęścia	i	czy	jest	jakaś	szansa,	aby	odmie-
nić	jej	los?	Może	spadnie	gwiazdka	z	nieba,	albo	chociaż	
oko	człowieka	wypatrzy	nową	szansę	na	horyzoncie?	

Geodezja I w teorii i praktyce. Część 1	 to	zabawna	
i	zarazem	poruszająca	książka.	Zawarty	w	niej	opis	
rodziny	współczesnej	 jest	tak	realny,	że	ma	się	wra-
żenie,	jakby	czytało	się	
o	swoim	życiu.	Kryzys	
finansowy,	który	doty-
ka	każdego	człowieka	
na	jakimś	etapie	życia,	
odgrywa	w	tej	historii	
znaczącą	rolę,	tak	samo	
jak	sprzęt	do	tyczenia	
prostych.	 Ta	książka	
jest	również	świeżym	
spojrzeniem	na	dzisiej-
szych	zabieganych	ludzi	
wielkich	miast,	którzy	
nie	 mogą	 otrząsnąć	
się	po	ostatnich	zama-
chach	 terrorystycz-
nych.	

Jeżeli	nie	boisz	się	
prawdy	i	szukasz	lektu-
ry,	która	nie	jest	zwykłą	
przygodą,	ale	również	
skłania	do	przemyśleń,	
to	jest	to	odpowiednia	książka	dla	Ciebie.	Czas	przy	
tej	 lekturze	mija	bardzo	szybko,	a	emocje,	które	wy-
wołuje,	zostają	z	człowiekiem	na	bardzo	długi	czas.	Nie	
ma	wątpliwości,	dlaczego	znalazła	się	ona	na	światowej	
liście	bestsellerów.

Monika Wrona

Uwaga, niewypał… (językowy), cz. 5 – dedykowany
Dzisiejszy	„niewypał”	jest	sto-
sunkowo	młodym	 zjawiskiem	
w	polszczyźnie,	 ale	 zdobywa	
coraz	 większą	 popularność,	
zwłaszcza	w	żargonie	technicz-
nym	(szczególnie	informatycz-
nym)	i	marketingowym.

Trudno	dziś	 już	spotkać	„zwykły”	
kabel,	przeznaczony	np.	do	połączenia	z	kon-

kretnym	urządzeniem.	Dziś	musi	być	on	koniecznie	de-
dykowany!	Podobnie	jak	komputery,	ubrania,	strategie	
marketingowe,	a	nawet	kursy,	które	już	nie	są	kierowane	
do	konkretnych	grup,	ale	także	(niestety)	dedykowane.

Przejęte	dawno	temu	z	łaciny	wyrazy	dedicare	(cza-
sownik	–	„poświęcić	bogom;	oświadczyć	uroczyście”)	
i dedicatio	(rzeczownik	–	„poświęcenie”)	upowszechniły	
się	w	polszczyźnie	w	znaczeniu	„ofiarować,	poświęcać	
coś	komuś”.	Można	więc	dedykować	komuś	wiersz,	
książkę,	obraz,	utwór	muzyczny	czy	inne	dzieło	sztuki.	
Dodatkowo	można	umieścić	w	nim	(na	nim)	dedykację,	

czyli	krótką	informację,	komu	zostało	ono	poświęco-
ne,	darowane	(np.	Mojemu rodzinnemu miastu – War-
szawie;	Leopold	Tyrmand,	Zły,	1955).	Dziś,	na	skutek	
kalki	 językowej	z	angielszczyzny,	mamy	do	czynienia	
z	neosemantyzacją	 (zmianą	sensu),	która	w	dodatku	
powoduje	zaburzenia	składni	zdania,	np.	kabel dedyko-
wany do telewizora.	Tymczasem	ów	imiesłów	przymiot-
nikowy	ma	ustaloną	bardzo	ścisłą	łączliwość	wyrazową,	
bowiem	„coś”	 jest	dedykowane	„komuś”	(a	nie	„dla	
kogoś”	lub	„do	kogoś”).	Przecież	wiersz	zadedykuje-
my	np.	mamie,	a	nie	„dla	mamy”.

A	co	z	tłumaczeniem	pojęć	angielskich	 typu	de-
dicated computer, dedicated server?	Możemy	zapisać,	
że	to	komputer przeznaczony do…	 lub	serwer specjal-
nego przeznaczenia	–	 jeśli	w	języku	polskim	 istnieją	
słowa	i	zwroty	opisujące	daną	rzecz	czy	zjawisko,	nie	
ma	sensu	zastępować	ich	nowymi,	„modnie”	brzmią-
cymi	anglicyzmami,	szczególnie	gdy	popełniamy	przy	
tym	błąd	semantyczny	i	składniowy.

Hubert Kaźmierski
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Adolf Pilch – sylwetka cichociemnego
16	maja	1990	roku,	po	45	latach	nieobecności	

w	Polsce,	do	ojczyzny	przybył	mjr	„Góra-Doli-
na”.	Na	płycie	lotniska	na	Okęciu	oczekiwała	go	
ze	sztandarami	pokaźna	grupa	jego	podkomend-
nych	ze	Zgrupowania	Stołpecko-Nalibockiego,	
z	Okręgu	AK	Nowogródek,	powstańców	war-
szawskich	Grupy	„Kampinos”,	a	nawet	25	Pułku	
Piechoty	AK	Ziemi	Piotrowskiej.	Rozpoczął	się	
bogaty	w	uroczystości	i	wspomnienia	miesięczny	
pobyt	tego	wielce	zasłużonego	cichociemnego	
w	kraju.	A	było	co	wspominać.	

Adolf	Pilch	(„Góra”,	„Dolina”)	
urodził	się	22	maja	1914	roku	w	Wi-
śle.	Po	studiach	w	Warszawie	odbył	
służbę	wojskową	i	skończył	podcho-
rążówkę	rezerwy	piechoty	w	Skier-
niewicach.	Pracował	w	budownic-
twie.	We	wrześniu	1939	roku	nie	
został	zmobilizowany.	Obawiając	się	
aresztowania,	22	grudnia	przekro-
czył	granicę	słowacko-węgierską.	
Zatrzymany	na	jednym	z	węgierskich	
posterunków,	miał	być	deportowany	
do	okupowanej	Polski.	Udało	mu	się	
jednak	zbiec.	Przedostał	się	do	Fran-
cji.	Służył	w	Wojsku	Polskim	w	9,	
a	następnie	7	Pułku	Piechoty.	Dał	się	
poznać	jako	wzorowy	i	obowiązko-
wy	żołnierz.	Nie	dane	było	mu	jed-
nak	jeszcze	wówczas	w	pełni	poka-
zać	swoich	umiejętności.	Wtedy	też,	
po	raz	kolejny,	wykazał	się	zawzięto-
ścią	i	uporem.	Chcąc	kontynuować	
walkę	z	Niemcami,	po	klęsce	armii	 francuskiej,	mimo	
trudności	przedostał	się	do	Wielkiej	Brytanii.	Dzięki	
swoim	cechom	charakteru,	chęci	kontynuowania	walki	
w	kraju	oraz	nieprzeciętnym	umiejętnościom	został	za-

kwalifikowany	do	szkolenia	cichociemnych.	Mimo	kon-
tuzji	odniesionych	w	czasie	ćwiczeń	spadochronowych	
odznaczył	się	niezwykle	silną	wolą	 i	zdołał	ukończyć	
kurs	ze	specjalnością	dywersji.	Po	raz	pierwszy	wyle-
ciał	do	kraju	16	stycznia	1943	roku.	Wobec	uszkodzenia	
jednego	z	silników	samolotu,	nie	została	podjęta	decy-
zja	o	skoku.	Dopiero	miesiąc	później,	w	nocy	z	16	na	17	
lutego,	ostatecznie	został	zrzucony	ze	spadochronem	
do	Polski.	W	trakcie	operacji	jednemu	ze	skoczków	nie	
otworzył	się	spadochron	–	zginął	wówczas	ppor.	Alek-
sander	Odrowąż-Szukiewicz	„Bystrzec”.	W	niewyjaśnio-

nych	okolicznościach	zaginęły	rów-
nież	przewożone	pieniądze,	co	było	
powodem	szczegółowego	docho-
dzenia	i	przedłużania	się	jego	„akli-
matyzacji”	w	warszawskich	lokalach	
„ciotek”.	Mimo	tych	trudności,	osta-
tecznie	w	połowie	sierpnia	otrzymał	
przydział	 i	dokumenty	na	przejazd	
do	Stołpców.	Na zaświadczeniu	 –	
wspominał	po	latach	–	widniała ja-
kaś niewyraźna i nieczytelna pieczęć. 
Jako przekonujący dowód, że jestem 
policjantem białoruskim, otrzymałem 
opaskę, którą miałem włożyć na lewy 
rękaw cywilnego ubrania. Poczułem 
się nieswojo.	Po	przybyciu,	6	wrze-
śnia	1943	roku,	jako	najmłodszy	ofi-
cer	w	partyzanckim	obozie	niespo-
dziewanie	został	dowódcą	Polskiego	
Oddziału	Partyzanckiego	Obwodu	
Stołpce	AK,	osławionego	niedaw-
nym	zwycięstwem	nad	Niemcami	
w	Iwieńcu.	Dwa	miesiące	później	

zdał	dowództwo	mjr.	Wacławowi	Pełce	„Wacławowi”,	
zostając	jego	zastępcą.	Po	napaści	Sowietów	na	polski	
oddział	(1	grudnia)	 i	jego	rozbrojeniu,	stanął	na	cze-
le	kilkudziesięciu	partyzantów.	Zgodnie	z	powszechną	

opinią	umiał	przewodzić	innym,	łatwo	też	podejmował	
trudne	i	–	co	szczególnie	należy	podkreślić	–	właściwe	
decyzje.	9	grudnia	zawarł	taktyczną	umowę	z	Niemca-
mi,	która	umożliwiła	mu	przetrwanie	sowieckich	prób	
rozbicia	grupy,	odtworzenie	oddziału	i	ochronę	ludności	
cywilnej.	Jego	działania	spowodowały	wielką	burzę	po-
lityczną,	wskutek	której	interweniował	nawet	premier	
Rządu	RP	Stanisław	Mikołajczyk	u	dowódcy	AK	gen.	Ta-
deusza	Komorowskiego	„Bora”.	W	ciągu	kilku	miesięcy	
utworzył,	liczące	ok.	860	żołnierzy,	Zgrupowanie	Stoł-
pecko-Nalibockie	AK,	na	którego	czele	stoczył	ponad	
160	potyczek	i	większych	walk	z	bandami	i	partyzanta-
mi	sowieckimi.	3	maja	awansował	do	stopnia	porucz-
nika.	29	czerwca	1944	r.,	wobec	zagrożenia	ze	strony	
Sowietów,	zarządził	ewakuację	podległych	mu	sił	oraz	
znacznej	grupy	 ludności	cywilnej	w	kierunku	zachod-
nim.	Tym	bezprecedensowym	manewrem,	po	500-kilo-
metrowym,	miesięcznym	marszu,	przeprowadził	blisko	
1000	osób	do	Puszczy	Kampinoskiej,	tylko	raz	stacza-
jąc	walkę	(2	lipca)	z	sowieckim	oddziałem.	Jeden	z	jego	
podkomendnych	kpr.	Longin	Kołosowski	„Longinus”	
wspominał:	 ...W czasie przemarszu na zachód, żołnierzy 
AK z policji białoruskiej w Rakowie umieszczono na czele 
długiej kolumny. Mieli oni na sobie mundury policji białoru-
skiej, w jakich wyruszyli z Rakowa. Wprowadzało to w błąd 
napotykane oddziały niemieckie i zapobiegało w pewnym 
stopniu przed atakami z ich strony. [...] Poza tym parokilo-
metrowa długość kolumny Zgrupowania wyglądała bardzo 
groźnie. Na blisko 200 wozach jechały piechota, szpital, 
kwatermistrzostwo, CKM-y na taczankach, a za nimi liczą-
cy około 350 ułanów dywizjon kawalerii...	W	końcu	lipca	
dotarł	do	Puszczy	Kampinoskiej	i,	mimo	rozkazu	mar-
szu	do	Borów	Tucholskich,	28	lipca	jego	oddział	wszedł	
w	skład	sił	8	Rejonu	VII	Obwodu	Okręgu	Warszawa	AK.	
Został	wówczas	zastępcą	kpt.	 Józefa	Krzyczkowskie-
go	„Szymona”,	dowódcy	rejonu.	2	sierpnia,	po	zranie-
niu	„Szymona”	w	trakcie	walk	o	lotnisko	bielańskie,	de	
facto	objął	dowodzenie	całością	sił	Grupy	„Kampinos”	
i	już	następnego	dnia	rozbił	silny	oddział	niemiecki	pod	

Truskawką.	Tak	o	nim	pisał	Krzyczkowski:	...Był na wskroś 
lojalnym współpracownikiem, któremu chodzi o sprawy a nie 
o racje osobiste. Nie walczył o zaszczyty, walczył o sprawę. 
Posiadał w pełnym znaczeniu tego słowa autorytet moralny. 
Swą władzę nad ludźmi opierał nie na „dzierżymordstwie”, 
a na przewodzeniu. Kto go widział w czasie bitwy, jak rów-
nież w pracy organizacyjnej, ten nie miał wątpliwości, że nie 
jest to człowiek, który oszczędza swe życie, czy swe siły... 
Po	przekazaniu	dowództwa	przybyłemu	w	połowie	sierp-
nia	z	Warszawy	mjr.	Alfonsowi	Kotowskiemu	„Okonio-
wi”	ograniczał	się	do	dowodzenia	częścią	sił	w	polu.	Był	
wszędzie	tam,	gdzie	było	ciężko,	gdzie	trzeba	był	dać	
przykład	osobistą	odwagą.	Miał	niemały	wpływ	na	jeden	
z	większych	sukcesów	powstańczych,	jakim	było	rozbicie	
(nocą	z	2	na	3	września)	pod	Truskawiem	części	pułku	
zbiorczego	z	Brygady	RONA.	Po	rozbiciu	Grupy	„Kampi-
nos”	pod	Jaktorowem	(29	września),	wskutek	niemieckiej	
akcji	przeciwpartyzanckiej,	przebił	się	z	kilkudziesięcioma	
żołnierzami,	a	następnie	trafił	do	25	pp	AK,	w	którego	
szeregach	prowadził	dalszą	walkę.	30	października	został	
mianowany	dowódcą	III	batalionu	25	pp	AK.	Po	jego	roz-
formowaniu,	9	listopada	stanął	na	czele	konnego	oddziału	
partyzanckiego	operującego	na	kielecczyźnie.	Awanso-
wany	na	kapitana.	19	stycznia	1945	roku	zdemobilizował	
oddział	i	zagrożony	aresztowaniem,	29	czerwca	przybył	
do	Londynu;	otrzymał	przydział	do	Centrum	Wyszkole-
nia	Piechoty.	Po	demobilizacji	pozostał	na	emigracji.	Mimo	
znaczących	zasług	i	pięknej	karty	bojowej,	by	przeżyć,	
musiał	pracować	jako	kamieniarz,	a	następnie	produko-
wał	nawet	lody.	W	latach	70.	pracował	w	dziale	finanso-
wym	w	Narodowej	Służbie	Zdrowia.	Aktywnie	działał	
w	środowisku	kombatanckim.	Prezes	Koła	CC	w	Lon-
dynie	(1955–1973),	przewodniczący	Oddziału	Londyn	
AK	i	wiceprezes	Zarządu	Głównego	AK	(1978–1991).	
Zmarł	26	stycznia	2000	r.	w	Londynie.	Był	odznaczo-
ny	m.in.	Orderem	Wojennym	Virtuti	Militari	V	kl.	oraz	
czterokrotnie	Krzyżem	Walecznych.

Grzegorz Jasiński

Żołnierze	tzw.	batalionu	sochaczewskiego	Grupy	„Kampinos”,	wywodzący	się	z	Podokręgu	Zachodniego	AK	„Hajduki”

Mjr	Alfons	Kotowski	ps.	„Okoń”	przemawia	do	żołnierzy	Zgrupowania	„Kampinos”	przed	wymarszem	do	lasów	świętokrzyskich.	Adolf	Pilch	stoi	
pierwszy	z	prawej
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KNOVEL – baza (nie tylko) książek elektronicznych
Możliwość	przeszukania	ogromnych	zasobów	

inżynieryjnych	oraz	interaktywnej	pracy	z	danymi	
w	bazie	Knovel	wykracza	poza	wartość	zwykłej	
e-kolekcji	książek.	Dzięki	unikatowym	narzędziom,	
które	oferuje	Knovel,	statyczne	informacje	z	ksią-
żek	stają	się	narzędziem	wspierającym	badania	
użytkowników.	Knovel	oferuje	bazy	danych	za-
wierające	informacje	od	danych	mechanicznych	
po	właściwości	chemiczne,	informacje	o	korozji	
oraz	właściwości	materiałów.

Baza	Knovel	 jest	wydawana	i	udostępniana	on-line	
poprzez	firmę	Elsevier.	Obecnie	zawiera	ponad	8300	
podręczników,	książek,	materiałów	konferencyjnych	pu-
blikowanych	przez	takich	wydawców	jak	m.in.:	American	
Institute	of	Aeronautics	and	Astronautics,	ASME,	Cam-
bridge	University	Press,	McGrawHill,	MIT,	Wiley,	Sprin-
ger,	Elsevier,	American	Institute	of	Chemical	Engineers.	
Knovel	to	baza,	która	oferuje	w	jednym	miejscu	dostęp	
do	zasobów	technicznych	wraz	z	danymi	dotyczącymi	
właściwości	materiałów.	Dodatkowo	zapewnia	dostęp	
do	narzędzi	analitycznych,	w	tym	do	ponad	1300	inte-
raktywnych	arkuszy	kalkulacyjnych	zawierających	przy-
kłady	obliczeń	z	dziedziny	chemii,	elektroniki,	inżynierii	
lądowej,	inżynierii	elektrycznej,	inżynierii	mechanicznej,	
metali,	inżynierii	ropy	i	gazu,	wbudowanych	w	arkusze.	
Zasoby	pochodzą	od	ponad	130	wiodących	stowarzy-
szeń	naukowych	i	wydawców.	

Baza	 jest	podzielona	na	35	kolekcji	tematycznych	
oraz	5	zasobów	tzw.	premium.	Biblioteka	Główna	WAT	
oferuje	dostęp	do	czternastu	wybranych	kolekcji	tema-
tycznych,	takich	jak:
1.	 Aerospace	&	Radar	Technology
2.	 Biochemistry,	Biology	&	Biotechnology
3.	 Chemistry	&	Chemical	Engineering
4.	 Composites
5.	 Computer	Hardware	Engineering

6.	 Electrical	&	Power	Engineering
7.	 Electronics	&	Semiconductors
8.	 General	Engineering	&	Project	Administration
9.	 Mechanics	&	Mechanical	Engineering
10.	 Metals	&	Metallurgy
11.	 Nondestructive	Testing	&	Evaluation
12.	 Optics	and	Photonics
13.	 Software	Engineering
14.	 ASM	International	Materials	Collection.

Knovel	zawiera	także	około	100	000	interaktywnych	
tabel,	równań	oraz	wykresów	z	wbudowanymi	wzorami	
obliczeniowymi.	Intuicyjne	w	użyciu	narzędzia	umożliwiają	
wykonanie	wstępnych	kalkulacji	i	zweryfikowanie	informa-
cji.	Pozyskane	w	ten	sposób	dane	można	wyeksportować	
do	Excela	lub	innych	programów	kalkulacyjnych.	Knovel	
udostępnia	narzędzia	ułatwiające	pełne	wykorzystanie	da-
nych:	interaktywne	tabele,	tabele	z	kreślarką	wykresów,	
równań,	przelicznik	jednostek,	digitalizator	wykresów	itp.

Knovel Math Documents
Jest	to	usługa	integrująca	zasoby	inżynieryjne	Knovel	

z	programem	Mathcad	w	wersji	14.	Użytkownicy	Math-
cad	mogą	wykorzystać	formuły	znajdujące	się	w	podręcz-
nikach	w	bazie	Knovel	do	wykonania	szybkich	obliczeń	
matematycznych.

Tabele interaktywne (Interactive Tables)
Tabele	interaktywne	Knovel	pozwalają	na	znalezienie	

danych	i	dostosowanie	sposobu	ich	prezentacji	w	podob-
ny	sposób,	jak	w	przypadku	arkuszy	kalkulacyjnych.	Zalety	
tabel	to	możliwość	wyboru	wierszy,	sortowania,	znajdo-
wania	i	filtrowania	danych,	ukrywania	i	zmiany	kolejności	
kolumn,	drukowania	i	eksportu	danych	do	różnych	forma-
tów.	Dodatkowo	wiele	tabel	wyposażonych	jest	w	prze-
licznik	jednostek.

Kreślarka równań (Equation Plotter)
Niektóre	tabele	zawierają	opcję	przedstawiania	rów-

nań	w	formie	graficznej	za	pomocą	interaktywnej	kreślarki.	
Aby	otworzyć	kreślarkę	równań	najpierw	należy	otworzyć	
tabelę,	a	następnie	kliknąć	na	ikonę	w	kolumnie	kreślarki.	
Pojawi	się	krzywa	wykresu,	gdzie	odpowiednie	współrzęd-
ne	automatycznie	pojawią	się	w	tabeli	X-Y.	Możliwe	jest	
też	samodzielne	wprowadzanie	wartości	współrzędnych	
X	lub	Y	do	tabeli	a	przeliczone	współrzędne	wprowadzo-
ne	zostaną	automatycznie	na	wykresie.

Digitalizator wykresów (Graph Digitizer)
Digitalizator	wykresów	Knovel	pozwala	na	przekształ-

canie	na	postać	cyfrową	statycznego	obrazu	krzywych	
i	wykresów	znajdujących	się	w	podręcznikach	wyskalo-
wanych	za	pomocą	oprogramowania	Knovel.	Współrzęd-
ne	dla	każdego	punktu	krzywej	mogą	zastać	wyświetlone	
i	zachowane,	tak	by	można	było	je	później	wyeksportować	
do	jednego	z	wielu	dostępnych	formatów.

Kreślarka wykresów (Graph Plotter)
Kreślarka	wykresów	Knovel	może	jednocześnie	wy-

świetlić	do	12	różnych	krzywych	na	tym	samym	wykre-
sie.	Aby	skorzystać	z	kreślarki	należy	najpierw	otworzyć	
tabelę,	a	następnie	zaznaczyć	wiersze	z	potrzebnymi	sub-
stancjami	i	kliknąć	opcję	pokaż wykres	na	pasku	zadań	ta-
beli.	Odpowiednie	współrzędne	automatycznie	pojawią	się	
w	tabeli	X-Y	kreślarki.

Knovel Calculators
Niektóre	tabele	w	Knovel	zostały	wzbogacone	o	kal-

kulatory	umożliwiające	dokonanie	szybkich	obliczeń	wła-
ściwości	w	jednostkach	SI	oraz	brytyjskich.

Arkusze kalkulacyjne Excel (Excel Spreadsheets)
Arkusze	kalkulacyjne	Excel	pozwalają	na	obliczenia	roz-

maitych	parametrów	procesów	chemicznych	jako	funkcji	
parametrów	innych	procesów.

Układ okresowy pierwiastków (Periodic Table 
of Elements)

Układ	okresowy	pierwiastków	to	źródło	danych	dla	
wszystkich	znanych	pierwiastków	chemicznych,	od	liczb	
i	mas	atomowych,	konfiguracji	elektronów,	wartościowo-
ści,	poprzez	informację	na	temat	każdego	pierwiastka,	jego	
izotopy	i	podstawowe	właściwości.

Przelicznik jednostek (Unit Converter)
Przelicznik	jednostek	Knovel	pozwala	na	przeliczanie	

wartości	w	jednej	jednostce	miary	na	inną.	Jest	dostępny	
we	wszystkich	tabelach	Knovel	z	wartościami	numerycz-
nymi	i	zawiera	około	1000	różnych	jednostek.

Zachęcamy	 do	założenia	 indywidualnego	 konta	
w	My	Knovel.	Osobiste	konto	umożliwia	szybki	dostęp	
do	wcześniej	zapisanych	wyszukiwań,	tworzenie	folderów,	
dodawanie	notatek	w	dokumentach	PDF,	eksportowanie	
i	przesyłanie	danych	oraz	bibliografii,	współpracę	z	innymi	
użytkownikami	poprzez	udostępnianie	notatek	i	folderów.	
Wszystkie	zapisane	foldery	można	filtrować.	Dodatkowo	
posiadanie	konta	My	Knovel	pozwala	na	korzystanie	z	bazy	
Knovel	offline,	dzięki	czemu	można	pobrać	20	tytułów	
książek	do	czytania	w	formacie	PDF.

Aby	założyć	konto,	należy	na	stronie	głównej	platformy	
kliknąć	po	lewej	stronie	w	zakładkę	My Knovel,	a	następnie	
wybrać	Create an Account.	Pojawi	się	krótki	formularz,	któ-
ry	należy	wypełnić	używając	adresu	mailowego	z	dome-
ną	uczelni	oraz	zaakceptować	warunki	licencji.	Na	poda-
ny	w	formularzu	email	zostanie	wysłany	link	aktywacyjny.	
Po	aktywacji,	dostęp	do	konta	My	Knovel	będzie	możliwy	
z	dowolnego	komputera,	jak	również	przez	urządzenia	mo-
bilne:	tablety	i	smartfony	dzięki	aplikacji	My	Knovel	ToGo.

W	przypadku	pytań	dotyczących	zakładania	konta	
My	Knovel	prosimy	o	kontakt:	Ośrodek	Informacji	Na-
ukowej	tel.	261	83	93	96,	e-mail:	oin@wat.edu.pl.

Mariola Nawrocka
Magdalena Wiederek-McRobb

mailto:oin@wat.edu.pl
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34 Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Od	1985	roku,	8	maja	świętowany	jest	Ogólno-

polski	Dzień	Bibliotekarza	i	Bibliotek.	Wydarzenie,	
skierowane	pierwotnie	tylko	do	bibliotekarzy,	stało	
się	świętem	rozpoczynającym	Tydzień	Bibliotek.	
W	tych	dniach	biblioteki	oferują	imprezy,	spotka-
nia	i	inne	akcje	promocji	czytelnictwa.	Hasłem	te-
gorocznej	edycji	była	(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

Tydzień	Bibliotek	to	inicjatywa	Stowarzyszenia	Biblio-
tek	Polskich,	która	trwa	od	8	do	15	maja	i	ma	na	celu:

• popularyzację	wiedzy	o	roli	bibliotek	i	ośrodków	
informacji	w	systemie	kultury,	edukacji,	nauki	 i	go-
spodarki,

• podnoszenie	prestiżu	bibliotek	i	zawodu	biblioteka-
rza	w	świadomości	społecznej,

• promocję	czytelnictwa	i	zainteresowania	książką	oraz	
nowymi	mediami	komunikacji	społecznej	w	szerokich	
kręgach	polskiego	społeczeństwa,

• upowszechnianie	w	społeczeństwie	świadomości	
o	znaczeniu	wiedzy	i	informacji	oraz	swobodnego	do-
stępu	do	nich	poprzez	biblioteki	i	ośrodki	informacji.

Jak	pisze	w	swoim	artykule	dr	Renata	Malesa:	Histo-
ria zawodu bibliotekarza jest tak długa jak historia bibliotek, 
ale przez lata istniał on jedynie jako zajęcie, profesja i dopie-
ro w XVIII wieku zaczął się krystalizować jako zawód. Jed-
nak o jego całkowitym ukształtowaniu można mówić dopiero 
w II połowie XIX wieku, o czym świadczy powstanie pierw-
szych organizacji zawodowych i szkół bibliotekarskich. W Pol-
sce grupa zawodowa bibliotekarzy ukształtowała się, podobnie 
jak w całej Europie, z pracowników bibliotek naukowych wyż-
szych uczelni lub bibliotek fundacyjnych i rodowych. Bibliote-
karze z bibliotek uczelnianych należeli do grupy urzędników 
państwowych, natomiast pracownicy bibliotek fundacyjnych 
i rodowych nigdy nimi nie byli. W kształtowaniu się tego za-
wodu można wyróżnić dwa okresy: 1795–1831 i 1832–1914. 
Do pracy w bibliotece zatrudniano osoby będące przedstawicie-
lami różnych profesji: nauczycieli, naukowców, literatów itp. Już 
w XIX wieku wykształciła się pewna hierarchia służbowa; po-
jawiły się stanowiska kustosza, kuratora skryptora i asystenta.

Dzień	Bibliotekarza	jest	okazją	do	przedstawienia	
dokonań	i	zawodowych	osiągnięć	bibliotekarzy,	do	roz-
mów	o	tym,	jak	zmienia	się	bibliotekarstwo	i	biblioteki,	
jak	zmienia	się	zawód	bibliotekarza	i	jego	rola	we	współ-
czesnym	świecie.	Według	Encyklopedii współczesnego bi-
bliotekarstwa polskiego,	bibliotekarstwo	to:	praktyczna 
umiejętność realizacji procesów bibliotecznych, a więc biblio-
tekarz jest praktykiem, który uprawia tę profesję. To osoba, 
która jest zatrudniona w bibliotece albo posiada odpowiednie 
kwalifikacje do takiej pracy. Odpowiada to kategoriom zawo-
du wykonywanego i wyuczonego.

Wraz	ze	zmianami	potrzeb	użytkowników	i	kształto-
waniem	społeczeństwa	informacyjnego	od	pracowników	
bibliotek	wymaga	się	dostosowania	do	nowej	sytuacji.	
Dlatego	zawód	ten	podlega	nieustannym	przemianom.	
A	nazwa,	bibliotekarz,	uznawana	jest	często	za	niezhar-
monizowaną	z	wymaganymi	umiejętnościami	i	oczeki-
waniami	wobec	tego	zawodu.	Bibliotekarze	borykają	się	
również	z	licznymi	stereotypami	o	sobie	i	zawodzie,	jaki	
wykonują.	Ale	kiedy	użytkownik	spojrzy	na	nas,	odrzu-
cając	te	zakotwiczone	w	świadomości	stereotypy,	zoba-

czy	człowieka	otwartego	i	kreatywnego.	Nowoczesny	bi-
bliotekarz	musi	się	dobrze	czuć	w	różnorodnych	rolach	
i	być	komunikatywny.	Bibliotekarz	to	od	wielu	lat	nie	tyl-
ko	„strażnik	książek”,	ale	broker	informacji,	osoba,	która	
prowadzi	czytelnika	przez	zasoby	biblioteczne,	uczy,	jak	
efektywnie	wykorzystywać	zbiory	tradycyjne	i	elektro-
niczne	biblioteki.	Bibliotekarz	akademicki	to	osoba,	która	
dodatkowo	pomoże	w	zgromadzeniu	bibliografii	do	pracy	
licencjackiej,	magisterskiej	i	doktorskiej.	Nauczy	korzy-
stania	z	elektronicznych	baz	i	wesprze	w	obliczeniu	do-
robku	naukowego.	Wiedza,	umiejętności	i	zaangażowanie	
bibliotekarzy	powodują,	że	biblioteki	akademickie	są	co-
raz	częściej	postrzegane	jako	partner	w	procesie	nauko-
wo-dydaktycznym	uczelni.

Chcąc	sprostać	wymogom	i	oczekiwaniom	użytkow-
ników,	pracownicy	Oddziału	Informacji	Naukowej	prowa-
dzą	szkolenia:	od	podstawowego,	zwanego	przysposobie-
niem	bibliotecznym,	do	szkoleń	i	ćwiczeń	tematycznych	
przeprowadzanych	na	życzenie	wykładowców	lub	wy-
działów.	Na	przełomie	września	i	października	2017	roku	
bibliotekarze	przeprowadzili	11	zaplanowanych	szkoleń,	
w	których	wzięło	udział	885	studentów	pierwszego	roku	
z	Wydziałów:	Mechatroniki	i	Lotnictwa,	Elektroniki,	Lo-
gistyki	i	Mechaniki.	Dla	pracowników	i	studentów	WAT	
bibliotekarze	przeprowadzili	w	2017	roku	8	szkoleń	spe-
cjalistycznych,	w	których	wzięły	udział	164	osoby.

Bibliotekarze	Wojskowej	Akademii	Technicznej	od	lat	
wpisują	się	w	nowoczesne	trendy	bibliotekarskie.	W	Bi-
bliotece	Głównej	WAT	zatrudnionych	 jest	35	osób,	
a	wśród	nich	jest:	12	kustoszy,	8	starszych	biblioteka-
rzy	i	7	bibliotekarzy.	Większość	z	pracowników	posiada	
wykształcenie	wyższe	kierunkowe.	Pracownicy	BG	WAT	
nieustannie	podnoszą	swoje	kwalifikacje,	cyklicznie	biorą	
udział	w	konferencjach,	szkoleniach	i	webinariach	doty-
czących	obsługi	baz	elektronicznych	i	baz	wiedzy,	a	także	
dotyczących	prawa	autorskiego,	ochrony	danych	osobo-
wych,	efektywnego	rekrutowania	pracowników,	crowd-
sourcingu.	Wzięli	udział	w	36	szkoleniach,	które	trwały	
łącznie	407,5	godzin.

Bibliotekarze	BG	WAT	są	autorami	licznych	artyku-
łów	m.in.	w:	„Głosie	Akademickim”,	czasopismach	bran-
żowych	i	materiałach	konferencyjnych.	Współtworzą	bazy	
danych	typu:	BazTech	(bibliograficzno-abstraktowa	baza	
danych	o	polskich	czasopismach	technicznych);	NUKAT	
(Narodowy	Uniwersalny	Katalog	Centralny)	i	Baza	Wie-
dzy	WAT.	Przygotowują	również	cykliczny	Informator	
BG	WAT.	Aktywnie	działają	w	warszawskim	środowisku	
bibliotekarskim,	uczestnicząc	w	działaniach	SBP	(Stowa-
rzyszenia	Bibliotekarzy	Polskich).

Mamy	nadzieję,	że	nasze	starania	przyczynią	się	do	lep-
szego	postrzegania	zawodu	bibliotekarza	oraz	Biblioteki	
Głównej	WAT.	Zachęcamy	do	korzystania	z	naszej	po-
mocy	i	wiedzy.

Iwona Piwońska
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