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Spis treści

PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH

2 Słowo od redaktora

W ramach przygotowań do obchodów Święta Niepodległości, podchorążowie Wojskowej
Akademii Technicznej odwiedzili groby i miejsca pamięci objęte patronatem programu „Żołnierska pamięć”. Studenci zatroszczyli się o mogiły i oddali cześć poległym w obronie Ojczyzny
rodakom, wybitnym dowódcom oraz kolegom.
Delegacja podchorążych I roku pod dowództwem ppor.
Patryka Fendrycha, po uporządkowaniu grobów, oddała honory zmarłym i uczciła ich pamięć minutą ciszy.
Symboliczne znicze zapłonęły przy grobach gen. Floriana Grabczyńskiego, gen. Sylwestra Kaliskiego – byłego
rektora-komendanta WAT oraz plutonowego podchorążego Dariusza Marka Koniecznego. Podchorążowie
uczcili także pamięć powstańców z 1863 r., powstańców śląskich i wielkopolskich, ofiary obozów koncentracyjnych oraz czterech przywódców Armii Krajowej
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przy pomniku Gloria Victis. Zapalenie przez podchorążych zniczy na nagrobkach tych, którzy nie zawahali się
położyć własnego życia na drodze do ich największego marzenia – wolnej Polski – jest symbolem pamięci
o zasługach i ofierze oddanej przez poległych w imię
niepodległości Rzeczypospolitej.
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Konrad Winiarski

OBCHODY 188 ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA LISTOPADOWEGO
W niedzielę 25 listopada delegacja Wojskowej Akademii Technicznej, z JM Rektorem-Komendantem WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszem
Szczurkiem na czele, wzięła udział w obchodach 188 rocznicy wybuchu powstania listopadowego, które odbyły się w Warszawie przed
pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.
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kazywanej z ojca na syna patriotycznej tradycji. Została ona
zapoczątkowana przez konfederatów barskich, a następnie
kontynuowana przez kolejne generacje Polaków. Pragnienie
wolnej ojczyzny było silniejsze od obaw przed utratą mienia,
zdrowia i życia.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy Paweł Sałek oraz prezes
Kręgu Pamięci Narodowej, poseł na Sejm RP Andrzej
Melak. Szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Łukasz Kudlicki odczytał list ministra obrony
narodowej Mariusza Błaszczaka. Odczytano również
list szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Po apelu pamięci, odczytanym przez pchor. Kacpra Waślickiego, oddano salwę honorową na cześć bohaterów. Uroczystość
zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek
kwiatów przed pomnikiem poległych.
Monika Przybył
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Czas na sport czy chorobę?
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40 W jaki sposób szybko wyszukać potrzebną
literaturę w zbiorach BG WAT?
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W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, służb mundurowych
oraz kombatanci. Obchody 188 rocznicy wybuchu powstania listopadowego zorganizowali: Uwrząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Parafia pw.
św. Wacława, Parafia pw. Najczystszego Serca Maryi,
Krąg Pamięci Narodowej im. Stefana Melaka oraz Stowarzyszenie Olszynka Grochowska.
Obchody rozpoczęło złożenie wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą orędowników i budowniczych
Alei Chwały. Centralnym punktem obchodów była
polowa msza święta przy pomniku Bitwy o Olszynkę
Grochowską, w intencji walczących w powstaniu listopadowym. Podchorążowie WAT wystawili wojskową
asystę honorową z pocztem sztandarowym Akademii
pod dowództwem kpt. Piotra Kordeli oraz posterunki honorowe, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra
Wojskowa.
Odegraniem hymnu RP rozpoczęto część patriotyczną
uroczystości. Do uczestników obchodów list skierował
marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który napisał: Nie
byłoby dziś wolnej Polski bez powstańczych zrywów i prze-
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Szkoły Dzielnicy Praga-Północ pod patronatem naukowym WAT
Głównym celem porozumienia – podpisanego
pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Dzielnicą Praga-Północ oraz Zespołem Szkół nr 14
w Warszawie – jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży. 17 października podpisali
je: rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz
Szczurek, dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Małgorzata Augustowska oraz zastępca burmistrza
Zbigniew Cierpisz.

Słowo od redaktora

Podczas spotkania w Sali Rycerskiej WAT goście zapoznali się ze strukturą naszej uczelni, kierunkami studiów,
prowadzonymi badaniami naukowymi oraz osiągnięciami studentów i pracowników Akademii. Zastępca burmistrza mówił o rozwoju oraz nadchodzących zmianach
zachodzących w dzielnicy. Dyrektor Zespołu Szkół zaprezentowała kierunki, w jakich szkoła kształci uczniów
oraz osiągnięcia dydaktyczne szkoły.
Jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr
14 w Warszawie jest Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe. Kształci ono młodzież w sześciu zawodach,
w tym – jako najstarsza szkoła w Polsce, istniejącą już
100 lat – w zawodzie geodety. Technikum od lat zajmuje
czołowe miejsca w rankingu „Perspektyw” wśród szkół
technicznych. W latach 2014–2018 zdobywca tytułów
„Złotej szkoły” oraz „Szkoły Sukcesu” – są to graficzne
znaki jakości przyznawane przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy dla najlepszych polskich szkół. Uczniowie
biorą udział w licznych olimpiadach technicznych, na których zdobywają tytuły laureata lub finalisty, co daje im
niewątpliwie lepszą podstawę do rozpoczęcia studiów
technicznych. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną pozwoli nam na podniesienie jakości kształcenia w oferowanych zawodach oraz wpłynie na rozwój i wzrost atrakcyjności zawodów, w których kształcimy. Zwiększymy tym
samym ofertę edukacyjną dla naszej młodzieży i przyszłych
kandydatów. Dzięki porozumieniu wzrośnie zainteresowanie
naszych uczniów kontynuacją nauki na kierunkach technicznych Państwa uczelni. Mamy nadzieję, że jest to obopólna korzyść, gdyż Wojskowa Akademia Techniczna, poprzez ścisłą

Drodzy Czytelnicy,
W powszechnej opinii okres świąteczno-noworoczny
to czas refleksji, zadumy i podsumowań, zwolnienia tempa. Z mojej obserwacji wynika, że jednak to tylko wyobrażenie: wszyscy się spieszą, chcąc zdążyć z „domknięciem”
projektów i budżetów, prezentami, choinką, gotowaniem,
odwiedzinami itd. – wskutek czego koniec roku to naprawdę „gorący”, nieraz nerwowy, czas.
Wiele też się działo w Akademii. Nie brakowało „zwykłych” uczelnianych wydarzeń (ćwiczeń i wykładów, wart i strzelań, konferencji, targów,
porozumień i patronatów, obchodów świąt patriotycznych itd.), jak i tych
wyjątkowych: jubileuszy, wyróżnień i nominacji, w tym tej szczególnej dla
WAT-u, jaką był awans jej rektora-komendanta do korpusu generałów.
Czas na refleksje – polecam wywiad z generałem brygady Tadeuszem
Szczurkiem (str. 9) oraz felietony (str. 35–39). Z radością spieszę donieść,
że mamy w gronie felietonistów kolejnego autora– i to profesora!
Życzę Państwu spokojnych i dających wytchnienie chwil świątecznych w rodzinnym gronie oraz nadziei i siły na realizację planów i marzeń
w Nowym 2019 Roku.
Miłej lektury!
Hubert Kaźmierski

współpracę, pozyska najlepszych uczniów klas technicznych
– powiedziała dyrektor Zespołu Szkół nr 14 mgr inż. Małgorzata Augustowska.
W ramach współpracy naukowej WAT zadeklarował
objęcie patronatem naukowym Zespołu Szkół nr 14 oraz
współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi w Dzielnicy Praga-Północ. Nauczyciele akademiccy będą prowadzić zajęcia pokazowe dla uczniów oraz udzielą pomocy
w doborze treści programowych zajęć. Dzięki porozumieniu młodzież pozna nowoczesny sprzęt, innowacyjne
metody pracy i technologie pomiarowe. Władze dzielnicy deklarują tworzenie warunków organizacyjnych,
a Zespół Szkół – propagowanie wśród uczniów oferty
studiów w WAT. Dzięki porozumieniu organizowane
również będą konkursy, olimpiady i imprezy o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów.
Podczas wizyty w Akademii goście zwiedzili część
bazy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii oraz na Wydziale Elektroniki.
Monika Przybył
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2

Fot.  Wiesław Szczygielski

GŁOS AKADEMICKI
Pismo Pracowników i Studentów

GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

SPIS TREŚCI

3

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Konstantego – rozpoczęli powstanie listopadowe. Ważnym
momentem nocy listopadowej było zdobycie Arsenału. Już
następnego dnia, 30 listopada, Warszawa była wolna. Walki skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu objęły swoim zasięgiem całe Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń.
Powstanie listopadowe było największym wysiłkiem zbrojnym
w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Na pamiątkę tamtych wydarzeń, dzień 29 listopada obchodzimy jako
Dzień Podchorążego i zarazem Święto Wojskowej Akademii
Technicznej. To nawiązanie do naszej historii i tożsamości,
które dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, nabiera szczególnego znaczenia – mówił płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
Odpowiedzialny za szkolnictwo wojskowe minister
Tomasz Zdzikot, składając życzenia wszystkim pracownikom Akademii i podchorążym w dniu ich święta podkreślił, że Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia
wychodząca naprzeciw potrzebom nowoczesnych Sił
Zbrojnych. Niezwykle doceniam Państwa kompetencje i zaangażowanie w obszarze podlegającym mojemu zwierzchnictwu. Mowa tu m.in. o cyberbezpieczeństwie. Razem z władzami uczelni pracujemy nad wieloma przedsięwzięciami, które
z pewnością przyczynią się do zwiększenia, już wysokiego,
potencjału wojska w tym obszarze – mówił Tomasz Zdzikot.

Święto Akademii i Podchorążych
Uroczyste spotkanie (29 listopada) w Klubie
Wojskowej Akademii Technicznej było centralną
częścią obchodów Święta Akademii i Dnia Podchorążego. Zgodnie z uczelnianą tradycją, wcześniej
(27 listopada) odbyła się uroczysta msza święta
w intencji podchorążych WAT, celebrowana przez
Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Po zakończeniu mszy JM Rektor-Komendant
WAT odebrał z rąk biskupa odznaczenie dla Akademii – „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Nagrodą
biskupa polowego dla najlepszego studenta nauk
ścisłych został wyróżniony sierż. pchor. Robert
Jarosz z Wydziału Cybernetyki.
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Fot.  Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek, Wiktoria Wandzel

rządów, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych,
prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń
zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy WAT.
JM Rektor-Komendant WAT, po powitaniu gości,
przypomniał tradycję podchorążackiego święta: Służymy
niepodległej! To idea zawsze bliska sercu każdego podchorążego. Przyświecała również podchorążym Szkoły Piechoty w Warszawie, którzy 188 lat temu, 29 listopada 1830 r.,
pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, atakiem na Belweder – ówczesną siedzibę rosyjskiego Księcia
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Niech to będzie podziękowanie za Państwa trud i niezwykle
owocny wysiłek, doceniany nie tylko przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również przez całą Polskę.
Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:
• złoty Krzyż Zasługi – 5 pracownikom Akademii,
• srebrny Krzyż Zasługi – 3 żołnierzom zawodowym
i pracownikom WAT,
• brązowy Krzyż Zasługi – 9 żołnierzom zawodowym
i pracownikom WAT.
Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym i Siłom Powietrznym,
a wykraczający poza zwykły obowiązek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:
• Wojskowy Krzyż zasługi – 5 żołnierzom zawodowym,
• Lotniczy Krzyż Zasługi – 2 żołnierzom zawodowym.

Fot.  Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek, Wiktoria Wandzel

Rankiem 29 listopada delegacja komendy WAT i honorowej komendy podchorążych złożyła kwiaty pod
pomnikiem gen. Floriana Grabczyńskiego i przed popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego. Podchorążowie WAT uczcili również pamięć ppor.
Piotra Wysockiego, składając kwiaty przed jego popiersiem w Łazienkach Królewskich. Po złożeniu wieńców
został odegrany sygnał „Śpij Kolego”, a podchorążowie
(w asyście trębacza i werblisty z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego) oddali w Łazienkach Królewskich
honory wszystkim bohaterom, uczestnikom i ofiarom
powstania listopadowego.
Swoją obecnością na uroczystości w Klubie WAT zaszczycili nas: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot,
przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
poseł Michał Jach, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, reprezentujący dowódcę
generalnego RSZ gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Bogdan Dziewulski, przedstawiciele duchowieństwa. Obecni byli również
rektorzy: Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil.
dr inż. Piotr Krawczyk, Wyższej Szkoły Menadżerskiej
prof. dr hab. Henryk Stańczyk, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, doctor honoris causa WAT prof. Józef
Modelski, czł. koresp. PAN, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji
centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie za-

Z okazji Święta Akademii marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński skierował list
do całej społeczności akademickiej, który odczytał poseł
na Sejm RP, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej
Michał Jach. Uczestnicy uroczystości wysłuchali również
listu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka,
odczytanego przez sekretarza stanu w MON Tomasza
Zdzikota. Jak nakazuje tradycja, JM Rektor-Komendant,
po odczytaniu rozkazu specjalnego, symbolicznie przekazał w tym dniu władzę studentom. W towarzystwie
pozostałych członków komendy WAT rektor-komendant
wręczył studentom certyfikaty upoważniające do sprawowania funkcji. Dziś jest Wasze święto. Przejmując władzę
w Akademii, stajecie się symbolicznie spadkobiercami podchorążych podporucznika Piotra Wysockiego. Wybraliście
Wojskową Akademię Techniczną jako drogę swojego życia
zawodowego i rozwoju. Dewizą naszej uczelni jest „Omnia
pro Patria” (wszystko dla Ojczyzny) – to ogromne zobowiązanie – powiedział rektor.
Święto Akademii było okazją do wręczenia zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów. Składając gratulacje osobom odznaczonym i wyróżnionym, minister Zdzikot powiedział:
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy
zawodowej, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał
jednemu z pracowników WAT srebrny medal „Za długoletnią służbę”.
Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
w sprawie uhonorowania wpisem do Złotej księgi dokonań
Wojskowej Akademii Technicznej, na podstawie uchwały
Kapituły Godności Honorowych Wojskowej Akademii
Technicznej, wyróżniony został prof. dr hab. inż. Kazimierz Baczewski.
Na wniosek rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, minister obrony narodowej, za długoletnią nienaganną służbę i pracę w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, nadał:
• złoty medal „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” –
5 pracownikom Akademii,
• srebrny medal „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” –
8 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii,
• brązowy medal „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” –
5 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.
Na wniosek rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, minister obrony narodowej, w uznaniu
zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania
obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał:
SPIS TREŚCI
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Awans generalski Rektora-Komendanta WAT w Dniu
Podchorążego
W czwartek 29 listopada na dziedzińcu Belwederu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Podchorążego. Uczestniczyli w nim podchorążowie wszystkich uczelni wojskowych oraz Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej. Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda awansował do stopnia generała brygady JM
Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Awans
na stopień kontradmirała otrzymał także JM Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

•

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia
9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych,
za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne oraz
w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej”, rektor-komendant wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony
żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką w stopniu
III sześciu żołnierzy zawodowych Akademii.
Minister obrony narodowej przyznał nagrody dla nauczycieli akademickich dwóm pracownikom Wojskowej
Akademii Technicznej:
• prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Bojarowi – za całokształt dorobku,
• dr. hab. inż. Krzysztofowi Falkowskiemu – za osiągnięcia naukowe.
Ponadto – decyzją rektora-komendanta WAT –
w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej Akademii
Technicznej, na wniosek Kapituły Godności Honorowych, wyróżniono:
• złotym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” – dwóch żołnierzy zawodowych
i pracowników Akademii,

•
•

srebrnym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” – jednego żołnierza zawodowego i trzech pracowników Akademii,
brązowym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” – jednego żołnierza zawodowego i dwóch pracowników Akademii.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Odznaki
Pamiątkowej, rektor-komendant wyróżnił odznaką pamiątkową WAT 36 żołnierzy zawodowych i pracowników Akademii.
Tradycyjnie w dniu Święta Akademii studentom
cywilnym i mundurowym przyznawane są doroczne
nagrody. W konkursie na najlepszą pozaprogramową
pracę studenta WAT w roku akademickim 2018/2019,
na wniosek przewodniczącego Komisji Konkursowej –
prorektora ds. studenckich, rektor Wojskowej Akademii Technicznej wyróżnił stypendiami, nagrodami i dyplomami 15 studentów.
Część oficjalną zakończyła Pieśń Reprezentacyjna
Wojska Polskiego, sygnalista odegrał hasło Wojska Polskiego, a sztandar WAT został odprowadzony. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki
Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją Joanny
Korczago. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra
Studencka WAT wraz z solistami.
Z okazji uroczystości, na ręce JM Rektora-Komendanta WAT, życzenia dla całej społeczności akademickiej przysłali: marszałek Senatu RP, rektorzy uczelni,
komendanci centrów szkolenia, prezesi i dyrektorzy
firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.
Monika Przybył
Ewa Jankiewicz

6

SPIS TREŚCI

GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

żowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Apel pamięci
odczytał pchor. Kacper Waślicki z WAT. Dla uczczenia
tych, którzy polegli w służbie Ojczyźnie, oddano salwę
honorową. Tak upamiętniono wydarzenia, które miały
miejsce w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy
to grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego, zaatakowała
Belweder, siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej
wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa,
rozpoczynając powstanie listopadowe.
Na dziedzińcu z podchorążymi spotkali się: prezydent RP Andrzej Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, szef Sztabu Generalnego WP
gen. broni Rajmund Andrzejczak, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz
Piotrowski, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen.
dyw. Wiesław Kukuła, komendant główny Żandarmerii

Fot.  Maciej Nędzyński (CO MON),  KPRP

•

złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” –
14 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii,
srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” –
6 żołnierzom zawodowym Akademii,
brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 29 żołnierzom zawodowym i pracownikom
Akademii.

Fot.  Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek, Wiktoria Wandzel

•

Cieszę się, że w tym uroczystym dniu mam zaszczyt wręczyć nominacje generalskie rektorom-komendantom Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Marynarki Wojennej.
Panowie Generałowie, jesteście nauczycielami, opiekunami,
czyli tymi, którzy prowadzą młodych w oficerskie życie. Uczycie ich wartości oraz tego, jak być dobrymi żołnierzami i oficerami Rzeczypospolitej. Cieszę się więc ogromnie, że właśnie
w tak ważnym dla akademii wojskowych dniu, w towarzystwie
podchorążych, mogłem wręczyć Wam te nominacje. Życzę
Panom Generałom, wszystkim podchorążym oraz całemu środowisku wojskowych akademii wszelkiej pomyślności, abyście
nadal – mając coraz większe możliwości – realizowali misję
budowania silnych, dobrze przygotowanych struktur Polskiego Wojska, Sił Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej” – powiedział prezydent.
Posterunek honorowy w czasie ceremonii objęli podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej w mundurach współczesnych i historycznych oraz podchorą-
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Najważniejsza jest Wojskowa Akademia Techniczna
Z gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeuszem
Szczurkiem – rektorem-komendantem WAT –
rozmawia Hubert Kaźmierski

Ewa Jankiewicz
8
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Czy to duża zmiana dla Akademii i dla Pana,
jej rektora-komendanta?
T.S.: Z punktu widzenia Akademii to duża i korzystna zmiana, głównie wizerunkowa – w kraju i za granicą.
Wojskowa Akademia Techniczna jest największą uczelnią wojskową w Polsce i jedną z największych w Europie,
stąd też rektor generał stanowi potwierdzenie pozycji,
potencjału i prestiżu uczelni. W związku z generalskim
awansem wzrasta pozycja uczelni i jej rektora nie tylko
w strukturach wojskowych, ale także w relacjach z władzami lokalnymi i środowiskiem akademickim. Stopień
generalski to dodatkowe możliwości, ale też dodatkowe
obowiązki. Jest to także wzór dla podchorążych i kadry uczelni: „każdy żołnierz nosi buławę marszałkowską w plecaku”. Trzeba tylko dać z siebie wszystko, aby
ją zdobyć.

Fot.  Archiwum WAT

gi, a ostatnie dokonania WAT – wielokrotnie wyrażanego
uznania przez naszych przełożonych. Awans generalski dla
rektora-komendanta jest jednoznacznym potwierdzeniem
i ukoronowaniem tego uznania. Zaszczyt służby w korpusie
generalskim jest dany nielicznym żołnierzom, a zatem tym
cenniejszy i bardziej pożądany. Pan, Panie Rektorze, w pełni
na ten awans zasłużył nie tylko z racji wspomnianych sukcesów w dowodzeniu Akademią, ale także z powodu, że to nie
wejście do tego elitarnego grona było i jest głównym motorem Pańskich działań, lecz dobro i pomyślny rozwój Akademii. Liczymy, że wielokrotnie okazywana przez Pana troska
i poczucie odpowiedzialności za losy Akademii, jej studentów
i pracowników zostaną tym awansem jeszcze pogłębione.
Bez wątpienia Pańskie możliwości będą teraz dużo większe,
ponieważ nie od dzisiaj wiadomo, że ministerialne gabinety
zamknięte przed pułkownikiem są szeroko otwarte przed
generałem. W imieniu wszystkich pracowników i studentów Akademii składam serdeczne gratulacje. Życzymy Panu
Rektorowi dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, kolejnych
wspaniałych osiągnięć zawodowych, dalszych awansów i wiele przyjemności z pełnionej służby, a zwłaszcza satysfakcji
z efektów działalności Wojskowej Akademii Technicznej w nowej strukturze i sytuacji prawnej, ale niezmiennie pod Pańskim
kierownictwem. Gratulujemy! – powiedział prof. Cudziło.
Generał Tadeusz Szczurek, dziękując za tak miłe powitanie, podkreślił: To wielka, wzruszająca chwila, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Jest to przede wszystkim wyróżnienie dla Akademii i docenienie jej wysiłków oraz
rangi. Nie byłoby tego wyróżnienia bez wielkiego wysiłku
i pracy nas wszystkich, począwszy od komendy Akademii,
poprzez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników, którzy wkładają tyle pracy
w nasz sukces. To również docenienie naszych podchorążych,
których widzimy bardzo często poza Akademią. To są dodatkowe przedsięwzięcia. Dziękuję Wam, podchorążowie,
za wczorajszy dzień – kompanii honorowej i pododdziałowi
historycznemu. Bardzo ładnie wypadliście na dziedzińcu Belwederu. Ale nie tylko. Mieliśmy ostatnio wiele przedsięwzięć
związanych ze Świętem Niepodległości. Zawsze potraficie
godnie reprezentować Akademię, dlatego – za Waszym pośrednictwem – wszystkim podchorążym Wojskowej Akademii
Technicznej składam serdeczne podziękowania. Ten awans
generalski jest dla mnie zobowiązaniem, ale również dla nas
wszystkich, dlatego ten wysiłek, który podejmujemy musimy
kontynuować dla dobra Akademii. Dziękuję za wszystko!

Fot.  Maciej Nędzyński (CO MON),  Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek (WAT)

Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, zaproszeni goście,
a także delegacje uczelni wojskowych i Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej.
Wyróżniający się podchorążowie otrzymali z rąk prezydenta odznaki „Wzorowy podchorąży” oraz upominki. Wśród nich znalazł się sierż. pchor. Wojciech Dawid
z Wojskowej Akademii Technicznej.
Uroczystość zakończono odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.
Nazajutrz, 30 listopada, społeczność Wojskowej Akademii Technicznej powitała nowego generała.
Przed budynkiem głównym Akademii, w obecności kompanii honorowej, zebrali się: kadra naukowo-dydaktyczna i oficerska, studenci wojskowi i cywilni
oraz pracownicy uczelni. W imieniu całej społeczności
akademickiej życzenia i gratulacje z okazji awansu złożył generałowi brygady Tadeuszowi Szczurkowi dziekan
Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab.
inż. Stanisław Cudziło.
Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy długo wyczekiwaną wiadomość o Pańskim awansie na stopień generała brygady, który istotnie wzmacnia status i podnosi prestiż naszej
uczelni. Odbieramy ten fakt jako szczególny powód do dumy
dla całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez umiejętnego Pańskiego kierowania Akademią w niezwykle trudnej i dynamicznie
zmieniającej się sytuacji polityczno-naukowo-edukacyjnej,
liczne osiągnięcia Akademii nie zyskałyby tak wysokiej ran-

Panie Generale, gratuluję awansu! Dostąpił
Pan zaszczytu, jaki spotyka niewielu żołnierzy.
Jakie to uczucie?
Gen. bryg. Tadeusz Szczurek: Wyjątkowe i szczególne. Życzę takich wrażeń innym oficerom, no i oczywiście naszym podchorążym. A tak poważnie, to każdy młody człowiek, który decyduje się włożyć mundur,
chce awansować, bo jest to wpisane w zasady służby
wojskowej. Awans to zawsze potwierdzenie kompetencji dowodzenia na kolejnych szczeblach i umocnienie pozycji w środowisku. Jednak tylko nieliczni awansują tak
wysoko i zostają generałami. Jakie to uczucie? Ogromna satysfakcja niezmarnowanych lat, akceptacji i uznania
u przełożonych, potwierdzenia właściwego kierowania
uczelnią, wysokiej oceny podejmowanych działań i spełnienia – tych dorosłych i tych młodzieńczych – ambicji.

Jakie w związku z tym ma Pan plany na przyszłość? Względem swojej kariery wojskowej i naukowej oraz samej Akademii? W najbliższym
czasie ma tu chyba największe znaczenie Ustawa
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw.Ustawa 2.0). A w dalszej perspektywie?
T.S.: Najważniejsza jest Wojskowa Akademia Techniczna. A plany na najbliższą przyszłość obejmują dwa obszary. Jeden to właśnie wspomniana Ustawa 2.0 i utrzymanie wysokiej pozycji naukowej Wojskowej Akademii
Technicznej w krajowym systemie szkolnictwa wyższego. Drugi obszar – bardziej wojskowy – to zapewnienie
gotowości, potencjału i wysokich standardów kształcenia i wychowywania rosnącej liczby podchorążych,
podoficerów i oficerów. Zapotrzebowanie Ministerstwa
Obrony Narodowej na wysokiej klasy specjalistów i dobrze wykształconych dowódców ciągle rośnie. To duża
szansa dla nas na dalszy rozwój. Generuje to jednak
konkretne problemy – zarówno logistyczne, jak i dydaktyczne, laboratoryjne. Musimy równolegle rozwijać bazę
do prowadzenia studiów politechnicznych i kształcenia
oficerskiego, a to wymaga dużych środków, zaangażowania i poświęceń. Ustawa 2.0 zmienia kompletnie sysGŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

tem oceny uczelni. Wymusza podjęcie bardzo ważnych
decyzji dotyczących dyscyplin naukowych, jakie będziemy rozwijać i prowadzić w WAT. Poziom naukowy prowadzonych badań (potwierdzony głównie publikacjami
na światowym poziomie) określa, czy uczelnia utrzyma
dotychczasowe i uzyska nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
oraz prowadzenia postępowań zmierzających do nadania
tytułu naukowego profesora w zakresie prowadzonych
dyscyplin. Oczywiście bylibyśmy zainteresowani tym,
żeby tych uprawnień posiadać jak najwięcej, ale z drugiej strony zbyt rozległe spektrum badań może spowodować, że rozproszymy wysiłek i nie będziemy w stanie utrzymać wszędzie najwyższego poziomu. Dlatego
pierwszym zadaniem jest utrzymanie dotychczasowej
pozycji WAT-u i utworzenie szkoły doktorskiej obejmującej wszystkie dyscypliny, w których Akademia posiada uprawnienia. Kolejnym krokiem może być rozszerzanie zakresu prowadzonych dyscyplin ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb MON.
SPIS TREŚCI
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A czy zwiększająca się ilość absolwentów
w mundurze nie będzie dla nich samych problemem w przyszłości? Czy nie nastąpi „przesycenie” i w dalszej perspektywie – problemy ze znalezieniem dobrej pracy?
T.S.: Proszę pamiętać, że to nie my, a Ministerstwo
Obrony Narodowej określa limity ilościowe naboru
podchorążych. Odpowiadają one potrzebom etatowym
określonym przez Departament Kadr. Jestem przekonany, że w tej procedurze na każdego absolwenta o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach czeka miejsce
pracy. Oczywiście najlepsi absolwenci obejmą najlepsze
miejsca. Jednocześnie zobowiązania Polski wobec Sojuszu Północno-Atlantyckiego, Unii Europejskiej, związane
10
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A co z przeszkoleniem wojskowym dla studentów cywilnych, o którym wspominał Pan dwa
lata temu1?
T.S.: Tytuł wspomnianego wywiadu – „WAT nie
będzie jedną z politechnik” – miał przypominać i podkreślać, że WAT jest głównie uczelnią wojskową. Stąd
też studentom cywilnym również oferujemy kursy i zajęcia z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Może
to umożliwić im znalezienie pracy w szeroko rozumianych strukturach bezpieczeństwa cywilnego, zarządzania kryzysowego na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym. Studenci WAT mogą poznawać zasady działania
wojskowego również przez programy organizowane
1

Wywiad Anny Dąbrowskiej pt. WAT nie będzie jedną z wielu politechnik ukazał się na portalu polska-zbrojna.pl oraz w „Głosie
Akademickim” nr 10 (247) październik 2016 r.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

przez MON, jak np. Legia Akademicka, w ramach której w ubiegłym roku szkolenie wojskowe odbyli nasi
studenci cywilni.
WAT ma coraz szersze stosunki międzynarodowe – współpracuje z uczelniami na całym świecie, zapraszani byli nobliści, którzy prowadzili
wykłady, mamy kursy dla studentów zagranicznych. Co dalej? Może specjalny kierunek studiów
dla zagranicznych studentów?
T.S.: Wojskowa Akademia Techniczna jest znana i ceniona na świecie. Współpraca naukowa, badawczo-wdrożeniowa czy dydaktyczna obejmuje niemal 50 krajów
z całego świata. Na wykłady przyjeżdżają do nas nobliści
i wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Umiędzynarodowienie studiów w WAT znacząco wzrosło w ostatnich
latach. Bardzo się cieszę, że dotyczy nie tylko studiów
cywilnych, ale również wojskowych. Od kilku lat międzynarodowa wymiana obejmuje także uczelnie wojskowe
i podchorążych. Już dzisiaj, w ramach programu UE Erazmus i Erazmus Mundus, studiują u nas studenci i doktoranci z Europy i świata. Wydajemy wspólne z uczelniami partnerskimi dyplomy doktorskie. WAT ma ambicję
uczestniczyć w ogólnoeuropejskim rynku edukacyjnym.
Chcemy przyjmować studentów zagranicznych i otworzyć się również na wymianę nauczycieli. Chciałbym
podkreślić, że umiędzynarodowienie jest jednym z kryteriów oceny jakości uczelni. Czy stworzenie wydziału
dla studentów zagranicznych jest dobrym pomysłem,
jeszcze nie wiem, ale nie wykluczam takiej możliwości.
Należy jednak pamiętać, że WAT nadal musi posiadać
uprawnienia do prowadzenia badań, projektów, które

MIMO ZWIĘKSZONEGO
NABORU NIE OBNIŻYMY
POZIOMU NAUCZANIA
ANI SZKOLENIA
WOJSKOWEGO
są objęte pewnymi klauzulami zachowania tajemnicy.
Trzeba stworzyć taką strukturę współpracy, która pozwoli na współistnienie obydwu działań. Wojskowa Akademia Techniczna od wielu lat bierze udział w pracach
Sojuszu Północnoatlantyckiego i Europejskiej Agencji
Obrony. Zespoły badawcze uczelni uczestniczą w wielu
projektach Unii Europejskiej. Posiadamy porozumienia
o współpracy z ośrodkami badawczymi z Europy i świata. Nie mamy z tym problemu. Współpraca międzynarodowa daje możliwość szybszego rozwoju, poznawania
nowych technologii i udziału w pracach, których samodzielnie nie mogą się podjąć nawet najbogatsze państwa.
Dzięki współpracy międzynarodowej WAT jest uczelnią
rozpoznawalną w świecie.
Oprócz kooperacji ze środowiskami naukowymi i badawczym, szkołami prowadzącymi klasy mundurowe, współpracujemy też z przemysłem – nie tylko wojskowym. Jakie tu są korzyści
dla uczelni?
T.S.: Współpraca z przemysłem, transfer i wdrożenia technologii, to najwyższa forma uznania, jakości
i sensu prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych.
WAT od wielu lat intensywnie współpracuje z przemysłem sektora obronnego i nie tylko. Mamy liczne sukcesy w zakresie wdrażania nowych technologii i wyrobów
w transporcie, medycynie, ochronie środowiska, telekomunikacji, budownictwie i wielu firmach typu „high-tech”.
Zebraliśmy liczne nagrody, posiadamy sporo patentów.
Wymiernymi korzyściami dla uczelni są umowy wdrożeniowe i opłaty licencyjne wpływające od firm do budżetu Akademii. Nie można pominąć satysfakcji zespołów
badawczych oraz nowych możliwości miejsc pracy dla
studentów i absolwentów WAT.
Kiedy rozmawiam z kimś, kto dowiaduje się,
że pracuję w Wojskowej Akademii Technicznej,
czasem słyszę: a co Wy tam takiego robicie pożytecznego „dla ludzi”, a nie tylko dla wojska?
T.S.: WAT jest uczelnią cywilno-wojskową. Już sam
fakt, że tylko 20 procent studentów to studenci w mundurze, pokazuje istotny udział części cywilnej w życiu
Akademii. Politechniczny charakter studiów powoduje,
że wiele prac badawczych i badawczo-rozwojowych dotyczy również rynku cywilnego. Większość rozwijanych
tu technologii to technologie podwójnego zastosowania.
W ciągu ostatnich 5 lat tyle samo nagród otrzymaliśmy
za opracowania dotyczące techniki wojskowej, co zastosowań cywilnych. Nie ograniczamy zakresu i tematyki prowadzonych badań, chociaż musimy pamiętać,
że priorytetem były i są badania i wdrożenia na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa.

Fot.  Grzegorz Rosiński

KAŻDY ŻOŁNIERZ
NOSI BUŁAWĘ
MARSZAŁKOWSKĄ
W PLECAKU

z bezpieczeństwem i obroną, również generują zapotrzebowanie na specjalistów na światowym poziomie i to też
jest szansa dla naszych absolwentów. Okres, kiedy Europa, kiedy świat mógł spokojnie odetchnąć i pozwolić
sobie na pewne zwolnienie, czy też zmniejszenie potencjału wojskowego, już minął. Napięcia międzynarodowe,
konflikty na tle gospodarczym, religijnym czy politycznym
powodują, że dla utrzymania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa Polska, podobnie jak nasi sojusznicy, potrzebuje dobrze przeszkolonej i uzbrojonej armii. Jednocześnie pozycja i potencjał obronny Polski otwierają
absolwentom WAT szerokie możliwości podjęcia pracy
w międzynarodowych strukturach i organizacjach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w skali globalnej.

Fot.  Archiwum WAT

W naszej uczelni przybywa podchorążych –
to z jednej strony dobra wiadomość, bo oznacza
tendencję wzrostową. Z drugiej pojawiają się jednak głosy, że ilość może wpływać (negatywnie)
na jakość nauczania, szkolenia wojskowego.
T.S.: Wojskowa Akademia Techniczna powstała głównie po to, aby kształcić przyszłych oficerów-inżynierów,
wysokiej klasy specjalistów na potrzeby MON. W swojej
historii kształciła już dużo więcej podchorążych niż teraz.
Problem polega na konieczności zbudowania – w nowym
wymiarze i jakości – potencjału naukowo-dydaktycznego, dostosowanego do bieżących potrzeb kształcenia
wojskowego na rzecz MON. W związku z tym, równolegle ze zwiększoną liczbą podchorążych, ograniczamy
ilość studentów cywilnych. WAT ma prawie 10 tysięcy
studentów i liczba ta generalnie nie będzie ulegać zmianie. Dzisiaj, ze względu na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, kształcimy coraz więcej podchorążych,
dlatego WAT otrzymuje niezbędne środki finansowe
na rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej i logistycznej, by utrzymać wysoki poziom kształcenia. Uczelnia
nie obniży poziomu w związku ze zwiększoną liczbą studentów wojskowych, a co za tym idzie – przyjmowaniem
również tych nieco słabszych kandydatów. Podejmujemy
działania wspierające naszych studentów i podchorążych.
Organizujemy dodatkowe zajęcia, kursy przygotowawcze, konsultacje z nauczycielami akademickimi. Od kilku
lat obserwujemy też, że ci, którzy nie dostali się na studia wojskowe, ciągle o nich myślą. Dlatego umożliwiamy
studentom cywilnym drugiego i trzeciego roku przejście
na studia wojskowe. Odbywa się to pewnym kosztem,
bo muszą wyrównać materiał, zdać dodatkowe egzaminy, niekiedy cofnąć się o jeden rok, ale zainteresowanie
ciągle jest. Pozwala to w pewnym stopniu uzupełniać
niedobory po tych, którzy rzeczywiście nie dali rady,
którzy byli słabsi. Ciągle prestiż i poziom absolwentów
wojskowych i cywilnych WAT cieszy się dużym uznaniem na rynku pracy. Renoma WAT, poziom kształcenia
i badań naukowych pozwalają nam i naszym studentom
spokojnie patrzeć w przyszłość.

WYWIAD

Dziękuję za rozmowę.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018
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Drugi Defender – Tarcza Powietrzna TP-1

Techniki Komputerowe w Inżynierii

Konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych i MSP Marcin Szender, za system oceny strzelań do celów powietrznych „Tarcza Powietrzna TP-1” nagrodzono (drugim w tym roku
dla WAT) Defenderem podczas 26 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

W dniach 16–19 października 2018 roku, w hotelu Mikołajki Resort & Spa w Jorze Wielkiej,
w przepięknej scenerii mazurskich jezior, odbyła
się XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki
Komputerowe w Inżynierii. Głównym jej organizatorem była Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT w Warszawie.
W konferencji wzięło udział blisko 160 uczestników z uczelni i ośrodków naukowych z całej Polski,
co czyni tę edycję rekordową w historii.

TP-1 to system oceny strzelań do celów powietrznych, pozyskujący w czasie rzeczywistym obiektywne
wyniki realizacji zadań bojowych obsług/działonów artyleryjskich pododdziałów przeciwlotniczych.
Konsorcjum pod przewodnictwem WAT uzyskało
dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na realizację projektu pt. Opracowanie systemu oceny strzelań do celów powietrznych. Projekt wychodził naprzeciw,
zgłaszanym przez Siły Zbrojne RP, potrzebom opracowania obiektywnego systemu oceny realizacji przeciwlotniczych strzelań artyleryjskich, gdyż obecnie wojsko

Lokator akustyczny LA-1 montowany na skrzydle imitatora celu

nie posiada systemów, które efektywnie wspomagałyby
wypracowanie obiektywnej, dokładnej i szybkiej oceny
wyników realizacji zadań bojowych oraz zapewniałyby
zobrazowanie wyników w czasie rzeczywistym i ich archiwizację.

Tegoroczne spotkanie było objęte honorowym patronatem prezydenta ECCOMAS – prof. dr. hab. inż. Michała
Kleibera oraz rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej – płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka,
prof. WAT.
Jak co roku, naszą konferencję objęły patronatem
liczne sekcje PAN, stowarzyszenia naukowe oraz wydawnictwa naukowe. W czasie sesji otwierającej miała
miejsce druga edycja ceremonii wręczenia Medali im.
Prof. J. Szmeltera – wybitnego naukowca, prekursora
metody elementów skończonych w Polsce.

Reprezentacja z WAT z dyplomem i statuetką Defendera za system
TP-1. Stoją od lewej: dr inż. Stanisław Grzywiński, mjr dr inż. Dariusz
Rodzik (kierownik projektu) oraz Ryszard Kurzyński

Natomiast ITWL i firma MSP Marcin Szendler zbudowali zestaw imitatora celu powietrznego EKO-3 jako
nosiciela lokatora akustycznego systemu TP-1.
Tarcza powietrzna TP-1 została sprawdzona podczas
ćwiczeń na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ust-

Medale przyznano w trzech kategoriach. Wyróżnieni zostali:
• Medalami za całokształt działalności:
–– prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski,
–– prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski.
• Medalami za bezpośrednie osiągnięcie:
–– dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi, prof. PP,
–– dr. hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PKr.
• Medalami za dokonania młodego pracownika nauki:
–– dr inż. Bartosz Sobczyk,
–– dr inż. Łukasz Mazurkiewicz.

Lokator akustyczny LA-2 holowany na linie przed imitatorem celu

ce. Może stanowić kluczowy element systemu weryfikacji
stopnia wyszkolenia pododdziałów, obsług i działonów
w czasie artyleryjskich strzelań poligonowych do celów powietrznych, prowadzonych z ziemi, wody lub powietrzna. Umożliwia ona określanie z dużą dokładnością
współrzędnych przelotu pocisków względem imitatora
celu powietrznego oraz wizualizację, w czasie rzeczywistym, wiarygodnych i obiektywnych wyników ostrzału.
Wirtualna tarcza ma średnicę 30 m i zapewnia detekcję
i pomiar współrzędnych przelatujących pocisków o kalibrach do 57 mm.

Podczas sesji konferencyjnych zostało wygłoszonych
ponad 140 referatów prezentujących aktywność naukową
ok. 30 jednostek, tj. uczelni, instytutów i przedsiębiorstw.
Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie wspomnianych sesji:
Sesje tematyczne:
• Modelowanie, symulacje, badania eksperymentalne i optymalizacja w inżynierii mechanicznej – 28 referatów;
• Modelowanie, symulacje, badania eksperymentalne i optymalizacja w inżynierii lądowej i wodnej – 7 referatów;
• Modelowanie cieplno-przepływowe złożonych układów
cieplnych – 6 referatów;
• Badania eksperymentalne i modelowanie nowych materiałów – 5 referatów;
• Modelowanie, symulacje, badania eksperymentalne i optymalizacja w inżynierii lotniczej i kosmicznej – 4 referaty;
• Modelowanie i symulacje w logistyce, eksploatacji i niezawodności – 5 referatów.
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Imitator celu powietrznego EKO-3 opracowany przez ITWL i MSP

System TP-1 dostarcza również dowódcom dodatkowego narzędzia do monitorowania postępów w procesie szkolenia obsług/działonów.

Fot.  Anna Szurgott,  Tomasz Kucera

WAT opracował następujące komponenty wchodzące w skład systemu:
• dwie wersje lokatora akustycznego (LA-1, LA-2)
przeznaczone do wykrywania pocisków przelatujących z prędkościami naddźwiękowymi i pomiaru parametrów fal ciśnieniowych wywołanych ich ruchem;
• jednostkę naziemną z oprogramowaniem specjalistycznym przeznaczoną do przetwarzania danych
telemetrycznych, określania współrzędnych pocisków względem celu powietrznego oraz rejestracji,
obrazowania i archiwizacji wyników.

Fot.  Dariusz Rodzik

Oprogramowanie specjalistyczne jednostki naziemnej systemu TP-1

Dariusz Rodzik
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018
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Tegoroczna konferencja była też doskonałą okazją
do uczczenia dwóch bardzo ważnych jubileuszy:
• 90 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Mariana Dacki
oraz
• 70 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Tadeusza Niezgody.

Minisympozja:
• Modelowanie, symulacja i badania eksperymentalne materiałów, dźwigarów i konstrukcji z kompozytów polimerowych – 7 referatów;
• Modelowanie, symulacja i walidacja eksperymentalna testów zderzeniowych urządzeń BRD oraz wypadków drogowych – 5 referatów;
• Modelowanie, symulacje i badania eksperymentalne w inżynierii biomedycznej – 7 referatów;
• Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy w pojazdach wojskowych – 6 referatów.
Rodzaj sesji

Liczba referatów

plenarne

6

minisympozja

25

tematyczne

55

plakatowe

61

razem

147

Szanowni jubilaci zostali stosownie uhonorowani podczas ceremonii otwarcia, jak również podczas sesji plenarnych, otrzymując wyrazy uznania za ich osiągnięcia
naukowe od przedstawicieli niemal wszystkich uczelni
technicznych w kraju.
Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny konferencji, jednocześnie doceniając także atrakcyjną oprawę artystyczną towarzyszącą wieczornym spotkaniom.
Organizatorzy serdecznie dziękują wyjątkowo licznemu gronu nowych Uczestników oraz wszystkim stałym,
dzięki którym konferencja wpisała się na stałe w kalendarz spotkań naukowych z zakresu technik komputerowych w inżynierii. Ciekawe prace, które przedstawiono
na zjeździe, przyczynią się zarówno do rozwoju technik komputerowych i eksperymentalnych w inżynierii,
jak też transferu wiedzy naukowej i technicznej między
ośrodkami naukowymi oraz między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Referaty rekomendowane
przez Komitet Naukowy i wygłoszone na Konferencji
będą opublikowane w 2019 roku w Wydawnictwie AiP
i indeksowane w bazie Web of Science
Serdecznie zapraszamy na kolejną – XVI edycję TKI
2020, do której niedługo zaczniemy przygotowania.
Anna Szurgott
Tomasz Kucera

W oficjalnym otwarciu (o godzinie 11.00) udział wzięli m.in. przedstawiciele Sejmowej Komisji Gospodarki
i Rozwoju, z jej przewodniczącym posłem Jerzym Meysztowiczem na czele, Marcin Ociepa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
prof. dr hab. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady
Głównej Instytutów Badawczych, dr Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, prof. dr hab.
inż. Lucjan Śnieżek – prorektor ds. rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej oraz prof. dr hab. inż. Stanisław
Wincenciak – prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej. Organizatora reprezentowali: Antoni Ptak –
właściciel holdingu Ptak SA oraz Tomasz Szypuła – prezes zarządu Ptak Warsaw Expo.
14

SPIS TREŚCI

Targom towarzyszyły, podobnie jak w ubiegłym roku,
liczne konferencje. Konferencję Polskie instytuty i uczelnie
dla polskiej gospodarki na stulecie odzyskania niepodległości
otworzyli: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej ds. współpracy, Piotr Dytko –
prezes Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii oraz
Tomasz Szypuła – prezes zarządu Ptak Warsaw Expo.
Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami spotkania
była Rada Główna Instytutów Badawczych i Konferencja
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
W swoim przemówieniu inaugurującym prezes zarządu Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła powiedział m.in.:
...Przy tworzeniu programu wydarzeń targowych postanowiliśmy w specjalny sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wraz z Radą Główną Instytutów Badawczych
i Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych mamy
przyjemność współorganizować dzisiejszą konferencję „Polskie instytuty i uczelnie dla polskiej gospodarki na stulecie
odzyskania niepodległości”. Ma ona na celu przedstawienie
osiągnięć polskiej nauki i dorobku jej współpracy z polskim
przemysłem. […] Ta konferencja jest dla nas wydarzeniem
ważnym i wyjątkowym, gdyż niezwykle cenimy sobie współpracę ze środowiskiem nauki – w tym z wymienioną już
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Fot.  Archiwym Warsaw Industry Week 2018

W Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy, w dniach 6–8 listopada 2018 r., odbyła
się 3 edycja, największych w Europie Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw
Industry Week 2018. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fot.  Anna Szurgott,  Tomasz Kucera,

WAT na Warsaw Industry Week 2018

Radą Główną Instytutów Badawczych, czołowymi polskimi
uczelniami technicznymi, a także uczelniami innych profili.
Prof. Jerzy Lis, który zabrał głos w imieniu Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, zwrócił uwagę
na rolę, jaką nauka i szkolnictwo odegrały w odbudowie
i integracji państwa polskiego po długim okresie zaborów:
Bez uczelni nie byłoby takiego rozwoju państwa. Nie byłoby
Centralnego Okręgu Przemysłowego, nie byłoby Gdyni, gdyby
nie nauka i instytuty badawcze. W imieniu wicepremiera
i ministra nauki i szkolnictwa wyższego uczestników konferencji przywitał jego społeczny doradca Piotr Dytko.
Podczas wieczornej gali, która odbyła się 6 listopada,
na zakończenie pierwszego dnia wydarzenia, przyznano
nagrody targowe – „Tytanowe Skrzydła” – za osiągnięcia
technologiczne oraz wkład w rozwój targów Warsaw Industry Week. Nagrody wręczał, zaproszony przez organizatorów, prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek.
„Tytanowe Skrzydła 2018” za osiągnięcia technologiczne otrzymali:
• ATM Solutions Sp. z o.o. Sp.k. – za maszynę Ploter
Laserowy ATM Solutions serii Pro
• AVICON – za system AVICON ISVS
• BTC Stolarczyk – za zgrzewarkę oporową CEMSA
ROOF
• DS-Laser – za znakowarkę DS-Laser Serii TASTE
ze skanerem 3D
• Gravotech Sp. z o.o. – za innowacje (technologia
„I-sens” dla znakowarek mikroudarowych)
• FAT Haco – za prasę krawędziową Press Master 30150
• INSTOM Sp. z. o.o.– za wyłącznik bezpieczeństwa
RFID
• Lenze Polska Sp. z o.o. – za motoreduktor G350
• Mitsubishi Electric – za zróżnicowaną i kompleksową ofertę dopasowaną do potrzeb klientów z różnych branż
• Tomaco-Intro Sp. z o.o. – za wycinarkę laserową
HF3015z.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Za wkład w rozwój targów uhonorowano natomiast:
• Beckhoff Automation Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego
• Klaster Obróbki Metali.
W strefach branżowych prezentowane były najbardziej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Najnowocześniejsze maszyny, oprogramowanie rejestrujące
procesy produkcyjne, umożliwiające optymalizację produkcji czy kontrolę dostępu. Możliwości wykorzystania
automatyzacji przemysłowej, technologii informatycznych
oraz rozwiązań procesów produkcyjnych mających zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Przedstawiono szeroką ofertę producentów i dystrybutorów
z branży maszyn do obróbki metali, maszyn do obróbki
drewna, obrabiarek skrawających, obrabiarek cnc, obrabiarek do obróbki plastycznej, maszyn do cięcia laserem
i wodą, tokarek, narzędzi do obróbki, systemów CAD/
CAM. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również
oprogramowanie dla przemysłu, automatyki i robotyki w zakładach przemysłowych i produkcyjnych, narzędzi pomiarowych i metrologii przemysłowej, inżynierii
utrzymania ruchu, lakiernictwa przemysłowego, osprzętu spawalniczego oraz innych rozwiązań dla szeroko pojętego przemysłu.
Jedną z głównych stref branżowych na targach była
Strefa Automatyki i Robotyki, którą uzupełniała Strefa
Hydrauliki i Pneumatyki. Pozostałe to: Strefa Obróbki
Metali i Narzędzi, Strefa Lakiernictwa, Strefa Druku 3D,
Strefa Oprogramowania dla Przemysłu 4.0.
Targi Warsaw Industry Week wyróżnia dostępność
największej w Polsce powierzchni wystawienniczej (ponad
48 500 m2), dającej wystawcom doskonałe możliwości
prezentacji swojej oferty. W tym roku w targach udział
wzięło ponad 400 wystawców reprezentujących takie
gałęzie przemysłu jak: transport, motoryzacja, obróbka powierzchni, kolejnictwo, spawalnictwo, hutnictwo,
SPIS TREŚCI
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Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki
W dniu 15 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Trylogia w Zielonce k. Warszawy
odbyło się X Sympozjum połączone z uroczystymi wykładami z okazji 100-lecia Służby Uzbrojenia i Elektroniki oraz „święta uzbrojeniowców”.
Na podstawie Zarządzenia ministra obrony narodowej
nr 32/MON z 2009 r., w nawiązaniu do daty ogłoszenia Rozkazu ministra spraw wojskowych z 13 listopada
1918 r., który powołał Departament Techniczno-Artyleryjski, dzień 13 listopada uznaje się za Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
• specjalistyczne roboty mobilne: Robotnik Guardian,
Robotnik Summit
• robot przemysłowy
• mini-BSP „Rybitwa” z przenośną stacją naziemną
i terminalem antenowym
• samolot patrolowy „OSA”
• bezzałogowy statek powietrzny „WABIK”
Wydział Mechaniczny
• bezzałogowa platforma latająca – HEKSAKOPTER
• platforma bazowa ekstremalnej mobilności z napędem hydrostatycznym EXMOT
• robot mobilny KUNA

Dodatkowym atutem i zachętą do odwiedzenia naszego stanowiska były ciekawie i z wielkim zaangażowaniem
prowadzone (przez dr inż. Jarosława Panasiuka – adiunkta
na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa w Katedrze Mechatroniki) wykłady na temat robotów przemysłowych,
jak również zajęcia ze studentami należącymi do Koła
Naukowego Systemów Mechatronicznych, którzy uczyli się konfigurować oraz programować roboty przemysłowe firmy FANUC. Wielu zwiedzających przyglądało
się z uwagą i z zainteresowaniem wysłuchało wykładów
oraz dopytywało o szczegóły. Pracownicy wydziałów
i instytutu z dużym profesjonalizmem udzielali wszelkich
informacji i z pasją opowiadali wszystkim zainteresowanym o najnowszych technologiach i ich zastosowaniu.
Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań
Przemysłowych Warsaw Industry Week w podwarszawskim Nadarzynie już na stałe wpisały się w kalendarz imprez, w których bierzemy udział. Szeroki zakres tematów
pozwala poznać nowości i rozwiązania z wszystkich kluczowych sektorów przemysłu w Polsce. To najszybciej
rozwijające się targi przemysłowe w kraju, pozwalające łączyć prezentację dużych i małych przedsiębiorstw
z promocją innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu oraz
konferencjami branżowymi i warsztatami, a także prezentacją osiągnięć polskich uczelni technicznych, w tym
Wojskowej Akademii Technicznej.
Katarzyna Sas-Dachniewska
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części znalazły się również ciekawe referaty, podsumowujące dokonania dwóch wiodących ośrodków naukowych w obszarze rozwoju broni i amunicji dla naszej armii, pt.: 100 lat Służby Uzbrojenia w Wojsku Polskim (autor
płk rez. dr Andrzej Gibasiewicz), Udział Instytutu Techniki
Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej
Akademii Technicznej w rozwoju polskiej broni i amunicji
(autorzy: dr hab. inż. Ryszard Woźniak i płk dr inż. Mirosław Zahor), Dokonania Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w zakresie budowy i rozwoju amunicji dla
Sił Zbrojnych RP (autor: płk dr inż. Rafał Bazela).
Następnie uczestnicy udali się do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, gdzie zostali zapoznani
z bazą laboratoryjną i dokonaniami Instytutu. Zwiedzającym udostępniono m.in. Laboratorium Badań Sprzętu
i Amunicji Artyleryjskiej, Rakiet i Zespołów Rakiet oraz
zademonstrowano różne konfiguracje modułowego symulatora Systemu Wsparcia Szkolenia Bojowego „Śnieżnik”.
Sympozjum zakończyło „spotkanie pokoleń”, będące
doskonałą okazją do wspomnień i wymiany doświadczeń.
Robert Paszkowski

Fot.  Arkadiusz Mika (2 RBLog)

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
• system oczyszczania powietrza
• modułowe schrony podwójnego przeznaczenia (MAHTON)

Instytut Optoelektroniki
• wirtualizacja działań terenowych w czasie rzeczywistym z użyciem technologii VR/AR, symulator systemu – komputer, 2 monitory, system VR i AR.

Fot.  Archiwym Warsaw Industry Week 2018

metalurgia, plastyczna obróbka metalu, branża meblarska czy lakiernicza.
Wojskowa Akademia Techniczna, która już po raz
trzeci prezentowała swoje osiągnięcia, w tym roku
w Strefie Inżynierii 4.0, na powierzchni ponad 350 m2 ,
wyeksponowała sprzęt i najnowsze wynalazki z wydziałów i instytutów:
Wydział Elektroniki
• multibiometryczny system do rozpoznawania osób
• bezpieczny system wymiany danych (BSWD) wykorzystujący protokół SCIP

Organizatorem sympozjum było Szefostwo Służby
Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Siła Zbrojnych (IWsp SZ). Uczestnicy, reprezentujący uzbrojeniową rodzinę, pochodzili z licznych instytucji wojskowych, w tym m.in.: Sztabu Generalnego
WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
(DG RSZ), IWsp SZ, Inspektoratu Uzbrojenia, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU), licznych centrów szkolenia.
Obecni byli również oficerowie i podoficerowie jednostek wojskowych, a także emeryci i żołnierze rezerwy.
Święto uzbrojeniowców zaszczycili m.in.: szef IWsp SZ
gen. dyw. Dariusz Łukowski, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej DG RSZ gen. bryg. Stefan
Mordacz, zastępca szefa Logistyki IWsp SZ płk Maciej Siudak, szef Służb Technicznych IWsp SZ płk Piotr Wagner,
szef Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki IWsp SZ
płk Janusz Piwko, dyrektor WITU płk dr inż. Rafał Bazela i dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia WAT dr hab.
inż. Ryszard Woźniak.
Podczas spotkania wygłoszono referaty na temat historii służby, podległości i struktur w różnych okresach
funkcjonowania, a także perspektyw rozwoju. W tej

Dużym zainteresowaniem cieszył się, opracowany przez WITU,
„Śnieżnik”

Sympozjum gościło wielopokoleniową rodzinę polskich uzbrojeniowców
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018
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Nominacja profesorska Tadeusza Dąbrowskiego

Fot.  KPRP,  Archiwum prywatne prof. Tadeusa Dąbrowskiego

Profesor dr hab. inż. Tadeusz Marian
Dąbrowski urodził się 25 marca 1943 roku
na Wołyniu. Po szczęśliwym uniknięciu zagłady z rąk UPA, latem 1945 roku znalazł się
wraz z najbliższą rodziną na Dolnym Śląsku.
Dzieciństwo spędził w Goszczynie k. Oławy.
W 1961 roku, po zdaniu matury w Liceum
Ogólnokształcącym w Oławie, został zakwalifikowany na studia w Wojskowej Akademii
Technicznej. 10 października 1961 roku rozpoczął służbę wojskową w TOSWL w Oleśnicy, a od 1 września 1962 roku został podchorążym WAT. W 1967 roku ukończył,
w stopniu podporucznika wojsk lotniczych,
z dyplomem mgr. inż. elektryka, studia w specjalności osprzęt samolotów na Wydziale Elektroradiotechnicznym (przemianowanym w roku 1968 na Wydział
Elektroniki) WAT, z którym przydział służbowy związał
go na stałe. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał
w 1977 roku (na podstawie rozprawy pt. Diagnozowanie
stanu wybranej klasy obiektów technicznych w warunkach
losowych zakłóceń), a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w 2002 roku (na podstawie
monografii habilitacyjnej pt. Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym).
Na Wydziale Elektroniki WAT, jako oficer WP i nauczyciel akademicki, zajmował kolejno stanowiska dydak-

tyczno-naukowe starszego asystenta i adiunkta oraz pełnił
funkcje: kierownika pracowni, kierownika laboratorium,
kierownika zakładu. Po zakończeniu, w 2001 roku, zawodowej służby wojskowej (w stopniu pułkownika lotnictwa)
kontynuuje pracę w WEL WAT w charakterze cywilnego nauczyciela akademickiego. Po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego
został zatrudniony na stanowisku profesora
nadzwyczajnego (od 6 listopada 2003 roku).
W latach 2003–2005 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia, a równocześnie (w latach 2004–2006) kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki. W okresie
2005–2014 roku był dyrektorem Instytutu
Systemów Elektronicznych WEL.
Zainteresowania naukowe profesora
Tadeusza Dąbrowskiego koncentrują się
w obszarze teorii eksploatacji – głównie
na diagnostyce technicznej, niezawodności
i bezpieczeństwie systemów antropotechnicznych. Do ważniejszych zagadnień, którymi się zajmował i/lub zajmuje należą:
• diagnostyka systemów antropotechnicznych (szczególnie w aspekcie potencjału użytkowego i bezpiecznościowego);
• optymalizacja procesów diagnostyczno-obsługowych
i ich komputerowe wspomaganie;
• niezawodność użytkowa elementów systemów antropotechnicznych;
• konstrukcja i diagnostyczno-użytkowe badania hamulcowych układów optymalnopoślizgowych dla pojazdów samochodowych.
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Fot.  Archiwum prywatne prof. Tadeusa Dąbrowskiego;  Wiesław Szczygielski,  Izabela Kaczmarek

Na mocy decyzji Prezydenta RP z dnia 28 września 2018 roku, Tadeusz Marian Dąbrowski –
nauczyciel akademicki Wydziału Elektroniki
WAT – otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Systemowe podejście do problematyki diagnozowania obiektów technicznych – widoczne w pracach prof. Tadeusza Dąbrowskiego – stanowi istotny
wkład w poszerzenie i uogólnienie dotychczasowej interpretacji szeregu pojęć związanych z procesem eksploatacji,
zwłaszcza w odniesieniu do diagnostyki,
ale także w odniesieniu do niezawodności i bezpieczeństwa.
Na dorobek publikacyjno-naukowy
prof. Tadeusza Dąbrowskiego – w ujęciu statystycznym – składa się ponad
ok. 100 artykułów w punktowanych
czasopismach, ponad 170 referatów
wydanych drukiem, 18 podręczników
i skryptów akademickich, ponad 40
opracowań i sprawozdań naukowo-badawczych szerzej niepublikowanych
oraz 6 patentów. Ponadto dorobek
ten uzupełnia prawie 100 recenzji artykułów, monografii i podręczników akademickich, wniosków o projekty
badawcze MNiSW, KBN, NCBiR.
Przez cały okres pracy zawodowej prof. Dąbrowski
aktywnie uczestniczy w realizacji różnego rodzaju zadań
badawczych, własnych i zleconych przez MON, MNiSW,
NCBiR, NCN.
Działalność dydaktyczna prof. dr. hab. inż. Tadeusza
Dąbrowskiego charakteryzuje się stosunkowo szerokim
spektrum kilkunastu przedmiotów o profilu elektrycznym
i elektronicznym oraz eksploatacyjnym. Do ważniejszych
należą: podstawy eksploatacji systemów, niezawodność
eksploatacyjna, elektrotechnika, miernictwo elektryczne, zasilanie elektryczne, maszyny elektryczne, lotnicze
urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.
W ujęciu statystycznym dorobek dydaktyczny określają następujące dane: ponad 9000 godz. audytoryjnych
zajęć dydaktycznych, ponad 70 wypromowanych dyplomantów (mgr inż. i inż.), ok. 25 opracowanych stanowisk i instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, ponad 80

wykonanych pod jego kierunkiem projektów przejściowych. Istotnym elementem dorobku naukowo-dydaktycznego profesora Tadeusza Dąbrowskiego
jest wypromowanie 3 doktorów, wykonanie recenzji 2 rozpraw doktorskich
oraz 3 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych.
Prof. Tadeusz Dąbrowski przejawia
dużą aktywność społeczno-organizacyjną. Dowodem tego jest wieloletnia,
czynna – bo połączona z pełnieniem
funkcji organizacyjnych – przynależność do kilku stowarzyszeń naukowych
i naukowo-technicznych, m.in. do SEP
NOT, do Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, do Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. W kadencji 1990–1993 był
członkiem Sekcji Podstaw Eksploatacji
Komitetu Budowy Maszyn PAN, w latach 1999–2011 –
członkiem Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.
Ważnym elementem dorobku organizacyjnego profesora
Tadeusza Dąbrowskiego jest jego wkład w zainicjowanie
i podtrzymywanie istnienia cyklu krajowych konferencji
DIAG „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów”
oraz współuczestnictwo w organizacji krajowych szkół-konferencji z cyklu MWK „Metrologia wspomagana
komputerowo”.
Wyrazami uznania dorobku Tadeusza Dąbrowskiego
są liczne wyróżnienia, które otrzymał. Jest m.in. odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Honorową Odznaką SEP, Złotą Honorową Odznaką NOT, 9-krotnie Nagrodą Rektora WAT, Złotym
Medalem za Zasługi dla WAT, Medalem za Zasługi dla
Wydziału Elektroniki WAT.
Prof. Tadeusz Dąbrowski jest od ponad 50 lat żonaty. Ma dwie córki i czworo wnuków.
Andrzej Wiśniewski

Poczuć się studentem WAT
W dniu 5 listopada 2018 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Sochaczewie gościli nauczyciele akademiccy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej. W ramach współpracy ZSO
(w tym roku dziesięciu absolwentów Zespołu Szkół
podjęło u nas studia) z WAT, uczniowie liceum
uczestniczyli w licznych warsztatach i wykładach
panelowych przygotowanych przez pracowników
uczelni. Dzięki udziałowi w wykładach uczniowie,
którzy nie mają jeszcze indeksu, mogli się poczuć
jak studenci.
Inicjatorem Dnia Otwartego był Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej oraz dyrektor
szkoły Dariusz Miłkowski. Zaproszenie przyjął również
wicestarosta Tadeusz Głuchowski, który podziękował
pracownikom WAT za przyjazd i zorganizowanie cyklu
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

SPIS TREŚCI

19

NAUKA I EDUKACJA

20

SPIS TREŚCI

GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

• Wykład świetny! Super podejście wykładowcy. Według
mnie przykłady z życia i prawdziwe przypadki uświadomiły mi, jak bardzo trzeba uważać na drodze i jak łatwo
i szybko można stracić życie.
• Wykład bardzo mi się podobał – był interesujący i ciekawy, a także dał mi wiele do myślenia. Największą zaletą wykładu było poczucie humoru prowadzącego, które
bardzo zachęcało do słuchania.
• Bardzo podobał mi się wykład. Pozytywnie zaskoczył mnie
sposób przeprowadzenia zajęć i poczucie humoru wykładowcy. Z chęcią wzięłabym udział w kolejnych.
• Wykład był bardzo interesujący. Mogliśmy dowiedzieć
się w jaki sposób przebiega identyfikacja i potwierdzanie
tożsamości. Ciekawe były praktyczne zajęcia, podczas
których mogliśmy się dowiedzieć, jak działają programy
identyfikujące.
• Wykład niezwykle interesujący. Uzupełniłam swoją wiedzę o nowe wiadomości. Poznałam techniki biometryczne,
o których nie miałam pojęcia i wzbogaciłam się o nową
wiedzę.
• Wykład dobrze zorganizowany. Znalazła się też część
praktyczna, a nie tylko teoria, co pozwoliło lepiej zrozumieć przedstawione zagadnienia.
• Wykład o ukrywaniu informacji był bardzo ciekawy, ponieważ można było się dowiedzieć jak można zaszyfrować informacje w dźwięku i obrazie oraz jak je odczytać.
• Ciekawie przedstawiony temat, zachęcający do pogłębiania wiedzy. Pokazano zastosowanie ukrywania danych
w praktyce. Łatwy i przystępny sposób przekazania informacji. Bardzo pozytywne wrażenia.
Wiesław Szczygielski
Izabela Kaczmarek

Magazynowanie paliwa przyszłości
Wojskowa Akademia Techniczna zawarła
7 listopada umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego
w sprawie opracowania nowoczesnego zbiornika na wodór. Pierwiastek ten, według wszelkich
przewidywań, stanie się w niedalekiej przyszłości
powszechnym nośnikiem energii, alternatywnym
wobec konwencjonalnych paliw złożonych z węglowodorów. Warto podkreślić, że jest to pierwszy w naszej uczelni projekt badawczy finansowany
według nowej formuły problem driven research. Jej
podstawą jest zdefiniowanie konkretnego problemu, stanowiącego barierę rozwoju obecnie stosowanych rozwiązań.

Fot.  Paweł Jóźwik

rzystującej metodę opisu cech lokalnych obrazu w roli
ekstraktora cech charakterystycznych. Ostatnia część
wykładu była poświęcona konwolucyjnym sieciom neuronowym, które znajdują zastosowanie w najnowszym
rozwiązaniach z zakresu szeroko pojętego rozpoznawania obrazów, również na potrzeby biometrii.
Por. mgr inż. Michał Ciołek z Wydziału Elektroniki
ITK WEL przedstawił wykład nt. Ukrywanie dodatkowych
informacji w multimediach, w którym przybliżył zagadnienia
związane ze steganografią. Przedstawił różnice między
steganografią a kryptografią oraz przypomniał jej początki sięgające V w. p.n.e. podając przykłady z historii
(np. pisma Herodota). Uczniowie zaznajomili się również ze współczesnymi metodami ukrywania informacji
w cyfrowych nośnikach danych takich jak pliki tekstowe, graficzne, wideo i muzyczne. Dodatkowo w trakcie
zajęć poruszone zostały zagadnienia związane z analizą
widmową sygnałów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej
na smartfonie. Na zakończenie wykładu zaprezentowano
praktyczny odczyt ukrytej informacje ze zdjęcia pobranego z serwisu społecznościowego za pomocą specjalnej aplikacji. Oprócz, wynikającej z definicji, możliwości
skrytego przesyłania informacji, uczniowie dowiedzieli się
o negatywnych przykładach wykorzystania (np. kontrolowanie sieci botnet lub przekazywanie informacji grupom
przestępczym), jak również pozytywnych np. ochrona
praw autorskich, zapewnienie integralności informacji
czy też uniemożliwienie podszywania się pod inną osobę.
Mgr inż. Mariusz Radzimierski z Instytutu Pojazdów
Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego
wygłosił wykład nt.: Jak przeżyć wypadek drogowy, który
obejmował problematykę związaną z bezpieczeństwem
ruchu drogowego. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków oraz ich skutki. Odtworzono scenariusze
wybranych wypadków, z uwzględnieniem zjawisk towa-

rzyszących poszczególnym etapom zdarzeń. Omówiono
przykładowe układy i elementy konstrukcji pojazdów
mające wpływ na bezpieczeństwo podróżujących nimi
osób. Zaprezentowano wybrane rodzaje badań, prowadzonych z użyciem manekinów, służących do analizy
i opisu zdarzeń drogowych oraz ich skutków. Przedstawiono przykłady kampanii promujących bezpieczeństwo
ruchu drogowego w innych krajach.
Uczestnicy Dnia Otwartego mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną WAT, zasadami rekrutacji oraz studiowania. Przy stoisku promocyjnym, które
cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczniowie szkoły
mieli okazję porozmawiać z mgr inż. Wiesławem Szczygielskim oraz sierż. pchor. Jakubem Majchrowiczem, dzięki któremu można było poznać bliżej codzienność życia
studenta. O bardzo życzliwym odbiorze treści wykładów
świadczą wypowiedzi uczniów po zajęciach:
• Moim zdaniem spotkanie było bardzo interesujące oraz
z chęcią wziąłbym udział w innym tego typu spotkaniu.
Wykładowca przedstawił wszystko w sposób prosty i łatwy do zrozumienia dla każdego.
• Wykład był przeprowadzony w ciekawy sposób. Bardzo
mi się podobał. Przedstawiony materiał skłonił mnie do refleksji i wywarł na mnie duże wrażenie.
• Wykład dał mi wiele do myślenia na temat zachowania
kierowców i pasażerów w czasie jazdy. Wykładowca w sposób interesujący i przystępny wyjaśnił znaczenie istotnych
zjawisk występujących w jadącym samochodzie. Bardzo
mi się to podobało.
• Uważam, że wykład był bardzo ciekawy i przydatny. Zdobyliśmy praktyczną wiedzę potrzebną do zdania prawa
jazdy. Wykładowca potrafił zaciekawić tym, o czym mówił.

Fot.  Wiesław Szczygielski,  Izabela Kaczmarek

wykładów, w których brali udział również uczniowie zaprzyjaźnionych szkół powiatu sochaczewskiego.
Mgr inż. Jolanta Chmielińska z Instytutu Systemów
Elektronicznych Wydziału Elektroniki wygłosiła wykład
pt. Zastosowanie technik biometrycznych w procesie identyfikacji tożsamości. Celem wystąpienia było zapoznanie
słuchaczy z metodami automatycznego rozpoznawania
tożsamości na podstawie cech biologicznych człowieka.
Omówione zostały wymagania stawiane cechom biometrycznym, umożliwiające ich wykorzystanie w zadaniach
identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Wskazano również obszary, w których biometria jest wykorzystywana współcześnie. Dalsza część wykładu poświęcona była
biometrii obrazowej. Scharakteryzowano obrazy cyfrowe
powstałe w wyniku rejestracji promieniowania zarówno
z zakresu światła widzialnego, jak i podczerwieni. Omówione zostały wybrane biometryki obrazowe (m.in. tęczówka i siatkówka oka, geometria ucha, linie papilarne
palca, rozkład naczyń krwionośnych dłoni), ze szczególnym uwzględnieniem obrazu twarzy. Pomimo faktu,
że biometria twarzy charakteryzuje się średnią dokładnością w porównaniu z innymi technikami biometrycznymi,
to nieustannie cieszy się ona dużym zainteresowaniem.
Dzieje się tak głównie ze względu na małą inwazyjność
procesu akwizycji danych do analizy, który nie wymaga
współpracy osoby badanej i może zostać przeprowadzony nawet bez jej wiedzy. W trakcie wykładu omówiono
ideę detekcji twarzy na obrazie za pomocą popularnego algorytmu Violi-Jonesa oraz przedstawiono metody
ekstrakcji cech z obrazu twarzy pozwalających na podjęcie przez system decyzji o tożsamości badanej osoby.
Następnie, z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania oraz podłączonej do laptopa kamery, zaprezentowane zostało działanie omówionego algorytmu detekcji
twarzy oraz procedury identyfikacji tożsamości wyko-
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Projekt pn. „H2 NAUTIC” będzie finansowany w ramach (uruchomionego w 2018 roku przez NCBR) Programu
Magazynowania Wodoru, którego celem jest opracowanie
technologii magazynowania wodoru oraz skonstruowanie
prototypu zasobnika wodorowego do zastosowań mobilnych. Efektywny, a jednocześnie tani, zasobnik wodoru jest
obecnie identyfikowany jako jeden z kluczowych elementów
technologii wykorzystania zasobnika wodoru jako magazynu energii. Zmagazynowany wodór będzie mógł być użyty
do zasilania ogniw paliwowych, wytwarzających prąd elektryczny w sposób bezpieczny dla środowiska.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Projekt realizuje specjalnie do tego celu powołany zespół pod kierownictwem mjr. dr. inż. Marka Polańskiego
z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii,
Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Ci doświadczeni badacze mogą pochwalić się ważnymi osiągnięciami, m.in. opracowaniem (w 2014 roku) unikatowej
metody poprawienia szybkości wymiany ciepła w zbiornikach wodorkowych. Metoda ta polega na wprawieniu

Zespół badawczy powołany do pierwszej fazy projektu
SPIS TREŚCI
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Czy to jeszcze fizyka czy już magia?
W dniu 8.11.2018 r. Dział Spraw Studenckich
WAT oraz Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
WAT zorganizowali (w Centrum Kultury w Błoniu) Dzień z Fizyką dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego oraz
dla gimnazjalistów z Błonia. Uroczystego otwarcia
dokonali: burmistrz Błonia Zenon Reszka, prorektor ds. studenckich WAT dr hab. inż. Marzena Tykarska oraz dyrektor szkoły Andrzej Trzcinski.
Była to już druga wizyta w tej szkole, przybliżająca
uczniom fizykę akademicką w formie połączenia wykładu z pokazami. W tej edycji spotkanie także miało dwie
części, tj. wykład i pokazy doświadczeń fizycznych. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu o intrygującym tytule Historia naturalna gąbek i magnesów, który
przedstawił dr inż. Konrad Zubko. Ten dowcipny tytuł
krył za sobą przedstawienie sposobu budowanie modelu fizycznego oceny właściwości mechanicznych materiału na podstawie pomiaru ugięcia. Za materiał przyjęty został – powszechnie stosowny w kuchni – zmywak,
składający się z miękkiej gąbki i twardego materiału służącego do szorowania. Na tej podstawie wprowadzony
został model zjawiska fizycznego związanego z uginaniem
się materiału pod wpływem siły zewnętrznej. Dodatkową komplikacją wprowadzoną do modelu było dodanie
magnesów jako elementów ściskających badaną gąbkę,
łącząc tym samym gąbki i magnesy we wspólną historię.
Dalsza analiza pokazała, jak wielkości opisujące kształt
i materiał gąbki oraz właściwości magnetyczne magnesów
można ze sobą połączyć i uzyskać materiały nazywane
elastomerami magnetoreologicznymi. Wykład zamknięto slajdem wracającym do tytułu, który w społeczności
akademickiej mógłby nosić tytuł Podstawy fizyczne ciał magnetoreologicznych, czego nie można było zaprezentować
akurat słuchaczom gimnazjum i liceum.
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wodoru. Projekt zakłada zatem opracowanie
układu zasilania do przyjaznej środowisku,
nowoczesnej jednostki pływającej, możliwej
do zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, wpisującej się w politykę ochrony środowiska oraz założenia „gospodarki wodorowej”, wspieranej przez Ministerstwo Energii.
Warto dodać, że zaplanowane w prototypie
nowoczesne materiały oraz zmiany konstrukcyjne mają zapewnić jachtom turystycznym
i łodziom wędkarskim niespotykane dotąd
osiągi i dodatkowe funkcjonalności. Szczegóły
pozostają na razie tajemnicą konstruktorów.
Sam Program Magazynowania Wodoru
podzielony jest na trzy etapy prac badawczo-rozwojowych, w których liczba wykonawców po każdym etapie będzie ograniczana
na podstawie weryfikacji osiąganych wyników. Autorzy „H2 NAUTIC” znajdują się dopiero na początku drogi. O sukces nie będzie
łatwo, wśród konkurentów znajdują się bowiem naukowcy mający w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie w wiodących jednostkach badawczych kraju, jak Instytut Wysokich
Ciśnień PAN czy Politechnika Wrocławska
oraz Politechnika Łódzka. W wypadku pozytywnej weryfikacji efektów badań zespołu
mjr. dr. inż. Marka Polańskiego, realizacja projektu zakończy się jesienią 2021 roku. Łączny
poziom dofinansowania „H2 NAUTIC” sięgnąłby wówczas 9,2 mln PLN.
Wierzymy w ostateczny sukces i życzymy powodzenia.

Fot.  Wiesław Szczygielski

złoża proszkowego w ruch, powodujący wydajne mieszanie złoża w zbiorniku, co jednocześnie zwiększa efektywność wymiany
ciepła, a przez to umożliwia bardzo szybkie
ładowanie i rozładowywanie zbiornika. Badania w tym obszarze zaowocowały skonstruowaniem prototypu zbiornika do zasilania samochodu pn. Hydrocar Premier (Projekt POIG
01.03.01-14-016/08 – kierownik prof. dr hab.
inż. Leszek Jaroszewicz). Doświadczenie zdobyte podczas prac nad budową zbiornika
w samochodzie umożliwiło rozwinięcie badań nad wariantami uniwersalnego zbiornika
energii do przechowywania wodoru w stanie stałym.
Współpracując jednocześnie z firmą Pegazus Boats sp. z o.o – wiodącym producentem motorowych jachtów wypoczynkowych i łodzi wędkarskich – opracowano
koncepcję zastosowania zbiornika wodorowego w rekreacyjnych łodziach. Zaproponowane w ramach projektu „H2 NAUTIC”
rozwiązanie ma na celu znaczne zwiększenie
zasięgu łodzi (w porównaniu do klasycznego
napędu elektrycznego z zasilaniem akumulatorami żelowymi). Ponadto brak generowanych zanieczyszczeń i nadmiernego hałasu (jak
w przypadku łodzi z napędem spalinowym)
umożliwi jednostce pływającej dostęp do obszarów ciszy, takich jak rezerwaty wodne objęte rygorami ekologicznymi. W przyszłości,
w obszarach przewidzianych dla tego typu łodzi, mogłyby zostać zainstalowane, całkowicie bezpieczne i niezależne od lądowej infrastruktury, punkty cumowania – uzupełniania

Fot.  Daniel Prusak

Prototyp pojazdu zasilanego wodorem – HYDROCAR PREMIER

W drugiej części doc. Wiesław Borys, z pomocą dr.
inż. Konrada Zubki i pani Doroty Adamskiej, przeprowadził serię pokazów fizycznych, przybliżających w prosty
sposób zjawiska drgań mechanicznych, elektrostatycznych
i magnetycznych oraz optycznych. Pokaz rozpoczął się
od omówienia zasady działania kuli drgającej na sprzężenie i wprowadzaniem pojęcia oscylatora harmonicznego
jako najprostszego przybliżenia teoretycznego. Następnie
zaprezentowana został cała grupa wahadeł pokazujących
zasadę przekształcania energii potencjalnej w kinetyczną,
a w grupach wahadeł o tak dobranych parametrach rezonans zamanifestowany jako tzw. sprzęganie objawiające
się przekazywaniem energii drgań poprzez wspólną linę,
na której zostały zamocowane. Potem, przy wykorzystaniu pary kamertonów, które rezonując obok siebie
emitowały dźwięki zmodulowane, przedstawiono zjawisko dudnień. Natomiast składanie drgań zostało pokazane na przykładzie drgających zwierciadeł odbijających
promień światła laserowego, które kreśliło eliptyczne
kształty na ścianach sali widowiskowej. Zakończenie tej
części to pokaz powstawania fali stojącej na gumowym
sznurze połączonym z układem drgającym, którym mogła być nawet golarka elektryczna. Kolejne pokazy obejmowały zjawiska elektryczne. Rozpoczęto od prezentacji
poruszających się kul styropianowych owiniętych folią
aluminiową i umieszczonych w pojemniku wyściełanym
folą miedzianą, kiedy naelektryzowana pokrywa pleksiglasowa dotykana jest ręką prowadzącego pokaz, a kule
(tak samo naelektryzowane) „uciekają od niego”. Kolejne
efektowne przykłady to ruch naelektryzowanej otuliny
poliuretanowej wywołany przez jednakowo lub różnoimiennie naelektryzowane przedmioty. Inne doświadczenia pokazywały wykorzystanie właściwości magnetycznych. Pierwsze z nich to ruch baterii cylindrycznej,
do której podstawy przymocowane zostały magnesy
o kształcie dysków. Umieszczenie takiego zestawu we-

Karol Komorowski
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Jubileusz Profesora Stanisława Konopki
Prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka – wieloletni, doświadczony i zasłużony nauczyciel akademicki
Wydziału Mechanicznego WAT – 13 listopada br.
obchodził jubileusz 80 urodzin.

dzili, że organizowanie tego typu zajęć pomaga odkryć,
że nauka może być pasją, która sprawia, że życie staje
się ciekawsze i nie ma w nim miejsca na nudę. O wartości człowieka świadczą również jego zainteresowania
i umiejętność efektywnego wykorzystania czasu. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów realizowanych w liceum
na poziomie rozszerzonym oraz możliwości łączenia ich
w różne konfiguracje, uczniowie mają szansę maksymalnie realizować swoje preferencje oraz skutecznie przygotować się do zdania egzaminu maturalnego i podjęcia
studiów. Dzięki zajęciom prowadzonym we współpracy
z WAT-em, bliższy staje się im świat nauki, wyraźniej dostrzegają związki między teoretyczną wiedzą a praktyką
życia codziennego i oswajają się ze specyfiką kolejnego
etapu edukacji, który rozpoczną po opuszczeniu murów
szkoły. Po pokazach uczniowie chętnie pytali o zasady
rekrutacji do WAT i o ofertę dydaktyczną. Na te pytania odpowiadał mgr inż. Wiesław Szczygielski z Działu
Spraw Studenckich. Wierzymy, że dzięki naszym staraniom pozyskamy nowych studentów, którzy zasilą mury
Wojskowej Akademii Technicznej.

Sprostowanie
W związku z opublikowaniem na str. 4 w „Głosie Akademickim” nr 10 (271) 2018 (w artykule: Medale i nagrody dla nauczycieli akademickich) złej formy
nazwiska jednego z naszych nauczycieli akademickich
(jest: 7. dr. inż. Pawła Marę (WTC)), informuję, że poprawną formą powinno być:
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7. dr. inż. Pawła Marcia (WTC)
Za zaistniały błąd najmocniej przepraszam!
Hubert Kaźmierski
redaktor naczelny
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Fot.  Archiwum IBM

Wiesław Szczygielski
Paweł Marć
Andrzej Trzciński

Fot.  Wiesław Szczygielski

wnątrz przewodu miedzianego zwiniętego w solenoid powodowało ruch baterii, pokazując zasadę działania zamka
elektromagnetycznego. Demonstracja prądów wirowych
(tym samym – reguły Lentza) to pokaz hamowania polem magnetycznych. Wahadło z zamocowanym na końcu
magnesem, wychylone z położenia równowagi, przechodząc nad płytką miedzianą indukuje w niej prądy wirowe,
a to w konsekwencji jest źródłem powstawania siły hamującej dla wahadła. Ostania część pokazów dotyczyła zjawisk optycznych. Pierwszym z nich, najbardziej powszechnym, jest pokazanie rozszczepienie światła białego przez
pryzmat. Kolejne efekty to zobrazowanie zjawisk dyfrakcji
i interferencji, jakie można obserwować, kiedy światło
przechodzi przez gęsto utkaną firankę. Na zakończenie
pokazane zostały dwuwymiarowe siatki dyfrakcyjne, jakie często stosuje się na imprezach masowych. W dalszej
części zobaczyć było można, jak światło zachowuje się
przechodząc przez pręt pleksiglasowy, ulegając zjawisku
całkowitego wewnętrznego odbicia. „Uwięzienie światła” w jego wnętrzu to, bardzo często obecny w świecie reklamowym, światłowód. Na zakończenie zaprezentowany został sposób zmiany właściwości soczewek
skupiających i rozpraszających, kiedy światło przechodzi
przez powietrze lub kiedy soczewka jest umieszczona
w wodzie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie stwier-

Profesor Stanisław Konopka urodził się 13 listopada
1938 r. na ziemi łomżyńskiej. Po ukończeniu Technikum
Kolejowego w Olsztynie został przyjęty do Oficerskiej
Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, a po jej
ukończeniu został skierowany (w 1961 r.) do pełnienia
służby w 2 Pułku Kolejowym w Inowrocławiu. Z Wojskową Akademią Techniczną związany jest od 1964 r., kiedy
to został przyjęty na studia inżynierskie. W 1968 r. uzyskał stopień inżyniera mechanika w specjalności maszyny inżynieryjne, a cztery lata później – stopień magistra
inżyniera w tej samej specjalności. Od 1968 r. realizował swoją pasję kształcenia nowych pokoleń oficerów
wojsk inżynieryjnych Wydziału Mechanicznego WAT.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r.,
a doktora habilitowanego w 1991 r. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W 1996 r. został powołany (decyzją ministra obrony narodowej) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego Wojskowej Akademii Technicznej. Zwieńczeniem kariery naukowej było nadanie
tytułu profesora nauk technicznych, które miało miejsce
w dniu 9.05.2001 r.
W czasie swojej pracy zawodowej prof. Konopka
przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: począwszy od inżyniera, poprzez starszego wykładowcę, starszego asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego,
a kończąc na profesorze zwyczajnym. Od 30.03.1981 r.
do 31.08.2012 r. pełnił funkcje kierownicze jednostek
organizacyjnych Wydziału Mechanicznego, będąc kierownikiem zakładu, szefem i dyrektorem instytutu oraz
szefem i kierownikiem katedry.

Kierunki jego działalności naukowej związane są ściśle z maszynami roboczymi i ich układami napędowymi.
Prace te, prowadzone przy ciągłej współpracy z przemysłem i na rzecz wojska, dotyczą m.in.: opracowania
nowych konstrukcji maszyn roboczych i modernizacji istniejących, modelowania wraz z badaniami symulacyjnymi,
identyfikacji i weryfikacji zjawisk dynamicznych, obciążeń
dynamicznych w procesie urabiania gruntu oraz analizy
teoretycznej i doświadczalnej w zakresie opracowania
systemów sterowania maszyn roboczych i specjalnych
z automatycznym i zdalnym sterowaniem. Efektem tych
prac jest wiele opracowańi nowych konstrukcji maszyn,
takich jak np. koparki hydrauliczne K-406A1, K-407B
i K-407C (na potrzeby sił zbrojnych). Brał także czynny
udział w pracach Rady Koordynacyjnej i badaniach naukowych związanych z Centralnym Programem Badań
Podstawowych 02.05, w których zajmował się zagadnieniami obciążeń maszyn w procesie ich eksploatacji. W latach 1985–1990 wniósł istotny wkład w rozwój maszyn
do utrzymania sztucznych nawierzchni lotniskowych.
Kierował pracami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi dotyczącymi odśnieżarki oraz oczyszczarek
lotniskowych, które zaowocowały uruchomieniem ich
produkcji w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych „MADRO” w Pabianicach. Konstrukcje te zostały wprowadzone na wyposażenie Wojsk Lotniczych.
Oczyszczarki OLH-4500A eksportowano na Węgry,
do byłej Jugosławii i NRD.
W latach 80. odbył półroczny staż naukowy w Zakładzie Układów Mechanicznych IPPT PAN oraz praktyki
w zakładach przemysłowych związanych z maszynami
roboczymi. W okresie od 1992 r. do 1994 r. kierował
projektem badawczym Komitetu Badań Naukowych
dotyczącym doboru parametrów systemu sterowania
pracą maszyn budowlanych. Dalsze prace prowadzone
pod jego kierownictwem, w latach 1996–99, były zwią-
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zane z dynamiką układów podparcia oraz kinematyką
i dynamiką osprzętu roboczego koparek hydraulicznych
w procesie urabiania gruntu. Prace te stanowiły podstawę do wprowadzenia w maszynach budowlanych układów automatycznego i zdalnego sterowania, a w dalszej
perspektywie – opracowania i zbudowania pojazdów
i platform bezzałogowych.
W swoim dorobku publikacyjnym posiada 144 prace,
w tym 21 publikacji indywidualnych. Jest autorem 2 monografii oraz współautorem rozdziałów w 3 monografiach, autorem skryptu i podręcznika akademickiego oraz
współautorem 3 skryptów i 3 podręczników akademickich. Współautorski podręcznik akademicki Dynamika
maszyn roboczych (wydany przez WNT) jest pierwszą
monografią z tej dziedziny w Polsce. Był promotorem
obronionych 4 prac doktorskich, obecnie jest opiekunem 7 doktorantów, z których 5 ma otwarte przewody
doktorskie. Był recenzentem 12 prac doktorskich, pracy habilitacyjnej, 4 wniosków o wyznaczenie na stanowisko profesora i wniosku o nadanie tytułu profesora
nauk technicznych. Był głównym organizatorem 19 konferencji i sympozjów, w tym 2 międzynarodowych. Dowodem uznania przez środowisko naukowe prac wykonywanych przez prof. Stanisława Konopkę są powołania
na członka Zespołu Podstaw Konstrukcji Maszyn KBM
PAN oraz Zespołu Techniki Transportu Bliskiego Komitetu Transportu PAN. Profesor S. Konopka jest także
członkiem Komitetu Naukowego stałej corocznej konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” oraz
był wieloletnim członkiem Senatu WAT. Pełnił również
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lotnisk w Polsce i na świecie. W ramach prelekcji omówiono następujące zagadnienia:
• historia rozwoju nawierzchni lotniskowych,
• lotnisko i jego elementy,
• ruch lotniczy w Polsce i na świecie,
• rozwój sieci lotnisk w Polsce,
• CPK (Centralny Port Komunikacyjny) – wybór lokalizacji w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego.

funkcję członka Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Koparek i Hydrauliki w Warszawie. Pracował w KBN w sekcji TO7C, jest recenzentem NCBiR.
Aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu Twórców i Producentów Maszyn Roboczych i Stowarzyszeniu Saperów
Polskich. W latach 2004–2011 był przewodniczącym
Kapituły Godności Honorowych WAT. Prof. Stanisław
Konopka umiejętnie łączy badania naukowe z praktyką
nauczyciela akademickiego. Prowadzi wszystkie formy
zajęć dydaktycznych ze studentami. Przeprowadził ich
ponad 14 000 godzin. Pełnił funkcję kierownika 57 prac
dyplomowych oraz 7 prac końcowych na studiach podyplomowych. Ściśle współpracuje z Zarządem Inżynierii
Wojskowej DG RSZ, w porozumieniu z którym Instytut
Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT kształci wyspecjalizowaną kadrę techniczną – przyszłych oficerów wojsk inżynieryjnych. Za działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową był wielokrotnie wyróżniany
i nagradzany przez ministra obrony narodowej (nagroda II i III stopnia oraz za całokształt dorobku), dowódcę WLiOP, rektora WAT i dziekana WME. Za swoją
działalność został odznaczony między innymi Krzyżem
Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej,
tytułem Zasłużony Nauczyciel WAT, medalem Zasłużony dla WAT, wpisem do Złotej księgi dokonań WAT oraz
medalami resortowymi.
Pracownicy Instytutu Budowy Maszyn

Nauczyciele akademiccy WAT w „Bryle”
li także różne możliwości kontynuowania nauki w akademii. Na zorganizowanym w szkole stanowisku każdy
mógł zasięgnąć informacji o kierunkach kształcenia, kryteriach rekrutacji i specyfice studiowania w wojskowej
uczelni technicznej. Na wszystkie pytania uczniów odpowiadali mgr inż. Wiesław Szczygielski oraz sierż. pchor.
Patryk Iwasiuk.
Dr inż. Bogdan Wojewódzki z Katedry Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej przeprowadził wykład na temat Problemy budowy i eksploatacji
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Fot.  Wiesław Szczygielski

Z niezwykłym zaciekawieniem uczniów spotkał się
wykład, na którym omawiane były kompozyty zawierające grafen. Z ich wypowiedzi po zajęciach wynikało,
że byli wręcz zafascynowani własnościami i możliwościami wykorzystania grafenu w technologii materiałów
kompozytowych czy zastosowania np. w urządzeniach
elektrycznych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych
podkreślali profesjonalizm wykładowców i dostosowanie
przekazywanych treści do możliwości odbiorcy. Zwracali też uwagę na interesujące ujęcie tematów. Bardzo
dobrze odebrane zostały wykłady związane z kształconym zawodem. Uczniowie wysoko ocenili prelekcję
Energetyka domowa – czyli ile energii dają kolektory solarne. Prowadzone przez wykładowców zajęcia wzbogacane były prezentacjami multimedialnymi, które skłaniały
do ożywionej dyskusji. Pracownicy WAT prezentowaGŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Fot.  Wiesław Szczygielski

W dniu 16 listopada 2018 r., w Technikum Budowlanym nr 5 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie gościli nauczyciele akademiccy i studenci
Wojskowej Akademii Technicznej. W licznych
warsztatach i wykładach panelowych, przygotowanych przez pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni, uczestniczyła młodzież wszystkich
klas. Różnorodność tematyczna zajęć: od problemów budowy i eksploatacji lotnisk po nowoczesne
rozwiązania techniczne elektronicznych systemów
zabezpieczeń osób i mienia, wzbudziła wielkie zainteresowanie wszystkich uczniów i nauczycieli.

Na tle rozwoju techniki lotniczej przedstawiono
zmiany typów i konstrukcji nawierzchni lotniskowych
od darniowej do betonowej. Przedstawiono najważniejsze elementy infrastruktury portu lotniczego niezbędne
do bezpiecznego wykonywania startów, lądowań i obsługi samolotów rożnych typów. Omówiono przykłady
największych lotnisk na świecie w Europie i Polsce. Największe zainteresowanie słuchaczy i żywą dyskusję wzbudził temat przewidywanej lokalizacji centralnego lotniska
dla Polski w Baranowie. Przeanalizowano harmonogram
realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych latach. Prelegent przedstawił, w jakim czasie będą realizowane poszczególne etapy budowy lotniska i kiedy przewidywane jest oddanie do eksploatacji. Przedyskutowano wady
i zalety mieszkania w rejonie lotniska, korzyści dla regionu, wpływ infrastruktury lotniskowej na okolicę oraz
oddziaływanie hałasu lotniczego i samolotu na środowisko. Słuchacze dowiedzieli się o koniecznych zmianach
w infrastrukturze drogowej na odcinku lotnisko – Warszawa i lotnisko – Łódź oraz konieczności modyfikacji
przechodzącej obok Centralnej Magistrali Kolejowej.
Wykład wywołał żywą dyskusję uczestników wykładu.
Mgr inż. Barbara Szcześniak z Instytutu Chemii
Wydziału Nowych Technologii i Chemii przeprowadziła wykład pt. Kompozyty zawierające grafen. Na wstepie
omówiono strukturę, właściwości oraz zastosowania
materiału. Następnie przedstawiono główne metody
otrzymywania grafenu i tlenku grafenu (materiał na bazie grafenu) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć
polskich naukowców w tej dziedzinie. Ta część zawierała 2 krótkie filmy (3–5 min), z których uczniowie dowiedzieli się, jaki postęp osiągnięto w technologii grafenu od momentu opracowania efektywnej metody jego
otrzymywania, co miało miejsce w 2013 roku w Instytucie
Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,
do dziś. W kolejnej części przedstawiono możliwości
łączenia grafenu/tlenków grafenu z innymi funkcjonalnymi materiałami. Uczniowie mieli okazję obejrzenia próbek materiałów kompozytowych zawierających grafen,
otrzymywanych w Instytucie Chemii Wydziału Nowych
Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.
Następnie omówiono ich cechy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości adsorpcyjnych względem takich gazów jak: dwutlenek węgla, benzen i wodór. Na koniec
przedstawiono krótką prezentację pt. Wodór jako paliwo
przyszłości, gdyż przewiduje się, że właśnie materiały zawierające grafen będą w najbliższym czasie wykorzystywane do magazynowania wodoru.
Mgr inż. Jarosław Łukasiak z Zakładu Eksploatacji
Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki przedstawił wykład pt. Jak być spokojnym o bliskich i mienie –
czyli nowoczesne rozwiązania techniczne elektronicznych systemów zabezpieczeń. Paradoksalnie wykład na początku
miał wzbudzić w słuchaczach zaniepokojenie i poczucie
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

braku bezpieczeństwa, ponieważ w pierwszej kolejności
omówiono budowę i zasadę działania najpowszechniej
stosowanych zabezpieczeń – zamków mechanicznych.
Wskazano ich wady oraz ograniczenia, a także uświadomiono słuchaczy, w jaki sposób dochodzi do przeforsowania rozwiązań tego typu. Zwrócono uwagę, że aby
zagwarantować sobie realne bezpieczeństwo (a nie jedynie poczucie bezpieczeństwa), konieczna jest świadomość zagrożeń nas otaczających, sposobów, za pośrednictwem których możliwe jest osiągnięcie określonego
poziomu bezpieczeństwa oraz świadomość niedoskonałości stosowanych rozwiązań, które można niwelować
poprzez wykorzystanie na przykład odpowiednich procedur. Omówiono elementy składowe i topologie, jakie
tworzą najpopularniejsze systemy zabezpieczeń (systemy
sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu oraz systemy monitoringu wizyjnego) oraz wskazano,
że współcześnie same mechaniczne systemy zabezpieczeń
nie mają racji bytu, podobnie jak stosowane wyłącznie
rozwiązań elektronicznych, a wysoki poziom bezpieczeństwa osób i mienia możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie
poprzez ich równoczesne wykorzystanie – tworzenie
rozwiązania kompleksowego.
Dr inż. Wiktor Olchowik – kierownik Zakładu
Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki – przeprowadził wykład na temat: Energetyka
domowa, czyli ile energii dają urządzenia solarne. Wykład
przeprowadzono z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych, na ogół metodą omówienia poszczególnych
zagadnień, ale z częstymi elementami interakcji ze słuchaczami. Na wstępie wykładu, w ramach konwersacji z uczniami, przedstawiono podstawowe zagadnienia
związane z zasilaniem gospodarstw domowych w energię elektryczną, takie jak: parametry prądu zasilającego
jedno- i trójfazowego, energia elektryczna i jej rozliczanie, jednostki mocy i energii, jakość energii elektrycznej.
Następnie słuchacze zostali wprowadzeni w świat energii
odnawialnej. Przedstawiono udział poszczególnych źródeł
w globalnej produkcji energii elektrycznej oraz krótko
scharakteryzowano przydomowe elektrownie wiatrowe
i możliwości pozyskiwania energii cieplnej z otoczenia
za pomocą rekuperatorów i gruntowych wymienników
ciepła. Więcej czasu poświęcono na systemy solarne.
W części teoretycznej omówiono naturę i prawa fizyki
związane z promieniowaniem słonecznym. Następnie
przedstawiono efekty badań symulacyjnych nad predykcją
efektywności energetycznej dla rzeczywistych danych meteorologicznych w powiązaniu z ogniwami fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi do podgrzewania wody.
Omówiono także przypadki szczegółowych rozwiązań
w kontekście efektywności energetycznej i ekonomicznej. Na zakończenie przedstawiono ciekawostki na temat nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych ogniw PV,
szczególnie w formie ekranów akustycznych. W trakcie
dyskusji wykładowca wyjaśniał kwestie, które były w sferze szczególnego zainteresowania uczniów i nauczycieli.
Ten niezwykły i interesujący dzień przyniósł wiele korzyści zarówno uczniom Technikum Budowlanego nr 5
im. prof. Stefana Bryły, jak i całej społeczności szkolnej.
oprac. Wiesław Szczygielski
Halina Matuszewska
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towej nie zostały jeszcze opublikowane wyniki badań
pokazujące, w jaki sposób temperatura tego procesu
wpływa na wynik syntezy – głównie z powodu braku dostępności odpowiedniego sprzętu badawczego.
Skonstruowane w WAT (unikatowe w skali globalnej)
cylindry, które umożliwiają kontrolę ciśnienia i temperatury podczas mielenia, pozwalają na podjęcie takiego wyzwania. Zespół ma wielkie nadzieje związane
z projektem. W przypadku jego powodzenia, otworem
staną drzwi do całkowicie nowego i nieodkrytego pola
badań w zakresie syntezy materiałów do przechowywania wodoru w stanie stałym, a badacze z WAT będą
na tym polu pionierami. Projekt otrzymał dofinansowania w wysokości 973 000 zł.
Mgr inż. Magdalena Karpowicz w ramach konkursu PRELUDIUM będzie realizować projekt pt. Badanie
mechanizmów tworzenia wodorku żelazowo-magnezowego
z austenitu stopowego w procesie mechanochemicznej syntezy. Kwota finansowania tego projektu to 208 600 zł.
Wodorek żelazowo-magnezowy (Mg2FeH6), ze względu na swoje właściwości, jest jednym z najczęściej badanych związków mających potencjalne zastosowanie
jako materiał do magazynowania wodoru w fazie stałej.
Istnieje wiele sposobów otrzymywania tego wodorku,
jednak praktycznie zawsze do jego produkcji stosowany jest proszek czystego technicznie żelaza. Dlatego
też bardzo interesującym zagadnieniem jest zbadanie
możliwości syntezy wodorku ze stali austenitycznej –
która jest stopem na bazie żelaza, ale dodatki chromu
i niklu w znacznej ilości sprawiają, że stop ten posia-

Inżynieria materiałowa z WAT doceniona w konkursach OPUS i PRELUDIUM
Niemal 400 mln zł Narodowe Centrum Nauki
przekaże 618 laureatom piętnastych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Finansowanie na realizację badań podstawowych otrzymało również troje
naukowców z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT prowadzących prace badawcze w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Laureatem konkursu
OPUS został mjr dr inż. Marek Polański z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii,
a laureatkami PRELUDIUM – mgr inż. Magdalena
Karpowicz, również z Katedry Zaawansowanych
Materiałów i Technologii, oraz mgr inż. Joanna Moś
z Instytut Fizyki Technicznej.
Obydwa konkursy adresowane były do zespołów badawczych realizujących projekty w jednej z trzech kategorii: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce,
nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. W konkursie OPUS mogą brać udział wszyscy badacze, bez
względu na stopień naukowy. Natomiast w PRELUDIUM wyłącznie ci nieposiadający stopnia naukowego
doktora. Łącznie do NCN wpłynęło 2970 wniosków.
OPUS umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty
badawcze, w tym na zakup lub wytworzenie aparatury
naukowo-badawczej. Środki finansowe w tym konkursie
otrzymało 359 zespołów. Konkurs PRELUDIUM skierowany jest do osób dopiero rozpoczynających swoją karierę naukową. Finansowanie otrzymało 259 projektów.

Mjr dr inż. Marek Polański i mgr inż. Magdalena Karpowicz prowadzą prace naukowo-badawcze nad materiałami do przechowywania wodoru w fazie stałej.
Magazynowanie wodoru stanowi duży problem, ponieważ
wodór jest gazem o najmniejszej masie molowej i bardzo
niskiej gęstości w stanie ciekłym – co powoduje, że przechowywanie go w stanie sprężonego gazu lub kriogenicznej
cieczy jest nieefektywne pod względem objętościowym. Niektóre materiały absorbujące wodór w fazie stałej są zdolne
do przechowywania go znacznie efektywniej przy ciśnieniu
bliskiemu atmosferycznemu – nad takimi rozwiązaniami
pracują naukowcy z Katedry Zaawansowanych Materiałów
i Technologii – wyjaśnia mjr Polański.
W ramach wyróżnionego projektu kierowanego
przez mjr. dr. inż. Marka Polańskiego pt. Badanie wpływu temperatury na efekt syntezy podwójnych i potrójnych
wodorków metali wytwarzanych w procesie reaktywnego mielenia w planetarnym młynku kulowym będą prowadzone badania, które mają pokazać, w jaki sposób
temperatura procesu reaktywnego mielenia wpływa
na reakcję tworzenia wodorków metali. Reaktywne
mielenie prowadzone jest z użyciem popularnych młynków kulowych. Jego celem jest nie tylko rozdrobnienie
umieszczanego w nim materiału, ale również doprowadzenie do jego reakcji – przeważnie z gazem. Metoda
ta jest szybka, efektywna, skalowalna i doskonale nadaje się do syntezy materiałów do przechowywania wodoru w stanie stałym. Do tej pory w literaturze świa-

da inną niż czyste żelazo sieć krystaliczną (A1 zamiast
A2). Zastosowanie tej formy żelaza do syntezy owego
wodorku nie zostało jeszcze zbadane. Austenit stopowy może być pozyskiwany na przykład ze złomu stalowego (stale kwasoodporne), co czyni zaproponowaną
metodę ciekawą nie tylko pod względem poznawczym,
ale również ekonomicznym.
Badania dotyczące światłowodów (również w ramach PRELUDIUM) będzie prowadzić mgr inż. Joanna
Moś, która otrzymała 126 000 zł na realizację projektu
pt. Hybrydowe połączenie przewężenia światłowodowego
z dodatkowym materiałem jako aktywny element do sterowania właściwościami propagacyjnymi wiązki światła.
W projekcie zaproponowano zastosowanie jako płaszcza/otoczki przewężki w światłowodach, takich materiałów jak: ciekły kryształ, mieszanina ciekłych kryształów z nanocząstkami oraz mieszaniny wyższych alkanów
z nanocząstkami. W wyniku tego powstaje hybrydowe
połączenie światłowodu i dodatkowego materiału, stanowiącego aktywny element umożliwiający zmianę parametrów rozchodzącej się wiązki światła. Zmiany te
możliwe są dzięki właściwościom wykorzystywanych
materiałów, takich jak przejścia fazowe czy anizotropia
i możliwościom sterowania ich za pomocą czynników
zewnętrznych: temperatury lub napięcia. Wyniki otrzymane w przeprowadzonych badaniach będą przydatne
przy budowie różnych urządzeń optycznych w zastosowaniach komercyjnych, np. czujników oraz filtrów.
oprac. Ewa Jankiewicz

Zapraszamy do publikowania na łamach

GŁOSU AKADEMICKIEGO
Teksty (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
Fot.  Wiktoria Wandzel

www.promocja.wat.edu.pl/glos-akademicki/wymagania-wydawnicze
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Improwizacja
czyli fragmenty Wielkiej Improwizacji Adama Mickiewicza w interpretacji Sekcji Malarstwa Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów
Plastyków
Wystawa: 3–31.10.2018
Wernisaż: 3.10.2018 godz. 18.00
Galeria DAP
ul. Mazowiecka 11a, Warszawa
W 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę,
Sekcja Malarstwa OW ZPAP podjęła się trudnego zadania. Wzięliśmy na warsztat malarski interpretację fragmentów z „Wielkiej Improwizacji” Adama Mickiewicza. Każdy
z uczestników miał za zadanie zinterpretować wyjęty z kontekstu całego Dzieła, wylosowany przez siebie cytat. Zostawiliśmy sobie pełną swobodę improwizacji w doborze środków malarskich jak i interpretacji tekstu. Wolność w sztuce
jest koniecznością.

Kwiaty dla Ojczyzny
Wystawa prac koła plastycznego z Klubu WAT
podczas XII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej, odbyła się w dniach 17–20 września 2018  r.
w hotelu Windsor w Jachrance koło Warszawy.

-Rozpędek, Maria Niedźwiedź-Suchońska, Joanna Mrozowska, Wanda Badowska-Twarowska, L. Tadeusz Serafin, Eva Chełmecka, Grzegorz Winkler, Danuta Zarzycka,
Jacek Gowik, Krzysztof Tadeusz Sowiński, Anna Bartnicka, Krzysztof Pająk, Zbigniew Gonciarz, Wanda Falencik-Masznicz, Katarzyna Orthwein, Ewa Siemińska, Marek
Marszałek, Andrzej F. Filipowicz, Dorota Krzymowska,
Małgorzata Kroszczyńska, Bogusław Lustyk, Anna Forycka-Putiatycka, Małgorzata Światła, Krystyna Humienna,
Elżbieta Szarejko, Andrzej Kotkowski, Bożena Kuzio-Bilska, Wit Bogusławski, Halina Piwowarska, Grażyna
Kilanowicz-Barecka, Renata Lichańska-Mleczko, Iwona
Ostrowska, Larysa Jaromska, Romuald Krzyżanowski,
Adela Rakoczy, Krystyna Styburska

Tematy prac nawiązywały do tytułu wystawy Kwiaty
dla Ojczyzny i W służbie Niepodległej zorganizowanej dla
uczczenia 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918–2018.
Autorami wystawianych prac byli studenci i absolwenci WAT: Justyna Bąk, Beata Brzozowska, Magdalena Czechowska, Ilona Górska, Małgorzata Gajek, Kamil
Kiciński- Jodłowski, Anastasiia Makowiecka, Bartosz Panienkowski, Joanna Popławska, Joanna Pojawa, Sławomir
Patroś, Ewelina Piłka, Paweł Warszewski, Justyna Winiarz,
Marta Ziółkowska- Liwińska oraz Krystyna Styburska.
Mottem do wystawy niech będzie piosenka, którą
śpiewały pokolenia Polaków – Polskie kwiaty
Śpiewa ci obcy wiatr,
Zachwyca piękny świat, a serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stad,
Został rodzinny dom, tam jest najpiękniej,
Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty,
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty,
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Kontakt:
Biuro Wystaw OW ZPAP
tel.: 22 827 76 88
e-mail: biurowystaw@owzpap.pl
biurowystaw2@owzpap.pl

Małgorzata Kroszczyńska
kurator wystawy
Tegoroczna wystawa Sekcji Malarstwa Okręgu Warszawskiego
Związku Polskich Artystów Plastyków jest poświęcona 100. rocznicy
niepodległości Polski. Inspiracją była
„Wielka Improwizacja” z „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Jak może wyglądać malarska wizja dzieła literackiego? Efektem są obrazy pięćdziesięciu siedmiu współczesnych
twórców, z których każdy zinterpretował wybrany fragment poematu
narodowego wieszcza. Czy te obrazy oddają ducha i przesłanie dzieła Mickiewicza? Czy przypominają
zwiedzającym wystawę ten utwór?
Czy są nadal aktualne? Pragniemy,
aby tak się stało.

Tytuły wybranych tu prac:
1. Maki spod Monte Cassino – Justyna Winiarz
2. Orzeł – Justyna Bąk
3. Kompozycja kwiatowa dla Ojczyzny – Joanna Popławska
4. Kwiaty dla Ojczyzny – Krystyna Styburska.
Krystyna Styburska

Grażyna Kilanowicz-Barecka
sekretarz wystawy
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Fot.  Krystyna Styburska

Artyści biorący udział w wystawie:
Beata Piskozub, Bożenna
Leszczyńska, Nadiya Sobolewska,
Krystyna Krępa, Joanna Mankiewicz, Victoria Belmondi, Maria
Janiga, Edyta Dzierż, Małgorzata
Szymczuk, Magdalena Hajnosz,
Justyna Olszewska, Maria Magda
Niewiadomska, Elżbieta Owczarek, Waldemar Borowski, Katarzyna Lipska-Ziębińska, Anna
Sobol, Lidia Snitko-Pleszko, Anna
Polanowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, Tatiana Pytkowska,
Paweł Sochacki, Ewa OsińskaGŁOS AKADEMICKI 11–12/2018
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IV Bieg Nocy Listopadowej

Wyniki biegu:
https://link.do/dWPbE.
Mariusz Chmielewski
Monika Przybył

Fot.  Adrian Bachórz

Bieg rozpoczął się na pograniczu
dnia z nocą, następnie – z wykorzystaniem latarek czołowych – zawodnicy pokonywali trasę wymagającą
ponadprzeciętnej kondycji, sprawności i wydolności. Trasa biegu obejmowała
tereny leśne Wojskowej Akademii
Technicznej oraz pasa taktycznego z wykorzystaniem duktów leśnych, transzei, kanałów
melioracyjnych, torów kolejowych oraz przesmyków.
Był to bieg taktyczny łączący elementy Lądowego Toru
Przeszkód, Ośrodka Sprawności Fizycznej z przeszkodami pasa taktycznego i strzelaniem. Na strzelnicy karabinowej WAT (pod nadzorem instruktorów) wszyscy

biegacze oddawali strzały z amunicji ostrej z broni
MSBS „GROT” (na 75 m) oraz na strzelnicy pistoletowej z Konwersji Glock 19 (na 25 m).
Impreza biegowa, łącząca w sobie bieg terenowy w umundurowaniu, przeszkody, strzelanie wykonywane w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, została przygotowana przez Fundację
SPRZYMIERZENI z GROM i Wojskową Akademię
Techniczną z asystą oddziału historycznego WAT.
Celem biegu, jak co roku, była sportowa rywalizacja, budowanie więzi międzypokoleniowej i promocja wszystkich służb mundurowych wśród
młodzieży.
Bieg Nocy Listopadowej jest również uczczeniem Dnia Podchorążego, przypadającego 29 listopada – w rocznicę wybuchu
powstania listopadowego,
kiedy to, w 1830 r., podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie atakiem
na Belweder rozpoczęli zryw niepodległościowy.
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Fot.  Adrian Bachórz

Już po raz czwarty mundurowi i cywilni
biegacze spotkali się na (jedynym w swoim
rodzaju) biegu łączącym 8 km trudnej terenowo trasy, dwadzieścia dziewięć wymagających
sprawnościowo przeszkód oraz dwa nocne
strzelania. W sobotę 1 grudnia na starcie Biegu Nocy Listopadowej stawiło się 230 osób,
które upamiętniły 188 rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Tegoroczny memoriał
biegu poświęcony był pamięci plut. Arkadiusza
„Szczupłego” Dyki, żołnierza JW GROM, tragicznie zmarłego w czasie ćwiczeń.

GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018
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Finlandia uczy odpowiedzialności

zaWATowani – odc. 7: TiPS-y

Kraj nordycki (tak, tak Finlandia nie jest krajem
skandynawskim) charakteryzujący się dużą ilością
jezior i lasów. 5,5 mln mieszkańców, a największe
miasto – Helsinki – jest mniejsze niż Łódź. Finlandia już zawsze będzie zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. Jej piękno, zieleń i uspokajająca
aura, coś czego się nie da podrobić, zdobyło moje
serce podczas wymiany studenckiej Erasmus+, którą realizowałam na University of Helsinki.

Pierwszy dzień Podstawowego Szkolenia Wojskowego.
Wielka Akademia wita bezbronnych maturzystów. Każdy
jest podekscytowany, nawet jeśli jest
tu po raz kolejny. Wszak jak nie
czuć dreszczyku
emocji, gdy podpisuje się cyrograf
na kwotę nowego Passata z salonu. I to tego „wzmocnionego”! Podobne szaleństwa popełniają także
młode małżeństwa w banku.

Uczelnia ta zajmuje 90 miejsce w rankingu uniwersytetów. Ma ona ponad 30 tysięcy studentów i 7 tysięcy pracowników. Każdego roku przyjmują około
1000 studentów zagranicznych, do czego są świetnie
przygotowani pod względem organizacyjnym. Oferują
wiele kursów w języku angielskim, każdy wykładowca (jak większość Finów) biegle mówi w tym języku,
a dodatkowo dużo fińskich studentów również wybiera
kursy anglojęzyczne, co pozwala na lepsze zapoznanie
się z lokalnymi studentami.
Organizacja studiów w Finlandii jest inna niż w Polsce. Cały system daje większą swobodę w wyborze
przedmiotów, które chce się realizować. Więcej swobody oznacza zazwyczaj więcej odpowiedzialności –
i to prawda. Wymaga to samodyscypliny w realizowaniu swoich studiów, ale Finowie nie mają w ogóle
z tym problemu, ponieważ ich głównym celem studiowania jest zdobycie wiedzy, nauczenie się nowych rzeczy, a nie zaliczenie przedmiotu, jak to często bywa

wśród polskich studentów. Dużo studentów angażuje się w pracę w laboratorium w okresie letnim (jako
dodatkowe zajęcia) albo bierze udział w wyjazdach
naukowych.
Pobyt w Finlandii pokazał mi radość ze studiowania i nauczył, że ja nic nie muszę, a jedynie wszystko
mogę. Jeśli jeszcze do tego dołożę, że czegoś chcę,
to efekt moich wysiłków może być spektakularny.
Ale wymiana Erasmus+ to nie tylko miejsce i uczelnia, to przede wszystkim ludzie, którzy od całkowicie obcych osób z odległego zakątka świata stają się
największym wsparciem i towarzyszami niesamowitych przygód. Na początku każdy z nas był jak samotne drzewo – wyrwany z korzeniami i przesadzony
w kompletnie inne miejsce, a po semestrze spędzonym razem staliśmy się lasem, który już na zawsze
pozostanie razem. Spędzanie czasu w międzynarodowym środowisku pozwala spojrzeć na zwykłe sprawy
z nowej strony. Każdy człowiek, którego się poznaje,
czegoś nas uczy oraz pozwala otworzyć oczy szerzej
i spojrzeć na świat, który nie ma już granic.
Wymiana międzynarodowa Erasmus+ to doświadczenie, które tak bardzo chcielibyśmy wytłumaczyć
innym, jednak nie damy rady, bo tego nie da się opowiedzieć. To trzeba przeżyć. Więc nie czekaj dłużej.
Po prostu się odważ! A później przyjmij to, co świat
chce Ci pokazać.

Na poczekaniu wszyscy jeszcze
wyglądają normalnie. Do pierwszego fryzjera. I zachowują
się normalnie. Do pierwszej zbiórki. Nikt nic nie
wie, a funkcyjni straszą jakimiś „tipsami’,
„wozami”, „bewupami”. Dziewczęta niemal natychmiast zamieniają się w słuch,
gdy mowa o tipsach
i już snują domysły, jakie te tipsy będą – hybrydowe, a może żelowe? Chłopcy myślą,
że pojeżdżą BWP-em
albo chociaż będą strzelać jak Linda w Psach. Koniec końców tylko wycieczki do Chełma są prawdziwe. A rodzice
powtarzali, że podróże kształcą! Nic, tylko korzystać! Jak
się potem okaże, TiPS-y też kształcą. Zwłaszcza umiejętność zapamiętania budowy broni w 20 minut czy takiego

Aleksandra Figat

ustawienia się do PW, żeby trafić w środek, mając cel
„tak na oko w prawo na skos”. Przy korzystnych wiatrach
zdarza się trafić w tarczę. O ile broń wystrzeli, bo to też
loteria. Gdyby tak policzyć prawdopodobieństwo dobrego trafienia z PW w cel wyszłoby, że łatwiej jest zaliczyć
obwody i sygnały. A wygrać w Lotto to już pikuś.
Taka bułka z masłem z wojskowej stołówki. Te
całe TiPS-y, gdzie uczymy się strzelać poprzez
zapamiętanie planu pracy, warunków strzelania, porządku podczas strzelania, warunków
bezpieczeństwa, innych wytycznych, brzmią
jak najgorszy koszmar, ale bez obaw. Informatycy programować też uczą się
z kartek. Z czasem podchorąży
może nie przyzwyczaja
się do wszystkiego, ale na pewno
mniej się przejmuje. Nawet bieganie
po strzelnicy z uciskającym oporządzeniem na nikim
nie robi wrażenia,
a nawet cieszy,
bo jest teraz piękny bruk! Z czasem ustają krzyki,
a i Śnieżnik jest
jakiś taki bardziej
przyjemny, ciepły. Zwłaszcza gdy
na dworze „wieje jak w Kieleckiem”. Im starszy rocznik, tym bardziej
wszystko się zmienia. Tylko zbieranie łusek pozostaje
to samo. I PW. Ono też się nie zmienia.
Dominika Daria Góralska

Uwaga, niewypał… (językowy), cz. 7 – Pani Kasiu!
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Fot.  Archiwa prywatne

Fot.  Aleksandra Figat

Pani Kasiu! Jeszcze wpis w indeksie poproszę! – słowa studentki
tak zaskoczyły dr Katarzynę,
że bez słowa złożyła podpis
w stosownej rubryce. Takie
sytuacje coraz częściej zdarzają się w naszych uczelniach,
pokazując pewien trend: brak
językowego wyczucia.
Językoznawcy nazywają owo wyczucie kompetencją
(lub sprawnością językową; jedną z wielu) sytuacyjną, czyli
umiejętnością, która pozwala odpowiednio budować wypowiedź – stosownie do okoliczności, w jakich przyszło
nam ją wygłosić. Dostosowujemy ją więc do miejsca, czasu, tematu rozmowy i interlokutorów – inaczej przecież
powiemy w rozmowie prywatnej do kolegi, by np. podał
nam długopis (Podaj długopis!), a inaczej tę samą prośbę
wyrazimy (a przynajmniej powinniśmy) wobec osoby
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

starszej, niebędącej naszym znajomym czy stojącej wyżej w hierarchii (Czy mógłby Pan podać mi długopis? lub:
Czy mógłbym prosić Panią o podanie długopisu?). Umiejętności tej nabywamy w procesie nauki języka i socjalizacji – w domu, szkole, w różnych sytuacjach społecznych.
Któż z nas, jako dziecko, nie usłyszał: Jak Ty się odzywasz?
Nie rozmawiasz z kolegą/koleżanką!
Skąd więc to nieumiejętne (i niekulturalne) zachowanie? Czy z przyzwyczajenia do szybkiej i bezpośredniej
dyskusji na forach internetowych? Z braku obycia nabywanego w różnych sytuacjach społecznych (i językowych)? Niskim poziomie czytelnictwa – a więc obcowania z wysoką normą języka? Może wszystko po trochu?
Chyba najlepszym zakończeniem (i przestrogą) będą
słowa poetki Agnieszki Lisak:
Tym co zdradza nas najczęściej, nie są ani wrogowie, ani
przyjaciele, ale nasz własny język.
Hubert Kaźmierski
SPIS TREŚCI
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w stawach kolanowych i stopami opartymi o podłoże
(ważne – stopy i kolana złączone).

Chemia w nauce i w życiu – jaki jest świat?
Jakiś czas temu poproszono
mnie o przygotowanie propozycji wykładu na studium
międzywydziałowe dla studentów, którzy chcieliby nieobowiązkowych wykładów
słuchać. Zgłosiłem plan wykładu Chemia w nauce i w życiu
codziennym. Studium nie powstało,
ale może warto podzielić się wiedzą pozaprogramową? Może się okazać, że chemia nie jest tak
straszna, jak się niektórym wydaje.
Chemia należy do trójki nauk ścisłych, w której znajduje się też matematyka i fizyka. Te nauki są podstawą
wszystkich kierunków technicznych, których w WAT
się uczymy i których nauczamy. W czasie klasyfikowania i oceniania wszystkiego można zapytać, która z tych
nauk podstawowych jest najważniejsza? Niektórzy mówią, że matematyka jest królową nauk. Podobno wszystko można opisać wzorami matematycznymi i dlatego
świat jest matematyczny. Matematyk z UW powiedział
mi, że opisze wzorami zupę, którą właśnie jedliśmy, jeżeli
mu powiem co w tej zupie jest. Fizycy mówią, że świat
jest fizyczny, bo wszystko we wszechświecie dzieje się wg
praw i zasad fizyki. Chemicy mają jednak prawo powiedzieć, że świat jest przede wszystkim chemiczny. Dowód
na to ma każdy z czytelników teraz przed sobą i w sobie.
Wszystko co człowieka otacza (i on sam) jest zbiorem substancji chemicznych. Bez reakcji chemicznych
zachodzących w organizmach żywych nie byłoby życia.
Matematyk opisze zupę, jeżeli chemik da mu jej skład.
Fizyk opisze ruch samochodu, jeżeli samochód pojedzie
w wyniku reakcji chemicznych, które są źródłem siły powodującej jego ruch. Można więc przyjąć, że świat jest
matematyczny, fizyczny i w sposób doświadczalny – widoczny i odczuwalny – chemiczny.
Świat składa się z ok. 100 pierwiastków chemicznych
i ogromnej liczby związków chemicznych. Mało kto zastanawia się, ile związków chemicznych znamy. Nikt tego
nie wie – nawet chemicy – i nie można się tego dowiedzieć! Liczba znanych związków chemicznych wciąż rośnie (w trakcie czytania tego tekstu też się zwiększyła).
W bazie Chemical Abstracts Service zarejestrowano

Rys. 1. Pozycja wyjściowa – leżenie na plecach

Ćwiczenie 1
Napinamy pośladki i utrzymujemy pozycję przez 3 sekundy, potem rozluźniamy. Powtarzać 10 razy.
Ćwiczenie 2
Wciskamy stopy w podłoże i utrzymujemy pozycję
przez 3 sekundy. Rozluźniamy się i powtarzamy 10 razy.
Ćwiczenie 3
Ręce podkładamy pod dół pleców. Dopychamy plecy do podłoża („miażdżymy” dłonie), przytrzymujemy
3 sekundy. Rozluźniamy i powtarzamy 10 razy.
Kolejne dwa ćwiczenia związane są z przyciąganiem
złączonych nóg do klatki piersiowej.

w tym czasie nowe związki chemiczne otrzymane laboratoryjnie i wydzielone z natury. Szacuje się, że znanych
jest ok. 133 mln związków chemicznych. W handlu znajduje się ok. 100 000 substancji chemicznych, a w ciele
człowieka jest ich ok. 750 000. Ciało człowieka jest reaktorem, w którym zachodzą bardzo skomplikowane
reakcje, w wyniku których powstają nie tylko produkty
materialne, ale także produkty niematerialne w postaci
myśli, idei i odkryć, także naukowych. Do tego „reaktora” wprowadzane są substancje chemiczne, które są potrzebne do jego życia, ale także substancje, np. w postaci
dymu tytoniowego, skracające to życie.
Chemia leczy, żywi i ubiera, czyli jest potrzebna
do życia. Ale chemia też szkodzi i zabija. Jak ten paradoks
można zrozumieć i wyjaśnić? Czy musi szkodzić i zabijać?
O problemach dotyczących chemii i jej wpływu na życie ludzi zamierzam pisać w comiesięcznych felietonach.
Ich tematy będą różne, np. o chemii spalania tytoniu,
o chemicznym zanieczyszczeniu środowiska, o szkodliwości leków, o efekcie cieplarnianym, o nowiczoku lub
o terroryzmie chemicznym. Nie będą to prace naukowe,
tylko oparte na faktach rozważania i wnioski, czasem
subiektywne i dyskusyjne. Ogólnie powinny przyczynić
się do lepszego zrozumienia tej części świata, która jest
chemiczna i która w życiu codziennym jest ważniejsza
niż pozostałe nauki ścisłe. Wpływu chemii na nasze życie
doświadczamy codziennie, w każdej chwili. Kto tak doświadcza matematyki? Pieniądze liczymy rzadko, a i one
też są substancjami chemicznymi.

Rys. 2. Pozycja wyjściowa – przyciąganie kolan

Ćwiczenie 4
Przyciągamy złączone kolana i stopy do klatki, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie powtarzamy 30 razy.
Ćwiczenie 5
Ręce opieramy na połowie wysokości ud. Przyciągamy złączone kolana i stopy do klatki wydychając powietrze, w tym czasie przemy rękoma na uda. Ćwiczenie
powtarzamy 12 razy.
Następne ćwiczenia dotyczą pozycji wyjściowej,
w której należy leżeć na plecach z uniesionymi kończynami dolnymi zgiętymi w stawach kolanowych pod kątem 90o.

Zygfryd Witkiewicz

Aktywność fizyczna jest kluczem do dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jak zauważył Edward Stanley: ludzie
niemający czasu na uprawianie sportu, będą musieli – prędzej czy później – znaleźć czas na chorobę.
Proponowany zestaw ćwiczeń dedykuję Państwu,
jako formę autoterapii, którą możecie stosować
w domu, pracy itp.
Problem zdrowotny z kręgosłupem ilustruje schemat
z objawami występującymi w następującej kolejności:
• przeciążenie mięśni,
• utrudniona droga ewakuacji metabolizmu,
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obszary niedokrwienia mięśnia,
przykurcz mięśnia,
dyskopatia,
przepuklina jądra miażdżystego,
leczenie.

Zaprezentowany układ objawów obrazuje proces degeneracji organizmu. Tekst ten zawiera zestaw ćwiczeń,
które pozwolą Państwu odwrócić proces tak, abyście nie
musieli znajdować czasu na leczenie. Na początek polecam trzy proste ćwiczenia z pozycją wyjściową jak na rysunku 1 – leżenie tyłem z kończynami dolnymi ugiętymi
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

Fot.  Archiwum WAT,  Pixabay/ColiN00B

Czas na sport czy chorobę?

Rys. 3. Pozycja wyjściowa – stopy oparte o ścianę

Ćwiczenie 6
Stopy opieramy o ścianę (rys. 3), napinamy nogi wpychając stopy w ścianę i przytrzymując przez 3 sekundy.
Rozluźnić nogi i powtarzać 10 razy.
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Ćwiczenie 7
Stopy położyć na siebie. Utrzymywać pozycję „krzesła” przez 20 sekund (bez pomocy ściany).
Następne ćwiczenia wykorzystują chopping, który
stanowi wzorzec ruchowy dla tułowia mający na celu
mobilizację i wzmocnienie dolnej części tułowia. Stanowi
kombinację ustawień kończyn górnych i głowy:
• ramię wiodące (kończyna wyprostowana w łokciu) –
wyprost, odwodzenie, rotacja wewnętrzna,
• ramię pomocnicze (kończyna chwytająca od spodu
od strony dłoniowej w okolicy nadgarstka) – wyprost,
przyciąganie, rotacja wewnętrzna,
• głowa: zgięcie, zgięcie boczne (rotacja w kierunku
zgięcia bocznego).
Zalecana pozycja wyjściowa do choppingu to:
• siedzenie na krześle lub
• leżenie tyłem z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach kolanowych i stopami opartymi o podłoże (kolana i stopy razem).
Ćwiczenie nr 8
W pozycji z rys. 1 wykonujemy chopping do lewego
biodra – 2 serie (po 10 powtórzeń).
Ćwiczenie nr 9
W pozycji z rys. 1 wykonujemy chopping do prawego
biodra – 2 serie (po 10 powtórzeń).
Ćwiczenie nr 10
Napinamy mięśnie brzucha i podnosimy miednicę –
utrzymujemy tę pozycję przez 3 sekundy. Powtarzamy
10 razy.
Ćwiczenie nr 11
Napinamy mięśnie brzucha i podnosimy miednicę.
Następnie odrywamy stopę od podłoża i po tej stronie
utrzymujemy tę cześć miednicy, nie pozwalając jej opaść.
Podnosimy całą miednicę na wysokość około 10 cm. Powtarzamy po drugiej stronie. Czas impulsu (skurczu) –
3 sekundy. Powtarzamy po każdej stronie 10 razy.
Ćwiczenie nr 12
Leżenie bokiem, kończyny dolne wyprostowane w stawach kolanowych. Przesuwamy nogi do zgięcia kolan
w kierunku klatki piersiowej. Powtarzamy 10 razy.
Ćwiczenie nr 13
Leżenie bokiem, kolana zgięte. Kończyna górna
(ta po przeciwnym boku, na którym leżymy) spoczywa
na obu udach. Pchamy udami w rękę i przytrzymujemy
przez 3 sekundy. Powtarzamy to ćwiczenie 10 razy.
Ćwiczenie nr 14
Leżenie na brzuchu, kończyny dolne złączone. Wciągamy brzuch, utrzymujemy to napięcie przez 3 sekundy.
Powtarzamy ćwiczenie 10 razy.
Ćwiczenie nr 15
Klęk podparty, kończyny górne oparte o podłoże
na wysokości barków, kończyny dolne złączone. Napinamy mięśnie brzucha. Wysuwamy się do przodu tylko
tyle, by utrzymać napięcie mięśni brzucha. Powtarzamy
ćwiczenie 10 razy.
Ćwiczenie nr 16
Klęk oparty – kończyny górne oparte o ścianę. Napinamy mięsnie brzucha. Trzymamy napięcie mięśni brzucha i „wypychamy” ścianę. Powtarzamy 10 razy.
Ćwiczenie nr 17
Klęk prosty, kończyny górne skrzyżowane na barkach
(lewa ręka na prawym barku, prawa ręka na lewym barSPIS TREŚCI
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ku). Napinamy mięśnie brzucha. Wychylamy się do tyłu,
tak aby utrzymać napięcie mięśni brzucha i wracamy
do postawy wyjściowej. Wychylamy się do przodu, tak
aby utrzymać napięcie mięśni brzucha i wracamy do postawy wyjściowej. Powtarzamy ćwiczenie 10 razy.
Ćwiczenie nr 18
Siedzimy na krześle, stopy oparte o podłoże, plecy
nie opierają się o krzesło. Wykonujemy chopping w siadzie. Powtarzamy 10 razy na każda stronę

BIBLIOTEKA

Mam nadzieję, że zaprezentowane ćwiczenia gimnastyczne pozwolą Państwu zachować równowagę mięśniową, a bóle pleców powinny być ograniczone.

Drapieżni wydawcy, drapieżne czasopisma
Konieczność publikowania wyników swojej działalności naukowej dotyczy wszystkich pracowników
naukowych uczelni. Do tej pory liczba i jakość publikacji poszczególnych pracowników miała wpływ
na ocenę danej jednostki. Jakość publikacji mierzona była jakością czasopisma, a te oceniane były
poprzez pryzmat różnych wskaźników bibliometrycznych. W chwili wejścia w życie Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tzw. Ustawy 2.0) pracownicy naukowi mają obowiązek „przypisania się” do dyscypliny naukowej
(do 30 listopada). Reprezentowanie danej dyscypliny jest między innymi związane z publikowaniem
artykułów z zakresu wybranej dyscypliny.

Andrzej Kozłowski
andrzej.kozlowski70@interia.pl

To jedno wydarzenie stało się motorem napędowym wszystkich zdarzeń rozgrywających się w książce.
Niepozorna sytuacja zmieniła życie Marlene, jej męża –

Herr Wegenera, Simona Kellera i tajemniczej postaci
znanej jako Zaufany Człowiek, powiązanej z organizacją
przestępczą o nazwie – STANAG 3910. Czy niewielkie przedmioty, które zabrała Marlene niosą ze sobą
tyle zła, jak pisano o nich w baśniach Braci Grimm?
Jak na swój gatunek, Awionika… posiada kompozycję zamkniętą. Po przeczytaniu książki mogę stwierdzić, że takie działanie autora miało bardzo ogromne
znaczenie dla wyjaśnienia całej sceny końcowej, która
mnie wydaje się dość enigmatyczna i pokazuje, że świat
(oraz życie) zatacza pewne koło. Prosty język i ujmujące cytaty z Biblii nadają charakter mistycyzmu, bez
którego ta pozycja byłaby tylko zwykłym thrillerem,
jakich wiele. Akacja rozgrywa się na pięknych górskich
terenach, które są niemal „namalowane” przez autora,
abyśmy razem z nim mogli podziwiać cud stworzenia
i poczuć, jakbyśmy byli na miejscu, tuż obok bohaterów i razem z nimi przeżywać wszystkie wydarzenia,
jakie miały miejsce w powieści.
Książka Zbigniewa Polaka i Andrzeja Rypulaka
jest niewyobrażalną kopalnią emocji. Pokazuje czytelnikowi możliwość zmian w osobie pod wpływem
różnych doświadczeń. Człowiek staje się zwierzęciem, które myśli jedynie o przetrwaniu w obliczu
zagrożenia. Autorzy wymagają od czytelnika większego zastanowienia się nad niektórymi sprawami,
takimi jak rodzina, miłość i sposób deszyfracji danych. Postępowanie bohaterów, którzy są tak dynamiczni i zmieniają się niemal z każdą kolejną stroną, jest okraszone pięknym górskim krajobrazem,
który od samego początku chwyta za serce. W tym
przypadku natura wpływa na bohaterów i ich postępowanie. To niesamowita opowieść o potędze
siły, miłości, ale i układach wskaźników (logometr).
Na różnych portalach czytelniczych można znaleźć informacje, że jest to thriller, sensacja bądź kryminał. Nie zgodzę się z tym! W moim odczuciu jest
to psychologiczne studium z elementami thrillera.
Co więcej, w niektórych momentach można dojrzeć
w niej cechy powieści obyczajowej. Nie wyobrażam
sobie, że mogłabym przejść obojętnie obok tej książki. Awionika, przyrządy i systemy pomiarowe to już jest
nowy poziom współczesnego thrillera, który wpływa
na odbiorcę, łapie za serce i nie puści nawet gdy już
skończysz czytać i odłożysz na półkę. Z całą pewnością będę wracać do jej fragmentów, bo warto
spojrzeć na pewne zachowania z innej perspektywy,
w słoneczny dzień.
Monika Wrona
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Fot.  https://library.missouri.edu/news/resources-and-services/protect-yourself-and-your-research-from-predatory-journal-publishers

Awionika, przyrządy i systemy
pomiarowe opowiada historię młodej Marlene, która –
chcąc uciec od swoich błędów
metodycznych – zostawia
dom, rodzinę i znajduje spokój z dala od męża, który był
człowiekiem niebezpiecznym
i zajmującym się charakterystyką
przykładowych radiostacji pokładowych. Planując ucieczkę, kobieta zamierzała zabrać obiekty
punktowe, przestrzenne i powierzchniowe, które
otworzyłyby przed nią niejedne drzwi do lepszego
życia. Jednak, mimo tak doskonałego planu, musiało zdarzyć się coś nieoczekiwanego.

Fot.  Archiwum prywatne
Fot.  

Z przymrużeniem… pióra – lotnictwo

Po wejściu w życie Ustawy 2.0. ewaluowane będą dyscypliny, a nie wydziały (jak do tej pory). W związku z tym
wybór „odpowiedniego” czasopisma do publikowania wyników badań nadal jest bardzo istotny. Stąd pomysł autorów
artykułu na przypomnienie tematu predatory journals and
publishers, tym bardziej, że we wrześniu 2018 r. na stronach
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego opublikowany
został list dyrektora Narodowego Centrum Nauki, prof. dr.
hab. Zbigniewa Błockiego, w sprawie drapieżnych czasopism
oraz wydawców. List skierowany jest przede wszystkim do
„młodych naukowców, doktorantów i postdoków”, z prośbą
o zwracanie szczególnej uwagi na zjawisko predatory journals
and publishers w sieci.
Narodowe Centrum Nauki podkreśla, że w momencie,
kiedy artykuł (sfinansowany ze środków NCN) zostanie opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów
oceny eksperckiej, podjęte zostaną kroki wykluczenia tej publikacji z raportu pracy i w konsekwencji zwrotu kosztów
poniesionych na jej opublikowanie.
Kwestia drapieżnych czasopism oraz wydawców w środowisku naukowym nie jest nowym zjawiskiem – tematyka
ta jest poruszana i komentowana już od kilku lat. Jak ustrzec
się przed nimi? Niestety nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Można jednak, a nawet trzeba, przy próbie
wyboru czasopisma zwracać uwagę na kilka kwestii, które
zostaną omówione w tym artukule.
Sprawę drapieżnych czasopism oraz wydawców nagłośnił,
na łamach prowadzonego bloga „ScholarlyOA”, Jeffrey Beall,
bibliotekarz z University of Colorado w Denver. Upublicznił
listę „nieuczciwych” wydawców, która przestała być aktualizowana w 2017 r. Archiwalną listę można jeszcze odnaleźć
pod adresem https://beallslist.weebly.com/
Czym są drapieżne czasopisma? W literaturze przedmiotu predatory journals to (najogólniej rzecz ujmując) „pseudonaukowe”czasopisma, które nie przestrzegają standardów
etyki publikacyjnej. Zazwyczaj publikują artykuły odpłatnie,
w ramach polityki otwartego dostępu (open access policy),
w tzw. złotym otwartym dostępie (gold open access). Redakcje drapieżnych czasopism żerują na tym, że zasady otwartego dostępu są wdrażane przez uczelnie, a także instytucje
finansujące badania naukowe, które dodatkowo zachęcają
do realizowania jednego z głównych punktów otwartej nauki, a mianowicie do wydawania czasopism w trybie otwartego dostępu. Publikowanie w otwartym dostępie zwiększa
grono potencjalnych odbiorów, a co za tym idzie – liczbę
ewentualnych cytowań. Wielu autorów, mających dobre inGŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

tencje i zachęconych do opublikowania artykułu
w prestiżowym czasopiśmie, wpada w szpony
drapieżnych wydawców.
Co dodatkowo może budzić niepokój w momencie wyboru czasopisma? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dane dotyczące składu samej redakcji czasopisma
oraz informacji na temat zasad opublikowania artykułu w tym
periodyku. Zazwyczaj brakuje informacji na temat składu redakcji (lub jest on bardzo okrojony), danych kontaktowych
(siedziba, adres), zasad recenzowania artykułu czy chociażby
przejrzystych informacji na temat wysokości opłat za opublikowanie artykułu. Drapieżni wydawcy w zasadzie przyjmują
wszystkie nadesłane artykuły, publikując je w bardzo krótkim
czasie. Niestety wiąże się to zwykle z wysokimi kosztami,
które musi ponieść autor publikacji. To zazwyczaj drapieżni
wydawcy zgłaszają się do autorów z propozycją opublikowania ich artykułu, a nie odwrotnie. W takim przypadku trzeba
być bardzo ostrożnym. Należy zwrócić uwagę na stronę internetową takiego wydawcy, która ma na ogół mnósto niedociągnięć, np. nadmiar reklam, brak danych kontaktowych
(dostępny wyłacznie formularz kontaktowy).
Kolejnym sygnałem, który może budzić wątpliwości jest
fakt, że drapieżne czasopisma z reguły nie są poświęcone konkretnej dziedzinie naukowej, a określają się mianem multidyscyplinarnych. Oczywiście nie można dyskredytować czasopism o charakterze multidyscyplinarnym, ale warto zwrócić
uwagę na to, czy drapieżny wydawca nie łączy kilku dziedzin,
które zazwyczaj nie powinny występować razem. Warto
także przejrzeć artykuły opublikowane wcześniej. Jeżeli ich
tematyka rzeczywiście jest bardzo szeroka (rozbieżna), należy się nad tym zastanowić, bo jeżeli coś jest o wszystkim,
to jest o niczym. Być może jest to truizm, ale niestety często
się sprawdza. Tytuły czasopism drapieżnych są bardzo zbliżone
do tytułów prestiżowych czasopism, znajdujących się w renomowanych bazach indeksujących. Różnią się one czasem
tylko jednym wyrazem (dodawane są określenia typu International, World itp.). Dodatkowo drapieżni wydawcy nie używają
standardów identyfikujących czasopismo (ISSN) lub publikację (DOI). To samo dotyczy wskaźników typu Impact Factor,
przy których w tego typu wydawnictwach często pojawia
się zapis IF*. Ma to na celu zasugerowanie, że czasopismo
indeksowane jest w bazie Journal Citation Reports (JCR)
tworzonej przez firmę Clarivate Analytics, a więc – w konsekwencji – celowe wprowadzenie autora w błąd.
W momencie pojawienia się najmniejszych wątpliwości
przy próbie wyboru czasopisma, pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głownej WAT służą Państwu
pomocą. Sprawdzą, czy czasopismo pochodzi od wiarygodnego wydawcy, czy zamieszczone wskaźniki bibliometryczne
mają swoje źródło w renomowanych bazach. Zapraszamy!
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
Bibliografia:
Stratford M.: Predatory online journals lure scholars who are
eager to publish. The Chronicle of Higher Education. 2012
2. Kulczycki E.: Uważajcie na oszustów w czasopismach
[w:] „Blog: Warsztat Badacza” [dostęp 02.11.2018 r.].
3. https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-listdyrektora-ncn-predatory-journals [dostęp 02.11.2018 r.].
1.
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W jaki sposób szybko wyszukać potrzebną literaturę
w zbiorach BG WAT?
Szukając informacji, najczęściej sięgamy dziś
do Internetu, który stanowi łatwe, a przez to entuzjastycznie wykorzystywane, źródło wiedzy i informacji o świecie. Nie negując zalet tego medium,
przypominamy jednak, że przygotowując pracę
spełniającą standardy naukowe, powinniśmy korzystać przede wszystkim z opracowań naukowych.
Tym bardziej, że cechą otaczającego nas zewsząd
szumu informacyjnego jest nie tylko nadmiar informacji, ale również często znikoma jej jakość,
nieaktualność oraz chaotyczność.
Część wartościowych prac naukowych jest oczywiście dostępna w Internecie bez żadnych ograniczeń.
Ale część z nich „ukryta jest” za hasłami w specjalnych
bazach danych, część znajduje się na półkach bibliotek
w postaci książek i artykułów z czasopism naukowych.
Przygotowanie referatu, artykułu czy pracy naukowej
wymaga skorzystania właśnie z takich profesjonalnych
źródeł informacji.
Wyszukanie określonej literatury w zasobach bibliotecznych nie jest czynnością bardzo skomplikowaną. Tak
jest również w przypadku zasobów Biblioteki Głównej
WAT. Korzystając ze strony www.bg.wat.edu.pl użytkownicy mają do dyspozycji: katalog online, wyszukiwarkę
Primo, listę konkretnych baz oraz listę AtoZ.
Katalog online BG WAT, tzw. OPAC (ang. Online Public Access Catalog) to podstawowe źródło
informacji o materiałach bibliotecznych wydanych w formie tradycyjnej (drukowanej), czyli książkach, dysertacjach, sprawozdaniach z prac naukowo-badawczych oraz
czasopismach dostępnych w Bibliotece. W tym katalogu
można sprawdzić, czy biblioteka
posiada dany tytuł, czy jest w tej
chwili dostępny, czy i na jak długo
można go wypożyczyć. Z katalogu online korzystamy w momencie, kiedy poszukujemy konkretnej
pozycji do wypożyczenia. Wyszukiwanie możemy wówczas zawęzić
do autora, tytułu, wydawcy, sygnatury itd. W konsekwencji otrzymamy pozycję, której poszukujemy, z możliwością jej zamówienia.
Wyszukiwarka PRIMO to podstawowe źródło informacji o książkach i czasopismach oraz zbiorach elektronicznych dostępnych w Bibliotece. Umożliwia równoległe przeszukiwanie wielu zasobów, m.in.: baz danych,
serwisów czasopism i książek elektronicznych różnych
wydawców, a także innych źródeł cyfrowych. Zasoby
oferowane przez Bibliotekę przeszukiwane są w szybki i łatwy sposób, za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego. Primo to uniwersalne narzędzie pozwalające
na znalezienie i uzyskanie dostępu do całego spektrum
materiałów bibliotecznych, drukowanych, elektronicznych, niezależnie od ich formatu i lokalizacji. W przypadku Primo nie musimy wpisywać konkretnej frazy wyszukiwawczej (autora, tytułu), gdyż wyszukiwarka ta działa
podobnie jak Google. Z Primo korzystamy w momencie,
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kiedy poszukujemy
różnorodnych materiałów na dany temat
(w formie drukowanej czy elektronicznej). Przeszukiwanie
w ten sposób zasobów biblioteki daje
wiele relewantnych wyników, z możliwością zamówienia
pozycji dostępnej do wypożyczenia oraz uzyskania wersji elektronicznej dokumentów dostępnych w bibliotece.
Użytkownicy Biblioteki Głównej WAT mają również
dostęp do bogatej i zróżnicowanej kolekcji zasobów
elektronicznych pełnotekstowych czy bibliograficzno-abstraktowych.
Bazy pełnotekstowe są to bazy poszczególnych
wydawców lub platformy (agregatory) zawierające publikacje wielu wydawców.
Bazy bibliograficzno-abstraktowe to bazy odsyłające, umożliwiające kompleksowy przegląd literatury
z danej dziedziny lub z wielu dziedzin. Zawierają streszczenia różnego typu dokumentów, m.in. artykułów z czasopism, referatów z konferencji, raportów technicznych,
patentów, a niekiedy także norm i książek. Przeszukując
bazy bibliograficzno-abstraktowe można przeglądać jednocześnie publikacje wielu wydawców, w różnych językach (nie tylko w języku angielskim).
Lista baz znajduje się na stronie biblioteki w zakładce e-źródła. Bazy ułożone są alfabetycznie, a przy każdej
z nich znajduje się informacja o typie bazy oraz dziedzinie, którą obejmuje. W ten sposób Użytkownik poszukujący zasobów z danej dziedziny może w łatwy i szybki
sposób dotrzeć do konkretnej bazy.
Lista AtoZ jest narzędziem zarządzającym wszystkimi czasopismami i książkami dostępnymi on-line w BG
WAT. Pozwala na wygodne i szybkie wyszukiwanie e-czasopism oraz dotarcie do pełnych tekstów wybranych roczników i artykułów. Wyszukiwanie
można prowadzić według: tytułu czasopisma; nazwy wydawcy;
ISSN; dziedziny; słów
z tytułu czasopisma.
Lista daje możliwość
korzystania z podpowiedzi pojawiających się przy danym
wyniku. Ważne jest,
aby podczas przeszukiwania listy AtoZ zwracać uwagę
na zakres dostępnych roczników konkretnego tytuły, jakie zostały udostępnione bibliotece w ramach umowy,
np. Dostępne od 1962 tom: 1 zeszyt: 1.
Zachęcamy do korzystania z bibliotecznych źródeł
informacji, które pomogą profesjonalnie napisać każdą pracę.
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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Wszystkim Czytelnikom „Głosu Akademickiego”
i sympatykom Wojskowej Akademii Technicznej
oraz całej społeczności akademickiej
życzę spokojnych, zdrowych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a także
wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku
Rektor-Komendant WAT
gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

