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Naszym obowiązkiem jest pamięć o ofiarach zbrodni, ale także o bestialstwie sprawców, świadomość
jest przestrogą – napisał prezydent Andrzej Duda
w liście do uczestników uroczystości upamiętniającej ofiary egzekucji nazistowskich w lasach
Puszczy Kampinoskiej. W obchodach, które odbyły się 14 września na cmentarzu-mauzoleum
w Palmirach wzięła udział delegacja Wojskowej
Akademii Technicznej z prorektorem ds. wojskowych płk. dr. inż. Arturem Królem na czele.
Osiemdziesiątą rocznicę masowych egzekucji mieszkańców Warszawy rozpoczęła msza święta w intencji
pomordowanych, celebrowana przez Metropolitę Warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza. Następnie
w asyście honorowej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pododdziału honorowego z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego odegrany został hymn
państwowy, po którym odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. W dalszej części uroczystości delegacja WAT złożyła wieńce i zapaliła znicze na grobach
pomordowanych.
W wyniku zaplanowanej i przeprowadzonej z przerażającą
skrupulatnością akcji masowych rozstrzeliwań śmierć poniosły tysiące polskich obywateli, którzy całym swoim życiem
oddani byli ojczyźnie – napisał prezydent Andrzej Duda
w swoim liście oraz przypomniał, że ofiarami egzekucji
byli posłowie, samorządowcy, wykładowcy i nauczyciele.
Ich śmierć była dla naszej ojczyzny wielką stratą, ale przede
wszystkim zbrodnią popełnioną na niewinnych ludziach. Dziś
naszym obowiązkiem jest pamięć o pomordowanych, ale
także pamięć o bestialstwie sprawców – dodał prezydent.
To bardzo symboliczne miejsce, gdyż to właśnie tu, w Palmirach, została zamordowana elita Polski. Te zbrodnie doko-

nywane były od wiosny 1940 roku do lata 1941 roku, więc
mniej więcej w tym samym czasie, w jakim Rosja sowiecka
mordowała polskich oficerów w Katyniu. I jeden, i drugi okupant równie brutalnie traktował, szczególnie elity polskie,
ale także zwykłych Polaków. Ginęli, bo byli Polakami – powiedział uczestniczący w uroczystości minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak.
Palmiry to cmentarz-mauzoleum, powstałe w 1948
roku, na polanie wśród sosnowego lasu na skraju
Puszczy Kampinoskiej. To tutaj niemieccy okupanci
masowo mordowali więźniów politycznych przywożonych z warszawskich więzień i aresztów. Między
grudniem 1939 a lipcem 1941 roku funkcjonariusze SS
i policji niemieckiej wykonali co najmniej 20 egzekucji, w których zginęło ponad 1700 osób, w tym wielu
przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej
i kulturalnej. Według niektórych źródeł w Palmirach
mogło zginąć nawet 2200 ludzi. Zbrodnie, o których
świat nigdy nie miał się dowiedzieć, wyszły na jaw dzięki leśnikom i miejscowej ludności. Nad cmentarzem
górują 3 krzyże posiadające zmienione proporcje – ich
dłuższe ramiona mają symbolizować rozłożone ręce
rozstrzeliwanego człowieka.
Monika Przybył
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Inauguracyjna zbiórka była jednocześnie pierwszą dla
honorowych dawców z WAT po utworzeniu w naszej
uczelni Oddziału HDK w ramach Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi LEGION. Prezesem oddziału został ppłk rez. dr Wiesław Młodożeniec, kierujący
od wielu lat klubem HDK WAT. W nowym projekcie prezesa wspierają płk Mariusz Chmielewski oraz
por. Paweł Żałoba.
Więcej informacji o akcji „Niepodległą mamy we krwi”
można znaleźć na portalach oraz w mediach społecznościowych organizatorów kampanii: Wojskowego Instytutu Wydawniczego (wydawcy „Polski Zbrojnej”)
i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion.
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„NIEPODLEGŁĄ MAMY WE KRWI” –
II EDYCJA KAMPANII
Trwa druga edycja kampanii „Niepodległą
mamy we krwi” pod patronatem honorowym
ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.
W jej ramach – od 1 września do 18 listopada
2019 r. – odbędzie się 50 akcji krwiodawstwa
organizowanych przez jednostki Wojska Polskiego oraz kluby HDK. Zbiórki w Wojskowej
Akademii Technicznej: 10, 16 i 30 października
oraz 6 listopada. Do kampanii można również
dołączyć każdego dnia w dowolnym Centrum
Krwiodawstwa. Wystarczy zarejestrować się
na Portalu LEGION lub w aplikacji „Legion Bohaterów – Honorowi Dawcy KRWI”.
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Wizyta delegacji Narodowego Instytutu Obrony z Kijowa
Wojskową Akademię Techniczną odwiedzili przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Obrony
im. Iwana Czerniachowskiego z Kijowa, ukraińskiego partnera programu NATO DEEP (Defence
Education Enhance Program). Celem programu jest
dostosowanie systemu szkolnictwa wojskowego
jego partnerów do standardów NATO.
Podczas spotkania (w dniu 10 września br.) w Sali Rycerskiej WAT goście zostali zapoznani z potencjałem dydaktycznym, naukowo-badawczym, osiągnięciami oraz
strukturą naszej uczelni. Uczestniczący w spotkaniu
prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król bardzo dobrze ocenił dotychczasową realizację programu
NATO DEEP przez ukraińskich partnerów oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę. W spotkaniu
ze strony WAT uczestniczyli również kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk oraz koordynator ds. współpracy z Ukrainą
mgr inż. Piotr Ciężki.

Słowo od redaktora
Inauguracja nowego roku akademickiego niektórym
może wydawać się rutynowym (corocznym) rytuałem,
skupionym głównie na formie, a nie treści. To jednak
powierzchowne wrażenie, bowiem w trakcie tej właśnie uroczystości rozpoczyna się wiele doniosłych wydarzeń. Uroczyste ślubowanie studentów to oficjalne
przyjęcie ich w poczet akademickiej społeczności. Wtedy też poznajemy plany i wyzwania, jakie czekają nas w ciągu nowego
roku akademickiego, mamy możliwość poznać nowe osoby, które napotkamy w trakcie nauki/pracy w Akademii. Dowiadujemy się o ważnych zmianach w strukturze i funkcjonowaniu naszej Alma Mater.
Studenci wojskowi pierwszego roku – ich liczba sukcesywnie się
zwiększa, bowiem tegoroczny limit na kierunkach wojskowych wyniósł 889 miejsc – jeszcze przed oficjalną inauguracją roku akademickiego przeżyli doniosłą chwilę, składając wojskową przysięgę.
Czterech wyróżnionych podchorążych dostąpiło zaszczytu złożenia
przysięgi na sztandar Akademii.
Poza tym doniosłymi i oficjalnymi uroczystościami nie brakowało
na równie ważnych wydarzeń, o których możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze „Głosu Akademickiego”.
Życzę miłej lektury!

Następnego dnia ukraińska delegacja odwiedziła Instytut Logistyki Wydziału Logistyki, gdzie została zapoznana
z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu. Szczególne zainteresowanie strony ukraińskiej koncentrowało
się na programach kształcenia podchorążych i studentów cywilnych. Transformacja, jaka obecnie dokonywana
jest w Siłach Zbrojnych Ukrainy, obejmuje m.in. przejście

Rozpoczynamy dziś kolejną edycję cyklu Spotkań Katyńskich, które organizujemy w Wojskowej Akademii
Technicznej już od kilku lat. Mają one przypominać
nam tę tragiczną historię naszego kraju. […] Wczoraj wspominaliśmy 80 rocznicę agresji sowieckiej
na Polskę. Konsekwencją tego wydarzenia była potem zbrodnia katyńska – mówił rektor-komendant
WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek,
otwierając spotkanie w Klubie WAT.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść prac i osobiste poglądy autorów.
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Paweł Jaśkiewicz

Spotkania Katyńskie w WAT

Hubert Kaźmierski

GŁOS AKADEMICKI
Pismo Pracowników i Studentów

od służb zabezpieczenia tyłów do służb logistycznych. Zapotrzebowanie na oficerów logistyków jest więc bardzo
duże. Delegacja ukraińska była zainteresowana metodyką kursów w WAT dla oficerów logistyków, strukturami
służb logistycznych i ich współdziałaniem z gospodarką
narodową. Ponadto zaprezentowano laboratorium logistyczne do szkolenia podchorążych z dostępem do oprogramowania LOGREP ułatwiającego sojusznicze współdziałanie służb logistycznych w ramach NATO. Podczas
spotkania z dziekanem Wydziału Logistyki płk. dr. hab.
Szymonem Mitkowem goście podziękowali za dotychczasową współpracę oraz wyrazili wolę nawiązania bliższej
współpracy w obszarze logistyki.

W ramach wydarzenia odbyła się projekcja filmu dokumentalnego o działaniach Komitetu Katyńskiego oraz
zostały wygłoszone wykłady historyczne poświęcone stosunkom polsko-rosyjskim. Współorganizator
przedsięwzięcia – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński wręczył rektorowi-komendantowi WAT okolicznościowy medal
100-lecia Biblioteki. Medal ten jest wyrazem głębokiego uznania środowiska
bibliotekarzy polskich dla gen. bryg. Tadeusza Szczurka za działania na rzecz
kształtowania pamięci narodowej w młodym pokoleniu Polaków – powiedział
dr Tarczyński.
GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Dr Bartłomiej Bydoń z Muzeum Katyńskiego w Warszawie mówił w swoim wykładzie o konieczności edukacji
historycznej współczesnego społeczeństwa. Edukacja
społeczna powinna być jasna i klarowna. Okazuje się jednak,
że w 2017 roku 10% respondentów w wieku od 15 do 39
lat nie wiedziało nic na temat zbrodni katyńskiej. W 2010
roku, czyli roku, w którym temat zbrodni był często nagłaśniany, zaledwie 2% osób nie potrafiło nic powiedzieć na jej
temat. Podobnie wygląda odpowiedzialność za zbrodnię, której dokonano na narodzie polskim. W 2017
roku 2% osób mówiło, że za zbrodnię odpowiadają Niemcy, 4% – że do tej pory nie
ustalono, kto zamordował obywateli Rzeczypospolitej, a 6% nie było w stanie jednoznacznie stwierdzić kto dokonał tej zbrodni. Podkreślił również znaczenie symboli
ściśle wpisanych w historię zbrodni katyńskiej, takich jak nieśmiertelnik, guzik katyński, wizerunek Matki Boskiej
Katyńskiej czy krzyż. Ostatnie badania
pokazują, że tylko 47% respondentów kojarzy guzik ze zbrodnią katyńską, nieśmiertelnik już tylko 26%, a wizerunek Matki
Boskiej Katyńskiej raptem 25%. Edukacja
historyczna wpływa na teraźniejszość, ale
również wpływa na przyszłość. Nie możemy pomijać rzeczy i wydarzeń, które działy
SPIS TREŚCI
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wahali się w przyszłości stanąć w obronie ukochanej ojczyzny – Polski – podkreślał poseł Melak, który jednocześnie podziękował kadrze, studentom i wykładowcom
Wojskowej Akademii Technicznej za długoletnią współpracę. Zawsze uczestniczycie w uroczystościach historycznych, które dzięki Wam mają głębszy przekaz. Jesteście
wzorem pomocy i obowiązku wojskowego – mówił poseł.

się przed nami, ponieważ to one kształtują naszą dzisiejszą
rzeczywistość – mówił dr Bydoń.
Główny pomysłodawca organizacji spotkań, prezes Komitetu Katyńskiego i poseł na Sejm RP Andrzej Melak,
zwrócił uwagę na potrzebę upamiętniania tradycji historycznych naszej Ojczyzny. Rosjanie zamordowali – bez
sądu i procesów – jeńców wojennych. 55% kadry oficerskiej
II Rzeczypospolitej zostało, w sposób haniebny, zabitych
na rozkaz najwyższych władz Związku Radzieckiego strzałem w tył głowy. Łamali konwencje i porozumienia wojenne.
Mordowali Polaków tylko dlatego, że Polacy byli wierni złożonej Rzeczypospolitej przysiędze. Niektórzy byli bardzo
młodymi oficerami, ale byli także wśród nich seniorzy, generałowie, którzy liczyli ponad 70 lat. Wszystkich cechowała jedność w trwaniu i wierności Rzeczypospolitej – mówił
poseł Melak. Zwracając się do obecnych na sali studentów podkreślił, jak istotna jest wiedza o historii swojego
narodu. Musicie znać jego poświęcenie i heroizm, byście nie

Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński podkreślił tragizm zbrodni popełnionej przez
Rosjan. Katyń to nie tylko temat niewoli i sowieckiego ludobójstwa wielu tysięcy oficerów Wojska Polskiego. Katyń
to prawda okrywana przez długie lata kłamstwem, przemilczana przez wielkie mocarstwa. To pogwałcenie prawa
naturalnego, które sam Bóg wpisał w sumienie człowieka.
Ludobójcze działania II wojny światowej zostały zaprogramowane na tle nienawiści rasowej oraz etnicznej. Programy te odrzucały moralną zasadę przykazania „nie zabijaj” jako absolutną i powszechnie obowiązującą – mówił
dr Tarczyński.
Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy obejrzeli film dokumentalny w reżyserii Marii Dłużewskiej pt. „Sprawa
męska honorowa”, upamiętniający działania Komitetu
Katyńskiego. W filmie pokazane zostały zmagania rodziny Melaków, które również przybliżył poseł Andrzej
Melak podczas swojego wykładu. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Komitetu Katyńskiego i Centralnej Biblioteki Wojskowej podziękowali za szczególne
zaangażowanie w organizację „Spotkań Katyńskich” rektorowi-komendantowi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi oraz pracownikom Akademii.

i ponad tysiąc karabinków reprezentacyjnych). W przyszłości, WAT-owsko-radomska broń powinna zdominować indywidualne, podstawowe uzbrojenie polskiego żołnierza.
Ponadto do produkcji w Radomiu jest przygotowywany 7,62 mm samopowtarzalny karabin wyborowy
MSBS-GROT 7,62N, za który WAT i FB Radom otrzymały wyróżnienie specjalne Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej na XXVII Międzynarodowym Salonie
Przemysłu Obronnego w 2019 r.

Monika Przybył

Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana
w historię WAT

Zakres współpracy przewiduje m.in.:
• inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych;
• wspólne publikowanie wyników badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji oraz transferu wyników
prac naukowych do gospodarki;
• promowanie wyników działalności dydaktycznej oraz
badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;

Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., wchodząca
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, jest wiodącym polskim producentem broni palnej, w szczególności dla Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych.
Dzięki dotychczasowej współpracy Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT i FB Radom opracowano
5,56 mm karabinki MSBS-GROT i 5,56 mm karabinki
reprezentacyjne MSBS-5,56R, które są produkowane
przez Fabrykę (obecnie w rękach naszych żołnierzy
znajduje się ponad 30 tysięcy karabinków MSBS-GROT
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• doradztwo dydaktyczne, naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy;
• uczestnictwo w seminariach, konferencjach, naradach itp.;
• organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych, a także staży oraz praktyk dla
studentów i pracowników;
• wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych;
• wzajemne udostępnianie (na uzgodnionych zasadach)
urządzeń technicznych i technologicznych oraz aparatury badawczej.

Fot.  Grzegorz Rosiński

Porozumienie o współpracy z Fabryką Broni
w Radomiu
W dniu 7 października 2019 r., tuż po uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020
na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML),
w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej – w obecności dziekana WML dr. hab. inż. Stanisława Kachela i zaproszonych gości – podpisano
„Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT) a Fabryką Broni
„Łucznik”-Radom sp. z o.o. (FB Radom) ”, reprezentowaną przez prezesa zarządu FB Radom mgr.
inż. Adama Suligę i dyrektora ds. rozwoju FB Radom mgr. inż. Pawła Madeja.

Godnym odnotowania jest również fakt, że Konsorcjum
Naukowe w składzie: WAT i FB Radom realizuje projekt
rozwojowy nr O ROB 0034 03 001 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56),
który jest współfinansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Jego główny cel to opracowanie narodowego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej zbudowanego w układzie kolbowym (MSBS-5,56K) i w układzie
bezkolbowym (MSBS-5,56B), który służyłby polskiemu
„żołnierzowi przyszłości”.
Ryszard Woźniak

Wybitny uczony i wynalazca, ojciec polskiej i pionier
światowej techniki laserowej. Twórca pierwszego
polskiego lasera. Zasłużony dla polskiego przemysłu obronnego. Autor wielu wdrożeń systemów optoelektronicznych w technice militarnej, medycynie,
ochronie środowiska i przemyśle. Wychowawca wielu pokoleń elektroników i optoelektroników. Wielki Polak, gorący patriota – takie słowa zostały
umieszczone na tablicy poświęconej pamięci
płk. prof. Zbigniewa Puzewicza. Uroczystego
odsłonięcia tablicy dokonano 9 października
w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Gmachu płk. prof. Zbigniewa Puzewicza.
Naszym obowiązkiem pozostaje troska o to, co Profesor
czynił tak skutecznie, z energią i oddaniem: budowanie
kadr polskiej nauki, służenie naszej armii, tworzenie wzajemnie korzystnych relacji między wojskiem a gospodarką,
utrzymanie synergii między zdolnościami nauki i potencjałem obronnym kraju – powiedział dyrektor Instytutu
Optoelektroniki płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, rozpoczynając uroczystość.
GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali Jego Magnificencja
Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz
Szczurek, żona płk. prof. Zbigniewa Puzewicza – GenoSPIS TREŚCI
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podziękować rektorowi-komendantowi WAT, Senatowi Wojskowej Akademii Technicznej, Radzie Naukowej Instytutu
Optoelektroniki, dyrekcji Instytutu i wszystkim tym, dzięki
którym dzisiaj odbyła się ta podniosła uroczystość, podczas
której zostały docenione wszystkie osiągnięcia naukowe i zasługi mojego męża – powiedziała żona prof. Puzewicza.

Zakręcona akcja
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Wojskowa Akademia Techniczna dołączyła do „Zakręconej akcji” zbierania zakrętek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.
Wraz z początkiem Kursu Szkolenia Podstawowego w Akademikach Wojskowych pojawiły się
specjalnie oklejone pojemniki na zakrętki od plastikowych butelek. Dzięki temu każdy poprzez
drobny gest może wesprzeć cel charytatywny.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą
pamiątkową oraz odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego. W Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej rodzina, współpracownicy i przyjaciele Profesora złożyli wpisy do Księgi pamiątkowej WAT.

Pani Genowefa Puzewicz podziękowała za upamiętnienie jej męża. W imieniu rodziny chciałabym najmocniej

W murach WAT Zbigniew Puzewicz zdobywał kolejne
tytuły naukowe: magistra inżyniera w 1956 r., doktora
nauk technicznych w 1960 r., profesora nadzwyczajnego
w 1970 r. i profesora zwyczajnego w 1978 r. W Akademii
prowadził zajęcia dydaktyczne. Polem Jego szczególnych
zainteresowań była elektronika kwantowa. W 1967 r.
utworzył Instytut Elektroniki Kwantowej WAT, którego komendantem pozostał do 1994 r. Po przejściu
do rezerwy prof. Puzewicz objął kierownictwo Zespołu
Elektroniki Kwantowej Instytutu Optoelektroniki WAT,
nad którym pieczę sprawował aż do śmierci.

Ewa Jankiewicz

SPIS TREŚCI

POMAGAMY RÓWNIEŻ PRZYRODZIE
Dlaczego właściwie zbierane są same plastikowe zakrętki? Chodzi o rozdział tworzyw sztucznych. Butelki
są wykonane z PET, natomiast zakrętki z polietylenu.

Prof. Zbigniew Puzewicz kierował zespołem naukowców, który 20 sierpnia 1963 r. uruchomił pierwszy
w Polsce laser helowo-neonowy. Wdrażane przez Profesora rozwiązania były szeroko stosowane np. w medycynie, gdzie innowacyjną technikę laserową zastosowano m.in. w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej
w Warszawie i w latach 1965–1978 zoperowano nią
ponad 6000 osób, w budownictwie oraz w sektorze
zbrojeniowym. Wśród opracowanych przez zespół Profesora i wdrożonych do produkcji wojskowych urządzeń
znajdują się m.in.: pierwszy w Polsce dalmierz laserowy i opracowany na jego bazie pierwszy artyleryjski
dalmierz w państwach Układu Warszawskiego, system
ostrzegania przed promieniowaniem laserowym Bobrawa oraz systemy laserowe dla układów kierowania
ogniem Merida i Drawa.
Sztandarowymi produktami opracowanymi pod kierownictwem prof. Zbigniewa Puzewicza były przenośne zestawy przeciwlotnicze Grom i Piorun, lekki mobilny system rakietowy Kusza oraz oświetlacz
laserowy na potrzeby amunicji precyzyjnego rażenia
z krajowym systemem autoryzacji. Za wybitne osiągnięcia prof. Zbigniewa Puzewicz został uhonorowany
wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. 11 kwietnia 2018 r. śp. prof. Zbigniew Puzewicz
spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich
Powązkach.
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Tylko akcje prowadzone w skali ogólnopolskiej, masowo, mają
sens. Jeśli w zbiórkę zaangażuje się kilkaset osób, to wymiar
ekonomiczny akcji jest bardzo niski. Albo żaden, bo nagle się
okaże, że zebranych zakrętek nie ma kto odebrać. Ludzie się
zrażają: zbieraliśmy, zbieraliśmy i co? Żeby wszystko działało,
musi być zbudowana cała sieć pomocy. Łącznie z punktami
odbioru, transportem itd. Dlatego, by nadać tej zbiórce konkretny cel, dołączyliśmy do akcji zbierania zakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla dzieci, która dodatkowo ma wszystkie wspomniane wyżej elementy – mówi por. Paweł Żałoba.

GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Uzbieranie odpowiedniej ilości zakrętek nie jest prostą
sprawą, gdyż potrzeba ich naprawdę mnóstwo. Na 1 kg
przypada średnio około 500 zakrętek. W punktach sku-

Do tej pory zakrętki były zbierane wyłącznie na 4, 5 i 6 kompanii. Teraz, przy okazji powołania kolejnego rocznika,
postanowiono zadziałać na szerszą skale. Każda ilość się
liczy, jeśli działamy zespołowo! Jeżeli działamy wspólnie
i każdy z nas odkłada nawet najmniejszą nakrętkę, to możemy pomóc spełnić marzenia podopiecznych hospicjum.
Dlatego zachęcamy do wyrzucania nakrętek do odpowiednich pojemników w dowolnym Akademiku Wojskowym
na terenie WAT.
Paweł Żałoba
Konrad Winiarski
https://www.facebook.com/HospicjumMalegoKsiecia
https://hospicjum.lublin.pl/index.php/zakrecona-akcja
https://www.youtube.com/watch? v=dWMW6D2ikXo
https://www.youtube.com/watch? v=q4qdpH2CLKw

Fot.  Archiwum WAT

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej stanowiło element
inauguracji roku akademickiego Instytutu Optoelektroniki. Organizując uroczystość w dniu inauguracji roku
akademickiego, chcemy pokazać naszym studentom i podchorążym, że warto pracować dla dobra i bezpieczeństwa
ojczyzny, warto sięgać po największe wyzwania i warto
być patriotą w każdych warunkach – powiedział dyrektor Instytutu płk Kopczyński. W swoim przemówieniu
przedstawił życiorys i dokonania Profesora.

Prof. Puzewicz zmarł 29 marca 2018 r. w wieku 88 lat.
Z Wojskową Akademią Techniczną był związany
od roku 1951, od tego czasu współtworzył strukturę
Akademii i aktywnie umacniał pozycję WAT zarówno
w kraju, jak i na świecie.

Fot.  Sebastian Jurek

wefa Puzewicz oraz radca Prezesa Rady Ministrów płk
dr Krzysztof Gaj. Rodzinie Profesora został przekazany akt nadania, stanowiący uchwałę Senatu Wojskowej
Akademii Technicznej, który zdecydował o trwałym i widocznym wpisaniu imienia prof. Puzewicza w historię
WAT. W uroczystości udział wzięli: rodzina Profesora,
władze uczelni, przedstawiciele wydziałów akademickich WAT, pracownicy Instytutu oraz przedstawiciele
MON, BBN, instytucji i firm, które współpracowały
z Profesorem.

pu za czysty polimer PET (polietylen) płaci się od 50 gr
do 1 zł. Jego recykling jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku butelek. Producent przetwarza zakrętki na granulat, z którego wytwarza się kolejne zakrętki, rury
PCV, opakowania, wiadra budowlane, łopaty do śniegu,
grabie, doniczki, obudowy do komputerów, wieszaki
na ubrania itp. Jest też druga korzyść, która pojawia się
mimochodem: butelkę czy inne opakowanie bez zakrętki
łatwo jest zgnieść, a tym samym objętość odpadów się
zmniejsza. Opakowanie z zakrętką, niezgniecione, zajmuje bardzo dużo miejsca w drodze do miejsca recyklingu.
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Udział kadry WAT w ćwiczeniu pk. Eagle Talon/Ramstein Guard-19
W dniach 3–11.06.2019 r. w północno-zachodniej
części Polski przeprowadzone zostało ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. Eagle Talon/Ramstein
Guard-19, którym kierowało Centrum Operacji
Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego. Uczestniczyły w nim jednostki Sił
Powietrznych (Wojsk Lotniczych i Wojsk Radiotechnicznych) oraz jednostki Lotnictwa Wojsk Lądowych, Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej.
Jednym z celów treningu było zgrywanie ćwiczących sił
w dowodzeniu i kierowaniu oraz prowadzeniu działań
bojowych w ramach Komponentu Powietrznego w warunkach występowania zakłóceń radioelektronicznych.
Zakłócenia stosowane przez potencjalnego przeciwnika
generowane były z wykorzystaniem sił i środków NATO
Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS) oraz zespołów z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) i z Politechniki Warszawskiej.
Historia tego typu wspólnych działań kadry z Instytutu
Radioelektroniki (IRE) Wydziału Elektroniki (WEL) WAT
z Wojskami Radiotechnicznymi (WRt) miała swój początek w trakcie Ramstein Guard-2017. Z kolei w 2018 r.
braliśmy udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym zaplanowanym do realizacji przez pododdział WRt w okolicach Sandomierza. W jego trakcie zadaniem załogi radaru TRS-15 było wykrywanie samolotów TS-Iskra oraz
M-346 Master w warunkach występowania zakłóceń
aktywnych, generowanych przez zespół badawczy z IRE
WEL WAT. Zabezpieczenie lotnicze prowadziło 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. Ćwiczenie to zostało opisane
w artykule zamieszczonym na łamach GA (Udział kadry
WAT w ćwiczeniu Wojsk Radiotechnicznych; J. Pietrasiński,
GA, 7-8-9/2018, str. 3–4).

wację statków powietrznych realizowano w warunkach
występowania różnych aktywnych zakłóceń radioelektronicznych (szumowych oraz odzewowych, symulujących fałszywe obiekty), wytwarzanych m.in. przez zespół
pracowników z IRE WEL WAT. Szefem tego zespołu był
mjr dr inż. Piotr Serafin, który działał w oparciu o aparaturę rozwiniętą w wozie SKN stojącym w polu, poza
terenem pododdziału WRt. W wozie generacji zakłóceń
ściśle współdziałali z nim pracownicy IRE: mjr dr inż. Mirosław Czyżewski, por. mgr inż. Kacper Zieliński oraz
mgr inż. Tomasz Rogala. Bardzo ważne zadania realizowali też dr inż. Jan Matuszewski, dr inż. Bronisław Wajszczyk oraz kpt. mgr inż. Paweł Kaczmarek, którzy przebywali głównie na stanowisku dowodzenia pododdziału,
przy wskaźniku dowódcy zakłócanego radaru i – będąc
w ciągłej łączności fonicznej z mjr. P. Serafinem oraz mjr.
M. Czyżewskim – na bieżąco informowali ich o efektywności zakłóceń oraz o przejściach do kolejnych punktów
scenariusza i oceniali efektywność zakłóceń na różnych
wskaźnikach. Za organizację zespołu z IRE WEL WAT był
odpowiedzialny dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT.
Dzięki wysokiemu profesjonalizmowi zespołów zakłócających, ich skuteczność była wysoka, co stanowiło duże
wyzwanie dla obsług zakłócanych radarów, których zobrazowania były rejestrowane, co pozwoli poddać analizie
działania podjęte przez operatorów oraz opracować materiały szkoleniowe wykorzystywane do dalszego szkolenia obsługi tych urządzeń w Wojskach Radiotechnicznych.
Udział zespołu z IRE w ćwiczeniu zakończył się w dn.
7.06.2019 r. Jego wstępna ocena została przedstawiona na roboczej naradzie z udziałem płk. dypl. Dariusza
Krzywdzińskiego, dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady
Radiotechnicznej, płk. dr. inż. Jerzego Kwiki, szefa Oddziału Szkolenia w Zarządzie WRt oraz przedstawicieli

Fot.  P. Serafin,  http://cop.wp.mil.pl

Głównym celem tegorocznego zadania realizowanego
przez WRt było doskonalenie umiejętności operatorów
radarów w zakresie prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego przestrzeni powietrznej w warunkach występowania celowych zakłóceń radioelektronicznych, generowanych w czasie przelotów wojskowych statków
powietrznych z zamiarem uniemożliwienia ich wykrycia,
określenia położenia oraz śledzenia przez radary podlegające zakłócaniu. Zadaniem operatorów radarów było
rozpoznanie typu zakłóceń oraz zastosowanie i sprawdzenie skuteczności układów przeciwzakłóceniowych
w celu utrzymania śledzenia wykrytych obiektów. Obser-

Samolot DA-20 wraz zasobnikami AN/ALQ-167
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jest też pismo z podziękowaniami od gen. Krzysztofa
Żabickiego szefa ZWRt (z dnia 13.06.2019 r.), skierowane do rektora-komendanta WAT oraz okolicznościowy ryngraf otrzymany od ppłk. mgr. inż. Andrzeja
Lubczyńskiego – dowódcy 34 brt (Batalionu Radiotechnicznego).

Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej
Polsko-węgierskie spotkania – współorganizowane
przez Wydział Cybernetyki i Węgierskie Stowarzyszenie Magistrów WAT – odbyły się w Wojskowej Akademii Technicznej w dniach 14–16
października.

Wysoka ocena działań naszego zespołu ze strony szefostwa WRt oraz dowództwa brygady ma szczególnie duże
znaczenie, ponieważ Wojska Radiotechniczne są głównym odbiorcą absolwentów WEL w specjalności radiolokacja. Bardzo dobra współpraca z ZWRt daje kadrze
IRE WEL WAT możliwości wszechstronnego rozwoju,
także w problematyce walki radioelektronicznej (WRE)
w SZ RP. Dotyczy to w szczególności rozwoju metod
i technik zakłócania radarów. Pilna potrzeba intensyfikowania działań w obszarze WRE jest aktualnie mocno
akcentowana na różnych szczeblach w naszym MON
oraz w NATO. Pomyślna realizacja ćwiczenia, do czego w znacznym stopniu przyczynił się zespół badawczy
z WAT, kształtuje pozytywny wizerunek naszej Akademii jako instytucji wspierającej SZ RP.

zespołów ćwiczących. W podsumowaniu podkreślono
duże znaczenie aktywności zespołu badawczego z IRE
WEL WAT. Dowodem docenienia naszego wysiłku

Wizyta była zrealizowana w ramach podpisanego
w 2014 r. porozumienia MSZ Węgier i Polski, noszącego tytuł „Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej 2019”, który jest skierowany do młodzieży obu
krajów. Jego celem jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, zwłaszcza między młodymi
pokoleniami naszych krajów. Chodzi o stwarzanie okazji do spotkań, rozmów, lepszego poznania się poprzez
realizację projektów wzmacniających stosunki polsko-węgierskie i wzbogacających nowymi wartościami wyjątkową w swym charakterze przyjaźń polsko-węgierską.
Tegoroczne spotkanie nie jest pierwszym, ponieważ
w 2015 roku zorganizowano już wizytę studentów i nauczycieli WCY WAT w ramach ww. porozumienia w Budapeszcie pod tytułem „Spotkanie polskich
i węgierskich podchorążych” w Narodowym
Uniwersytecie Służb Publicznych (NUSP).

Przy okazji pragnę serdecznie podziękować kadrze
pododdziału WRt z Chojnic, a szczególnie jej dowódcy
ppłk. mgr. inż. Andrzejowi Lubczyńskiemu, za zorganizowanie wszechstronnej całodobowej pomocy w rozwijaniu stanowiska zakłóceń, jego ochronie, funkcjonowaniu oraz zwijaniu.

Celem tegorocznego projektu było stworzenie
możliwości współpracy między Wojskową Akademią Techniczną a Narodowym Uniwersytetem Służb Publicznych w Budapeszcie. Podczas
obecnej wizyty szczególny akcent był kładziony
na współpracę międzyuczelnianą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i elektroniki (łączności).

Jerzy Pietrasiński

Ze strony węgierskiej w programie uczestniczyli: attachee obrony Węgier w Warszawie, dwaj młodzi wykładowcy z NUSP, przedstawiciele Stowarzyszenia Węgierskich Magistrów (Absolwentów) WAT, podchorążowie
z Wydziału Nauk Wojskowych i Szkolenia Oficerskiego
NUSP, którzy obecnie studiują w ramach programu Erasmus na Wydziale Elektroniki.
Przed oficjalnym rozpoczęciem delegacja węgierska została oprowadzona po Warszawie. Goście odwiedzili
między innymi Starówkę, plac Krasińskich i plac Piłsudskiego, a także tablice i miejsce pamiątkowe związane
ze wspólną historią polsko-węgierską.
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Drugiego dnia delegacja węgierska, wraz z attaché
obrony Węgier, złożyła wieniec pod pomnikiem pierwszego komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego. Następnie odwiedziła korytarz z tablicą wyróżnionych, gdzie znajdują się nazwiska czterech Węgrów, którzy skończyli studia z wyróżnieniem. Potem udała się do sali 313,
gdzie jest umieszczona tablica upamiętniająca byłego
komendanta WCY płk. prof. dr. inż. Jana Stasierskiego – ufundowana przez Węgierskie Stowarzyszenie
Magistrów WAT i oficjalnie odsłonięta w 2018 roku
w ramach uroczystości 50-lecia Wydziału Cybernetyki.
Następnie odbył się pokaz w Laboratorium Symulacyjnym WCY w budynku 65, gdzie płk dr inż. Mariusz
Chmielewski wraz z młodymi oficerami przedstawili
symulatory bojowe, którymi dysponuje Wydział Cybernetyki. W ramach wizyty w kampusie WAT delegacja
węgierska została zaproszona na spotkanie na Wydziale Elektroniki, w którym uczestniczyli: dziekan WEL

Fot.  Olivér Balogh

Przedstawiciele WRt oraz zespół z IRE WEL WAT; w pierwszym rzędzie od lewej stoją: S. Trzaska, P. Serafin, J. Pietrasiński, J. Kwika, M. Czyżewski,
K. Zieliński; w drugim rzędzie stoi M. Mróz

Fot.  T. Rogala

Pierwszym punktem oficjalnego programu był panel
węgierski, w którym delegaci poszerzali swoją wiedzę
na temat wspólnej historii polsko-węgierskiej. Prezen-

tację na ten temat przedstawił mgr Olivér Balogh –
doktorant drugiego roku studiów w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie. Następnie odbyła się konferencja, w której ze strony polskiej uczestniczyli: dziekan
Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Kazimierz Worwa,
prof. WAT, zastępca dziekana WCY płk. dr inż. Mariusz
Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Elektroniki płk dr inż. Adam Słowik, dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki dr inż. Janusz Furtak, kierownik studiów doktoranckich dr hab.
inż. Andrzej Chojnacki, prof. WAT, płk Jan
Kurdziałek – były attaché obrony RP w Budapeszcie, a także podchorążowie i studenci
Wojskowej Akademii Technicznej. Płk Chmielewski przedstawił działalność WCY. Zaproszeni goście wygłosili referaty na temat swojej
działalności. Dr Csaba Krasznay – dyrektor Instytutu Badawczego Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
i jednocześnie dyrektor wirtualnego programu „Cyber
Akademia” w NUSP – wygłosił wykład na temat Cybersecurity as a Horizontal Issue in Public Service, a kpt
dr hab. Tibor Farkas – zastępca Katedry Łączności
Wydziału Wojskowego – przedstawił NUSP oraz Wydział Wojskowy w NUSP. Węgierscy podchorążowie
prezentowali strukturę i działalność swego batalionu
„Ludovika”. Pierwszy dzień zakończono kolacją pełną
polskich tradycyjnych potraw.
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prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski oraz zastępca
dziekana płk. dr inż. Adam Słowik. Obie strony spotkania wyraziły chęć podjęcia współpracy w przyszłości.
Projekt jest szczególnie ważny dla braterstwa broni i przyjacielskich stosunków narodu polskiego i węgierskiego,
ponieważ w tym roku przypada 80 rocznica wybuchu
drugiej wojny światowej oraz 75 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Po 18 września 1939 r. wielu
Polaków (cywilów i wojskowych) znalazło schronienie
na Węgrzech, a podczas powstania stacjonujące tam
wojska węgierskie sympatią odnosiły się do walczących
Warszawiaków. W celu przybliżenia (z perspektywy kilku
pokoleń) tamtych wydarzeń węgierskim gościom, odbyła
się także wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.

W imieniu organizatorów i uczestników wyrażamy serdeczne podziękowanie Komisji projektu MSZ Węgier
i Polski za finansowe wsparcie i umożliwienie zorganizowania spotkania na podstawie wniosku: https://varso.
mfa.gov.hu/i www.msz.gov.pl

Zakład Inżynierii Zarządzania IOiZ
serdecznie zaprasza na
IX Międzynarodową Konferencję Naukową

Olivér Balogh

NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA

Złote medale konkursu EUREKA 2019

Zarządzanie w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej –
uwarunkowania, nowe paradygmaty oraz konsekwencje dla sektorów
publicznego, społecznego i biznesowego

W dniach 17–19 października br. w Walencji miała
miejsce międzynarodowa misja gospodarcza I&BS
2019 połączona z Międzynarodowymi Targami Biznesu SIF oraz 68 Międzynarodowym Konkursem
Wynalazczości Eureka 2019.

System steganograficzny wykorzystujący losowe kody
liniowe pozwala na poprawę podstawowych parametrów algorytmów steganograficznych, na których bazuje. Główną
zaletą zastosowania losowych kodów liniowych jest możliwość dostosowania parametrów pracy do wymagań użytkownika
końcowego. System pozwala zatem na zagwarantowanie wysokiej pojemności przy
wprowadzaniu minimalnej liczby zmian
do nośnika. Opracowany system cechuje
się wysokim poziomem bezpieczeństwa,
będąc odpornym (już w wersji podstawowej) na ataki wizualne i stegoanalizę Chi-kwadrat. Zastosowanie funkcji kompresji
pozwala na uzyskanie odporności także
na stegoanalizę RS. Opracowany stegosystem może zostać z powodzeniem wykorzystany w procesach ochrony własności
intelektualnej oraz w procesie tworzenia

5–6 grudnia 2019 roku
w Sali Konferencyjnej budynku Biblioteki Głównej WAT,
w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
Celem konferencji jest podjęcie debaty nad wyzwaniami i tendencjami w zarządzaniu
w strukturze INDUSTRY 4.0, w różnych sektorach przemysłowych, albowiem dematerializacja Internetu, hiperpersonalizacja, świat hybrydowy, wymuszają na menedżerach nabycie
nowych kompetencji i wykształcenie nowych form komunikacji w tym środowisku.
ukrytych kanałów łączności, np. w popularnych komunikatorach internetowych.
DotAuth to system pozwalający na uwierzytelnianie
elementów fizycznych posiadających płaską strukturę.
System wykorzystuje proces rozpoznawania obrazów
w nowoczesnych smartfonach, w wyniku którego rozpoznaniu ulega umieszczony w obrazie mikrokod uwierzytelniający znakowany przedmiot. Mikrokod jest
nanoszony w postaci, która nie wymaga
stosowania mechanizmów synchronizacji – może zostać odczytany w dowolnej orientacji, jednocześnie nie obniżając
czytelności oznakowanego przedmiotu.
Wprowadzony mikrokod ma postać mikrokropek rozmieszczonych w sposób
pozwalający na odtwarzanie struktury geometrycznej, w którą jest wpisany,
co przekłada się na odtworzenie wartości
kodu uwierzytelniającego. Kod jest rozmieszczony w wielu fragmentach struktury
przedmiotu, co zwiększa jego odporność
na usunięcie.
Kamil Kaczyński
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Fot.  Olivér Balogh;  Kamil Kaczyński, Edyta Wołczyk

Reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej – Michał Glet i Kamil Kaczyński dokonali prezentacji dwóch
wynalazków wytworzonych przez Instytut Matematyki
i Kryptologii, Wydział Cybernetyki. Pierwszy z nich –
opracowany wspólnie przez Michała Gleta i Kamila
Kaczyńskiego – „System optycznego uwierzytelniania
DotAuth” został nagrodzony medalem złotym z wyróżnieniem. Drugi wynalazek – opracowany przez Kamila
Kaczyńskiego „System steganograficzny oparty o losowe kody liniowe” został nagrodzony medalem złotym.
Dodatkowo, w uznaniu dotychczasowego dorobku oraz
wkładu w rozwój europejskiej innowacyjności, jury przyznało Europejski Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości dla Kamila Kaczyńskiego.

która odbędzie się

Pragniemy podyskutować o nadziejach jakie z tymi technologiami wiążemy, ale także o licznych zagrożeniach, których nie powinniśmy przeoczyć, gdyż czwarta rewolucja
przemysłowa to nie tylko problemy technologiczne ale także wyzwania dotyczące różnych
wymiarów życia gospodarczego, społecznego i kulturowego z którymi muszą zmierzyć się
przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy.
Program konferencji obejmujący szeroką paletę problemów pozwoli na stworzenie
wspólnej płaszczyzny dyskusyjnej dla podmiotów sektora przedsiębiorstw oraz nauki, których działania nakierowane są na koncepcję INDUSTRY 4.0.
Szczegóły konferencji i rejestracja uczestników na stronie:
https://wcy.wat.edu.pl/pl/konferencje/nkimz2019.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Zdzisław Wojciechowski
kontakt mailowy: konferencja.nkimz2019@wat.edu.pl

www.wat.edu.pl
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Nominacja profesorska dla płk. rez. dr. hab. inż.
Ryszarda Szpleta

WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów
Ponad 20 kierunków studiów politechnicznych (zarówno wojskowych, jak i cywilnych) zaprezentowała Wojskowa Akademia Techniczna na czternastym
Warszawskim Salonie Maturzystów. Tegoroczna
edycja odbyła się w dniach 12–13 września w Auli
Głównej Politechniki Warszawskiej.

W dniu 27 czerwca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktu
nominacyjnego: tytuł profesora nauk technicznych
(nadany 5 lutego br.) odebrał – od Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – płk
rez. dr hab. inż. Ryszard Szplet, kierownik Zakładu Techniki Cyfrowej ITK WEL WAT.

Prof. Szplet jest również bardzo aktywnym nauczycielem akademickim. Wykłada przedmioty związane
z teorią układów i systemów cyfrowych, ich projektowaniem i technologiami mikroelektronicznymi. Opracował ponad 20 autorskich programów nauczania.
Prowadzi zajęcia z doktorantami, studentami zagranicznymi (w ramach programu Erasmus) oraz studentami objętymi indywidualnymi programami kształcenia.
Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w procesie edukacji przyszłej kadry Wojska Polskiego oraz młodych
naukowców, między innymi kierując ponad 30 pracami
magisterskimi i inżynierskimi oraz będąc promotorem
w 3 pomyślnie zakończonych przewodach doktorskich.
Był wielokrotnie recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w tym w 4 postępowaniach zagranicznych.

Za dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną
prof. Szplet był wielokrotnie wyróżniany, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego, medalami resortu obrony narodowej, a także
nagrodami JM Rektora-Komendanta WAT i dziekana
Wydziału Elektroniki WAT.
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gli porozmawiać z przedstawicielami uczelni i studentami z całej Polski i z zagranicy. W aulach wykładowych
eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie pomagali „odczarować’’ egzamin maturalny, podpowiadali, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów
i zwalczyć egzaminacyjny stres. Do dyspozycji gości Salonu byli również doradcy zawodowi, którzy starali się
ułatwić młodym ludziom dokonanie wyboru zgodnego
z ich predyspozycjami.
Tegoroczna kampania salonu maturzystów trwała
od 5 do 27 września. W tym czasie aż w 16 miastach
maturzyści mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi w Polsce uczelniami. Wojskowa Akademia Techniczna prezentowała swoją ofertę również na Salonach w:
Bydgoszczy (16–17 września), Łodzi (23–24 września)
i Rzeszowie (24–25 września).
Monika Przybył

Korytarz biometryczny do odprawy granicznej
i paszport w smartfonie coraz bliżej
Fot.  Monika Przybył;  Marcin Kowalski

Ewa Jankiewicz
SPIS TREŚCI

Wrzesień to miesiąc, w którym uczniowie klas maturalnych wybierają przedmioty, które będą zdawać podczas
majowych egzaminów. Wiąże się to z przemyśleniami
dotyczącymi dalszej ścieżki kształcenia. Poznanie ofert
edukacyjnych szkół wyższych, wymagań stawianych kandydatom podczas rekrutacji czy sposobów na zebranie
jak najwyższej punktacji we wzorach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni może pomóc maturzystom w podjęciu odpowiedniej decyzji. Właśnie w tym celu, z myślą
o uczniach ostatnich klas szkół średnich organizowany
jest Warszawski Salon Maturzystów. Odwiedzający mo-

Nowo mianowany profesor jest członkiem Senatu WAT,
Rady Wydziału Elektroniki WAT, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz komitetów programowych 6 konferencji krajowych i zagranicznych.
Pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego
czasopisma PAN „Metrology and Measurement Systems”, indeksowanego w bazie Journal Citation Reports.

Prof. Szplet jest absolwentem Wydziału Elektroniki
WAT, który ukończył w 1989 roku, broniąc z wyróżnieniem pracy magisterskiej z zakresu nawigacji lotniczej. Stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie elektronika i specjalności
metrologia, uzyskał na tym samym wydziale w latach –
odpowiednio – 1997 i 2013, po obronie dysertacji (obydwie z wyróżnieniem), dotyczących metod i technik
metrologii czasu.
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Nasi pracownicy i studenci udzielali informacji, które nie
zawsze dostępne są w Internecie, dzieląc się m.in. doświadczeniami studiowania w naszej uczelni, a podchorążowie opowiadali o codziennym życiu i obowiązkach
studentów wojskowych.

Fot.  prezydent.pl

Prof. Ryszard Szplet jest uznanym specjalistą w zakresie elektroniki cyfrowej i precyzyjnej metrologii czasu.
Jego aktywność naukowo-badawcza jest skoncentrowana
na opracowywaniu metod, urządzeń i systemów do pomiarów i generacji odcinków czasu z precyzją pikosekundową. Do głównych osiągnięć prof. Szpleta zaliczyć
należy między innymi udział w opracowaniu pierwszego
na świecie licznika czasu zintegrowanego w cyfrowym
układzie programowalnym; opracowanie nowych metod
przetwarzania czasowo-cyfrowego do realizacji w układach scalonych (jedna z nich jest obecnie powszechnie
używana na świecie); zaprojektowanie szeregu wysoce
precyzyjnych przyrządów pomiarowych, stosowanych
w licznych laboratoriach badawczych w kraju i za granicą (m.in. przez NASA i USNO w USA, BIPM we Francji, PTB w Niemczech, GUM w Polsce) i wyróżnianych
na wielu wystawach innowacji i nowych technologii. Jest
autorem lub współautorem ponad 140 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz referatów
wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych,
w tym 37 artykułów opublikowanych w czasopismach
z Master Journal List. Indeks Hirscha jego prac, według
bazy Web of Science, wynosi 10 a liczba cytowań – 475.
Prof. Szplet jest także autorem lub współautorem ponad
170 raportów i opracowań badawczych. Jako autorytet
w swojej dziedzinie jest stałym recenzentem w najważniejszych dla niej czasopismach, m.in. w „IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement”, „Review
of Scientific Instruments” i „IEEE Transactions on Nuclear Science”. Był kierownikiem, głównym wykonawcą
oraz współwykonawcą 22 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Jest autorem lub współautorem
8 patentów i wniosków o ochronę dóbr intelektualnych
krajowych i międzynarodowych. Odbył dwa zagraniczne staże naukowe, w tym roczny na University of Oulu
w Finlandii, należącym do wiodących ośrodków naukowych w zakresie precyzyjnej metrologii czasu.

Na stoisku naszej uczelni (nr 20) pracownicy Działu
Organizacji Kształcenia podpowiadali, jakie przedmioty wybrać na maturze, aby dostać się na wymarzony
kierunek studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.
W zakresie studiów politechnicznych WAT oferuje klasyczne kierunki, takie jak: mechanika i budowa maszyn,
budownictwo, geodezja i kartografia, chemia, elektronika i telekomunikacja, ale również odpowiada na bardzo
współczesne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy,
oferując lotnictwo i kosmonautykę, inżynierię kosmiczną
i satelitarną, kryptologię i cyberbezpieczeństwo czy biocybernetykę i inżynierię biomedyczną. Uczelnia oferuje
także inne kierunki, kształcące kadrę dla potrzeb szeroko
rozumianego bezpieczeństwa państwa, np. bezpieczeństwo narodowe, logistykę oraz zarządzanie.

Dobiegł końca projekt PROTECT (programu Horyzont 2020), w ramach którego przebadano wiele nowych technik biometrycznych i zbudowano
zaawansowany, niezawodny biometryczny system
identyfikacji osób. Tak zwany korytarz biometryczny przeznaczony jest do odprawy na lądowych przejściach granicznych oraz lotniskach.
W projekcie uczestniczyła Wojskowa Akademia Techniczna, która nowatorskie rozwiązanie
opracowała wspólnie z 9 innymi konsorcjantami z Unii Europejskiej (firmami, uczelniami oraz
użytkownikami końcowymi). Projekt PROTECT
to również paszport przyszłości zintegrowany
ze smartfonem.
GŁOS AKADEMICKI 10/2019
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Nowo opracowany system ma zmniejszyć kolejki na przejściach granicznych. W tym celu do jego opracowania wykorzystano nowe modalności biometryczne, których rejestracja możliwa jest w ruchu. Podróżny przekraczający
granicę przechodzi przez korytarz biometryczny, gdzie
weryfikowana jest jego tożsamość. Do jej sprawdzenia
zastosowano kilka połączonych technik biometrycznych
takich jak: obraz trójwymiarowy twarzy, analiza rozkładu
ciepła twarzy, układ żył dłoni i palca, sposób chodzenia
oraz obraz okolicy oczu (tzw. periokular).

let i wad każdej z ww. technik oraz próba oceny, jaka
będzie przyszłość systemów zobrazowania w najbliższym czasie.

ODDZIAŁYWANIE POLA ELEKTRYCZNEGO
Z MATERIĄ – JAK DZIAŁA KUCHENKA MIKROFALOWA?
dr hab. inż. Paweł Perkowski, WTC

Szczególną rolę w projekcie odegrała nasza uczelnia.
Naukowcy z Instytutu Optoelektroniki WAT, pod kierownictwem prof. Mieczysława Szustakowskiego, odpowiedzialni byli za opracowanie systemu rozpoznawania
twarzy na podstawie analizy rozkładu jej ciepła. Kierowali również zadaniami związanymi z architekturą całego systemu PROTECT oraz rozpowszechnieniem wyników projektu.
W ostatnich miesiącach realizacji projektu zorganizowane zostały dwie demonstracje wyników dla niezależnych
ekspertów. W czerwcu bieżącego roku efekty projektu
zostały zaprezentowane w Centrum Szkolenia Straży
Granicznej w Kętrzynie, gdzie zademonstrowano użycie systemu do odprawy granicznej pasażerów podróżujących pojazdami. Miesiąc później nowatorska odprawa
graniczna osób została zaprezentowana na międzynarodowej stacji kolejowej St. Pancras w Londynie w Wielkiej Brytanii. Łącznie w pokazach uczestniczyło ponad
60 ekspertów z całej Europy. Sądząc po bardzo pozytywnym odbiorze efektów projektu, korytarze biometryczne mają szansę w ciągu kilku lat zastąpić tradycyjną
odprawę paszportową.

na zakres optyczny może zaradzić tym problemom. Podbój kosmosu nie może się odbywać bez czynnego udziału techniki laserowej.

CZY TELEWIZORY LCD ODEJDĄ DO LAMUSA? LCD VS OLED, HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ
PŁASKICH TV
dr hab. inż. Jerzy Zieliński, WTC
Przełom XX i XXI wieku to czas lawinowej zmiany
jakościowej funkcjonujących na rynku systemów monitorów, ekranów telewizyjnych, komputerowych dla
laptopów i telefonów. W miejsce „klasycznych” lamp
kineskopowych weszły „płaskie” monitory ciekłokrystaliczne (LCD – Liquid Crystal Display); plazmowe (PDP –
Plazma Display Panel) czy organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED – Organic Light Emitting Diode).

W trakcie demonstracji wyników projektu został przygotowany film prezentujący działanie systemu na dwóch
różnych rodzajach przejść granicznych:
https://www.youtube.com/watch? v=xLTD-f6AGI0&t=.

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne obecnie królują na rynku światowym i w najbliższych 3–5 latach chyba nie
są zagrożone. Mimo ewidentnych wad tej techniki –
takich jak długie czasy przełączania obrazu, trudności z uzyskaniem szerokiego kąta widzenia obrazu czy
wreszcie koniecznością zastosowania podświetlenia
(są to wyświetlacze pasywne – same nie emitują światła), zajmują one dominująca pozycję zarówno na rynku
monitorów komputerowych, jak i telewizorów. Wyświetlacze plazmowe kilka lat temu zniknęły z taśm
produkcyjnych i to mimo bardzo dobrego, aktywnego
obrazu, doskonale sprawdzającego się w systemach 3D.
Mimo tego że w latach 2000–2004 były dominującymi
na rynku telewizorów o dużych przekątnych.

Marcin Kowalski
Ewa Jankiewicz

Festiwal Nauki w WAT

LASERY W KOSMOSIE
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz, IOE
Rozwój podboju kosmosu pokrywa się w czasie z pojawianiem się i ekspansją zastosowań laserów. Te dziedziny uzupełniają się w wielu badaniach, a w szczególności w geodezji satelitarnej i kosmologii.
16
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Ostatnio rozwija się kierunek wykorzystania promieniowania laserowego do łączności kosmicznej. Na Ziemi
problem ten został praktycznie rozwiązany przy pomocy łączności światłowodowej. W kosmosie niepodzielnie panuje łączność z wykorzystaniem mikrofal. Ma ona
swoje zalety, ale dużą wadę, związaną z ograniczonym
pasmem (prędkością przesyłania informacji). Przejście
GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Przedmiotem wykładu było omówienie podstaw działania (sposobu wyświetlania) informacji w każdym z tych
typów wyświetlaczy, omówienie podstawowych za-

Na wykładzie omówiono mechanizmy oddziaływania
pola elektrycznego z materią ze szczególnym uwzględnieniem zakresu radiowego i mikrofalowego. Wprowadzono pojęcie przenikalności elektrycznej ośrodka i wyjaśniono, jak kondensator gromadzi pole elektryczne
w sobie i dlaczego wypełnienie kondensatora dielektrykiem wyraźnie zwiększa jego możliwości gromadzenia
energii elektrycznej.
Przeanalizowano szczególne własności wody jako ośrodka
polarnego i wpływ budowy molekularnej wody na efektywność jej odziaływania z polem elektrycznym. Pokazano, co się zmieni w wodzie (z punktu widzenia jej
właściwości elektrycznych), gdy z bardzo czystej postaci (wody destylowanej i dejonizowanej) stanie się ona
płynem zanieczyszczonym jonami (w wyniku dodania
np. soli kuchennej).
Przedstawiono też zasadę działania kuchenki mikrofalowej, a na proces ogrzewania potrawy w niej spojrzano
oczami fizyka, zastanawiając się, jaki wpływ na efektywność i jakość grzania ma forma potrawy i wybór naczynia.
Powiedziano, dlaczego nie powinno się wkładać metalowych przedmiotów do kuchenki i czemu talerz w kuchence musi się obracać oraz dlaczego nie podgrzejemy
w kuchence żywności liofilizowanej. Ponadto powiedziano, co wspólnego ma kuchenka mikrofalowa z telefonem
komórkowym i wifi, a na koniec wykładu przedstawiono, jak mikrofale mogą działać na organizmy żywe i jak
to można wykorzystać.

LEKCJE
WIRTUALNA TECHNOLOGIA JAKO NARZĘDZIE PRACY
mgr inż. Kamil Cieplak, dr inż. Marcin Sarzyński,
mgr inż. Patryk Modrzejewski, mgr inż. Kamil
Rajkowski, dr inż. Michał Grązka, WML
II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie
W ramach zajęć praktyczno-wykładowych słuchacze
zostali zapoznani z technologiami wirtualnymi stosowanymi na obecnym rynku pracy. Mogli zapoznać się
z takimi technikami jak modelery 3D, wykorzystywane
w procesach projektowych oraz zaprezentowana została
im technika inżynierii odwrotnej oraz jej wykorzystanie w digitalizacji rzeczywistych obiektów. Poruszona
została również technika druku 3D i wykorzystanie jej

Fot.  Sebastian Jurek

SPOTKANIA

Laserowe pomiary odległości do satelitów wyposażonych w kątowe odbijacze na ich powierzchniach z powodzeniem są do wielu lat wykorzystywane do dokładnych
pomiarów geodezyjnych np. przemieszczeń płyt tektonicznych Ziemi. Umieszczenie przez misje Apollo kątowych odbijaczy światła na Księżycu umożliwiło laserowe pomiary odległości do naszego naturalnego satelity.
Znaczenie tych pomiarów sprawia, że planowane są dalsze generacje tych badań z powiększeniem dokładności
pomiarów odległości z ok. 2 cm nawet do ok. 0,1 mm.
Wszystkie sondy kosmiczne misji badawczych kierowanych do planet Układu Słonecznego lub ich księżyców
są wyposażane w laserowe altymetry (pomiary wysokości) oraz często w laserowe urządzenia badające skład
atmosfery i gruntu, które mogą być automatycznie przekazywane na Ziemię.
Fot.  Marcin Kowalski

Tegoroczna edycja XXIII Warszawskiego Festiwalu Nauki odbyła się w dniach 20–29 września
2019 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, na odwiedzających czekało wiele fascynujących wykładów,
pokazów i warsztatów organizowanych przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające
kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe. W wydarzeniu wzięła udział również Wojskowa Akademia Techniczna. Dla uczestników
przygotowaliśmy spotkania w formie wykładów
(w Akademii) oraz lekcje (w szkołach średnich)
przeprowadzone przez naszych wykładowców.
Koordynatorem Festiwalu Nauki z Wat była Joanna Kumor z Działu Nauki.

Oddziaływanie pola elektrycznego z materią jest podstawą wszystkich metod spektroskopowych: od spektroskopii zakresu radiowego, poprzez spektroskopie mikrofalową oraz podczerwieni, kończąc na spektroskopiach
zakresu widzialnego oraz nadfioletu.
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odłączny element gry symulacyjno-decyzyjnej, pozwala
na pogłębienie zdobytej wiedzy i wyjaśnienie wszelkich
wątpliwości graczy.

Nowo przyjęci podchorążowie na poligonie
Niemal 900 kandydatów na żołnierzy zawodowych
ukończyło (w dniu 26.09.2019 r.) w Wojskowej
Akademii Technicznej sześciotygodniowe podstawowe szkolenie wojskowe. Jest to etap obowiązkowy dla osób przyjętych na studia wojskowe,
podczas którego kandydaci uczą się podstaw służby wojskowej, zasad bojowego zachowania na polu
walki oraz zapoznają się z prawami i obowiązkami żołnierza.

OD POMYSŁU DO GOTOWEGO WYROBU
mgr inż. Magdalena Łazińska, mgr inż. Michał Ziętala, dr inż. Tomasz Durejko, mgr inż. Szymon
Łukasiewicz, dr inż. Anna Antolak-Dudka, Cezary Pietrzyk, Katarzyna Tomczyk, WTC
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
Prywatne Szkoły im. Rodziny Moraczewskich w Sulejówku

dr Patrycja Bryczek-Wróbel, dr Monika Szyłkowska, dr hab. Marcin Górnikiewicz, WLO
Prywatne Liceum im. Z. i J. Moraczewskich w Warszawie
Uczenie się to doświadczenie. Wszystko inne to tylko informacja – Albert Einstein. Myśl ta przyświecała organizatorom lekcji festiwalowej, której przedmiotem
był czynny udział w interaktywnej grze komputerowej w tematyce zarządzania kryzysowego i inżynierii
bezpieczeństwa.
Interaktywne gry decyzyjne PROCeed są doskonałą
formą zdobywania wiedzy o nowych zjawiskach i terminologii powszechnie wykorzystywanej w obszarze
zarządzania kryzysowego i inżynierii bezpieczeństwa.
Na ich podstawie uczestnicy gry mają możliwość zastosowania i wykorzystania jej praktycznie w innowacyjnym środowisku symulacyjnym. Gracz przenosi
się w świat hipotetycznej sytuacji kryzysowej, np. powodzi, epidemii czy katastrofy kolejowej, obserwuje
dynamicznie zmieniające się okoliczności i podejmuje
decyzje mające wpływ na dalszy ich przebieg. Napotyka na problemy związane głównie z koordynacją informacji, dostępnych sił i środków oraz podejmowaniem
działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków i odbudowę infrastruktury po zaistniałym kryzysie. Dyskusja po rozgrywce, stanowiąca nie-

Na lekcji przedstawiono zasadę działania urządzenia wykorzystywanego do druku 3D elementów części maszyn
i urządzeń z proszków metalicznych z wykorzystaniem
promieniowania laserowego. Podczas pokazu zaprezentowano proces druku 3D LENS rzeczywistego obiektu
poddanego digitalizacji. W metodzie tej wykorzystuje się
proszki metaliczne do wytwarzania gotowych elementów, które są topione punktowo wiązką lasera o dużej
mocy. Głównym efektem prezentacji było wykonanie
detalu z zastosowaniem metod skanowania, prototypowania i drukowania 3D rzeczywistego wyrobu. Lekcja w postaci wycieczki naukowej była niepowtarzalną
okazją do zapoznania się z technikami odwzorowania
rzeczywistych obiektów za pomocą skanowania 3D
i mikrotomografii komputerowej. W trakcie jej trwania
zobrazowano fizyczny detal, a następnie – na podstawie opracowanego modelu bryłowego – odtworzono
w postaci wydruku przestrzennego przy wykorzystaniu laserowej techniki druku 3D przeznaczonej do materiałów metalicznych. Uczestnicy lekcji mieli również
możliwość zapoznania się z trójwymiarowym modelowaniem i tworzeniem prototypów o złożonych kształtach z tworzyw termoplastycznych.

Na zajęciach z taktyki, na ćwiczebnym polu walki, przyszli oficerowie uczyli się, jak podejść niezauważonym
do przeciwnika i jak działać pod ogniem artylerii, ćwiczyli uzbrajanie i rzucanie ćwiczebnymi granatami ręcznymi, wkładanie wojskowej odzieży ochronnej, a także wykonywanie pojedynczego okopu do prowadzenia
ognia z różnych postaw. Szkolenie odbywało się również
w nocy. W warunkach ograniczonej widoczności trenowali maskowanie się, poruszanie w terenie czy też ciche
podejście do przeciwnika. Zajęcia na poligonie wprowadzają
w realizm pola walki. Nowy program szkolenia podstawowego przewiduje wydłużenie zajęć praktycznych, dzięki czemu
podchorążowie mają więcej czasu na przećwiczenie nowych
zagadnień – opowiada ppor. Monika Kuligowska, która
w ramach PSW prowadziła zajęcia z taktyki.

A jak radziły sobie na szkoleniu kobiety? Szer. pchor.
Natalia Wołosz, która po niełatwej rekrutacji dostała
się na studia w WAT, bez problemów sprostała zajęciom w ramach podstawowego szkolenia wojskowego.
Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona szkoleniem wojskowym w WAT. Kończyłam służbę przygotowawczą i mogę
śmiało przyznać, że zajęcia w Akademii były dużo ciekawsze, mogłam z nich wynieść dużo więcej. Jedne z najlepszych to właśnie te prowadzone w terenie, można się było
na nich poczuć jak na prawdziwym polu walki – opowiada studentka.
Po zakończeniu szkolenia podchorążowie składają przysięgę wojskową, a kilka dni później – ślubowanie podczas inauguracji roku akademickiego i stają się studentami Wojskowej Akademii Technicznej.
Monika Przybył

UZBROJENIE POLSKIEGO ŻOŁNIERZA
PRZYSZŁOŚCI
dr inż. Łukasz Szmit, mgr inż. Dawid Goździk, WML
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr. 1
Lekcja była unikalną okazją do zapoznania się z historią
i przyszłością uzbrojenia strzeleckiego Wojska Polskiego
oraz współczesnymi tendencjami rozwojowymi tej grupy
uzbrojenia. W trakcie zajęć omówiono wyniki polskich
prac nad uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierza przyszłości na tle podobnych programów rozwijanych na świecie. Uczestnicy mogli zapoznać się z budową wybranych
systemów uzbrojenia, w tym najnowszych, wchodzących
w skład systemu MSBS-5,56.

Fot.  Sebastian Jurek

ZASTOSOWANIE SYMULACYJNYCH GIER
DECYZYJNYCH W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Podczas szkolenia duży nacisk kładziony jest na sprawność fizyczną i ćwiczenia praktyczne. Dlatego po zajęciach
teoretycznych podchorążowie większość czasu spędzali na poligonie i strzelnicy. Tu poznawali budowę broni
i amunicji, uczyli się ładować magazynek, składać i rozkładać broń. Przechodzili także kurs udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach. Codziennie uczyliśmy się
nowych rzeczy, przydatnych w życiu żołnierza. Wszystko było
dla nas zupełnie nowe, ale i niezwykle fascynujące – mówi
szer. pchor. Mateusz Regulski, który od najmłodszych lat
marzył o wstąpieniu do wojska.

Fot.  Sebastian Jurek

w procesie optymalizacji części maszyn, jak i całych
obiektów technicznych.

Inżynieria odwrotna, polegająca na obrazowaniu obiektów rzeczywistych do postaci pliku STL, to dynamicznie
rozwijająca się dziedzina techniki, bazująca na skanowaniu umożliwiającym uzyskanie pełnej dokumentacji wymiarowej detalu. Połączenie metod obrazowania
z innowacyjnymi technikami druku 3D daje wręcz nieograniczone możliwości w obszarze wytwarzania elementów części maszyn i urządzeń o złożonych kształtach, bez konieczności uruchamiania drogiego procesu
masowej produkcji.

Oprac. Hubert Kaźmierski
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Przysięga wojskowa podchorążych WAT
Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci
do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli w dniu
27.09.2019 r. uroczystą przysięgę wojskową. Słowa
roty na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752
podchorążych, w tym 133 panie. Kilka dni później
studia na pierwszym roku rozpoczęło niemal 900
studentów wojskowych. Część z nich złożyła przysięgę jeszcze przed przyjęciem do naszej uczelni.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu
zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, rektor-komendant WAT wyróżnił szer. pchor. Gabriela Kaszubę z Wydziału Mechanicznego, szer. pchor. Beatę Szornak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, szer. pchor.
Szymon Magierskiego z Wydziału Nowych Technologii
i Chemii, szer. pchor. Przemysława Stępniaka z Wydziału
Elektroniki, szer. pchor. Artura Kolata z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, szer. pchor. Łukasza Ptaka z Wydziału
Cybernetyki oraz szer. pchor. Jana Kwiatkowskiego z Wydziału Logistyki. Wyróżnieni podchorążowie wspólnie
ze swoimi rodzicami odebrali gratulacje od rektora-komendanta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka.

dar uczelni uroczyste słowa przysięgi wojskowej to wielki
zaszczyt. Cieszymy się, że możemy studiować w tak bardzo zasłużonej i powszechnie szanowanej uczelni wojskowej. Jesteśmy
świadomi, że wchodzimy w nową rzeczywistość, która wymagać
będzie od nas ogromnego wysiłku przez kilka najbliższych lat
studiów. […] Dumni z tradycji i chwały oręża Wojska Polskiego przysięgamy, że nie zawiedziemy w potrzebie. Obiecujemy,
że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić
będziemy z dumą i godnością – mówił podchorąży.

Pani Ewa Zdunek, w imieniu rodziców, opiekunów oraz najbliższych naszych podchorążych, podziękowała całej kadrze
Akademii za trud włożony w przygotowanie uroczystości.
W imieniu podchorążych pierwszego rocznika szer. pchor.
Bartłomiej Szykuła podkreślił, że wypowiedziane na sztan-

W liście odczytanym przez obecną na uroczystości wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzatę Gosiewską, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że przysięga wojskowa to moment
potwierdzenia obranej ścieżki nie tylko zawodowej, ale
i życiowej. Drodzy podchorążowie, złożyliście dziś przysięgę
wiernej służby Rzeczypospolitej. Przysięgę służby pełnej poświęceń i wyrzeczeń. Wasza decyzja zasługuje na największy
szacunek. Jesteśmy z Was dumni, rozpoczynacie dziś nowy,
piękny rozdział w Waszym życiu. To właśnie Wy już niedługo będziecie odpowiedzialni za charakter i kształt naszego
wojska – napisał premier Morawiecki.

Fot.  Sebastian Jurek

Po wystąpieniu rektora-komendanta WAT nastąpił najważniejszy moment uroczystości. W obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości, podchorążowie
wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej. Czterech
wyróżnionych podchorążych: Jakub Kawka, Bartłomiej
Nitek, Przemysław Proczek i Szymon Przewodowski dostąpiło zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Akade-

mii. Zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej nowo zaprzysiężeni odśpiewali „Rotę”.
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Fot.  Sebastian Jurek

Witając uczestników uroczystości, rektor-komendant
WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podkreślił,
że przysięga wojskowa to zobowiązanie służenia narodowi polskiemu, obrony Ojczyzny i stania na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa roty są dla nas,
żołnierzy, wyznacznikiem i stałym odniesieniem nadającym
sens żołnierskiej służbie. Złożenie przysięgi wojskowej sięga
głębokich tradycji oręża polskiego – mówił rektor. Podkreślił
również prawie 70-letenie doświadczenie WAT w kształceniu najwyższej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP.
Jesteśmy dumni z tego, że edukując młode kadry możemy
współuczestniczyć w procesie profesjonalizacji Wojska Polskiego. […] Wybór Wojskowej Akademii Technicznej jest dzisiaj
gwarancją dobrego przygotowania zawodowego i sprostania
wysokim wymaganiom nowoczesnej techniki wojskowej – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Wojskowa Akademia Techniczna zapracowała na znakomitą opinię i jej studenci i absolwenci muszą stale tę opinię
podtrzymywać. Być profesjonalnym, znaczy dobrze służyć
krajowi i zarazem czerpać z tej służby satysfakcję – tak
w liście do podchorążych napisał szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Gratulując podchorążym wyboru ścieżki życiowej, wspomniał również o bohaterach nocy listopadowej, którzy w godzinę próby nie zawahali się i ruszyli
na pomoc ojczyźnie. Życzę Wam, byście na każdym kroku
znajdowali tę samą siłę i energię oraz pasję jaką mieli Wasi
godni poprzednicy – dodał. List w imieniu szefa Urzędu
odczytał Wojciech Lesiak, dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

ników. Zwracając się do studentów, gen. bryg dr hab.
inż. Tadeusz Szczurek podkreślił, że WAT to uczelnia
wymagająca. Rozpoczynacie niełatwe studia, podczas których możecie napotkać wiele trudnych momentów, ale jestem
przekonany, że sprostacie wszystkim wyzwaniom. Bo warto.
Przed Wami początek interesującej kariery – oficera Wojska
Polskiego. Tylko od Was zależy, jak wykorzystacie daną Wam
szansę. Wierzę, że zdobywanie wiedzy, poznawanie najnowocześniejszej techniki wojskowej sprawią Wam ogromną
satysfakcję i dostarczą niezapomnianych przeżyć – powiedział generał Tadeusz Szczurek.
Duszpasterskiego błogosławieństwa podchorążym podczas uroczystości udzielili reprezentujący biskupa polowego Wojska Polskiego, wikariusz biskupi ks. prałat płk
dr Jan Domian i ewangelicki biskup wojskowy ks. biskup
polowy płk Mirosław Wola. W przeddzień uroczystości,
w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie
została odprawiona msza święta w intencji podchorążych.
Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów prowadzona
przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Sobeckiego. Podchorążym gratulowały rodziny, bliscy, koledzy i przełożeni.
Ewa Jankiewicz

Przyszłych oficerów czeka jeszcze kilka lat nauki i służby,
zanim opuszczą mury uczelni ze stopniami podporuczGŁOS AKADEMICKI 10/2019
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Płk prof. Michał Kędzierski nowym dziekanem
Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Kierujący od 2016 roku Wydziałem Inżynierii Lądowej
i Geodezji prof. Stolarski podziękował swoim współpracownikom za niezwykle wytężoną pracę, która składała
się na osiągnięcia i wizerunek wydziału. Oczywiście nie
wszystko byliśmy w stanie osiągnąć, ale bardzo dużo pracy
zostało włożone, aby w przyszłości dojść do takiego poziomu, żeby w najbliższej kategoryzacji osiągnąć przynajmniej
kategorię B plus. […] Dziękuję kierownictwu wydziału i prodziekanom, jak również poprzednim dziekanom – profesorom Ireneuszowi Winnickiemu i Tadeuszowi Kasprowiczowi.
Na ręce Pana Rektora kieruję podziękowania władzom uczelni, prorektorom, kanclerzowi, kwestorowi i wszystkim osobom, z którymi mogłem współpracować – mówił prof. Adam
Stolarski. Nowemu dziekanowi życzył samych sukcesów.
Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski podziękował swojemu poprzednikowi za wzorowe kierowanie wydziałem
oraz rektorowi-komendantowi WAT za zaufanie. Jest
to niesamowity zaszczyt, ale i olbrzymi obowiązek. Zrobię
wszystko, co w mojej mocy, by jak najlepiej zarządzać wydziałem – mówił prof. Kędzierski. Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji, jako jednostka naukowa, stara się o uzyskanie
wysokiej kategorii naukowej. Ma ona duży i bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych subwencji, czyli
środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie po22
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tencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność
dydaktyczną. Wszystkie działania chciałbym podporządkować osiągnięciu tego celu – zapewnił nowy dziekan WIG.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego oraz wystąpienie rektora-komendanta WAT gen.
bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Po przywitaniu gości rektor nawiązał do misji i strategii Akademii. Konstytucja dla nauki uzależnia wiele możliwości uczelni od wyników
ewaluacji badań naukowych. Prowadzenie badań w trzech

Płk dr hab. inż. Michał Kędzierski w Wojskowej Akademii Technicznej realizuje badania naukowe w zakresie fotogrametrii, teledetekcji oraz cyfrowego przetwarzania
obrazów, a na niwie wojskowej: rozpoznania obrazowego
i geoprzestrzennego. Studia ukończył w 1996 r. na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja
i kartografia uzyskał w 2004 r. na tym samym wydziale,
natomiast stopień doktora habilitowanego w roku 2010 r.
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Górniczej
AGH. W maju 1999 roku prof. Kędzierski został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe (inżynier)
w Wojskowej Akademii Technicznej. Równolegle z rozwojem naukowym obejmował kolejne funkcje, począwszy od kierownika laboratorium geodezji. W 2006 r. został kierownikiem Studiów Podyplomowych, a w 2012 r.
dyrektorem Instytutu Geodezji. W kadencji 2012 – 2016
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Uczelnianej
Komisji Wyborczej.
Nowy dziekan WIG jest członkiem Amerykańskiego
Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, uczestniczy
również w pracach wielu polskich stowarzyszeń. Jako
invited professor przeprowadził cykl wykładów na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie z zakresu fotogrametrii cyfrowej. Stale recenzuje publikacje
w wielu czasopismach naukowych z listy JCR. Jest częstym
ekspertem i doradcą instytucji wojskowych w sprawach
związanych z rozpoznaniem satelitarnym i rozpoznaniem
z niskiego pułapu. Jest współautorem/autorem ponad 150
publikacji, wśród których są liczne prelekcje i wystąpienia konferencyjne, publikacje z listy A i B MNiSW oraz
rozdziały w opracowaniach zbiorowych i cztery wydawnictwa o charakterze monograficznym. Jego wskaźniki
bibliometryczne według bazy Scopus wynoszą: indeks
Hirsha 9, liczba cytowań 209. Prof. Kędzierski jest członkiem komitetów naukowych ponad 10 konferencji krajowych i międzynarodowych. Wypromował 4 doktorów,
a obecnie prowadzi opiekę naukową w kolejnych dwóch
postępowaniach doktorskich. Był recenzentem 13 rozpraw doktorskich i wniosków habilitacyjnych.

dziedzinach i siedmiu dyscyplinach, w których mamy uprawnienia do nadawania stopni naukowych, daje nam szansę
uzyskania statusu uniwersytetu badawczego. Będziemy dążyć do tego, aby co najmniej połowa dyscyplin Wojskowej
Akademii Technicznej uzyskała kategorię A, a pozostałe B+
– mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Podkreślił, że zadaniem władz Wojskowej Akademii Technicznej jest skuteczne wykorzystywanie ogromnego potencjału edukacyjnego i badawczego naszej uczelni dla
rozwoju i modernizacji sił zbrojnych. Wspomniał również o utworzonym w tym roku liceum dla przyszłych
cyberżołnierzy. Sukcesem okazało się uruchomienie, pod
nadzorem ministra obrony narodowej, Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. 2 września rozpoczęło w nim naukę 50 przyszłych cyberżołnierzy – mówił
rektor. Przeciwdziałanie atakom hakerskim, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, a także tworzenie cyberarmii,
to obszary wzmożonej aktywności edukacyjnej i badawczej Akademii. Uruchamiamy w tym roku studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w zakresie
zarządzania cyberbezpieczeństwem – dodał gen. Szczu-

Fot.  Leszek Chemperek/CO MON,  Sebastian Jurek/WAT

Podczas uroczystego pożegnania dziekana WIG władze Akademii złożyły serdeczne podziękowania za trud
kierowania wydziałem i życzyły zdrowia, szczęścia oraz
wszelkiej pomyślności w dalszej pracy i w życiu osobistym. W imieniu Senatu, pracowników i studentów Wojskowej
Akademii oraz swoim własnym, składam Panu Profesorowi
najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnie kierowanie
Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji – mówił gen. Tadeusz Szczurek oraz pogratulował wielu dokonań i osiągnięć w pracy na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. To dzięki wytrwałej pracy, wiedzy i umiejętnościom Pana
Profesora wydział rozwinął działalność naukową, badawczą
i wdrożeniową w zakresie inżynierii lądowej, geodezji i budownictwa oraz rozwinął współpracę w zakresie wykonywania opinii i ekspertyz, a także prowadzenia kursów i szkoleń.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Profesora i zespołu pracowników naukowych wydziału, Wojskowa Akademia Techniczna jest postrzegana jako szeroko znany i prężny ośrodek naukowo-badawczy – dodał rektor-komendant WAT.

Wierność ideałom, praca i zaangażowanie całej społeczności akademickiej sprawiają, że Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią
badawczą o ugruntowanej pozycji w kraju i na świecie – powiedział rektor-komendant WAT gen. bryg.
dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020
w Wojskowej Akademii Technicznej. Nowy rok
akademicki rozpoczęło prawie 9500 studentów,
w tym niemal 2500 studentów wojskowych. Podczas uroczystości ci, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w procesie rekrutacji, otrzymali symboliczne indeksy z rąk ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka.

Fot.  Sebastian Jurek

Rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powierzył od 1 października br.
pełnienie obowiązków dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji płk. prof. dr. hab. inż. Michałowi Kędzierskiemu. Dotychczasowy dziekan
prof. dr hab. inż. Adam Stolarski podjął decyzję
o rezygnacji z pełnionej funkcji. Nowa ustawa nie
pozwala mi – ze względu na wiek – pełnić funkcji
przewodniczącego rady dyscypliny. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt konieczności ujednolicenia struktur kierowniczych wydziału, złożyłem na ręce Pana
Rektora zrzeczenie się funkcji dziekana – wyjaśniał
prof. dr hab. inż. Adam Stolarski.

WAT jest dzisiaj nowoczesną uczelnią badawczą

Ewa Jankiewicz
GŁOS AKADEMICKI 10/2019
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Spaść powinno, a się trzyma
CZYLI DZIEŃ Z FIZYKĄ U MECHATRONIKÓW
W LUBLINIE

nister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W swoim
wystąpieniu szef MON mówił również o aktualnej sytuacji uczelni wojskowych w kraju oraz zmianach, które
zostały wprowadzone. W 2014 roku limit miejsc w Wojskowej Akademii Technicznej wynosił 264. W tym roku wynosi on aż 889 miejsc. Jest to przełom i dogłębna zmiana.
Tworząc nieistniejący wcześniej kierunek, taki jak kryptologia
i cyberbezpieczeństwo, otwierając Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, rozpoczynając studia MBA, czy
też powołując do życia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, odpowiadamy na wyzwania XXI wieku – tłumaczył minister.
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W pokazach uczestniczyła Ewa Bartkiewicz – nauczyciel
fizyki w ZSTK, która tak wypowiedziała się o przedsięwzięciu: Dzięki naukowcom z WAT nasza młodzież z klas
z rozszerzonym programem z fizyki mogła uczestniczyć
w 2,5-godzinnych pokazach doświadczeń fizycznych oraz
obejrzała prezentację „Czarujący obraz w lustrze”, pokazującą – na przykładzie zajęć z optyki geometrycznej – metodę rozwiązywania problemów fizycznych. Doświadczenia
obejmowały tematykę drgań i fal mechanicznych, elektromagnetycznych, optyki, bardzo unikatowe doświadczenia z bryły sztywnej i symulację pola grawitacyjnego. Większość eksponatów pomiarowych oraz pomysły na doświadczenia były
pracą autorską dr. Wiesława Borysa, wobec czego problemy
fizyczne przedstawione na pokazach niejednokrotnie poka-

Fot.  Wiesław Szczygielski

W głównej części ceremonii uroczyste ślubowanie złożyli
Do uczestników uroczystości list skierował Prezes Rady
rozpoczynający naukę doktoranci i studenci. Dwunastu
Ministrów Mateusz Morawiecki, który wspomniał, że mistudentów, w tym jeden doktorant szkoły doktorskiej,
niony rok był dla polskiej nauki pod wieloma względami
którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji,
szczególnie intensywny. Był to czas wdrażania przełomootrzymało symboliczne indeksy. Uroczystość była rówwej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego – Konnież okazją do wręczenia dyplomów trzynastu nowo
stytucji dla Nauki. Reformy, która zwiększając autonomię
mianowanym doktorom habilitowapolskich uczelni otwiera przed nimi
nym, a ślubowanie doktorskie złożyło WIERNOŚĆ IDEAŁOM, PRACA jednocześnie wielkie możliwości i wiel63 żołnierzy i pracowników, którzy I ZAANGAŻOWANIE CAŁEJ SPO- kie wyzwania – napisał premier oraz
uzyskali stopnie naukowe doktora ŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ SPRA- całej wspólnocie Wojskowej Akadew roku akademickim 2018/2019. Sze- WIAJĄ, ŻE WOJSKOWA AKADE- mii Technicznej przekazał wyrazy
ściu studentów wyróżniono Nagrodą MIA TECHNICZNA JEST DZISIAJ wdzięczności i uznania za dotychRektora za najlepszą pracę dyplomo- NOWOCZESNĄ UCZELNIĄ BA- czasowe osiągnięcia. Życzę Państwu,
wą w roku akademickim 2018/2019. DAWCZĄ O UGRUNTOWANEJ by kolejne miesiące przyniosły realizaWszystkim wyróżnionym i awanso- POZYCJI W KRAJU I NA ŚWIECIE cję badawczych pasji, by jak dotąd powanym dyplomy wręczył rektor-kodejmowali Państwo ambitne wyzwania
mendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
odpowiadające aspiracjom kadry uniwersyteckiej i studenGłos zabrały także przewodnicząca Samorządu Studenctów – dodał premier Mateusz Morawiecki. List odczytał
kiego WAT Monika Wrona i przewodnicząca Rady Dokposeł na Sejm RP Jarosław Krajewski.
torantów WAT mgr inż. Edyta Budzyńska.
Na zakończenie inauguracji roku akademickiego dr GrzeW liście skierowanym do społeczności akademickiej Pregorz Kostrzewa-Zorbas z Wydziału Bezpieczeństwa,
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreślił,
Logistyki i Zarządzania wygłosił wykład pt. Retrospekże Wojskowa Akademia Techniczna kontynuuje tradycja i perspektywy Polski w NATO.
cje polskiego szkolnictwa wojskowego, które od samych
początków nie tylko gromadziło najlepszych dowódców,
O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akadeinżynierów i specjalistów, ale było również kuźnią patriomicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją
tyzmu znajdującego niejednokrotnie swój wyraz w bodr Joanny Korczago.
haterskiej postawie na polu bitwy. Od jakości kształcenia
i poziomu badań prowadzonych w uczelniach wojskowych zaListy okolicznościowe z okazji inauguracji roku akadeleży nie tylko przyszłe bezpieczeństwo, ale również pozycja
mickiego Wojskowej Akademii Technicznej przysłali:
Polski w świecie. […] Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem
Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów
dumny z tego, że polscy żołnierze są tak dobrze przygotoMateusz Morawiecki, marszałek Senatu RP Stanisław
wani do pełnienia swoich obowiązków – napisał prezydent.
Karczewski, wojewoda mazowiecki Zdzisław SipieList odczytał zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Nara, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej
rodowego minister Dariusz Gwizdała.
gen. brygadier Leszek Suski, przewodniczący Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów prof. dr hab. inż. Kazimierz
Na społeczność akademicką Wojskowej Akademii TechniczFurtak, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej
nej składają się wybitni naukowcy, profesorowie i nauczyciele
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz rektorzy zaprzyoraz świetni studenci. Mogłem się o tym przekonać, wręczajaźnionych uczelni.
jąc indeksy studentom pierwszego roku. Emanowała z nich
energia, żądza wiedzy. To świetni ludzie, którzy mogą bardzo
Ewa Jankiewicz
wiele osiągnąć – powiedział obecny na uroczystości mi-

W zeszłym roku nasza szkoła podpisała umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną
i Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.
W ramach tej współpracy, w roku ubiegłym nastąpiła seria
wyjazdów naszej młodzieży do Warszawy na WAT, na spotkania zorganizowane przez pracowników uczelni – wyjaśniała dyrektor Anna Wawruch-Lis. Jednym z celów tych
kontaktów jest zapoznanie uczniów naszej szkoły z możliwością dalszego kształcenia się. Poznają oni kierunki, warunki
kształcenia, mają okazję skorzystać z przygotowanych dla
nich zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
mają kontakt ze studentami uczelni. Staramy się, by nasi
uczniowie jak najwcześniej poznali ofertę dydaktyczną uczelni,
by mogli się podczas pobytu w naszej szkole przygotowywać
się do dalszego rozwoju. Oferta szkolnictwa WAT-u jest zbliżona do kierunków kształcenia w naszej szkole.

Fot.  Leszek Chemperek/CO MON,  Sebastian Jurek/WAT

rek. Silną stroną Akademii zawsze był poziom naukowy
i działalność badawcza. W minionym roku kadra naukowa
Akademii opublikowała ponad 500 artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, w tym 260 z tzw. listy
filadelfijskiej. Rozpoczęto realizację 72 nowych projektów finansowanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, w tym
w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020. Obecnie
w Akademii realizowanych jest łącznie 266 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Powołaliśmy pierwszą wśród
uczelni mundurowych Szkołę Doktorską – wyliczał sukcesy
naukowe rektor-komendant WAT.

W dniu 3 października 2019 r. w naszej szkole
gościliśmy przedstawicieli Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia był mgr inż. Wiesław Szczygielski, koordynator współpracy WAT ze szkołami w pionie
prorektora ds. studenckich. Dzień ten był pełen
wrażeń. Wykład wygłosił dr inż. Konrad Zubko,
natomiast dr Wiesław Borys oraz Dorota Adamska z Instytutu Fizyki Technicznej Wydziału Nowych Technologii i Chemii zaprezentowali pokazy
fizyczne.
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zywały nietypową stronę omawianych zagadnień fizycznych.
Wszystkie doświadczenia były krótko wyjaśniane.
Tak zorganizowane pokazy są ogromną pomocą w realizacji
podstawy programowej, szczególne w technikach. Nasi uczniowie mają do minimum okrojone godziny przedmiotów teoretycznych z uwagi na dużą ilość godzin przedmiotów zawodowych. Przygotowanie doświadczeń wymaga przeznaczenia
na to dużej ilości czasu i odpowiedniego wyposażenia zaplecza
w pomoce naukowe, a w najmniej nieoczekiwanym momencie potrafią „nie wyjść” – zgodnie z prawami Murphy’ego.
Jestem wdzięczna panu dr. Borysowi za podpowiedź co do innych nietypowych i prostych doświadczeń, jakie mogę poprowadzić u nas w szkole, by przybliżyć zagadnienia, których
do tej pory nigdy z uczniami nie realizowałam w ten sposób.
W spotkaniu, z uwagi na możliwości lokalowe, mogły brać
udział tylko wybrane klasy i byli to uczniowie klas mechatronicznych, realizujących w naszej szkole fizykę z zakresu
rozszerzonego.
Zajęcia bardzo się spodobały uczniom, a oto wybrane
wypowiedzi niektórych z nich:
• Podobały mi się doświadczenia z drgań. Bardzo dobrze została zaprezentowana zasada zachowania energii w ruchu
drgającym, dudnienia fal dźwiękowych i zjawisko rezonansu.
Teraz bardziej rozumiem, o czym mówiliśmy na lekcjach.
• Na lekcji oglądaliśmy film tłumaczący zasadę działania
światłowodu, ale dopiero zobaczenie tego na żywo spowodowało, że ta informacja do mnie dotarła. Światłowód
jest już przecież w powszechnym użyciu.
• Mnie się najbardziej podobały doświadczenia ze składaniem światła laserowego w lusterkach. Zapamiętam,
że ilość pętli jest związana ze stosunkiem częstotliwości.
• Najciekawszą dla mnie częścią pokazów było zachowanie się światła w różnych materiałach oraz wyładowania
elektryczne w różnych gazach.
• Nie potrafię powiedzieć, które doświadczenie było najciekawsze. Wszystkie były bardzo ciekawe, dobrze wytłumaczone i proste do zrozumienia.
• Podobało mi się, że fizyka została pokazana jako zabawa.
Pokazowe doświadczenia pozwoliły mi zrozumieć, jak wiele
fizyki spotykam w życiu codziennym i to, że nie zdajemy sobie
z tego sprawy, jak wszystko to działa i jakie to jest proste.
SPIS TREŚCI
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• Przygotowanie osób było bardzo profesjonalne, dzięki
nim poszerzyłem swoją wiedzę z różnych zakresów fizyki. Prezentowane doświadczenia pozwalały łatwo zrozumieć dany temat. Były przedstawiane w sposób prosty
i przejrzysty. Jeśli byłaby taka możliwość, to z chęcią bym
powtórzył takie spotkanie.
• Nie codziennie można obserwować takie doświadczenia…
• Uważam, że taką zabawę z fizyką powinni oglądać wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezentacja była bardzo dobrze skonstruowana, czytelna
i łatwa do zrozumienia.
• Dzięki takim pokazom i doświadczeniom fizyka jest prosta i bardzo interesująca.
• Nauczyciele z WAT-u skomplikowane zasady fizyki przedstawili w sposób prosty i to mi się bardzo podobało.
W czasie trwania zajęć z wybraną grupą młodzieży
mgr inż. Wiesław Szczygielski oraz studenci WAT-u,
szer. pchor. Michał Cop oraz szer. pchor. Konrad Głodek, na zorganizowanym stoisku promocyjnym zachęcali
resztę uczniowskiej społeczności do zainteresowania się
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rownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych, w którym funkcjonować będzie laboratorium.
Otwarcie nowej pracowni przeznaczonej do szkolenia podchorążych w zakresie środków łączności jest
kolejnym przykładem wsparcia Wydziału Elektroniki
przez polskie firmy dostarczające najnowocześniejsze
rozwiązania łączności dla Polskich Sił Zbrojnych. Jest
to również kontynuacja procesu rozbudowy bazy laboratoryjnej wydziału o elementy środowiska federacyjnej sieci misyjnej FMN.
studiami na uczelni. Opowiadali o kierunkach, zasadach
przyjęcia, studiach, cierpliwie odpowiadali na wszystkie
zadawane pytania.

System taktycznej łączności pola walki RADION® pozwala na realizację bezpiecznej łączności danych i fonicznej pomiędzy elementami oddziałów i pododdziałów
taktycznych, od szczebla drużyny do szczebla batalionu,
z zapewnieniem łączności do elementów szczebla operacyjnego (np. brygady). System RADION® wykorzystuje do realizacji łączności utajnionej terminale spełniające wymagania protokołów SCIP, zapewniając na polu
walki szyfrowanie informacji od abonenta do abonenta
na wymaganym poziomie poufności. Do realizacji łączności radiowej wykorzystuje m.in. szerokopasmową
sieć taktyczną pola walki złożoną z programowanych
radiostacji szerokopasmowych R‑450C (SDR – software defined radio), z dostępem do podsystemu radioliniowego, realizującą skuteczną wymianę danych przez
zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania.
Zapewnia jednocześnie odpowiednią pojemność i nie-

Podsumowując całe wydarzenie, życzylibyśmy sobie,
by takie spotkania odbywały się częściej i dotyczyły również innych dziedzin wiedzy.
Ewa Wiertel, nauczyciel fizyki

Otwarcie Laboratorium FMN na Wydziale Elektroniki
8 października w Instytucie Telekomunikacji Wydziału
Elektroniki WAT odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium FMN. W inauguracji uczestniczyli szef Zarządu
Kierowania i Dowodzenia P6 gen. bryg. Robert Drozd,
właściciel firmy Transbit sp. z o.o. dr inż. Jan Jach, wraz
prezesem firmy mgr. inż. Zbigniewem Soporkiem, oraz
doradca prezesa CTM SA Jan Załęski. Wydział Elektroniki reprezentowali dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prodziekani: ds. kształcenia i rozwoju dr hab.
inż. Dariusz Laskowski, ds. naukowych dr hab. inż. Mateusz Pasternak, ds. studenckich ppłk dr inż. Jarosław Bugaj,
zastępca dziekana ds. wojskowych płk dr inż. Adam Słowik, dyrektor Instytutu Systemów Łączności płk dr hab.
inż. Zbigniew Piotrowski i dr inż. Piotr Łubkowski, kie-
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Radiostacja typu RKP-8100 to radiostacja taktyczna
wąskopasmowa, przeznaczona do pracy w zakresie
częstotliwości od 1,5 MHz do 512 MHz. Zapewnia
łączność głosową oraz transmisję danych przesyłanych poprzez standardowe protokoły i interfejsy (IP,
SMTP, POP3, Ethernet, RS232). Należy do grupy radiostacji systemu SDR i zapewnia obsługę przebegów
sygnału (waveform) wymaganych do pracy w pasmach
HF, VHF i UHF. Radiostacja należy do nowej generacji cyfrowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, spełniających wymagania STANAG 4203, STANAG 4204
oraz STANAG 4205.
Piotr Łubkowski

Co wybrać?
PROPOZYCJE NAWY

Fot.  Sebastian Jurek;  NAWA

W poprzednim artykule dotyczącym Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej ogólnie przybliżona została działalność NAWY, jej cele, strategia. Teraz chciałabym szczegółowiej przedstawić
wybrane programy. NAWA oferuje zróżnicowane możliwości wnioskowania o środki finansowe
i kieruje swoje propozycje nie tylko do indywidualnych osób (naukowców, doktorantów, studentów polskich, studentów zagranicznych), ale
także do uczelni i instytucji. Są programy, w których przewidziane są krótko- i średnioterminowe
działania, jak i programy, w których możliwe
są działania w dłuższym okresie.
Fot.  Wiesław Szczygielski;  Sebastian Jurek

Dzięki współpracy Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej z polskim przemysłem, baza laboratoryjna Wydziału powiększyła się
o kolejne nowoczesne rozwiązania. Dostarczone
do WAT przez firmę Transbit sp. z o.o. i Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
SA (OBR CTM SA) taktyczne systemy łączności radiowej i przewodowej stanowią zalążek nowo powstającego laboratorium FMN (Federated Mission
Networking). Zarówno wykładowcy, jak i studenci
będą mogli teraz korzystać z najnowocześniejszego,
w pełni funkcjonującego sprzętu łączności. Dzięki
nowemu wyposażeniu poznają również najnowsze
usługi funkcjonalne zdefiniowane w ramach NATO
FAS (Functional Area Systems).

zawodność dostawy fonii, wideo, danych telemetrycznych, informacji z sensorów czy uogólnionego obrazu
sytuacji operacyjnej na szczeblu taktycznym.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Andersa jest skierowany do osób narodowości polskiej,
z określonych krajów, posiadających Kartę Polaka. Program oferuje możliwość odbycia studiów (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej) na każdym stopniu, w języku polskim, w uczelniach polskich
oraz comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów
utrzymania. W ramach programu jest możliwość odbycia rocznego kursu przygotowawczego przed podjęciem studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na warunkach stypendialnych. Celem kursu
jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego
oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych
z tokiem przyszłych studiów.
Program PROM jest ukierunkowany na doktorantów
i kadrę akademicką (doktoranci muszą stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu). Jego celem
jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji oraz wzrost
mobilności doktorantów i kadry akademickiej z Polski
i zagranicy. W ramach programu mogą być realizowane
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wyjazdy i przyjazdy (od 5 do 30 dni) w celu: aktywnego
udziału w konferencji zagranicznej, zebrania materiałów
do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego, udziału
w szkole letniej/zimowej, udziału w krótkich formach
kształcenia, np. kursach, warsztatach, stażach zawodowych, udziału w kwerendach archiwalnych/bibliotecznych,
prowadzenia zajęć dydaktycznych, udziału w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego, realizacji krótkich form kształcenia podnoszących kompetencje uczestnika.

• rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją
w domu poprzez: organizowanie międzynarodowych
spotkań/wydarzeń, prowadzonych w językach obcych,
• organizacja spotkań/warsztatów lub seminariów albo
innych działań ukierunkowanych na integrację międzykulturową,
• przygotowanie punktów Welcome Center (punktów
do obsługi studentów i kadry zagranicznej).
Celem programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej,
realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw
akademickich. Działania, jakie mogą być podejmowane
w ramach programu to m.in.:
• budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań będących przedmiotem projektu,
• nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami w celu dostosowania oferty edukacyjnej
Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych,
• organizacja wymiany / wykładów / wizyt studyjnych / staży przemysłowych w siedzibie Partnerów
lub przedsiębiorców,
• opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych,
• rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod
kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów,
• rozwój systemu zarządzania jakością w zakresie
kształcenia w instytucjach partnerskich,
• prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych
w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów.
W programie Welcome to Poland projekt może być realizowany z partnerami (z Polski lub z zagranicy), takim jak:
uczelnie, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe,
jednostki administracji publicznej lub przedsiębiorstwa.
Programy wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej umożliwiają
wyjazdy (od 5 dni do 12 miesięcy) oraz przyjazdy (od 3 dni
do 12 miesięcy). Ich celem jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz nawiązanie lub wzmocnienie współpracy akademickiej pomię-
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Warto znaczyć, że NAWA podejmuje działania także
w zakresie promocji i komunikacji (strona internetowa
Go! Poland, NAWA, kanały społecznościowe, materiały promocyjno-informacyjne), jak również organizuje spotkania i szkolenia (np. Direct to Internationaliza-

Fot.  NAWA.  Agnieszka Różnowicz

Programy Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe i Welcome to Poland są skierowane do uczelni i instytucji. Celem programu Welcome to Poland jest
wzrost potencjału instytucji poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne
miejsca obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu.
Działanie obligatoryjne, które należy uwzględnić w tym
programie, to szkolenie kadry dydaktycznej, naukowej
i administracyjnej do obsługi studentów i kadry z zagranicy (np. szkolenia międzykulturowe, językowe). Inne
działania, jakie można podjąć w ramach programu to np.
• działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry
z zagranicy poprzez przygotowanie informatorów,
przewodników w językach obcych dla studentów/
kadry z zagranicy,

WAT ma podpisaną umowę ramową z NAWĄ w celu
ułatwiania obywatelom innych państw podejmowania i odbywania studiów, kształcenia w szkołach doktorskich, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia na uczelniach
polskich. Umowa obejmuje m.in. Program Stypendialny
dla Polonii, przyjazdy studentów zagranicznych, z którymi
Polska ma zawartą
dwustronną umowę o współpracy
międzynarodowej
na cały cykl studiów
lub część studiów,
staże, kurs przygotowawczy do studiów I i II stopnia.
Ponadto – w ramach
wymiany bilateralnej naukowców Canaletto (pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską) – na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT została podpisana
umowa (na 3 lata) na projekt Active metamaterials based
on new generation liquid crystals.

Fot.  NAWA,  Agnieszka Różnowicz

Letnie kursy języka i kultury polskiej to intensywne kilkutygodniowe kursy wakacyjne organizowane przez
wiodące ośrodki nauki języka i kultury polskiej przy polskich uczelniach. Przeznaczone dla studentów zagranicznych uczących się języka polskiego jako obcego, a także
tych, które dopiero planują rozpocząć naukę oraz dla
pracujących w zagranicznych ośrodkach akademickich
cudzoziemców – lektorów języka polskiego. Program
kursów obejmuje naukę języka polskiego jako obcego
na poziomach A1–C2, wykłady dotyczące historii i kultury polskiej, wycieczki, zwiedzanie wystaw, spotkania
integracyjne. Oprócz możliwości bezpłatnego udziału
w kursie oraz w programie kulturalnym uczestnicy otrzymują wyżywienie i zakwaterowanie oraz stypendium.

dzy polskimi i zagranicznymi instytucjami
systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Celem wyjazdu studenta, doktoranta
lub pracownika naukowo-dydaktycznego lub może być: odbycie stażu, studiów
częściowych albo studiów II stopnia lub
doktoranckich, wizyta studyjna, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, udział
w szkole letniej języka i kultury kraju
partnerskiego, prowadzenie w ośrodku
goszczącym zajęć dydaktycznych, inne
formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów,
pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

tion, Direct to Recognition, Dzień z NAWA).
Udział w programach NAWY przyczynia
się do podnoszenia kompetencji studentów i pracowników uczelni, nawiązaniu
lub rozszerzeniu kontaktów zagranicznych
i współpracy międzynarodowej, wzrostu
potencjału uczelni w zakresie umiędzynarodowienia, promocji szkolnictwa polskiego za granicą, upowszechnienia dobrych
praktyk, budowania marki uczelni za granicą, umożliwia osobom z zagranicy realizację studiów ze stypendium w uczelniach
polskich, wymianę akademicką, zapoznania się z polską nauką, kulturą i dziedzictwem, wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski. Warto korzystać
z możliwości proponowanych przez NAWĘ. Istotny jest
pomysł na działania, wybór programu odpowiedniego
do potrzeb i możliwości, zachęcenie innych osób do zaangażowania się w projekt. Należy też wziąć pod uwagę,
że część projektów może być przygotowywana i składana
indywidualnie, część wymaga pracy zespołowej. Należy
też uważnie czytać regulamin danego programu, gdyż
zasady projektu mogą ulegać zmianom.
Podsumowując: dlaczego warto wybrać współpracę
z NAWĄ?
• posiada ciekawą, elastyczną i zróżnicowaną ofertę
programów, w ramach których można realizować
innowacyjne projekty,
• udział w projektach przyczynia się do realizacji celów
związanych z umiędzynarodowieniem wytyczonym
przez poszczególne uczelnie, jak również stanowi
formę promocji uczelni,
• ma rozbudowane zespoły pracowników, co stanowi
wsparcie dla Wnioskodawców,
• tworzy platformę wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk.
Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z ofertą
programów NAWY dostępną na stronie:
https://nawa.gov.pl/programy-nawa.
Agnieszka Różnowicz

Nazwa programu

Korzyści

Rodzaj wniosku

Program PROM

wzrost liczby mobilności zagranicznej
doktorantów

instytucjonalny

Program Akademickie Partnerstwa
Międzynarodowe

rozwój współpracy międzynarodowej uczelni

instytucjonalny

Program Welcome to Poland

wzrost liczby przyjeżdżających studentów
i nauczycieli zagranicznych, promocja uczelni
za granicą

instytucjonalny

Program stypendialny dla Polonii
im. gen. Andersa

wzrost liczby studentów polonijnych na cały
tok studiów

indywidualny z udziałem uczelni

Programy wymiany osobowej
studentów i naukowców w ramach
współpracy bilateralnej

wzrost liczby mobilności zagranicznej
doktorantów

indywidualny z udziałem uczelni
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LOŻA STUDENTÓW

PROM do umiędzynarodowienia

W roku akademickim 2019/20 doktoranci oraz
pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej
otrzymali możliwość udziału w międzynarodowej wymianie naukowej, w całości finansowanej
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej1.
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czterdziestu
dwóch naukowców z Akademii weźmie udział w programie wymiany stypendialnej, polegającej na pozyskiwaniu
materiałów do artykułów naukowych, wykonywaniu pomiarów przy wykorzystaniu unikatowej aparatury badawczej niedostępnej w Polsce, a także uczestnictwie
w konferencjach, szkoleniach i kursach organizowanych
na całym świecie. Długość pobytu za granicą uzależniona będzie od charakteru przedsięwzięcia i wyniesie
od 5 do 30 dni. W ramach wymiany Akademia będzie
gościć sześciu doktorantów i dwóch pracowników naukowych z zagranicy – przy wsparciu pracowników naukowych z Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz
Instytutu Optoelektroniki będą pozyskiwać materiały
do artykułów naukowych oraz opracowywać wspólne
międzynarodowe wnioski grantowe. Okres realizacji
projektu PROM pokrywa się z długością roku akademickiego, co oznacza, że każdy z uczestników ma prawo do wybrania dogodnego dla siebie terminu wyjazdu od października 2019 r. do września 2020 r. Dzięki
1

www.nawaprom2019.wat.edu.pl

Erasmus experience
W roku akademickim 2018/2019 31 studentów
zagranicznych (z krajów takich jak: Bułgaria, Turcja, Hiszpania, Włochy, Czechy, Węgry, Rumunia)
realizowało część studiów lub odbywało praktykę
w WAT na Wydziałach Cybernetyki, Elektroniki,
Mechanicznym, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Nowych Technologii i Chemii.

pozyskanym z NAWA środkom, każdy z uczestników
otrzyma zryczałtowane dofinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenia, wizy, kosztów utrzymania, a także zwrot opłat poniesionych za udział w konferencjach,
szkoleniach i kursach.

Studenci zagraniczni otrzymywali wsparcie merytoryczne od koordynatorów wydziałowych, jak również wsparcie administracyjne od koordynatora uczelnianego, który pomagał również w adaptacji, integracji i aktywizacji.
WAT-owscy opiekunowie wspierali studentów zagranicznych pod względem organizacyjnym, jak również w kontaktach z koordynatorami wydziałowymi i koordynatorem uczelnianym oraz w bieżących sprawach związanych
z pobytem w Akademii. Studenci zagraniczni poznawali
system kształcenia w Polsce, a także kulturę Polską, jak
również specyfikę naszej Alma Mater jako uczelni o charakterze wojskowym. Studenci zagraniczni są częścią
społeczności akademickiej WAT podczas studiów lub
praktyk, a ich obecność stanowi o charakterze międzynarodowym uczelni i wzbogaca kontakty międzynarodowe. W tym kontekście warto stwarzać warunki dla
przyjeżdzających studentów (rozbudowana oferta edukacyjna w języku angielskim, tworzenie grup międzynarodowych na zajęciach, oferta aktywności poza zajęciami
dla zagranicznych studentów). Poniżej relacja studenta
z „Henri Coandă” Air Force Academy (Rumunia), który
zrealizował część studiów w ramach programu Erasmus+
w WAT na Wydziale Elektroniki.

Realizacja projektu PROM w Wojskowej Akademii Technicznej stała się możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników Działu Nauki WAT. Z początkiem roku w DNA
przeprowadzony został proces rekrutacji uczestników –
do udziału zgłosiło się siedemdziesięciu jeden kandydatów,
z których zakwalifikowano pięćdziesięciu najlepszych,
spełniających niezbędne kryteria formalne. Na podstawie
zaakceptowanej przez prorektora ds. naukowych listy
rankingowej, opracowany został wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej i skierowany do realizacji jako pierwszy projekt instytucjonalny z naszej uczelni.
Władze Wojskowej Akademii Technicznej od lat podejmują starania zmierzające do podniesienia stopnia umiędzynarodowienia i zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na wszystkich wydziałach. Już dziś można śmiało
stwierdzić, że realizacja projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej wpisze się w te cele, umacniając pozycję Akademii
w systemie szkolnictwa wyższego jako otwartej, nowoczesnej uczelni nowej generacji.

Agnieszka Różnowicz

ABOUT ERASMUS PERIOD IN POLAND

Anna Spadło
Karol Komorowski

Hello! My name is Adelin Florin Poenaru and
I am student at “HENRI COANDĂ” AIR FORCE
ACADEMY from Braşov. I am writing to present
my personal experience and impression about Erasmus mobility at the Military University of Technology, Warsaw, Poland.
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Union student exchange program since 2014 until 2020.
This program combines education, sports, training courses in different fields of activity. This program has an
important role in creating relationships between participants, in exchanging experience and to learn some things
about each culture from all over the world.

Fot.  Pixabay.com / Pexels

Fot.  Pixabay / 422737 (edycja: Mariusz Maciejewski)

All of us know that Erasmus+ represents a European

I graduated from Military High School in 2017 and I was
admitted to the Air Force Academy. Since the first year
in academy, I wanted to participate in such kind of program. After I completed the first academic year, I passed
the examination for Erasmus and I was accepted to the
program. Finally, my dream became true.
In October 2018, I arrived at Military University of Technology in Warsaw. Everything was new for me: other places, another culture and another kind of thinking. I was
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amazed about so many things that I found in Poland. Because my period of mobility was between October 2018
and February 2019, I thought that I must do a lot of things
in this 4 months period. So, I met other Erasmus’ students who became my new friends and we did a lot of
things together. Poland became my new home, and the
people from there became my new family.
I realized that Military University of Technology, where
I studied in Erasmus mobility, represents one of the most
important military academies from Eastern Europe that
prepare the future military and civil engineers. Almost
10.000 students study at MUT and there are more than
900 lecturers. Furthermore, I learnt that prospective
students could choose from one of the 8 faculties and
one of more than 20 fields of study. It was really interesting that there are military and civil students together.
After graduation from the Air Force Academy, I will became a radio officer, so I have studied electronics at MUT.
At that university I had chosen some subjects that were
equivalent to the subjects of the academy to my native country. My classmates from Romania and me had lectures
together with two students from Hungary, one from Italy,
and another one from Turkey. An interesting thing was
when we took the exam together with Polish students.
The Polish university was really impressive for me because I have never seen such a big campus and so developed
infrastructure. On the campus, there are a big park, a library, 2 dining rooms, 5 dormitories, buildings for each
field of study, a post office, a hotel and a pool. I could
practice different sports on the stadium, or in the gym.
I enjoyed very much the possibly to practice sports every Wednesday and Thursday evening with one instructor
or teacher…that activity is called “cross fit”. At MUT,
there are some special groups that conduct research in
each field of study. Like every military unit, this military
unit offered us many opportunities to improve our skills
but also centres for relaxation.
As intercultural activities, we did a lot of trips and activities together. For example in the first weekend after
our arrival, Polish students organized a trip to Gdansk
and other two adjacent towns: Sopot & Gdynia. We went
walking along the seaside of the Baltic sea. In the next
weeks we visited Warsaw to gain knowledge about PoSPIS TREŚCI
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lish culture and traditions, but also to entertain. After
we familiarized with some places, we organized other
trips to Wroclaw, Krakow, Auschwitz, Poznan and Deblin. In our last weekend in Poland in February, each
of us decided to visited a different town. So, I decided
to visit Lublin. In all this Erasmus period, we had the opportunity to work together and form a good team. For
example, one evening, when we visited Worclaw, all of
our phones were turned off. We were in the centre of
town and we didn’t know what bus or tram we should
take to arrive at our hostel. So we had to find a map
of the town. I think that in that way we developed our
self-confidence.

HOBBY

For me, the Erasmus+ Program represents a good opportunity to gain knowledge about other countries, their
culture and traditions and also to meet new people and
make friends, so this represent a chance to socialize in
other ways. Furthermore, after this experience I became independent and more self-confident. Regarding the
educational aspect, it helped me to understand the logistical resources and to bring new ideas into my country.
I hope to participate again in new Erasmus program in
other countries, but I also wish to visit Poland again and
meet my friends from there.
Adelin Florin Poenaru

Słowackimi ferratami
Ferraty – żelazne drogi, zwłaszcza Alp Julijskich
i Dolomitów. Powstawały podczas pierwszej wojny światowej jako drogi dojściowe do stanowisk
ogniowych. Ponieważ wiodły zwykle eksponowanym terenem, wyposażano je w metalowe udogodnienia: pręty służące za poręcze, drabinki, stopnie.

Skalka. Pokonywanie blisko osiemdziesięciometrowego linowego mostu
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5 euro od osoby udostępniony turystom. Większość
szlaku poprowadzono trawersami nad łożyskiem potoku.
Niemałych problemów dostarcza także pokonanie wykrotów z mokrymi i śliskimi belkami. Na koniec zostaje
do pokonania (po klamrach) wysoki próg i dochodzi się
do znakowanej ścieżki.

Pas biodrowy połączony jest z lonżem składającym się z dwóch
pętli, który za pomocą karabinka wpięty został w metalową linę.  
Lonż składa się z dwóch pętli z karabinkami, aby podczas przepinania nie pozostawać bez autoasekuracji

W Europie chodzenie po ferratach stało się wypoczynkiem rodzinnym. Instalowane są coraz to nowe przejścia, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.

Pierwsza z nich – Ferrata HZS – prowadzi z miejscowości
Martin na Martinské Hole. Została ona poprowadzona
żlebem, którym płynie potok. Progi skalne, na których
tworzą się wodospady, zostały ubezpieczone liną oraz
zamontowano na nich klamry ułatwiające wspinanie.
W dwóch miejscach nad łożyskiem potoku przerzucono linowe mostki.
Druga znajdowała się w Górach Kremnickich, koło Bańskiej Bystrzycy, rejon Skalka. Zostało tu zbudowane całkiem od zera kilka ferrat. Blisko osiemdziesięciometrowy most linowy, zawieszony na wysokości trzydziestu
metrów, został otwarty w bieżącym roku i przyciąga
ogromne rzesze żądnych wrażeń turystów. W rejonie
Skali znajduje się kilka ferrat o trudnościach od A – wiszący most do E – Vyzva (tłum.Wyzwanie), która jest
ponoć najtrudniejszą ferratą Słowacji. Trudność większości obiektów Skalki nie przekracza C (w skali od A –
najłatwiejsza do G – najtrudniejsza) i pokonywana jest
także przez dzieci.
Ostatnia z pokonanych ferrat znajdowała się w Słowackim
Raju – dobrze znanym rejonie turystycznym położonym
niedaleko od miejscowości Poprad. Wiodła ona wąską
dolinką o nazwie Kysel. Kiedyś prowadził tamtędy ubezpieczony szlak turystyczny, ale po pożarze w 1976 r. ubezpieczenia zostały zniszczone i szlak zamknięto. Po czterdziestu latach został ponownie odtworzony i za opłatą
GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Ferrata HZS. Pokonywanie skalnego progu o trudności C w pobliżu
wodospadu

W Polsce ograniczamy się tylko do budowy parków linowych. A przecież jest wiele rejonów, gdzie ferraty
mogłyby powstać. Na przykład wapienne skałki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej czy piaskowcowe skały Sudetów. Być może kiedyś powstaną tam ferraty. Ale
póki co, zapraszam do odwiedzenia nie tylko Słowacji,
lecz także Rumunii i Bułgarii, do których moda na ferraty już dotarła.
Leszek Opyrchał

Przebudzenie
Fot.  Anna Szyndler,  Leszek Oprychał;  archiwum prywatne

Gwałtowny rozwój instalacji nowych ferrat nastąpił
po 2000 roku. Zostały one zbudowane nie tylko w ich
ojczyźnie (we Włoszech), lecz także we Francji, Austrii,
Niemczech. Również nasi południowi sąsiedzi, Słowacy,
stworzyli wiele nowych ferrat. Kilka z nich miałem przyjemność odwiedzić w sierpniu bieżącego roku.

Skalka, Most linowy na ferracie Turbačova Veža

Fot.  Anna Szyndler,  Leszek Oprychał

Po zakończonej wojnie żelazne drogi zaczynały być wykorzystywane przez turystów jako atrakcyjne szlaki górskie. Zaczęto budować ubezpieczone drogi tylko w celu
umożliwienia wejścia turystom na dany wierzchołek. Tak
powstała jedna z najbardziej znanych, turystycznych ferrat – prowadząca z doliny Vrata przez próg, a następnie
granią przez Mały Triglav na Triglav (2864 m n.p.m.) –
najwyższy wierzchołek Alp Julijskich. Budowa ferrat nie
ominęła także polskich Tatr. Osławiona Orla Perć to także ferrata posiadająca metalowe ubezpieczenia. Z czasem,
gdy rozwinęły się alpinistyczne techniki autoasekuracji,
w metalowe pręty zaczęto wpinać karabinki połączone
z uprzężą biodrową za pomocą dwóch odcinków nylonowej liny lub taśmy zwanej lonżem.

Pamiętasz? Jak mała byłaś, jak kwiaty zrywałaś i po polach latałaś…
Pamiętasz? Kiedy niczego się nie bałaś i nowe odkrywałaś…
Pamiętasz? Ten pierwszy promyk z rana, pierwszy raz zakochana…
Pamiętasz? Ach oboje wiemy, że nie…
Ta mała, śliczna i uśmiechnięta schowała się
UCIEKŁA
Rumiane policzki zamieniła w puste kieliszki
Straciła tę wiarę, nadzieję i dziecięcą radość…
A może?!
Może… może to wróci
Jak zamkniesz oczy na siebie, jak dziecko, co kroki pierwsze stawia i miłości wiele miała
Cały świat kochała!
Której nie straszne są lęki i matczyne jęki
Gdzie wszędzie widzi nowy, wspaniały! Świat
Tak to ten moment przebudzenia z marazmu.
Wracaj do żywych!
Wracaj głupia istoto…
Monika Wrona
GŁOS AKADEMICKI 10/2019
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Wszyscy to znacie, ale i tak przeczytajcie

Amba fatima

Przeczytajcie mianowicie o najbardziej
zwartej i znaczącej kompilacji wiedzy jaką
posiadł człowiek (Harlow Shapley), o najbardziej rozpoznawalnej ikonie wszystkich nauk (Robert Hicks) i o kamieniu
z Rosetty przyrody (Rudy Baum). Przeczytajcie jeszcze raz o… układzie okresowym pierwiastków. Każdy z nas nie
tylko o nim czytał ale przy różnych okazjach musiał wykazywać się wiedzą o nim. Jaki więc
sens ma czytanie o tym jeszcze raz?

Z upływem studiów zmienia się postrzeganie wojskowej rzeczywistości i tak pounitarkowe
chodzenie krokiem defiladowym w „biedronce” zamienia
się w „powrót chwiejnym krokiem po okrążeniu (akademika) nad ranem”, a paniczny strach
przed spóźnieniem się z przepustki zanikł, gdy „pejotki” nie znaleziono
na biurku służby dyżurnej.

Odkrycie okresowości właściwości pierwiastków przypisuje się Dmitrijowi Mendelejewowi, ale udział w tym
odkryciu miało jeszcze co najmniej pięciu innych naukowców. Wiedza o układzie okresowym i o jego niezwykłości pozwala upewnić się w tym, że chemia jest nauką niezwykłą, o czym pisałem we wcześniejszych felietonach.
Obecnie znanych jest 117 pierwiastków chemicznych.
Dziewięćdziesiąt z nich tworzy związki chemiczne, czyli otaczającą nas (ludzi) materię i nas samych. Pozostałe
pierwiastki, wytworzone laboratoryjnie, w naturze nie
występują.

Na jakiej zasadzie znikają przepustki...yyy... problemy
podchorążych? To „amba fatima – było i ni ma”. Choć
podobno w wojsku nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. W myśl tej zasady goretexy (nawet bechatki)
ze stołówkowej szatni często trafiają w posiadanie innych. Towar jest tak chodliwy, że czasem zostaje zabezpieczony kajdankami. Skomplikowaną zagadką tej amby
fatimy jest zniknięcie OP-1 z lat 80. XX wieku. Mimo
lat eksploatacji, wciąż mają resurs. Posiadacz „opeka”
na rzepy to prawdziwy szczęściarz, niestety na jego
własność czyha wielu chętnych. Kleptomani tłumaczą

Na rysunku przedstawiono układ okresowy pierwiastków występujących w naturze z zaznaczeniem tych, których jest mało i których wkrótce może nie być na Ziemi.
Szacuje się, że do końca obecnego wieku zniknie hel. Jest
to pierwiastek, który „ucieka” w kosmos a jego zasoby
są ograniczone. Podobnie zachowuje się gazowy wodór.
On jednak rzadko występuje w takiej postaci.
Zasoby niektórych pierwiastków są bardzo małe, a pomimo tego są one wykorzystywane w dużych ilościach,
nie zawsze racjonalnie. Symbolem smartfona zaznaczono
na rysunku pierwiastki stosowane do produkcji komórkowych aparatów telefonicznych. Producenci smartfonów zużywają coraz więcej cennych pierwiastków. Myślę,
że wśród czytelników tego tekstu nie ma nikogo, komu
nie zaproponowano nowego smartfona, chociaż ma egzemplarz w pełni sprawny. Jest to jeden z przykładów
rabunkowego stosunku ludzi do natury i braku wyobraźni odnoszącego się do życia przyszłych pokoleń. Byłoby
dobrze, gdyby nasi potomkowie mieli z czego budować
smartfony i inne dobra do czasu, gdy zaczną sprowadzać
potrzebne do tego surowce z kosmosu. Ale czy zdążą
to zrobić w czasie, gdy na Ziemi będzie jeszcze życie?
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Dominika Daria Góralska

Z prof. dr. hab. inż. Janem Figurskim – wieloletnim
pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej,
znakomitym dydaktykiem i szkoleniowcem, a także aktywnym modernizatorem sprzętu i procedur
wojskowych rozmawiał Hubert Kaźmierski.
Ma Pan bardzo bogate doświadczenie: nie tylko
jako teoretyk akademicki, ale „liniowy” praktyk (32 Brygada Rakiet Operacyjno-Taktycznych
w Orzyszu; Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy). Jak z tej perspektywy ocenia Pan proces wdrażania akademickich
odkryć i rozwiązań w codziennym życiu „zwykłej” jednostki?
Prof. Jan Figurski: Wydaje mi się, że jest do dobre
przełożenie. Ja tę praktykę zdobyłem „samoczynnie”:
po skończeniu Akademii poszedłem do jednostki rakietowej do Orzysza – typowej jednostki liniowej, gdzie szkolono zwykłych żołnierzy. Spędziłem tam 10 lat, uczest-

Zygfryd Witkiewicz
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się, że to pamiątka po przedwieczu (brat babci), że mają
sentyment, ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o zapięcie na rzepy. „Wyparowują” również mopy i szczotki
do robienia rejonów „od początku korytarza aż do kolacji”. Sprzęt do czyszczenia wygląda podobnie, można
się pomylić. „Watki” również wyglądają identycznie,
ale jakich starań trzeba, aby się pomylić i wziąć przyszytą na naramiennik oznakę słuchacza WAT-u? Jak widać, podchorążowie to ambitne bestie, działający skrycie. Amba fatima ma też swoje zaklęcie – kontrola. Czar
ma ogromną moc sprawczą. Na hasło kontrola pojawiają
się wszystkie zaginione rzeczy i stan jest zgodny, choć
z izb żołnierskich (potocznie zwanymi „jamami”) wynoszone jest niemal wszystko. Zostaje wóz, krzesło, biurko, szafki (żeby schować żale a nie jakieś słoiki z grzybkami) i lampka (która dla podchorążego jest jedynym
światełkiem w tunelu). W końcu czego nie widać, tego
nie ma, ku uciesze kontrolujących. W zasadzie to jedyny przypadek amby fatimy, gdzie po kontroli wszystko
wraca, a pokoje znów zaczynają tętnic życiem jak kilkumiesięczne serki z wyprowiantowania.

Sama teoria to za mało

Fot.  Archiwum prywatne.  https://www.euchems.eu

Według Chemical Abstracts Service (www.cas.org/support/documentation/chemical-substances) obecnie znanych jest więcej niż 154 miliony organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. Szacuje się, że w ciele

Większość pierwiastków występuje tylko w związkach
chemicznych, ale niektóre – np. gazy szlachetne – w postaci pierwiastkowej. Niektórych pierwiastków jest bardzo dużo, a niektórych bardzo mało. Dużo jest na przykład węgla. Szacuje się, że w atmosferze Ziemi znajduje
się go ok. 870 gigaton, a w wiecznej zmarzlinie ok. 1600
gigaton. Jego obecność w tych miejscach ma duży wpływ
na życie na naszej planecie. O tym, jaki, napiszę w kolejnym felietonie.

Fot.  Archiwa prywatne;  Wydział Logistyki

W lipcu bieżącego roku ukazał się w „Tygodniku Powszechnym” artykuł profesor Marii Golonki z uniwersytetu Wrocławskiego. Chociaż coś o układzie okresowym
wiedziałem, to artykuł ten z przyjemnością przeczytałem. Znaczenie odkrycia układu okresowego jest tak
duże, że ONZ, w 150 rocznicę jego odkrycia, ustanowił rok 2019 rokiem układu okresowego pierwiastków:
Narody Zjednoczone chcą pokazać znaczenie chemii w promowaniu zrównoważonego rozwoju i w rozwiązywaniu wyzwań, m.in. w dziedzinie energii, rolnictwa, zdrowia i innych
ważnych sektorach.

człowieka jest ok. miliona związków chemicznych. Niektóre spośród nich są bardzo proste, składają się z kilku
atomów pierwiastków, np. CO2 , CH4, H2O zaś niektóre,
np. białka, mają w cząsteczce kilkaset atomów.

GŁOS AKADEMICKI 10/2019

nicząc w grupie kontrolnej, która sprawdzała brygady
przygotowujące rakiety do startu. Starałem się łączyć
wiedzę naukową z praktyką i zaszczepić w tej brygadzie
trochę takiego naukowego podejścia do problemów,
co początkowo budziło kontrowersje i słyszałem głosy:
A po co ci to? Ale nie poddawałem się i postanowiłem robić projekty, które byłyby użyteczne dla tych kursantów.
Wprowadziłem np. standy, które były pomocą teoretyczną – więc można powiedzieć, że wiedzę i umiejętności
dydaktyczne wyniesione z WAT-u przekładałem na praktykę. I muszę powiedzieć, że spotkało się to z uznaniem
nie tylko szkolonych żołnierzy, ale także moich przełożonych, którzy dostrzegali ten mój ciąg do nauki. Nawet szef wojsk rakietowych docenił moje zaangażowanie
i ułatwił mi przejście do WITU, ponieważ mój przełożony
nie chciał mnie „wypuścić” i zgodzić się na przeniesienie.
Trochę było mi żal tego Orzysza, gdzie spędziłem 10 lat
i włożyłem wiele pracy.
SPIS TREŚCI
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Proszę powiedzieć, jakie
doświadczenia wyniósł Pan
będąc świadkiem zmian
w logistyce – zwłaszcza
w kontekście naszego członkostwa w NATO?
We wcześniejszym systemie był
duży nacisk na ochronę tajemnicy: nie można było swobodnie
korzystać z literatury, instrukcje były zdawane codziennie, spotkałem się z sytuacją, że na wspólnych kursach
z żołnierzami ze Związku Radzieckiego nawet notatki
były sprawdzane, a niektóre sformułowania wykreślano. Ćwiczący z nami rosyjscy „dublerzy” byli po roku
odprawiani i nie dało się nawiązać kontaktu.
Ogromnym zaskoczeniem była np. wizyta we Francji
na szkoleniu SECOP, gdzie wszyscy mówili otwartym
tekstem, literatura i instrukcje były dostępne i dyskutowane. Ci z Zachodu wprost pytali: Jak to u was wygląda?
Jakie jest zarządzanie w przemyśle obronnym? Jakie programy wprowadzacie? I nie było to wyciąganie informacji, bowiem mówili o tym, co obowiązuje u nich – żeby
można było dyskutować i wyciągać wnioski, żeby podnosić efektywność.
Więc jest duża otwartość na merytoryczną dyskusje,
dzięki Internetowi jest też wymiana myśli i doświadczeń,
dobry dostęp do literatury. Nasi studenci mogą bez problemu wyjechać za granicę i tam studiować, my przyjmujemy tych spoza naszego kraju – jest więc dobra okazja
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Odszedł nasz Kolega płk Wiesław Barnat

Na ile logistyka wojskowa jest wstanie skorzystać
z osiągnięć będących udziałem logistyki cywilnej
(i vice versa)?
Cywile bardzo dużo od nas się uczą, ale i my od nich także, mamy wspólne konferencje. Oni sami mówią, że nie
ma potrzeby dzielić logistyki na jakieś dwie odrębne dziedziny. Jest przecież logistyka na Politechnice i na różnych
innych uczelniach. Chociaż muszę przyznać, że ta wojskowa ma jednak swoją specyfikę – jest dyscyplina, nie
może być rozwlekłości w czasie. Kiedy jednostka wychodzi w pole, wszystko musi być dostarczone na czas,
od terminowej dostawy zależy bardzo wiele różnych
aspektów, musi być zachowana gotowość bojowa, niezawodność sprzętu. Ale w logistyce cywilnej jest też coraz
większy nacisk, bowiem pojawia się coraz więcej zmiennych: towary z zagranicy, konserwacja takiego sprzętu...
Ale tu pomaga właśnie ta wymiana informacji – wszyscy
się uczą nawzajem i wszyscy na tym korzystają.

29 sierpnia 2019 roku, po długiej chorobie, odszedł
nasz Przyjaciel i Kolega Wiesław Barnat – pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, profesor doktor
hab. inżynier w zakresie mechaniki, wieloletni pracownik naukowy Katedry Mechaniki i Informatyki
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Profesor Wiesław Barnat, urodzony 12 czerwca 1972 r.
w Lubaniu, był pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego, a zarazem wysokiej klasy specjalistą z obszaru nauk
technicznych i obronnych. Był absolwentem Liceum Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu o specjalności
mechanik naprawy maszyn i urządzeń oraz Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Podczas nauki w Wojskowej Akademii
Technicznej studiował według indywidualnego programu
nauczania pod kierunkiem płk. prof. dr. hab. inż. Mariana Dacki, jednego z prekursorów polskiej szkoły Metody Elementów Skończonych oraz jednego z twórców
oprogramowania WAT-KM. W 1996 roku uzyskał tytuł
magistra i pozostał w Wojskowej Akademii Technicznej
na stanowisku dowódcy plutonu. W trakcie swojej pracy
na WAT przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej,
począwszy od inżyniera, asystenta, adiunkta, profesora
nadzwyczajnego, by w 2018 roku zostać zatrudnionym
na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze Mechaniki
i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

A jakie widzi Pan wyzwania (może zagrożenia,
a może szanse?) w coraz szybszym postępie technologicznym, który ujawnia się też i w tej dziedzinie?
Tak, ten postęp jest bardzo wysoki i widzę, że Zachód
nas wyprzedza. Wystarczy spojrzeć choćby na ranking
uczelni. Oni mają programy, które wdrażane są w większej ilości niż dzieje się to u nas.
To przekłada się od razu na publikacje. Różnią się także nakłady finansowe, dlatego jest gorzej
z tym przełożeniem na linii teoria – wdrożenie. Nasz przemysł
obronny niewiele ma do zaoferowania na eksport. Mało tego – zamiast projektować i produkować,
głównie kupujemy! To „najprostsza forma”, która jednak wiąże się
z uzależnieniem od zewnętrznych
dostawców i od innych krajów.
A co będzie, gdy nasz dostawca, w razie konfliktu (nawet nie pomiędzy naszymi państwami, ale takiego, wobec którego jest sceptyczny), nie dostarczy nam na czas
części zamiennych?

Prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat uzyskał 12 nagród ministerialnych za wkład w rozwój technologii poprawiających bezpieczeństwo uczestników zdarzeń drogowych,
wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową oraz
rozwój technologii poprawiających bezpieczeństwo żołnierzy i eksploatowanych pojazdów wojskowych. Uzyskał także 31 wyróżnień i medali, w tym Srebrny Krzyż
Zasługi RP, medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty
medal „Za zasługi dla obronności kraju” czy międzynarodowe odznaczenia za zasługi na rzecz innowacyjności.

Ponadto nasze pieniądze „wypływają” za granicę, zamiast
zasilać jednostki krajowe i być wykorzystywane do celów
rozwojowych. To nie tylko „wypływa” sprzęt wojskowy,
ale też drogi, przedszkola, szkoły… A jeśli już coś musimy kupować za granicą, zadbajmy o to, żeby ten sprzęt
był produkowany u nas! Tak przecież robią Indie – zabezpieczyli się ustawowo.
Na przykład po zrobieniu WR-40 Langusta miałem świetny zespół – chcieliśmy sami zrobić HIMARS-a. Mieliśmy
nasze podwozie, nasz układ kierowania... Usłyszałem,
że nie ma środków finansowych. Minęło 15 lat i kupujemy teraz całość! W tej sytuacji wdrażanie, eksploatacja,
serwis są o wiele droższe niż w przypadku produktu
krajowej produkcji.
Dziękuję za rozmowę.
GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Fot.  Archiwum KMiIS

Dzięki Pańskim staraniom logistyka stał się „pełnoprawnym” kierunkiem w Akademii. Z czasem,
poza Katedrą Logistyki na Wydziale Mechanicznym WAT, powstał Wydział Logistyki WAT. Teraz
oba wydziały kształcą logistyków – czy wg Pana
to się sprawdza? Czy te „dwie logistyki” różnią się?
Wydaje mi się, że mogłaby być jedna. Siły zbrojne, gospodarka narodowa dzięki logistyce funkcjonują – czy
jest ona „wojskowa”, czy nie, to i tak jest przecież zaopatrzenie, cały ten łańcuch: ktoś musi planować, ktoś
inny zapewnić transport, jeszcze
następni: magazynowanie, rozliczanie itd. I to jest jedna logistyka.

do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i udoskonalanie tych systemów.

Fot.  Archiwum prywatne

I takie przełożenie z teorii na praktykę zostało mi do teraz. Nawet dziś, podczas zajęć ze studentami, staram
się wszystko przedstawić w aspekcie praktyki, bowiem
sama wiedza teoretyczna – bez umiejętności wykorzystania w praktyce – to za mało.
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Rozwiązania powstałe w ramach projektów naukowo-badawczych, w których Profesor Barnat był kierownikiem, były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności, m.in.
podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości,
Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, International Trade Fair iENA 2010 „Ideas – Inventions – New products”, Międzynarodowej Wystawy
Innowacji SIIF w Seulu, Międzynarodowej Warszawskiej
Wystawy Innowacji IWIS, Międzynarodowych Targów
Wynalazczości Concours Lepine, Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX
2013 w Kuala Lumpur oraz podczas Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków INST 2013 w Tajpej. Były także
nagradzane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wówczas zespoły kierowane przez Profesora Wiesława Barnata uzyskały nagrodę
GŁOS AKADEMICKI 10/2019

DEFENDER za Samobieżną Haubicę 155 mm KRYL oraz
średni samochód ratowniczo-gaśniczy ERGOTRUCK
na podwoziu Iveco Eurocargo ML 150E28 4 × 4.
Profesor Wiesław Barnat był także odznaczany licznymi
medalami i nagrodam za działalność naukową i dydaktyczną przez władze Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego. Artykuły i publikacje zawierające opis zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych, którymi kierował Profesor Barnat, były także
wyróżniane podczas krajowych i międzynarodowych
konferencji naukowych.
Profesor Wiesław Barnat wraz z zespołem opublikował
liczne artykuły w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej
oraz był także autorem/współautorem w ponad 70 artykułach wydanych przez recenzowane czasopisma zagraniczne i krajowe. Był także autorem i współautorem
licznych monografii i opracowań książkowych z obszaru
bezpieczeństwa i obronności państwa, ukierunkowanych
tematycznie na technikę pancerną i samochodową oraz
zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa żołnierzy na polu walki.
Był głównym wykonawcą oraz kierownikiem projektów badawczo-rozwojowych realizowanych na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Infrastruktury. W wyniku
współpracy w ramach konsorcjów przemysłowo-naukowych opracowane zostały m.in. takie rozwiązania
technologiczne jak:
• Kołowy pływający transporter opancerzony – mobilny nośnik systemów wykrywania i identyfikacji
SPIS TREŚCI
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Poza wyżej wymienionymi projektami realizował także
liczne ekspertyzy na zlecenie firm z sektora obronnego.
Był współautorem 6 patentów krajowych oraz europejskich, 12 zgłoszeń patentowych oraz 4 wzorów użytkowych, będących wynikiem realizowanych projektów
badawczo-rozwojowych. Wiele rozwiązań powstałych
w trakcie prowadzonych przez niego projektów naukowych zostało wdrożonych.

Jeżeli poszukujesz literatury na interesujący Cię
temat, a Google i Wikipedia nie wystarczają, skorzystaj z wiarygodnych źródeł informacji. Swoje
poszukiwania rozpocznij od zasobów Biblioteki
Głównej WAT.
Zacznij od Multiwyszukiwarki Primo. To jedno okno
wyszukiwawcze dostępne ze strony głównej Biblioteki (www.bg.wat.edu.pl). Primo pozwala szybko dotrzeć
do bibliotecznego katalogu, zasobów elektronicznych
oraz zasobów Open Access. Umożliwia jednoczesne
wyszukiwanie informacji o zbiorach drukowanych i elektronicznych. Łączy różnorodność wyszukiwania z łatwością korzystania. Multiwyszukiwarka Primo jest intuicyjna
i umożliwia filtrowanie wyników, które zawierają informacje o dostępności konkretnej publikacji.

realizowanych pod nadzorem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
W trakcie swojej kariery naukowej Profesor Wiesław
Barnat był promotorem 9 przewodów doktorskich, z których 4 zostały zakończone z wynikiem pozytywnym,
a podopieczni uzyskali stopień doktora nauk technicznych. W swojej działalności dydaktycznej na uczelni był
także promotorem w 6 pracach dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich.

Jeśli interesują Cię wyłącznie zbiory w formie tradycyjnej, to ich przeszukanie (i odnalezienie w szybki sposób)
umożliwi także katalog online Biblioteki. W katalogu tym
zasoby biblioteczne możesz przeszukiwać wybierając
rodzaj dokumentu: książka, czasopismo, konferencja,
a w obrębie rodzaju dokumentu możesz zawęzić pole
wyszukiwania m.in. do: tytułu, autora, hasła przedmiotowego, języka dokumentu, roku wydania, sygnatury,
numeru ISBN oraz ISSN.

Swoją wiedzę i dorobek naukowy wykorzystywał także
w procesie recenzowania prac habilitacyjnych, doktorskich, monografii oraz prac magisterskich i inżynierskich.
Był również recenzentem wielu publikacji zgłaszanych
do krajowych oraz zagranicznych wydawnictw naukowych.

Ważne! Zarówno do katalogu online, jak i do Multiwyszukiwarki Primo, logujesz się w ten sam sposób:
Login: PESEL
Hasło: imię ojca lub imię czytelnika (wielkość liter i obecność polskich znaków nie mają znaczenia).
Pamiętaj! Po pierwszym logowaniu należy zmienić
hasło.

Profesor Wiesław Barnat został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim
bliskim naszego przyjaciela składają Władze Wydziału
Mechanicznego oraz Koleżanki i Koledzy z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Doskonałym źródłem informacji są również zasoby elektroniczne dostępne poprzez zakładkę e-źródła. Biblio-
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teka Główna WAT oferuje 22 bazy (konsorcyjne oraz
w licencji krajowej). Są to zarówno zasoby pełnotekstowe, abstraktowe, jak i bibliograficzno-bibliometryczne.
W głównej mierze wydawcy oferują bazy interdyscyplinarne. Znajdziesz tam artykuły, abstrakty i książki elektroniczne, m.in. z zakresu: techniki, automatyki, elektroniki, optoelektroniki, optyki, nanotechnologii, mechaniki,
biotechnologii. W ofercie znajdują się także bazy typowo dziedzinowe. W związku z tym, jeśli Twoją domeną
jest np. chemia czy fizyka, możesz skorzystać np. z baz
Reaxys, Royal Society of Chemistry i Knovel.
Baza Reaxys, której głównym celem jest dostarczenie chemikom prowadzącym badania dostępu, na jednej
uniwersalnej platformie, do doświadczalnie zmierzonych
danych, takich jak właściwości fizyczne, chemiczne czy
farmakologiczne. Zawartość bazy obejmuje chemię organiczną, nieorganiczną, metaloorganiczną, chemię leków, agrochemię, inżynierię procesową i dostarcza dane
źródłowe, informacje o strukturach i reakcjach. Dodatkowe funkcje dostępne w bazie Reaxys umożliwiają planowanie syntez.
Baza Royal Society of Chemistry (RSC) oferuje
szeroki zakres czasopism, magazynów, książek oraz baz
danych przeznaczonych dla chemików z obszaru: chemii
analitycznej, chemii organicznej i nieorganicznej, biologii chemicznej, energii, materiałoznawstwa oraz nanotechnologii.
Baza Knovel, poprzez narzędzie Knovel Data Analytics,
umożliwia porównywanie różnych związków chemicznych. Zawiera ona szczegółowy opis i około 86 mln eksperymentalnych punktów danych dla właściwości termofizycznych i termochemicznych dla około 27 000 czystych
związków chemicznych. Natomiast poprzez Data Search,
czyli specjalną zakładkę w bazie książek elektronicznych

Paweł Dybcio,
Radosław Ciepielewski

Fot.  Archiwum KMiIS

Profesor Wiesław Barnat bardzo aktywnie uczestniczył
także w pracach strategicznego przeglądu obronnego w ramach IV Zespołu Pozamilitarne Przygotowanie
Obronne Rzeczypospolitej Polskiej (2016–2017), będąc
członkiem Zintegrowanego Zespołu Zadaniowego Programu Pancernego działającego przy Inspektoracie Uzbrojenia dla pojazdu BORSUK (od roku 2013), członkiem
Zintegrowanego Zespołu Zadaniowego Programu Pancernego działającego przy Inspektoracie Uzbrojenia dla
pojazdu GEPARD (od roku 2013) oraz należał (od roku
2012) do zespołu eksperckiego przy OBRUM Gliwice,
pracującego nad Bojowym Wozem Piechoty na Uniwersalnej Modułowej Platformie Gąsienicowej. Często i aktywnie dzielił się także swoją wiedzą ekspercką pracując
jako recenzent projektów badawczych i wdrożeniowych

Wyszukiwanie literatury – to nie jest takie trudne!

GŁOS AKADEMICKI 10/2019

Fot.  Pixabay

•

materiałów niebezpiecznych z możliwością wykorzystywania podczas stanów klęsk żywiołowych.
Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych.
Typoszereg hybrydowych lokomotyw manewrowych
z konfigurowanym modułowym systemem zasilania.
Rodzina modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg.
Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego.
Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych.
Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania.
Wóz wsparcia bezpośredniego kr. GEPARD.
Nowy bojowy pływający wóz piechoty kr. BORSUK.
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Knovel, wyszukasz wartości właściwości chemicznych
i fizycznych substancji oraz materiałów.
Pełny wykaz baz dostępnych w Bibliotece znajduje się
na stronie: http://www.bg.wat.edu.pl/e-zrodla/lista-e-zrodel. Do wszystkich e-źródeł możliwy jest dostęp
poprzez akademicką sieć komputerową oraz z komputerów domowych.
Ważne! Do zasobów elektronicznych logujesz się tak
jak do katalogu bibliotecznego.
Login: PESEL
Hasło: imię ojca lub imię czytelnika (wielkość liter i obecność polskich znaków nie mają znaczenia).
W zakładce e-źródła znajdziesz także bazy w tzw. wolnym dostępie: http://www.bg.wat.edu.pl/e-zrodla/wolny-dostep. Wśród nich znajdują m.in. takie pełnotekstowe bazy jak:
PubChem, dzięki której możesz wyszukać substancje chemiczne według nazwy, wzoru cząsteczkowego,
struktury i innych identyfikatorów. Znajdziesz tutaj także
właściwości chemiczne i fizyczne, aktywność biologiczną, informacje dotyczące bezpieczeństwa i toksyczności,
patenty, cytaty z literatury itp.
BazTech, w której zasobach znajdziesz artykuły z 698
polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska od 1998 roku. Baza rozwija
się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów sukcesywnie dodawane są bibliografie
załącznikowe.
INTECHOpen udostępnia około 4 tysiące recenzowanych książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych oraz nauk humanistycznych
na zasadach Open Access.
Jeżeli potrzebujesz dokumentów normatywnych, Biblioteka Główna WAT zaprasza do korzystania z pełnotekstowego dostępu do kolekcji norm polskich z zakresu
nauk inżynieryjno-technicznych, z komputera dostępnego w Czytelni Technicznej (pok. 201).
Ważne! Użytkownicy mają prawo tylko do przeszukiwania norm online. Polskie normy są chronione prawem
autorskim, w związku z tym nie można ich drukować,
pobierać na dysk ani kopiować w żaden sposób.
Z kolei jeśli poszukujesz konkretnego czasopisma, skorzystaj z listy AtoZ (sfxeu12.hosted.exlibrisgroup.com/48wat/az? lang=pol). To narzędzie umożliwia znalezienie tytułów czasopism, a także przegląd dostępnych
tytułów istotnych dla wybranej dyscypliny nauki.
Ważne! Podczas przeszukiwania listy AtoZ należy zwracać uwagę na zakres dostępnych roczników konkretnego
tytuły, jakie zostały udostępnione Bibliotece w ramach
umowy, np. „Dostępne od 1962, tom: 1, zeszyt: 1”.
Natomiast kiedy szukasz konkretnego artykułu z „Biuletynu WAT” lub „Opto-Electronics Review”, ale nie
wiesz, w którym roku został opublikowany, skorzystaj
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z „Bibliografii zawartości Biuletynu WAT 1952-2013”
oraz „Bibliografii zawartości Opto-Electronics Review
1992-2017”, dostępnych poprzez zakładkę Czasopisma
na stronie głównej Biblioteki:
http://www.bg.wat.edu.pl/pliki/bibliografia/Biuletyn%20
WAT%20B5%20-%202016_02_15.pdf;
http://www.bg.wat.edu.pl/pliki/bibliografia/OER.pdf
Gdy danej pozycji nie odnajdziesz w zbiorach Biblioteki Głównej WAT, możesz przeszukać katalogi centralne
KARO oraz NUKAT. Jeśli poszukiwana książka lub czasopismo znajduje się w innej bibliotece możesz skorzystać z:
SWW, czyli Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), wspólnego projektu bibliotek warszawskich
uczelni wyższych, oferującego możliwość wypożyczania
zbiorów tych bibliotek na zasadzie wzajemności. Biblioteki uczestniczące w projekcie to: Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej; Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie; Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego; Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej; Biblioteka Główna Akademii Wychowania
Fizycznego; Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Szczegółowe informacje na temat Systemu Wypożyczeń Warszawskich znajdziesz na stronie:
http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (pokój 215), e-mail:
wypmb@wat.edu.pl, tel. 261 837 365.
Ważne! Z wypożyczeń międzybibliotecznych można
korzystać tylko w przypadku, gdy poszukiwanych materiałów brak w zbiorach Biblioteki Głównej WAT. Z bibliotek warszawskich czytelnicy korzystają samodzielnie,
po otrzymaniu rewersu międzybibliotecznego.
Szczegółowe zasady dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych znajdziesz na stronie Biblioteki:
http://www.bg.wat.edu.pl/wypozyczenia-miedzybiblioteczne.
Możesz także zaproponować zakup książki lub czasopisma do zbiorów BG WAT – wystarczy, że wypełnisz
formularz online:
http://www.bg.wat.edu.pl/uslugi-online/item/77-formularz-zamowienia-ksiazki.
Jeśli potrzebujesz wskazówek, jak przygotować swoją
pracę dyplomową, to w Czytelni Technicznej (pokój 201)
znajdziesz materiały na temat pisania prac: licencjackich,
magisterskich i doktorskich.
Uwaga! Biblioteka Główna WAT nie gromadzi prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich). Jeżeli chcesz
zapoznać się z daną pracą, zapytaj o jej dostępność w dziekanacie danego wydziału.
Więcej informacji na temat wyżej wymienionych narzędzi
wyszukiwawczych i baz uzyskasz w Ośrodku Informacji
Naukowej BG WAT (pokój 103), e-mail: oin@wat.edu.pl,
tel. 261 83 93 96. Zapraszamy.
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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