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Jesteśmy bardzo zadowoleni, że odwiedziliśmy Wojskową Akademię Techniczną, naszą bemowską uczelnię wyższą. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego,
co tu usłyszeliśmy i zobaczyliśmy. Dziękujemy za otwartość i gościnność władz
Akademii – zgodnie podkreślali radni
Dzielnicy Bemowo, którzy wizytowali
naszą uczelnię.
Na czele kilkunastoosobowej grupy bemowskich radnych, którzy 23 marca br. złożyli kilkugodzinną roboczą wizytę w WAT,
stali zastępca burmistrza Paweł Bujski oraz
przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
Grzegorz Popielarz. Zarówno dla zastępcy
burmistrza, jak i dla większości radnych –
od wielu lat związanych z Bemowem – była
to pierwsza, a więc historyczna wizyta w naszej Alma Mater.
Nic więc dziwnego, że goście z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli prezentację dotyczącą historii i dnia dzisiejszego
Akademii. Z wielką uwagą wysłuchali też
wystąpienia gospodarza spotkania, rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab.
inż. Zygmunta Mierczyka, który zapoznał
ich z podstawami prawnymi funkcjonowania Akademii, jej statusem, zasadami
finansowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, strukturą organizacyjną, modelem i kierunkami studiów
prowadzonych w WAT.
Ogromne wrażenie na gościach wywarły
informacje dotyczące potencjału naukowo-dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej, obszarów prowadzonych w niej badań na światowym poziomie oraz efektywności działalności naukowej WAT na tle innych polskich uczelni technicznych.
Radni pytali m.in. o współpracę Akademii z podmiotami zewnętrznymi; o możliwości utworzenia na terenie Dzielnicy
Bemowo – przy pomocy naszej uczelni
– nowego liceum ogólnokształcącego,
które przygotowywałoby do studiowania
w WAT; o możliwości objęcia patronatem
przez naszą uczelnię bemowskich szkół
średnich; o możliwości korzystania przez
mieszkańców Bemowa z naszych obiektów sportowych.
Zastępca burmistrza Paweł Bujski zadeklarował pomoc w dofinansowaniu budowy boisk sportowych przy ul. Kartezjusza,
z których w przyszłości mogliby korzystać
również uczniowie bemowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Zadeklarował również wsparcie radnych
i Zarządu Dzielnicy Bemowo w kwestiach

dotyczących rozwiązania nurtujących Aka- że teraz częściej będziemy odwiedzać tę „nademię spraw, m.in. wystąpienia z wnio- szą” uczelnię – podkreślili zgodnie na zakońskiem do wojewódzkiego konserwatora czenie wizyty bemowscy radni.
zabytków, by zezwolił na budowę na tereElżbieta Dąbrowska
Fot. Elżbieta Dąbrowska
nie naszej uczelni nowego akademika dla
studentów.
Tradycyjnie, w programie
wizyty znalazł się też krótki
rekonesans po wybranych
wydziałach i jednostkach organizacyjnych Akademii.
W Zakładzie Techniki Laserowej Instytutu Optoelektroniki dr hab. inż. Jan Marczak,
prof. WAT i mgr inż. Antoni
Rycyk omówili i praktycznie
zaprezentowali bemowskim
radnym m.in. ablacyjną metodę laserową wykorzystywaną do czyszczenia i renowacji
dzieł sztuki, w której WAT jest
prekursorem w Polsce. Metodę
tę wykorzystano m.in. w pra- Wizyta w Zakładzie Techniki Laserowej Instytutu Optoelektroniki
cach renowacyjnych Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu
oraz przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie.
Kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych Instytutu
Techniki Uzbrojenia Wydziału
Mechatroniki płk rez. dr inż.
Ryszard Woźniak zapoznał
gości m.in. z opracowanymi
w zakładzie systemami modułowej broni strzeleckiej dla
polskiego żołnierza XXI wieku oraz pionierskimi rozwiązaniami w dziedzinie specjalizowanej broni ręcznej.
Kierownik Parku Techniki
Wojskowej mgr inż. Tomasz Wizyta w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych Instytutu Techniki
Miszczak zaprezentował rad- Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki
nym nowoczesne pojazdy bojowe znajdujące się aktualnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, m.in. kołowy
transporter opancerzony Rosomak oraz
czołgi: T-72 oraz PT-91
Twardy. Pokaz dynamiczny „Twardego”
radni nagrodzili gromkimi brawami.
To była wspaniała
okazja do bliższego poznania Wojskowej Akademii Technicznej i uzupełnienia naszej wiedzy
o niej. Mamy nadzieję, Pamiątkowe zdjęcie w Sali Tradycji

