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Wietnamczycy
Wiele na to wskazuje. Nie za rok, ale
może za dwa lata. Wietnamscy studenci wojskowi studiowali już w WAT w latach 70. 16 września br. wizytę w naszej uczelni złożyła delegacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Le Quy
Don z Hanoi, której przewodniczył zastępca rektora, gen. dyw. prof. dr Vu
Thanh Hai.
W skład delegacji wchodzili również
pułkownicy: Nguyen Phung Bao – szef Wydziału Technologii Elektronicznych, Do
Dinh Nghia – zastępca dziekana Wydziału
Elektrotechnicznego oraz Hoang Tien Binh
– kierownik projektu. W murach WAT gości przywitali: rektor-komendant gen. bryg.
prof. Zygmunt Mierczyk oraz pełnomocnik
ds. rozwoju mgr inż. Dariusz Pomaski.
Podczas spotkania rektor wspomniał
o bliskich więzach łączących naszą Akademię z Wietnamem, gdy ponad 30 lat temu
studiowała u nas duża grupa studentów wietnamskich. Z prezentacji multimedialnej goście zapoznali się z naszą ofertą naukowo-dydaktyczną i szkoleniową, ze szczególnym
podkreśleniem naszych szerokich możliwości
i potencjału naukowego w kształceniu kadr
inżynieryjnych na potrzeby sił zbrojnych.
Goście skrzętnie notowali informacje
o systemie szkolenia naszych podchorą-

Wizyta

żych jako kandydatów na oficerów Wojska Polskiego. Z uwagą
spotkały się też informacje o tematyce badań i prac naukowych
prowadzonych w naszej uczelni na światowym poziomie. Po
prezentacji pytania ze strony gości oscylowały wokół problemów
dydaktyki i możliwości współpracy w prowadzeniu badań naWietnamczycy są zainteresowani przysyłaniem do WAT swoich studenukowych.
tów wojskowych, doktorantów oraz wspólnymi pracami nad konkretnyStrona wietnamska nie ukry- mi opracowaniami naukowymi
wała, że zainteresowana jest przysyłaniem do WAT swoich studentów woj- Technicznej. Możemy więc liczyć po cichu,
skowych, doktorantów oraz wspólnymi pra- że jak kiedyś będą wśród naszych studencami nad konkretnymi opracowaniami na- tów także Wietnamczycy.
ukowymi. Wyciągnęliśmy wiele wniosków
I zapewne uzupełnią listy najlepszych
z prezentacji odnośnie struktury i organizacji absolwentów WAT, którzy ukończyli u nas
funkcjonowania Waszej Akademii, które bę- studia z wyróżnieniem. Sam gen. Vu Hai
dziemy mogli zaadaptować u nas – powie- ukończył studia doktoranckie w naszej
dział gen. dyw. Vu Hai. Dobitnie potwierdził uczelni (w latach 1986-1989). Nic zatem
to na zakończenie wizyty przewodniczący dziwnego, że bezbłędną polszczyzną wpisał
delegacji wietnamskiej, który dziękując gen. do księgi pamiątkowej uczelni następujące
bryg. Z. Mierczykowi za umożliwienie za- słowa: Z nadzieją na lepszą współpracę popoznania się z naszą uczelnią, powiedział między Wojskowymi Akademiami Techniczm.in.: Mam nadzieję, że już w niedalekiej nymi Polską i Wietnamską. W imieniu WAT
przyszłości dojdzie do spotkania rektorów Wietnamu. Przed opuszczeniem Akademii
obu naszych uczelni i podpisania porozu- przewodniczący delegacji gen. dyw. Vu Hai
mienia o współpracy. Tak że sądzę, że za zaprosił rektora WAT do odwiedzenia WAT
dwa, trzy lata studenci wietnamscy będą po- Wietnamu.
nownie studiowali w Wojskowej Akademii
Jerzy Markowski

przeDstaWicieli

10 października br. Wojskowa Akademia Techniczna gościła przedstawicieli
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP (CDiS SZ) na czele z dyrektorem Centrum gen. bryg. Franciszkiem
Kochanowskim.

Fot. Grzegorz Rosiński

WracaJĄ?

Centrum jest jednostką organizacyjną
właściwą w zakresie zarządzania procesem
standaryzacji operacyjnej w obszarze dotyczącym doktryn i dokumentów doktrynalnych. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił
Zbrojnych RP wykonuje wiele zadań związanych ze standaryzacją operacyjną, rozwojem koncepcji i dostosowywaniem procedur
natowskich do polskich warunków, a także
zbieraniem i wykorzystaniem doświadczeń
i wniosków z operacji prowadzonych poza
granicami kraju.
Zaproszonych gości powitał zastępca
rektora płk dr Tadeusz Szczurek. Prezentacji uczelni oraz podsumowania jej osiągnięć dokonał prorektor ds. naukowych dr
hab. inż. Andrzej Najgebauer. Przeznacze-

cDis sz

nie, zadania oraz działalność
CDiS SZ przedstawił płk Marek Kotowski. W czasie wizyty
goście zapoznali się z potencjałem naukowo-dydaktycznym Akademii, odwiedzając
Laboratorium Broni Palnej na
Wydziale Mechatroniki oraz
Katedrę Budowy Maszyn na
Wydziale Mechanicznym.
Ostatnim etapem wizyty było
Laboratorium Techniki Laserowej w Instytucie Optoelektroniki.
Goście z CDiS SZ wykazywali szerokie zainteresowanie
Podczas wizyty w Instytucie Optoelektroniki
nawiązaniem wszechstronnej
współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. W WAT od wielu lat re- świadczenia z misji pokojowych, a także
alizuje się bowiem wiele prac badawczych, zmiany polityczne na arenie międzynarodomających na celu zapewnienie interopera- wej spowodowały zmiany w zasadach i cecyjności w zakresie systemów dowodzenia, lach użycia sił zbrojnych oraz wojskowych
logistycznego zabezpieczenia działań bo- systemów łączności i informatyki.
jowych oraz w dziedzinie uzbrojenia. DoRenata Radzikowska

