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irakijczycy
Wizyta w naszej uczelni wysokiej rangi
przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Iraku była wyrazem
zainteresowania potencjałem badawczym Wojskowej Akademii Technicznej
i jej bazą naukowo-dydaktyczną.
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Przedstawiciele uczelni wojskowych,
dowództw i centrów szkoleniowo-treningowych przyjechali do Polski na zaproszenie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas kilkudniowego pobytu, rektorzy i reprezentanci dowództw odwiedzili funkcjonujące w naszym kraju uczelnie wojskowe,
zapoznali się z ich potencjałem naukowo-badawczym oraz systemem szkolenia kadry oficerskiej.
14 marca br., podczas wizyty w naszej
Alma Mater, iraccy oficerowie odwiedzili
laboratorium broni palnej, katedrę budowy maszyn, laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej oraz laboratoria
techniki laserowej w Instytucie Optoelektroniki. Generałowie byli szczególnie zainteresowani bronią indywidualną żołnierza
prezentowaną na Wydziale Mechatroniki
i Lotnictwa, zdalnie sterowanymi robotami
inżynieryjnymi oraz bieżącymi projektami
prowadzonymi w Instytucie Optoelektro-

oczekują kooperacji
niki, w szczególności sensorem do wykrywania tlenków azotu CEAS.
Delegację rektorów przywitali rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab.
inż. Zygmunt Mierczyk oraz jego zastępca
płk dr Tadeusz Szczurek. Uczelnię, jej działalność oraz dorobek naukowo-badawczy
przedstawił prorektor ds. naukowych dr
hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT.
W swoim wystąpieniu zwrócił on również
uwagę na dotychczasowe osiągnięcia Akademii oraz zasadnicze kierunki jej rozwoju.
Stronę iracką reprezentowali: komendant irackiej Akademii Obrony gen. dyw.
Sabeeh Bahol Atti, komendant Centrum
Szkolenia w Nasiryah gen. bryg. Mohammed Hasan Habeeb, przedstawiciel Centrum Operacyjnego Bagdad gen. bryg. Jaber Abdulnabi Meteab, reprezentanci dowództwa I i IV korpusu – gen. bryg. Abdullah Ramadhan Attiyah oraz płk Tareq
Faeq Qasim. Delegacji towarzyszył attache
obrony Republiki Iraku w Polsce gen. bryg.
Saadoon Fouad Abdullah.
Iraccy goście, jako reprezentanci instytucji dydaktycznych i szkoleniowych,
byli przede wszystkim zainteresowani zagadnieniami związanymi ze szkoleniem
studentów wojskowych, programami na-

uczania, specyfiką zajęć laboratoryjnych,
odbywaniem przez studentów wojskowych
praktyk dowódczych, a także zasadami
włączania studentów do prac badawczych
i rozwojowych.
Podsumowując wizytę w Akademii,
przewodniczący irackiej delegacji gen. Atti
podkreślił: Patrzę z podziwem na Waszą
historię i dorobek naukowy. Jesteśmy pełni
uznania, a jednocześnie świadomi, że nasza armia i szkolnictwo wojskowe znajdują
się dopiero na początku tej długiej, trudnej
drogi. Waszym sukcesem są prace naukowo-badawcze, które znajdują praktyczne odzwierciedlenie w produkcji przemysłowej
dla wojska i nie tylko.
Wyrażając chęć współpracy, rektor irackiej Akademii Obrony zaakcentował znaczenie wieloaspektowej kooperacji między
Polską i Irakiem, zarówno na polu wojskowym, jak i naukowym.
W planie pobytu przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki
Iraku w Polsce znalazły się też spotkania
z przedstawicielami MSZ i MON, wizyty
w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz z władzami firm
reprezentujących polski przemysł obronny.
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