2 Aktualności

Nominacje

profesorskie

31 maja br. prezydent RP wręczył akty
nominacyjne 49 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki
i sztuki. W tym zaszczytnym gronie
znalazł się również kierownik Zespołu
Optyki Laserów Instytutu Optoelektroniki dr hab. inż. Jan Jabczyński.
Musimy wyznaczać sobie ambitne cele.
Powinny być one realne, a jednocześnie dążyć do wykorzystania wszystkich sił i zasobów państwa oraz społeczeństwa – powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski.
Profesor nauk technicznych Jan Jabczyński jest pracownikiem Akademii
od prawie 30 lat. Obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Optyki Laserów

wśród

„Liderów Polskiego Eksportu Roku 2012”

4 czerwca br., pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka,
ministra rolnictwa Marka Sawickiego
oraz marszałków wojewódzkich, odbyła się w Warszawie VIII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów
Polskich. Uczestniczyli w niej również
przedstawiciele Wojskowej Akademii
Technicznej.
Tematem konferencji, którą otworzył
i prowadził prezes Zarządu SEP Mieczysław
Twaróg, były zagadnienia związane z urzeczywistnianiem „Strategii proeksportowego
rozwoju gospodarki polskiej”, a zwłaszcza
z warunkami wzrostu polskiego eksportu
stanowiącego siłę napędową rozwoju gospodarki oraz zwiększeniem udziału Polski
w międzynarodowym podziale pracy.

Wśród uhonorowanych tytułem „Lider Polskiego
Eksportu Roku 2012” znalazła się Wojskowa Akademia Techniczna

W konferencji udział wzięli: Andrzej
Dycha podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki; Julian Krzyżanowski dyrektor
Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; rektor-komendant WAT gen.
bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk;
kanclerz WAT Jan Klejszmit; prodziekan
ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego WAT dr hab. Julian Maj, prof. WAT; prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak;
przewodniczący Rady Głównej SEP; prezes
FM BRAVO Stefan Tkaczyk; dyrektor Instytutu Badań Rynku i Koniunktur prof. dr
hab. Ryszard Michalski; dyrektor Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. dr hab. Andrzej Kowalski;
zastępca dyrektora Departamentu Jednostek
Nadzorowanych i Podległych MG Jerzy Bartosik; kierownicy WPHI ambasad RP: radca-minister Henryk Szymański z Wilna i I radca Wiesław Pokładek z Mińska; prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i jednocześnie dziekan Mleczarskiego
Korpusu Eksporterów Waldemar Broś; dyrektor Departamentu Wspierania HZ Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz;
kierownik Laboratorium „Zakład Systemów
Jakości i Zarządzania” Wydziału Mechanicznego WAT dr inż. Andrzej Świderski oraz
eksporterzy ze wszystkich branż i regionów,
a także przedstawiciele Ministerstw: Gospodarki, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Rozwoju Regionalnego, Spraw Zagranicznych oraz urzędów marszałkowskich.
Podczas obrad oceniano realne możliwości wychodzenia z przejawów bądź skutków kryzysu, w tym przez firmy produ-

kujące na eksport. Ocena dotyczyła m.in.:
systemowych instrumentów nakierowanych na dalszy rozwój eksportu i gospodarki; skuteczności i efektywności działania instrumentów wsparcia eksportu; alokacji proeksportowych i proinnowacyjnych
funduszy unijnych; koncentracji środków
promocyjnych na priorytetowych branżach
i rynkach zagranicznych.
W części merytorycznej konferencji, referat pt. „Perspektywy rozwoju naukowo-badawczego Wojskowej Akademii Technicznej na rzecz postępu proinnowacyjnego polskiej gospodarki i eksportu” wygłosił rektor-komendant WAT gen. bryg. prof.
Zygmunt Mierczyk.
W dyskusji głos zabierali eksporterzy
i zaproszeni goście, którzy skupili swoją uwagę na zagadnieniach równowagi pieniężno-walutowej i rozwiązaniach systemowych,
w tym nakierowanych na przezwyciężenie
kryzysu finansowego. Odniesiono się także
do strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej, a zwłaszcza możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych i działania eksporterów na rynkach światowych.
Istotnym elementem VIII Konferencji
Programowej Stowarzyszenia Eksporterów
Polskich była Gala „Lider Polskiego Eksportu Roku 2012”, w ramach której uhonorowano instytucje, firmy i osoby szczególnie
zasłużone na niwie działań proeksportowych. Wśród uhonorowanych instytucji
znalazła się nasza Alma Mater, w imieniu
której Medal i List Gratulacyjny odebrał
rektor-komendant WAT.
Włodzimierz Gniewek
(na podstawie oficjalnych materiałów SEP)

Fot. Archiwum Jana Jabczyńskiego, Archiwum SEP

WAT

w Instytucie Optoelektroniki. Od 25 lat wy- Stopień dr. hab. nauk fizycznych uzyskał
kłada m.in. optykę i optykę stosowaną. Jest w 1997 r. na Politechnice Wrocławskiej.
współautorem ponad 200 publikacji naukoRenata Radzikowska
wych oraz autorem podręcznika akademickiego. Specjalizuje się w optyce i fizyce laserów,
optyce stosowanej i optoelektronice.
Profesor Jabczyński urodził się w Pleszewie. W 1981 r.
ukończył naszą Alma Mater,
uzyskując stopień mgr. inż.
fizyki technicznej na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Osiem lat później obronił
pracę doktorską w specjalności elektronika kwantowa na Profesor Jan Jabczyński (pierwszy z lewej) z prezydentem RP BroniWydziale Elektroniki WAT. sławem Komorowskim, żoną i córkami

