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Święto z tradycją w tle
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Dzień 29 listopada jest tradycyjnie obchodzony jako Dzień Podchorążego. Od
pięciu lat ten dzień jest również Świętem
Wojskowej Akademii Technicznej.
Z tej okazji 29 listopada br. do Wojskowej Akademii Technicznej przybyło wielu znakomitych gości. Obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, rodzajów
Sił Zbrojnych RP, centralnych instytucji
wojskowych, służb i centrów szkolenia,
duchowieństwa, władz samorządowych
województwa, powiatu, miasta i dzielnicy. Obecni byli również rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, prezesi i dyrektorzy
wojskowych instytutów badawczo-rozwojowych, prezesi stowarzyszeń, federacji
i instytutów Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów, firm, stowarzyszeń
i organizacji współpracujących z WAT, dyrektorzy szkół noszących imię gen. S. Kaliskiego i szkół patronackich, prezesi stowarzyszeń i związków kombatanckich, przyjaciele i byli pracownicy Akademii. Licznie
przybyli również kadra, obecni pracownicy
i studenci naszej Alma Mater.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego
przez uczelniany chór, głos zabrał gospodarz uroczystości, JM Rektor-Komendant
WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk. Zwracając się do wszystkich zebranych rektor powiedział m.in: (…) 183
lata temu, 29 listopada 1830 r., podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie atakiem na Belweder rozpoczęli powstanie
listopadowe. Na pamiątkę tamtego wydarzenia, decyzją Senatu, dzień ten uświęcony powstańczym zrywem oraz akademicką
tradycją Dnia Podchorążego, Wojskowa
Akademia Techniczna przyjęła jako swoje święto.(…) Obecnie naszym celem nie
jest tylko sprostać technologicznym wyzwaniom XXI w., ale i stać się uczelnią
nowej generacji. Musimy włożyć wiele wysiłku w realizację tej idei. Aby tego dokonać, konieczny jest nasz rozwój organizacyjny i mentalny. Obecnie nie wystarczy
już publikacja wyników badań czy patent.
Nie wystarczy być autorem wynalazku, konieczna jest współpraca z przemysłem we
wdrożeniu „know-how” do produkcji, jego
dalsze udoskonalanie przy współudziale
partnera biznesowego. Naszym jutrem jest
współpraca z uczelniami zajmującymi się
naukami społecznymi. To one zajmują się
badaniem potrzeb człowieka, a my znając je, możemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. (…) Naszym strategicznym
wyzwaniem jest dobre zarządzanie potencjałem Wojskowej Akademii Technicznej

28 listopada w kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej na Boernerowie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji społeczności Wojskowej Akademii Technicznej

Na uroczyste obchody Święta Akademii i Dnia Podchorążego przybyło wielu znamienitych gości

Wyróżnienie dla najmłodszego doktora otrzymał dr inż. Marcin Szugajew z Wydziału Elektroniki

Wyróżnieni w konkursie na najlepszą pozaprogramową pracę studenta WAT

Honorowa komenda uczelni złożyła kwiaty przed popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego…

…i pod pomnikiem przywódcy powstania listopadowego por. Piotra Wysockiego

Kadra i podchorążowie WAT wystawili w Olszynce Grochowskiej pododdział honorowy z pocztem
sztandarowym oraz posterunki honorowe

i informacjami. Infosfera i cyberprzestrzeń
to realia XXI wieku. Musimy dołożyć wielu
starań, by zagrożenia, szanse i wyzwania
z nich płynące stymulowały nasz rozwój.
Dalszą część uroczystości wypełniło
wręczenie zasłużonym pracownikom WAT
odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych
i dyplomów.
Decyzją prezydenta RP odznaczenia
otrzymali:
• Srebrny Krzyż Zasługi: Bogusław
Jagusiak z Wydziału Cybernetyki i Marcin
Wieczorek z Wydziału Mechanicznego
• Wojskowy Krzyż Zasługi: płk
Krzysztof Orłowski i ppłk Robert Panowicz – obydwaj z Wydziału Mechanicznego
• Medal za Ofiarność i Odwagę: st.
szer. pchor. Mateusz Pawlik i st. szer. pchor.
Michał Pszczoła – obydwaj z Wydziału
Elektroniki, którzy w lipcu br. uratowali
życie tonącemu mężczyźnie.
Decyzją ministra obrony narodowej
wyróżniono:
• medalem „Za Długoletnią Służbę” –
12 osób
• medalem „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny” – 27 osób
• medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 15 osób.
W tym roku, po raz pierwszy, na wniosek JM rektora-komendanta WAT, uhonorowano osoby współpracujące z uczelnią.
I tak, decyzją MON złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał starosta
powiatu Staszów Andrzej Kruzel, brązowy
medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Teresa Frączkiewicz z Zespołu Szkół im.
gen. S. Kaliskiego w Górze Śląskiej oraz
Eugeniusz Gromadzki – dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych w Kolnie.
Uchwałą Senatu WAT do „Złotej Księgi
Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej” wpisano wieloletnich, wielce zasłużonych dla naszej Alma Mater profesorów:
Marka Amanowicza z Wydziału Elektroniki, Zdzisława Jankiewicza z Instytutu
Optoelektroniki oraz Wiesława Sobieraja z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.
Decyzją Kapituły Godności Honorowych, medal „Za zasługi dla Wojskowej
Akademii Technicznej” otrzymały 23 osoby, a 74 osoby uhonorowano „Odznaką
pamiątkową WAT”.
W uznaniu osiągnięć dydaktycznych
Henryk Grajek z Wydziału Nowych Technologii i Chemii, Krystyna Jaworska z Wydziału Cybernetyki i ppłk Krzysztof Murawski z Wydziału Cybernetyki zostali wyróżnieni odznaką i dyplomem „Zasłużony
Nauczyciel Akademicki WAT”.
Za szczególne dokonania w zakresie
oświaty i wychowania „Medal Komisji
Edukacji Narodowej” otrzymał ppłk Ma-
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rek Piszczek z Instytutu Optoelektroniki gnału Wojska Polskiego, nastąpiło wypro- Zespołu Artystycznego Wojska Polskieoraz Arkadiusz Szymaniec z Wydziału Cy- wadzenie sztandaru. Meldunek honorowe- go, który odbył się 28 listopada br. w sali
bernetyki.
mu rektorowi-komendantowi WAT o za- widowiskowej Klubu WAT (fotoreportaż
Podczas uroczystości, z rąk prezesa Sto- kończeniu uroczystości złożył honorowy z tej imprezy na IV okładce).
warzyszenia Przyjaciół WAT gen. bryg. prorektor ds. wojskowych.
Tego samego dnia wieczorem, w kow st. spocz. Stanisława Świtalskiego, wyW ramach obchodów Święta Wojsko- ściele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej
różnienie dla najmłodszego doktora otrzy- wej Akademii Technicznej i Dnia Podcho- na Boernerowie, została odprawiona uromał dr inż. Marcin Szugajew z Wydziału rążego, rektor-komendant wraz z prorekto- czysta msza św. w intencji podchorążych
Elektroniki.
rami i honorową komendą uczelni złożyli oraz całej społeczności naszej Akademii.
Rektor-komendant WAT, gen. bryg.prof. kwiaty pod pomnikiem pierwszego komen- Przewodniczył jej o. prof. Artur Filipowicz,
Zygmunt Mierczyk, wręczył nagrody za danta Wojskowej Akademii Technicznej jezuita, wykładowca m.in. Collegium Bonajlepszą pozaprogramową pracę studenta gen. Floriana Grabczyńskiego oraz przed bolanum i Uniwersytetu Kardynała Stefana
WAT. Nagrodę I stopnia oraz dyplom otrzy- popiersiem patrona Akademii gen. Jarosła- Wyszyńskiego w Warszawie.
mał sierż. pchor. inż. Bartosz Bartosewicz wa Dąbrowskiego.
W harmonogram imprez związanych
z Koła Naukowego Studentów Inżynierii
Uczciliśmy również pamięć przywódcy z uroczystymi obchodami Dnia PodchorąMateriałowej za pracę nt. „Badania bak- powstania listopadowego por. Piotra Wy- żego wpisał się, jak co roku, również Bal
terii wegetatywnych oraz sporów bakterii sockiego. W godzinach popołudniowych, Podchorążego. W tym roku odbył się on
za pomocą powierzchniowo wzmocnionej w imieniu rektora, Senatu i całej społecz- 30 listopada.
spektroskopii Ramana z zastosowaniem ności akademickiej, honorowa komenda
1 grudnia br. podchorążowie i kadra
różnych nanostruktur plazmowych”. Poza złożyła wiązankę kwiatów pod jego pomni- naszej Alma Mater uczestniczyli w urotym rektor przyznał dwie nagrody II stop- kiem w Łazienkach Królewskich.
czystych obchodach 183. rocznicy wybunia i cztery nagrody III stopnia.
Święto Wojskowej Akademii Technicz- chu Powstania Listopadowego, które w OlDo tradycji Dnia Podchorążego na nej i Dzień Podchorążego uświetnił kon- szynce Grochowskiej zorganizował Krąg
trwałe wpisało się symboliczne przekaza- cert „Czego ułan nie dośpiewa, to piechur Pamięci Narodowej.
nie, na czas świętowania, władzy w uczel- dopowie...” w wykonaniu solistów, chóru,
ni podchorążym i studentom. Tak było męskiego kwintetu wokalnego, baletu i orGrażyna Kluczyńska
i w tym roku, gdy zgodnie z wydanym kiestry symfonicznej Reprezentacyjnego
rozkazem specjalnym, w trakcie spotkania rektora-komendanta WAT i komendy Akademii z podchorążymi, stosowne
certyfikaty odebrali:
• honorowa komenda Akademii: rektor-komendant –
sierż. pchor. Mateusz Stępkowski, prorektor ds. wojskowych
– sierż. pchor. Konrad Winiarski, prorektor ds. kształcenia –
Maciej Zubrycki, prorektor ds.
naukowych – Michał Gawron,
prorektor ds. rozwoju – Daniel
Zaręba, prorektor ds. studenckich – Jarosław Gajewski, kanclerz – Martyna Łukaszewicz
• honorowa warta: oficer
dyżurny – sierż. pchor. Albert
Aptacy, dowódca warty – kpr.
pchor. Marcin Bełdyga.
Następnie chór Wojskowej
Akademii Technicznej odśpiewał pieśń reprezentacyjną WojW harmonogram imprez związanych z obchodami Dnia Podchorążego wpisał się Bal Podchorążego
ska Polskiego. Po odegraniu sy-

Dzień Podchorążego ustanowiono na pamiątkę wydarzeń nocy z 29 na 30 listopada 1830 r., kiedy grupa podchorążych pod
wodzą ppor. Piotra Wysockiego rozpoczęła Powstanie Listopadowe atakiem na Belweder, siedzibę wielkiego księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej. Święto to po raz pierwszy obchodzono jeszcze pod zaborami w 1908 r. w konspiracyjnej Szkole Podchorążych we Lwowie. Pod koniec I wojny światowej w 1917 r. tradycję kontynuowała Szkoła Aspirantów
Oficerskich w Ostrowi Mazowieckiej. Następne obchody zorganizowano w niezwykle uroczysty sposób już po odzyskaniu
niepodległości w 1918 r.

