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specjalności materiały wybuchowe i pirotechnika, zdjęcia
w podczerwieni Koła Naukowego „Fizyków” oraz praktyczna nauka wiązań podstawowych węzłów żeglarskich
przygotowana przez Koło Żeglarskie – to tylko niektóre
z pokazów, w których można było uczestniczyć.
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Dużą atrakcją dla fanów wojskowości był przygotowany pokaz sprzętu wojskowego. Z obecnym na placu
apelowym rektorem-komendantem WAT płk. dr. hab.
inż. Tadeuszem Szczurkiem porozmawiać mogli wszyscy
zainteresowani wojskowym uzbrojeniem oraz kandydaci
na studia w WAT. Czołgi T-72 i PT-91, bojowy wóz piechoty,
transporter opancerzony Rosomak, sprzęt do rozpoznania biologicznego, wyrzutnia BM-21, wóz strażacki i inny
sprzęt zabezpieczenia technicznego można było zobaczyć,
dotknąć i porozmawiać z jego załogą. Przed budynkiem
Wydziału Logistyki prezentowany był sprzęt zabezpieczenia
logistycznego: samochód ciężarowy z windą, JELCZ P 862,
koparko-ładowarka oraz współczesna kuchnia polowa.
Koło Naukowe Wydziału demonstrowało repliki broni.
W dniu otwartym w WAT uczestniczył również studencki pododdział historyczny, który tworzą studenci cywilni i wojskowi, a działające w Klubie sekcje zainteresowań prezentowały swoje oferty.
Gościnnie podjęliśmy wszystkich smaczną wojskową
grochówką, która (jak zwykle) cieszyła się dużym uznaniem.

Biblioteka WAT uruchomiła automatyczny zwrot książek
Automatyczny zwrot książek w Bibliotece
Głównej WAT o każdej porze dnia i nocy jest już
możliwy. A to dzięki uruchomionej wrzutni RFID
usytuowanej na zewnątrz budynku biblioteki. Wykorzystanie nowoczesnej technologii Radio Frequency Identification znacząco skraca czas operacji
bibliotecznych i tym samym umożliwia przyspieszenie obiegu książek.
27 marca w Bibliotece Głównej uroczyście uruchomiono automatyczny całodobowy zwrot wypożyczonych
książek. W tym ważnym momencie włączenia nowych
funkcjonalności biblioteki obecni byli: gospodarz – dyrektor Biblioteki Głównej WAT dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld, prorektor ds. naukowych prof. dr hab.
inż. Krzysztof Czupryński, kanclerz mgr Adam Wronecki,
z-ca kanclerza – szef logistyki mgr inż. Emil Kardaszuk,
z-ca szefa logistyki mgr inż. Waldemar Grzyb, kierownik Działu Inwestycji i Remontów mgr inż. Wojciech
Błaszczyński, pracownicy biblioteki oraz podchorążowie.
Całodobowa wrzutnia książek to nie tylko duże udogodnienie dla użytkowników, ale w dużej mierze ułatwienie dla osób z problemami ruchowymi. Biblioteka Główna
WAT jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Tradycyjne zwroty książek u bibliotekarza wiążą się z konieczno-
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Semestr zimowy podsumowany

Wyróżnionym rektor-komendant WAT wręczył odznaki oraz legitymacje tego honorowego tytułu.
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Zwracając się do podchorążych, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powiedział: Podsumowujemy dzisiaj ważny etap w życiu Akademii i w życiu każdego z Was. Tak jak
wszystkie semestry i cały okres kształcenia w Wojskowej
Akademii Technicznej, na pewno nie był to semestr łatwy.
Dla części z Was był to pierwszy semestr, dla innych ostatni,
ale dla Was wszystkich był to ogromny wysiłek i za to Wam
bardzo dziękuję. Gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym – zarówno sportowcom, jak i wszystkim, którzy zdobyli
odznaki „Wzorowego podchorążego”. Ci, którzy mają jeszcze
zaległości, powinni pamiętać, że nie jest porażką potknąć się
czy nawet przewrócić, porażką jest nie podnieść się. Dlatego podchorążym, którzy mają zaległości życzę, żeby je nadrobili. My wszyscy jesteśmy po to, aby Wam pomagać. Nie
załamujcie się pierwszymi potknięciami, dołóżcie wszelkich
starań, żeby podnieść się z tych upadków, a ja – jako rektor – obiecuję w imieniu całej kadry, że będziemy Was w tym
bardzo wspierać. Rektor-komendant WAT złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim podchorążym z okazji
zbliżających się Świat Wielkanocnych.
Przy okazji podsumowania kolejnego semestru nie
mogło zabraknąć słów podziękowań dla całej kadry Akademii. Nie byłoby tych sukcesów bez wysiłku kadry dydakGŁOS AKADEMICKI 03/2018
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Uroczyste podsumowanie semestru, z udziałem
rektora-komendanta Akademii, kadry i dziekanów,
było okazją do wyróżnienia najlepszych podchorążych.
Za uzyskanie wysokich lokat w rywalizacji sportowej
i godne reprezentowanie Akademii płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek wyróżnił monetą pamiątkową dwóch
żołnierzy zawodowych i trzech podchorążych WAT.
Na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2009 r.
o dyscyplinie wojskowej oraz Rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie
wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów,
oddziałów i instytucji wojskowych, za uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń, osiągnięcia z ostatniego semestru średniej oceny nie niższej niż 4,51 oraz
bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, rektor-komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym Wzorowy podchorąży 50 kandydatów na żołnierzy zawodowych, w tym:
po raz szósty – 3 kandydatów,
• po raz piąty – 2,
• po raz czwarty – 2,
• po raz trzeci – 4,
• po raz drugi – 5,
• po raz pierwszy – 34.
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28 marca na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka
podsumowująca semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Apel rozpoczął się meldunkiem
o gotowości pododdziałów złożonym rektorowi-komendantowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi przez prorektora ds. wojskowych
płk. dr. inż. Artura Króla. Po przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi i odegranie
hymnu państwowego.

ścią wejścia do budynku. Zdarza się, że wizyty w bibliotece
bywają czasochłonne i niosą za sobą ryzyko oczekiwania
w kolejce na obsługę, ograniczone są dodatkowo godzinami
pracy biblioteki. Wdrożyliśmy zatem rozwiązania, które skracają czas poświęcany na zwroty materiałów bibliotecznych
do minimum, a ponadto umożliwiają dokonanie samodzielnej operacji zwrotu książek – wyjaśnia dyrektor biblioteki
dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld.
Urządzenie rozpoznaje zwracane pozycje na podstawie danych zapisanych w etykiecie bibliotecznej RFID
wklejonej w książkę i – po identyfikacji użytkownika –
umożliwia przesyłanie tych informacji do systemu bibliotecznego. Aktualizacja stanu konta czytelnika, po zwrocie książki poprzez wrzutnię, odbywa się synchronicznie.
Zwracane materiały biblioteczne przemieszczają się taśmociągiem z wrzutni do specjalnego wózka, a następnie, na bieżąco, włączane są do księgozbioru przez bibliotekarzy.
Wrzutnia w Bibliotece Głównej WAT została sfinansowana ze środków Akademii dzięki przychylności władz
uczelni, w tym szczególnie kanclerza mgr. Adama Wroneckiego oraz pionu logistyki.
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