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Ważne porozumienie 
Doniosłym akcentem inauguracji roku 
akad. 2015/2016 na Wydziale Mecha-
troniki i Lotnictwa WAT było podpisa-
nie 6.10.2015 r. przez dziekana WML 
prof. dr. hab. inż. Radosława Trębińskie-
go i szefa Szefostwa Służby Uzbrojenia 
i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych płk. mgr. inż. Zenona Za-
krzewskiego „Porozumienia o współ-
pracy w zakresie sprzętu uzbrojenia          
i elektroniki Sił Zbrojnych RP”.

SSUiE jest komórką wewnętrzną IWsp.
SZ, podporządkowaną szefowi Służb Technicz-
nych. Realizuje zadania w zakresie organizacji 
i doskonalenia zabezpieczenia technicznego 
sprzętu uzbrojenia i elektroniki Sił Zbrojnych 
RP, odpowiada za gospodarowanie sprzętem 
uzbrojenia, współuczestniczy w zarządza-
niu wojskową bazą obsługowo-remontową 
i posiadanymi zasobami technicznych środ-
ków materiałowych, pełni funkcje gestora                                 
i centralnego organu logistycznego w zakresie 
sprzętu uzbrojenia i elektroniki Sił Zbrojnych 
RP, określa sposoby realizacji zadań zabezpie-
czenia technicznego w Siłach Zbrojnych RP 
w zakresie sprzętu uzbrojenia i elektroniki, 
współdziała z właściwymi komórkami organi-
zacyjnymi Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie 
zabezpieczenia technicznego wojsk.

Porozumienie, zawarte z inicjatywy SSUE 
IWsp.SZ i ITU WML WAT, sankcjonuje kil-
kuletnią owocną współpracę obu instytu-
cji w dziedzinie uzbrojenia, przejawiającą się 
m.in.: udzielaniem wzajemnych konsultacji 
merytorycznych w zakresie przedsięwzięć 
o charakterze naukowym, badawczym, tech-
nicznym i dydaktycznym; uczestniczeniem                                                    
w seminariach, konferencjach i naradach 
tematycznych; współorganizowaniem sym-
pozjów SSUiE nt. „Zarządzanie sprzętem 
uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych 

RP”, które towarzyszą międzynarodowym 
konferencjom uzbrojeniowym; podejmowa-
niem inicjatyw, mających na celu kształcenie 
i doskonalenie kadr uzbrojeniowych dla Sił 
Zbrojnych RP.

Na zakończenie uroczystości, płk Z. Za-
krzewski – absolwent Wydziału Elektrome-
chanicznego Uzbrojenia Rakietowego (obec-
nie WML) z 1980 r. – wpisał się do Księgi Pa-
miątkowej WAT.

Ryszard Woźniak

W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej): kierownik Zakładu konstrukcji Specjalnych płk dr 
inż. Miorosłw Zahor, szef Oddziału Normowania SSUiE IWsp.SZ płk mgr inż. Andrzej Gibasiewicz, 
zastępca dziekana ds. wojskowych WML płk dr inż. Przemysław Kupidura, szef Służb Technicznych 
IWsp.SZ płk mgr inż. Kazimierz Wojciechowski, zastępca dyrektora ITU WML dr hab. inz. Ryszard 
Woźniak, dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia WML prof. dr hab. inż. Józef Gacek i dyrektor 
Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk

Rektor WAT honorowym profesorem
1 października br., podczas inau-
guracji nowego roku akademic-
kiego na Politechnice Wrocław-
skiej, tytuł honorowego profesora 
tej uczelni otrzymał rektor-komen-
dant WAT gen. dyw. prof. Zygmunt 
Mierczyk. Certyikat potwierdzają-
cy tytuł, nadany przez Senat PWr, 
wręczył generałowi Mierczykowi,                                                
w obecności minister nauki i szkol-
nictwa wyższego prof. Leny Kolar-
skiej-Bobińskiej, rektor PWr prof. 
Tadeusz Więckowski.

Tytuł honorowego profesora Politech-
nika Wrocławska nadaje wybitnym naukow-
com z kraju i zagranicy od 2004 r. W ten 
sposób wyróżnia zarówno osobiste doko-
nania naukowe profesora, jak również jego 
współpracę z wrocławską uczelnią. Gen. dyw. 
prof. Zygmunt Mierczyk jest 20 profesorem 
uhonorowanym tym zaszczytnym tytułem.

Prorektor PWr ds. rozwoju prof. Ce-
zary Madryas podkreślił, że nowy profe-
sor honorowy jest wielkim przyjacielem 
Politechniki Wrocławskiej. To specjalista                                                                 
w zakresie systemów uzbrojenia, w tym tech-

niki laserowej              
i optoelektroni-
ki. Laureat wie-
lu nagród, w tym 
aż 3ś medali na 
wiatowych wy-

stawach wyna-
lazków. (...) Jest 
doktorem hono-
ris causa Poli-
techniki ląskiej. 

 Przyjmu-
jąc nagrodę, 
gen. dyw. prof. 
Zygmunt Mier-
czyk zaznaczył, 
że jego związ-
ki z PWr się-
gają początków 
jego działalno-
ści naukowej. (…) Współpracujemy nie tyl-
ko w zakresie techniki zbrojeniowej, ale także                      
w tematach medycznych i związanych z za-
stosowaniem laserów. Politechnika Wrocławska 
uczestniczy w wielu programach  o charakte-
rze strategicznym. Nasza współpraca jest więc 
intensywna.

Wraz z rektorem-komendantem WAT, 
w poczet honorowych profesorów PWr   
przyjęto też prof. Nicolaya Rogaleva – rekto-
ra Moskiewskiego Instytutu Energetycznego.

Jerzy Markowski

Tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej wręczył rektorowi-ko-
mendantowi WAT gen. dyw. prof. Zygmuntowi Mierczykowi rektor Politechniki 
Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski


