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Jubileusz Profesora Krzysztofa Klukowskiego 
30 września br. jubileusz 70. uro-
dzin obchodził prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Stanisław Klukowski – pra-
cownik Instytutu Optoelektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej. 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Klu-
kowski w 1969 r. ukończył studia lekarskie 
w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, 
a w 1971 r. studia wychowania izycznego                 
w Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie. Większość swego życia zawodowego, 
bo aż 31 lat, związał z Wojskowym Instytu-
tem Medycyny Lotniczej, w którym uzyskał 
kolejno stopień naukowy doktora nauk me-
dycznych (1974 r.), doktora habilitowanego 
nauk medycznych (1984 r.) i tytuł profesora 
nauk medycznych (1994 r.). W WIML kiero-
wał Pracownią Badań Wydolności Fizycznej 
i Zespołem Odnowy Biologicznej oraz peł-
nił funkcje zastępcy komendanta ds. nauko-
wych, a następnie komendanta. Przez kolej-
ne 9 lat pracował w Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, początkowo na 
Wydziale Wychowania Fizycznego (kiero-
wał Katedrą Fizjologii i Biochemii), a na-
stępnie na Wydziale Rehabilitacji (kierował 
Katedrą Fizjoterapii). Obecnie jest pracow-
nikiem Instytutu Optoelektroniki Wojsko-
wej Akademii Technicznej (koordynuje pro-
blemy naukowe z zakresu medycyny, sportu                                           
i rehabilitacji medycznej) oraz wykładowcą 
Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. 

 Profesor Krzysztof Klukowski był 
członkiem Komitetu Badań Kosmicznych                   
i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk (prze-
wodniczył Komisji Biologii i Medycyny Ko-
smicznej) oraz członkiem Komitetu Nauk         
o Kulturze Fizycznej. Obecnie jest człon-
kiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycz-
nej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii 
Nauk (pełni w nim funkcję wiceprzewodni-
czącego). Profesor był także członkiem Rady 
Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki 
Ministerstwa Obrony Naukowej, Rady ds. 
Medycyny i Farmacji Wojskowej oraz Sek-
cji Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej 

Komitetu Badań Naukowych. Obecnie jest 
ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Profesor Klukowski pełnił także najbar-
dziej zaszczytne funkcje w towarzystwach 
naukowych, m.in. wiceprzewodniczącego                     
i przewodniczącego Polskiego Towarzy-
stwa Medycyny Sportowej oraz prezesa 
Sekcji Wojskowej Polskiego Towarzystwa 
Nauk Kultury Fizycznej. Był również Kon-
sultantem Krajowym ds. Medycyny Lotniczej 
oraz Konsultantem Krajowym ds. Medycy-
ny Transportu.

Profesor Krzysztof Klukowski cieszy 
się szczególnym szacunkiem i poważaniem 
nie tylko w polskim, ale także międzyna-
rodowym środowisku naukowym. Zasiada                         
w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojsko-
wego (jest również członkiem Stałej Komi-
sji Medycyny Sportowej w tej Radzie), jest 
zagranicznym egzaminatorem medycznym 
pilotów lotnictwa wojskowego Kanady oraz 
delegatem Komisji Fizjologiczno-Medycznej 

Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Od 
2001 r. jest członkiem rzeczywistym Mię-
dzynarodowej Akademii Medycyny Lotni-
czej i Kosmicznej, która jest pozarządową 
organizacją naukowo-techniczną uzupełnia-
jącą działalność odpowiednich agend ONZ, 
rządowych lub regionalnych, np. Organiza-
cji Międzynarodowej Lotnictwa Cywilnego. 

Za „osiągnięcia i zasługi dla rozwoju na-
uki, dbałość o jakość badań i pozycję nauk                   
o kulturze izycznej, godne ich reprezen-
towanie i promowanie, a także szczególny 
wkład w rozwój medycyny lotniczej i me-
dycyny sportu, rehabilitacji oraz izjologii 
wysiłku izycznego”, 26 września 2013 r. 
Profesor Krzysztof Klukowski otrzymał ty-
tuł i godność doktora honoris causa Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Elżbieta Dąbrowska

O jubileuszu 70. urodzin Profesora Klukowskiego pamiętały najwyższe władze naszej uczelni. Na zdję-
ciu od lewej: kanclerz WAT gen. dyw. w st. spocz. Jan Klejszmit, dyrektor Instytutu Optoelektroniki 
WAT płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, dostojny Jubilat prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski, 
rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prorektor ds. studenckich WAT 
dr inż. Stanisław Konatowski

Jubileusz Profesora Adama Jackowskiego 
20 października br. jubileusz 70. uro-
dzin obchodził płk w st. spocz. dr 
hab. inż. Adam Jackowski – profesor 
nadzwyczajny Wojskowej Akademii 
Technicznej, długoletni, zasłużony na-
uczyciel akademicki Wydziału Mecha-
troniki i Lotnictwa.

Dr hab. inż. Adam Jackowski jest absol-
wentem Wydziału Mechanicznego Techno-
logicznego Politechniki Warszawskiej (1970). 
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę                    
w Wojskowej Akademii Technicznej na Wy-
dziale Elektromechanicznym Uzbrojenia Ra-
kietowego – WEMUR (obecny Wydział Me-
chatroniki i Lotnictwa), jako starszy inżynier 

(1970-1975). W 1973 r. został mianowany na 
pierwszy stopień oicerski i pełnił zawodową 
służbę wojskową do 2002 r., odchodząc na 
emeryturę w stopniu pułkownika. Pracował 
kolejno na stanowiskach: asystenta (1976-
1979), wykładowcy (1980-1982) i adiunk-
ta naukowo-dydaktycznego (1983-2003).                      
W latach 1992-1994 pełnił funkcję kierow-


