WSPOMNIENIE

Doktor zgromadził też bogatą biblioteczkę książek i czasopism technicznych, którą udostępnił do powszechnego
wykorzystania w jednym z laboratoriów dydaktycznych
Wydziału Elektroniki (sala 19 w budynku 45).
Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
dr Pasierbiński był wielokrotnie nagradzany i odznaczany,
w tym Złotym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, złotym, srebrnym
i brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaką Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT. Był także ośmiokrotnie
nagradzany przez rektora WAT i dwukrotnie przez dziekana Wydziału Elektroniki WAT. Ponadto został wyróżniony tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego
WAT oraz medalami za zasługi dla Wydziału Elektroniki
i za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej.

WYWIAD

Dr Pasierbiński był człowiekiem bardzo ciekawym
świata i życia, który ze swadą opowiadał o swoich
podróżach w różne zakątki globu. Dość powiedzieć,
że zaledwie kilka lat temu podróżował jeszcze Koleją Transsyberyjską, odwiedzał Pekin czy Wyspy Sołowieckie na Morzu Białym. Lubił odpoczywać aktywnie,
chętnie pod żaglami, a także na działce rekreacyjnej
niedaleko Serocka. Miał rozległą wiedzę nie tylko techniczną, ale również historyczną, geograficzną, społeczno-polityczną.

Profesorowie WAT o studiach MBA w zakresie
cyberbezpieczeństwa
Na rynku studiów podyplomowych wyróżnia je interdyscyplinarność – łączą aspekty techniczne,
technologiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące zarządzania. Jakie są inne atuty studiów MBA
w zakresie cyberbezpieczeństwa realizowanych
w Wojskowej Akademii Technicznej? Z dziekanem Wydziału Cybernetyki WAT dr. hab. inż. Zbigniewem Tarapatą i kierownikiem studiów MBA
dr. hab. inż. Zbigniewem Zielińskim rozmawia Ewa
Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT.

Odszedł od nas człowiek o wielkiej kulturze, mądry,
życzliwy, cieszący się ogromnym szacunkiem otoczenia.
Na zawsze pozostanie w naszej życzliwej pamięci!
Koledzy
z Zakładu Techniki Cyfrowej

Na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej trwa już druga edycja studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Jakie jest zainteresowanie studiami? Do kogo są adresowane i jaki zakres wiedzy oferują?
Zbigniew Tarapata: Zainteresowanie studiami jest
duże. W tym roku uruchomiliśmy jedną grupę 20-osobową, zapytania mieliśmy jeszcze od kilkudziesięciu zainteresowanych, ale ze względów organizacyjnych nie
zdecydowaliśmy się na zwiększenie naboru. Studia adresowane są do osób, które chcą doskonalić umiejętności
związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem,
które posiadają wykształcenie wyższe (niekoniecznie
technicznie) oraz mają doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych związanych z aspektami cyberbezpieczeństwa. W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę
doświadczenie w obszarze informatyki, zarządzania bezpieczeństwem czy cyberbezpieczeństwem.
Zbigniew Zieliński: Celem programu studiów jest
kształcenie nowej generacji specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa szczebla menadżerskiego i przygotowanie ich do zarządzania zasobami informacyjnymi
różnego rodzaju organizacji z uwzględnieniem wielowymiarowego, kompleksowego spojrzenia na problemy
bezpieczeństwa informacyjnego. Studia pozwalają słuchaczom na zdobycie interdyscyplinarnej, pogłębionej
wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności, m.in.

Płk w st. spoczynku dr inż. Franciszek Chwalczyk
DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
W WARSZAWIE W LATACH 1991–2013.
Franciszek Chwalczyk związany był z Wojskową
Akademią Techniczną od 1962 roku, a z Biblioteką Główną WAT przez ostanie 25 lat swej kariery zawodowej, w tym na stanowisku dyrektora
spędził 23 lata.

Płk Franciszek Chwalczyk jest laureatem licznych nagród
i wyróżnień, otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, medal
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, złoty medal Zasługi
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dla Obronności Kraju oraz Medal Ministra Edukacji Narodowej „Zasłużony Działacz Kultury”.
Dnia 11 lutego 2021 r. odszedł wspaniały człowiek, który
całe swoje wojskowe i naukowe życie spędził w Wojskowej Akademii Technicznej. Wielu z nas zapamięta Go jako
wspaniałego, bardzo życzliwego człowieka, przyjacielskiego dla wszystkich. Bardzo przykro, że nie będziemy mogli
cieszyć się już Jego obecnością, ale z całą pewnością pozostanie w naszych wspomnieniach.
Cześć Jego pamięci!

Fot.  Archiwum BG WAT

W 1991 roku został wyznaczony na stanowisko dyrektora
Biblioteki Głównej WAT. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie
do marca 2013 roku. Zainicjował i przeprowadził komputeryzację Biblioteki Głównej WAT. Z Jego inicjatywy Biblioteka w 1994 roku przystąpiła do konsorcjum i wdrożyła
zintegrowany, bardzo innowacyjny, informatyczny system
biblioteczny, stając się wzorem do naśladowania dla innych
bibliotek uczelni wojskowych. Znaczącym wkładem dyrektora w rozwój oraz popularyzację Biblioteki i naukowego
piśmiennictwa technicznego było przystąpienie do Konsorcjum BazTech i zainicjowanie tworzenia bazy danych
czasopism technicznych, która nieprzerwanie działa i służy pomocą studentom i pracownikom naukowym, zarówno Wojskowej Akademii Technicznej, jak i innych polskich
uczelni technicznych. Pamiętamy też o jego ogromnym
wkładzie w remont i modernizację biblioteki.

Podkreślił Pan aspekt interdyscyplinarny studiów.
Rozumiem, że nabytą na nich wiedzę można zastosować w różnych obszarach?
ZZ: Zdecydowanie tak. Problemy związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni przekładają się na bezpieczeństwo publiczne. Stąd tak istotne jest to, że wykładowcy
studiów MBA to specjaliści określonych dziedzin, m.in.
prawnicy, którzy zajmują się np. zagadnieniami tzw. cyberprzestępczości.
Cyberbezpieczeństwo to jedna z najważniejszych,
najszybciej rozwijających się dziedzin na świecie. Wojskowa Akademia Techniczna była jedną
z pierwszych uczelni w Polsce, które wprowadziły
do swojego programu kształcenia takie kierunki
studiów jak informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Jak to doświadczenie przekłada się
na współczesne zadania i wyzwania edukacyjne
i naukowe w tych obszarach?
ZT: Wydział Cybernetyki WAT tworzony był w roku
1968, w związku z silnie rosnącym zapotrzebowaniem
polskich sił zbrojnych na wysokiej klasy specjalistów
w zakresie wykorzystywania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania

Fot.  Sebastian Jurek,  TheDigitalArtist / Pixabay

Urodził się 6 marca 1941 r. w Rudach Raciborskich. We wrześniu 1962 roku rozpoczął studia na nowo utworzonym Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej, na pionierskim kierunku
fizyka techniczna. Franciszek Chwalczyk był wychowankiem
gen. dyw. prof. Sylwestra Kaliskiego. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Podstaw Mechaniki i Fizyki Technicznej Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
jako starszy asystent naukowo-badawczy. W 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W latach
1988–1991 pracował jako adiunkt pracowników naukowo-badawczych WAT. Wychował wielu wybitnych naukowców
i profesorów Wojskowej Akademii Technicznej.

w zakresie nowoczesnych metod zarządzania organizacjami oraz ich zasobami informacyjnymi, wdrażania
strategii informacyjnych w wielu aspektach cyberbezpieczeństwa – zarówno na poziomie pojedynczej firmy, jak
i na poziomie informatyzacji całego państwa, poznanie
zagadnień prawnych (prawa krajowego i europejskiego)
związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczących
postępowania z incydentem informatycznym. Słuchacze
poznają także najnowsze technologie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, zabezpieczaniem zasobów
informacji, a także zarządzaniem systemami bezpieczeństwa IT oraz oceną ryzyka w bezpieczeństwie systemów
informacyjnych organizacji.

Bożena Chlebicka-Abramowicz, BGŁ WAT
GŁOS AKADEMICKI 2–3/2021
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