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perowskitu zsynstezowaną in-situ1 na UW. 
We wnęce optycznej warunki propagacji 
światła o różnych stanach polaryzacji są mo-
dulowane poprzez sterowanie zamkniętym 
wewnątrz materiałem ciekłokrystalicznym. 
W strukturach wykonanych w WAT zastoso-
wano unikalny (i również tutaj opracowany) 
materiał ciekłokrystaliczny „uporządkowany” 
wewnątrz wnęki z perowskitem.

Unikalny efekt płynnej modulacji, tzw. krzy-
wizny Berry’ego, w paśmie polarytonowym 
był możliwy do zaobserwowania w specjalnej 
wnęce wypełnionej unikalnym materiałem cie-
kłokrystalicznym o dużej dwójłomności, gdzie 
efektywny, nadzwyczajny współczynnik za-
łamania światła jest przestrajalny napięciem 
elektrycznym przyłożonym do elektrod wnę-
ki – tłumaczy współautor badania, dr hab. 
inż. Wiktor Piecek, prof. WAT.

IDEALNA PLATFORMA 
DLA FOTONIKI

Dr hab. Barbara Piętka z Wydziału Fizyki UW 
wyjaśnia, że w takiej wnęce, gdzie wzbudzone 
stany perowskitu oddziałują z fotonami w niej 
uwięzionymi, powstają nowe kwazicząstki: 
polarytony ekscytonowe. Polarytony wyge-
nerowane we wnęce wykazują możliwość 
przejścia fazowego do nierównowagowego 
kondensatu Bosego-Einsteina, tworzenia sta-
nów nadciekłych w temperaturze pokojowej 
i silnej emisji światła o charakterze podob-
nym do światła laserowego.

Układ z perowskitem okazał się idealną plat-
formą do wytwarzania fotonicznych pasm 
energetycznych o niezerowej krzywiźnie Ber-
ry’ego. Posłużył też do badania optycznych 
efektów sprzężenia spin – orbita. Umożliwia 
to badania natury fotonów (czyli światła), 
które wykazują efekty podobne do obser-
wowanych dotychczas w półprzewodnikach 
schłodzonych do temperatury pojedynczych 
kelwinów. W tym przypadku obserwowano 
zjawiska wzajemnego oddziaływania foto-
nów we wnęce, w reżimie silnego sprzęże-
nia światło – materia, lecz w temperaturze 
pokojowej, co w przełomowy sposób otwie-
ra nowe możliwości badawcze w dziedzinie 
fotoniki. Obserwacje badaczy z UW i WAT 
oraz współpracujących zespołów wpisują 
się na listę przełomowych eksperymentów 
w zakresie projektowania i badania geome-
trycznych i topologicznych własności pasm 
energetycznych w ultrazimnych gazach ato-
mowych i w fotonice.

1  Łac. – w swoim pierwotnym, naturalnym położeniu, miejscu (przyp. red.).

Na obecnym etapie wydaje się, że wykorzy-
stanie unikalnej platformy badań, jaką jest 
przestrajalna, działająca w temperaturze po-
kojowej wnęka optyczna z efektywnym emi-
terem w środku, jest niezmiernie istotne dla 
skutecznego postępu badań nad własnościami 
polarytonów, stanów topologicznych światła 
i oddziaływań nieliniowych w strukturach fo-
tonicznych – stwierdził szef projektu, dr hab. 
Jacek Szczytko, prof. UW.

WŁAŚCIWOŚCI EMISYJNE 
PEROWSKITÓW DLA 
NIEKONWENCJONALNYCH 
ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Naukowcy zaznaczają, że dopiero w ostat-
nich latach zaczęto wykorzystywać niedo-
cenione do tej pory własności emisyjne pe-
rowskitów. Zauważyliśmy, że dwuwymiarowe 
perowskity są bardzo stabilne w temperaturze 
pokojowej, mają dużą energię wiązania ekscy-
tonów oraz dużą tzw. wydajność kwantową – 
opisuje pierwsza autorka publikacji, Karolina 
Łempicka-Mirek, doktorantka na Wydziale 
Fizyki UW.

Jak dodają badacze, te szczególne właściwo-
ści mogą być wykorzystywane jako niekon-
wencjonalne, wydajne źródła światła zlokali-
zowane bezpośrednio w strukturach układów 
fotonicznych. Takie układy prawdopodobnie 
posłużą do fotonicznego przetwarzania in-
formacji z dużą wydajnością energetyczną. 
Rodzi się także perspektywa zastosowania 
badanych materiałów i struktur do budowy 
optycznych sieci neuromorficznych (naśladu-
jących architekturę struktur neurobiologicz-
nych, obecnych w układzie nerwowym), gdzie 
niezbędne jest zastosowanie i kontrola nieli-
niowych właściwości fotonów.

Międzynarodowy zespół naukowców pro-
wadził badania wspierane m.in. przez granty 
NCN, NAWA, Horyzont 2020 – „TopoLight”.

Współautorami artykułu Electrically tunable 
Berry curvature and strong light-matter co-
upling in liquid crystal microcavities with 2D 
perovskite spoza WAT są: K. Łempicka-Mi-
rek, M. Król, H. Sigurdsson, A. Wincukiewicz, 
M. Muszyński, T. Stefaniuk, M. Kamińska, 
L. De Marco, P. G. Lagoudakis, D. Ballarini, 
D. Sanvitto, J. Szczytko i B. Piętka.

DOI: https://bit.ly/3V0rFAC.

 ● Oprac. Karolina Duszczyk

Wiedza naukowa podlega ciągłemu rozwojowi i wymaga nieustannej weryfikacji, dlatego nie-
zwykle istotne jest zapewnienie środowisku naukowemu szerokiego dostępu do możliwie naj-
nowszych treści naukowych. Każdy profil naukowca wzbogacony dorobkiem publikacyjnym 
i aktywnościami badawczymi stanowi cenne źródło informacji dla wszystkich użytkowników 
Bazy Wiedzy WAT i realnie wpływa na ich warsztat pracy.

Zasoby nauki to moduł Bazy Wiedzy WAT 
prezentujący różnego typu publikacje, w tym 
monografie, rozdziały z monografii, artyku-
ły z czasopism, rozprawy doktorskie, prace 
dyplomowe, metadane danych badawczych. 
System pozwala na bezpieczne udostępnia-
nie dorobku naukowego, zapewnia możli-
wość określania zarówno licencji, na jakiej 
powstały teksty, jak i poziom dostępności 
zdeponowanych plików. Przeszukiwanie bazy 
z wykorzystaniem dostępnych filtrów w łatwy 
sposób zawęża pole wyszukiwania i w rele-
wantny sposób porządkuje wyniki.

JUŻ DZIŚ ZAKTUALIZUJ SWÓJ 
DOROBEK NAUKOWY!

Budowanie dorobku naukowego to pro-
ces, na który składa się m.in. czynny udział 
w konferencjach naukowych, publikowanie 
artykułów w recenzowanych czasopismach, 
autorstwo lub współautorstwo monografii 

naukowych. Wszystkie te aktywności warto – 
a nawet trzeba – na bieżąco rejestrować w Ba-
zie Wiedzy WAT, aby zasoby w niej zgroma-
dzone były aktualne, rzetelne i wiarygodne.

Dodawanie nowych publikacji do swojego 
profilu odbywa się na trzy sposoby, przy czym 
funkcjonalność ta jest dostępna tylko dla za-
logowanych użytkowników. Pierwszy sposób 
to ręczne dodanie opisu: artykułu z czasopi-
sma, rozdziału z monografii lub całej mono-
grafii za pomocą prostego formularza.

Drugi polega na wykorzystaniu zakładki Im-
portuj publikacje, która umożliwia zaimpor-
towanie danych za pomocą pliku BibTeX lub 
DOI publikacji.

Trzeci sposób aktualizacji swojego dorobku 
naukowego jest możliwy w przypadku, gdy 
autor posiada swój profil w bazie Scopus. 
Połączenie konta w Bazie Wiedzy WAT z tym 
w bazie Scopus daje możliwość:

ZASOBY NAUKI  
W BAZIE WIEDZY WAT

SPIS TREŚCI

https://bit.ly/3V0rFAC
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• importowania opisów publikacji z uży-
ciem opcji Importuj ze Scopus,

• synchronizowania zbioru swoich publika-
cji ze zbiorem dostępnym w Bazie Wiedzy 
WAT z użyciem opcji Status połączenia,

• aktualizowania liczby cytowań publikacji 
w Bazie Wiedzy WAT z użyciem opcji Ak-
tualizuj ze Scopus.

WERYFIKACJA

Wprowadzasz dane i nie jesteś pewien, czy 
zrobiłeś to poprawie? Nie martw się! Na każ-
dym etapie pracy z Bazą swoim wsparciem 
służą redaktorzy Bazy Wiedzy WAT.

Wszystkie publikacje wprowadzone samo-
dzielnie przez zalogowanego użytkownika 
– autora – otrzymują status niekompletny 
i są niewidoczne publicznie. Redaktorzy Bazy 
Wiedzy WAT otrzymują powiadomienia o no-
wych publikacjach, weryfikują kompletność 
opisów, ewentualnie je uzupełniają i nadają 
status kompletny, co po zatwierdzeniu zmian 
powoduje, że opisy są widoczne publicznie.

Istnieje także możliwość zdeponowania pli-
ku do publikacji już zarejestrowanej w Bazie 
Wiedzy WAT. Funkcjonalność ta dostępna 
jest dla zalogowanych użytkowników i pole-
ga na wybraniu ikony +. Przy konkretnej pu-
blikacji, do której chcemy zdeponować pełny 
tekst, wskazujemy plik, określamy prawa do-
stępu i zatwierdzamy nasz wybór. W uzasad-
nionych przypadkach można również zdepo-
nować plik bez udostępniania.

Skutecznym i najprostszym sposobem na ak-
tualizację dorobku lub wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości jest kontakt z redaktorami Bazy 
Wiedzy WAT pod adresem baza.wiedzy@wat.
edu.pl, telefonicznie (nr 261 939 327) lub bez-
pośrednio (pok. 215 Biblioteka Główna WAT).

KORZYŚCI Z POSIADANIA 
PEŁNEGO DOROBKU 
NAUKOWEGO W BAZIE 
WIEDZY WAT.

Posiadanie w Bazie Wiedzy WAT pełnego 
profilu autora z aktualnym dorobkiem na-
ukowym to same korzyści. Możliwość zainte-
resowania swoją pracą naukową szerokiego 
grona ekspertów w danej dziedzinie nauko-
wej czy dyscyplinie nie tylko buduje wizeru-
nek naukowca, ale również w wymierny spo-
sób zwiększa szansę na podjęcie współpracy 
z innymi badaczami, zarówno na płaszczyź-
nie międzywydziałowej, jak i z naukowcami 
i instytucjami zewnętrznymi. To także wzrost 
cytowalności publikacji, zwłaszcza w przy-
padku publikowania w wysoko punktowa-
nych czasopismach Open Access. Odzwier-
ciedleniem aktywności naukowej i badawczej 
jest też chmura tagów, która swoją ciekawą 
formą przyciąga i zachęca do bliższego po-
znania obszaru zainteresowań naukowca, 
stając się niejako platformą do wzajemnej 
wymiany wiedzy.

 ● Małgorzata Kopciał

WYBITNI MŁODZI  
NAUKOWCY Z WAT

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane uczonym, którzy prowadzą 
wysokiej jakości badania i posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej. 
W tegorocznym konkursie rozpatrzono 1719 wniosków. Wsparcie w wysokości 5390 zł mie-
sięcznie przez 3 lata otrzyma 215 naukowców. Wśród laureatów jest dwóch badaczy z Wojsko-
wej Akademii Technicznej – dr inż. Paweł Kwiatkowski z Wydziału Elektroniki i ppłk dr Bar-
tosz Kozicki z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

DR INŻ. PAWEŁ KWIATKOWSKI – 
LAUREAT W DYSCYPLINIE 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA 
I ELEKTROTECHNIKA

Naukowiec zajmuje się metrologią czasu, m.in. 
opracowuje nowe metody pomiaru i generacji 
odcinków czasu oraz projektuje urządzenia po-
miarowe do ich realizacji. Rozwiązania wykony-
wane są w relatywnie taniej technologii ukła-
dów programowalnych, dzięki czemu mogą być 
łatwo dostępne dla szerokiego grona odbior-
ców. Zaprojektowane przez dr. Kwiatkowskiego 
układy są elementem opracowanych w Zakła-
dzie Techniki Cyfrowej, w którym pracuje, urzą-
dzeń pomiarowych używanych m.in. w czoło-
wych laboratoriach metrologicznych na świecie 
(np. PTB Niemcy, SpectraDynamics USA, KRISS 
Korea Południowa, Główny Urząd Miar Polska). 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest 
dla mnie dużym wyróżnieniem i motywa-
cją do dalszych badań naukowych. To wynik 

wieloletniej pracy w zespole Precyzyjnej Me-
trologii Czasu. Dzięki codziennej współpracy 
ze znakomitymi specjalistami mogłem w krót-
kim czasie nauczyć się prowadzić badania na-
ukowe na najwyższym światowym poziomie. 
Sadzę, że na decyzję o przyznaniu stypendium 
wpłynęły nie tylko publikacje w prestiżowych 
czasopismach naukowych, ale też praktyczne 
aplikacje wyników badań w formie wdrożeń 
i patentów – mówi dr inż. Paweł Kwiatkowski.

PPŁK DR BARTOSZ KOZICKI – 
LAUREAT W DYSCYPLINIE 
NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
Zainteresowania badawcze naukowca miesz-
czą się w szeroko pojętych naukach o bez-
pieczeństwie i zarządzaniu. W swojej pra-
cy skupia się na zagadnieniach związanych 
z planowaniem, budżetem, wydatkami sił 
zbrojnych i bezpieczeństwem militarnym.

 ● Ewa Jankiewicz 
www.wat.edu.pl

DOBRA ORGANIZACJA  
TO PODSTAWA

Z ppłk. dr. inż. Bartoszem Kozickim, adiunktem w Instytucie Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, 
Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, laureatem programu stypendialnego 
Ministerstwa Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców rozmawiał Marek Słodownik

Jak długo jest Pan związany z WAT? 

Ppłk dr Bartosz Kozicki: W Wojskowej Aka-
demii Technicznej pracuję od 2012 roku. 
W 2007 roku, na Wydziale Inżynierii Mecha-
nicznej, ukończyłem studia podyplomowe 
o nazwie zarządzanie logistyczne w przed-
siębiorstwie i w 2010 roku, w Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie warszawskiej SGH, studia 
podyplomowe logistyka i zarządzanie łań-

cuchem dostaw. Od początku pracy w WAT 
interesowały mnie zagadnienia finansowe 
związane z funkcjonowaniem sił zbrojnych. 
W 2018 roku obroniłem z wyróżnieniem roz-
prawę doktorską na Wydziale Zarządzania 
Politechniki Warszawskiej. Jej tytuł to Meto-
da planowania nakładów w zakresie środków 
zaopatrzenia w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie 
pracuję w Instytucie Logistyki na Wydziale 
Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. 

SPIS TREŚCI
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