
KOMUNIKAT 

                        ORGANIZATORZY 

                        Wydział Lotnictwa  
                         Lotniczej Akademii Wojskowej 

 

Mają zaszczyt poinformować o organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  
na temat: 

„FIZYKA W LOTNICTWIE” 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. 
w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. 

 

PATRONAT HONOROWY 

Rektor Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej 

gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK 

 

Cele konferencji: 

 Zaprezentowanie najnowszych osiągnięć fizyki i ich zastosowań w lotnictwie 

wojskowym oraz cywilnym.  

 Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i przedsięwzięć, a także 

wpływu dotychczasowych prac naukowych na technikę lotniczą w Polsce i na świecie. 

 Poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące dynamiki podjętych prac naukowych 

oraz nowych kierunków rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komitet naukowy 

Przewodniczący: 

prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski (LAW Dęblin) 

 

Członkowie: 

prof. dr hab. Jacek Ciborowski (UW Warszawa)  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Domański (UMCS Lublin) 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko (LAW Dęblin) 

prof. dr hab. Krzysztof Rogacki (PAN Wrocław)  

prof. dr hab. inż.  Robert Rowiński (LAW Dęblin)  

prof. dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski (ITWL Warszawa) 

prof. dr hab. inż. Józef Żurek (LAW Dęblin) 

 dr hab. inż. Mirosław Adamski (LAW Dęblin)  

dr hab. Janusz Ćwiklak (LAW Dęblin) 

dr hab. inż. Norbert Grzesik (LAW Dęblin) 

dr hab. Krzysztof Iskra (LAW Dęblin) 

dr hab. inż. Mariusz Zieja (ITWL Warszawa) 

assoc.prof. RNDr., Sarka Hoskova-Mayerova Ph.D. (Brno) 

dr inż. Marta Woch (ITWL) 

dr Maria Sobol (WUM) 

 

Komitet organizacyjny 

Przewodniczący: 

dr Justyna Tomaszewska (e-mail: j.tomaszewska@law.mil.pl) 

 

Zastępca przewodniczącego - koordynator: 

kpt. mgr Tomasz Zienkiewicz (e-mail: t.zienkiewicz@law.mil.pl) 

 

Członkowie: 

mgr Anna Toruń (e-mail: a.torun@law.mil.pl) 

dr Magdalena Barańska (e-mail: m.baranska@law.mil.pl) 

dr Jan Barański (e-mail: j.baranski@law.mil.pl) 

 
 
 

 

mailto:j.baranski@law.mil.pl


Materiały konferencyjne  

 Zakwalifikowane referaty w języku polskim będą opublikowane w monografii 

wieloautorskiej lub Zeszytach Naukowych LAW (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). 

 Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zamieszczonymi przez organizatorów 

wytycznymi edytorskimi.  

Uwaga: Komitet organizacyjny zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu do poprawy lub 

jego odrzucenia w sytuacji, kiedy nie będzie on spełniał ustalonych wymogów technicznych 

oraz kryteriów naukowych. 

 

Ważne terminy 

 Zgłoszenie udziału w konferencji do 30.06.2019 

 Uiszczenie opłaty za udział w konferencji do 15.08.2019 

 Informacja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia* – 15.07.2019 

 Przesłanie pełnego tekstu referatu wraz z oświadczeniem autora/ów– 01.07.2019 

 Publikacja komunikatu wraz z programem konferencji –10.09.2019 

*informacja zostanie przekazana wyłącznie uczestnikom konferencji, którzy w karcie 

zgłoszeniowej zaznaczyli formę udziału w konferencji - „udział z referatem”. 

 

Koszt udziału w konferencji*: 

Zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia 

oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości: 

 studenci i doktoranci do 30 roku życia**- z publikacją 400 zł/bez publikacji 250 zł, 

 przedstawiciele ośrodków akademickich – z publikacją 600 zł/bez publikacji 450 zł, 

 przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych – z publikacją 600 zł/bez publikacji 450 zł, 

 przedstawiciele innych instytucji lub przedsiębiorstw – 900 zł, 

 udział w formie sesji posterowej z wystawieniem instalacji naukowej*** - 2000 zł 

 

Dane do przelewu: 

 

 

12 1020 3147 0000 8402 0085 9934 

Lotnicza Akademia Wojskowa 

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35 

 

W tytule przelewu należy podać:  

Konferencja wyzwania i rozwój obrony powietrznej, NAZWISKO Imię 

 
 
* Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, opłaty konferencyjne przeznaczone będą 
wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym na wydanie monografii. Obsługa finansowa 
konferencji realizowana będzie przez Kwesturę LAW. 
** Niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranckiej. 
***Ograniczona ilość, przed zgłoszeniem prosimy o kontakt z organizatorem. 
 

 

 

 



Organizatorzy nie zapewniają noclegów.  
Uczestnicy konferencji mogą skorzystać ze specjalnej oferty noclegowej: 

 

 Hotel Dedal – adres: ul. Dywizjonu 303 12, 08-521 Dęblin; Tel. recepcji: 261-519-140; 

 Dom studencki Mewa – Tel. recepcji: 261 519 661; 

 

Ponadto, jest możliwość skorzystania z noclegów w niżej wymienionych hotelach: 

 Zajazd na Towarowej – adres: ul. Towarowa 5, 08-530 Dęblin; Tel. recepcji: (81) 

883-23-00, 506-053-360; http://zajazdnatowarowej.pl  

 Hotel Pikul – adres: ul. Lubelska 65, 24-100 Puławy; Tel. recepcji: (81) 888-22-60, 

506-023-280; e-mail: rezerwacja@hotelpikul.pl; http://www.hotelpikul.pl  

 

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres: 

 fizwlot@law.mil.pl 

 

MAPA LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ 

 

 

http://www.hotelpikul.pl/

