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Dzień Kobiet  
w Akademii Marynarki Wojennej

Zdjęcia od góry, od lewej. Fot. Krzysztof Miłosz: 
1. Panie podchorąży I rocznika.
2. Rektor-Komendant wręcza róże paniom - pracownikom cywilnym uczelni.
3. Kadra wręcza kwiaty studentkom wojskowym i cywilnym.

4. Delegacja pań po uroczystym spotkaniu z kadrą kierowniczą.
5. Studentki wojskowe i delegacja studentek cywilnych. 



4 Nr 1/2012

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

Okręt podwodny stanął przed  
Akademią Marynarki Wojennej

Na terenie Akademii Marynarki Wojennej stanął okręt podwodny typu „Kobben”. Cztery dni trwał jego 
transport ze Stoczni Marynarki Wojennej przez Port Wojenny Gdynia do uczelni. Okręt o wadze 370 t, 
długości 45,5 m, szerokości 4,6 m i wysokości 8,9 m Akademia przeznaczy na laboratorium wyposażone  
w symulatory, z którego będą korzystać naukowcy i studenci uczelni.

Transport tak dużej jednostki to 
bardzo skomplikowana logistycznie 
i technicznie operacja. Wszystko 
rozpoczęło się w środę 14 grudnia 
od zadokowania okrętu na specjal-
ny ponton, który następnie został 
przeholowany do Portu Wojennego 
Gdynia i zacumowany przy nabrze-
żu. Kolejnym etapem było wycią-
gnięcie okrętu podwodnego na ląd 
i transport, już drogą lądową, do 
Akademii Marynarki Wojennej. Na 
lądzie transport był zabezpieczony 
systemem samopoziomujących się 

siłowników hydraulicznych. Okręt 
przemieszczał się po specjalnie przy-
gotowanych torach ułożonych na 
tymczasowej drodze z płyt drogo-
wych. Zastosowano metodę kroko-
wą, aby jednorazowo zajęty był tylko 
odcinek nieprzekraczający 200 m. 
Jednostka poruszała się rufą w kie-
runku ruchu, czyli tyłem do przodu. 
Pod dziobem okrętu umieszczo-
no siłowniki (po jednym na każdy  
z dwóch torów), które pchały okręt 
powoli do przodu. Jednocześnie jed-
no ich ramię opierało się na specjal-

nym stoperze i w ten sposób drugie 
ramię, wysuwając się, pchało okręt. 
Następnie przekładano siłownik  
o ten odcinek do przodu, za nim 
mocowano stoper i czynność powta-
rzano. Tak stopniowo okręt sunął 
w kierunku uczelni. Sposób bardzo 
prosty, podobnie przesuwano wiel-
kie kamienne bloki, gdy budowano 
piramidy, ale dziś wykorzystuje się 
zaawansowaną technikę, a nie siłę 
ludzkich rąk. 

Do bramy Portu Wojennego 
Gdynia okręt dotarł w piątek 16 

Okręt podwodny typu „Kobben” stoi już obok Akademii Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz..
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grudnia, do południa. Tam został 
zorganizowany przedświąteczny 
happening dla dzieci. Na kiosku 
okrętu podwodnego pojawił się 
Święty Mikołaj. Maluchy, które 
wcześniej zgromadziły się pod jed-
nostką, powitały go bardzo entuzja-
stycznie. Święty Mikołaj przywitał 

dzieci i wystrzelił torpedy, czyli cu-
kierki. Radość maluchów nie miała 
końca, tym bardziej że sympatyczny 
gość zszedł z okrętu na ziemię i zro-
bił sobie z nimi zdjęcie. 

Gdy okręt przekroczył bra-
mę Portu Wojennego, zamknię-
to Rondo Bitwy pod Oliwą. Samo 

przejście przez rondo i włączenie się 
do ruchu drogowego nastąpiło w 
sobotę 17 grudnia. Cały dzień trwa-
ło przeciągnięcie okrętu do miejsca 
posadowienia przy uczelni. Cała 
operacja przebiegła bardzo płynnie 
i bez zakłóceń. Około godziny 17 
jednostka znalazła się dokładnie nad 
podporami, czyli miejscem posado-
wienia. 

Okręt postawiono na fundamen-
cie następnego dnia, w niedzielę 
18 grudnia. Przedsięwzięcie trwało 
kilka godzin i składało się z kilku 
etapów. Na początku trzeba było za-
mocować specjalne pasy zaczepione 
na suwnicach tak, aby okręt zawisł 
w powietrzu. Ten etap potrzebny 
był do wyjęcia toru jezdnego, po 
którym przemieszczał się „Kobben”. 
Do jednostki, jeszcze przed trans-
portem, przyspawano specjalne 
podpory, na których miała stanąć. 
Właśnie to ułatwiło końcowy etap 
przewozu, gdyż nie trzeba już było 
wpasowywać okrętu idealnie w pod-

Pierwszy etap transportu ze Stoczni Marynarki Wojennej - załadunek okrętu podwodnego na ponton. Fot. Krzysztof Miłosz..

System siłowników zastosowanych do przesuwania okrętu. Fot. Krzysztof Miłosz..



6 Nr 1/2012

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

pory, ponieważ już je miał. Wiszący 
na pasach „Kobben” robił duże wra-
żenie. Pozostało tylko opuszczenie 
okrętu centymetr po centymetrze na 
wcześniej przygotowany fundament. 
Szczęśliwie i bez kłopotów zakoń-
czyła się cała operacja transportu  
i posadowienia jednostki. 

Okręt podwodny będzie służył 
AMW przede wszystkim do celów 
naukowych. Uczelnia pozyskała 

jednostkę pod koniec 2005 roku. 
W Stoczni Marynarki Wojennej 
przeprowadzono konserwację ze-
wnętrznego kadłuba (piaskowanie  
i malowanie) oraz czyszczenie  
i odgazowanie zbiorników pali-
wa – olejowych i ściekowych. Od 
maja 2011 roku wykonywane są 
prace mające przystosować kadłub 
okrętu podwodnego do pełnienia 
funkcji laboratorium, czyli usuwa-

nie zbędnego balastu i wyposaże-
nia okrętu, czyszczenie i malowanie 
kadłuba zewnętrznego oraz instalo-
wanie systemów ogólnookrętowych 
(elektrycznego, przeciwpożarowego  
i sanitarnego oraz klimatyzacji). Po 
zakończeniu tych prac wewnątrz 
kadłuba okrętu zbudowane zosta-
ną specjalistyczne laboratoria, mię-
dzy innymi nawigacji podwodnej, 
uzbrojenia torpedowego, siłowni 
okrętowych, oraz inne stanowiska 
badawcze, np. obrony przeciwawa-
ryjnej. Laboratoria te będą zintegro-
wane z istniejącymi i budowanymi 
w AMW symulatorami, a głównie  
z zespołem morskich symulato-
rów nawigacyjno-manewrowych 
Instytutu Nawigacji i Hydrografii 
Morskiej. Oprócz prowadzenia ba-
dań naukowych, prac rozwojowych 
i działalności dydaktycznej jednost-
ka będzie wykorzystywana do pro-
mowania problematyki morskiej  
i zadań popularnonaukowych. Okręt 
może być ponadto udostępniany 
zainteresowanym ośrodkom badaw-
czym i uczelniom.

Wojciech Mundt
Święty Mikołaj na okręcie. Fot. Krzysztof Miłosz..

Okręt podwodny sunie przez Rondo Bitwy pod Oliwą. Fot. Krzysztof Miłosz..
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Zimowy rejs podchorążych
Studenci V roku studiów wojskowych 
Akademii Marynarki Wojennej od-
byli dziesięciodniowy zimowy rejs na  
ORP „Poznań”. Praktyka obejmo-
wała doskonalenie nabytych umie-
jętności oraz samodzielne wachty 
morskie. Podchorążowie pełnili głów-
nie obowiązki oficera wachtowe-
go, zarówno nawigatora, jak i me-
chanika okrętowego. Zapoznali się  
z zimowymi warunkami hydro- 
meteorologicznymi i nawigacyjnymi 
panującymi na Morzu Bałtyckim oraz  
w Cieśninach Bałtyckich.

Wraz z załogą stałą na ORP „Poznań” 
zaokrętowanych było 41 podcho-
rążych. Byli to studenci wojskowi 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego oraz Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego AMW. 
W czasie praktyki pokonali blisko  
2 tys. mil morskich i spędzili ponad 
200 godzin na morzu. Przyszli ofice-
rowie poznali budowę okrętu, jego 
urządzenia i mechanizmy oraz orga-
nizację codzienną i bojową jednostki. 

Trasę rejsu zaplanowano tak, aby 
była ona jak najbardziej zróżnico-
wana pod względem nawigacyjnym. 
ORP „Poznań” wyszedł z Gdyni do 
Świnoujścia i tam wszedł do portu 
na jedną dobę. Następnego dnia wy-
płynął w rejs, kierując się na Cieśniny 
Bałtyckie – pierwszą z nich był Wielki 
Bełt. Następnie okręt przeszedł przez 
Kattegat i Skagerrak. Stamtąd wrócił 
do Kattegatu i przez Sund wyszedł na 
Bałtyk. 

W czasie rejsu studenci pełnili 
wachty morskie, prowadzono też zaję-
cia programowe. Na głównym stano-
wisku dowodzenia trwało intensyw-
ne szkolenie – praktykanci Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 

określali poprawki urządzeń nawi-
gacyjnych, prowadzili dziennik na-
wigacyjny i pracowali na mapach. 
Poszerzali nabytą wiedzę o praktyczne 
umiejętności związane z astronawiga-
cją, radionawigacją oraz wykonywa-
niem pomiarów meteorologicznych 

ORP „Poznań” w czasie rejsu zimowego. Fot. Mateusz Kuropatnicki.

Podchorążowie V roku przed wyjściem na morze. Fot. Marian Kluczyński.
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i hydrologicznych. Mieli okazję pod-
nieść swoje kompetencje w zakresie 
bezpiecznego prowadzenia okrętu  
w warunkach wzmożonego ruchu oraz 
doskonalić metodykę prawidłowego  
i bezpiecznego pływania w warunkach 
ścieśnionych w okresie zimowym. 
Okręty Marynarki Wojennej wyko-
nują zadania przez cały rok, w związku 
z tym wiedza o tym, jak akwen Morza 
Bałtyckiego może się zmienić podczas 
zimy, jest bardzo przydatna. 

Podchorążowie Wydziału Mechani- 
czno-Elektrycznego prowadzili dzien-
nik maszynowy i formularze tech-
niczne kluczowych mechanizmów 
na okręcie. Jednocześnie doskonalili 
umiejętności związane z diagnosty-

ką eksploatacyjną maszyn i urządzeń 
okrętowych. Podczas ruchu okrętu 
nadzorowali pracę urządzeń napędu 
głównego oraz mechanizmów po-
mocniczych. Pod nadzorem oficera 
mechanika pełnili również wachtę na 
stanowisku dowodzenia działem me-
chanicznym w morzu. 

ORP „Poznań”, wspólnie z bliźnia-
czymi okrętami: „Lublin”, „Gniezno”, 
„Kraków” i „Toruń”, wchodzi 
w skład 2 Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała 
Kazimierza Porębskiego w Świno- 
ujściu. Okręty transportowo-mino-
we proj. 767 typu „Lublin” zosta-
ły zbudowane w Stoczni Północnej  

w Gdańsku. Przeznaczone są do za-
ładunku z nieuzbrojonego brzegu, do 
transportu morzem i wysadzenia na 
nieuzbrojony brzeg techniki wojsko-
wej oraz żołnierzy desantu morskiego, 
mogą również transportować i stawiać 
miny morskie w obronnych zagro-
dach minowych. 

ORP „Poznań” dowodzi kmdr 
ppor. Mariusz Pioś, a kierownikiem 
zimowej praktyki studentów wojsko-
wych AMW był kmdr por. Dariusz 
Szulc.

Jacek Kwiatkowski
Wojciech Mundt

Wachta w Centrum Sterowania Siłownią. Fot. Marcin Purman.

Wachta nawigacyjna. Fot. Marcin Purman.

Spotkanie po rejsie z Rektorem-Komendantem AMW. Fot. Krzysztof Miłosz..
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Budowa biblioteki akademickiej 
wraz z centrum  

audytoryjno-informacyjnym
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Akademickie zimowisko dla dzieci

Nauka pływania i jazdy na łyżwach, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, a nawet nauka strzelania – to atrakcje, 
które przygotowano dla dzieci uczestniczących w tygodniowym zimowisku w Akademii Marynarki Wojennej 
zorganizowanym przez uczelnię oraz Klub Sportowy „Iskra” przy wsparciu NSZZ Pracowników Wojska. Za-
jęcia rekreacyjno-sportowe dla 25 dzieci pracowników AMW odbywały się od 6 do 10 lutego. Przez tydzień 
ferii dzieci w wieku od 9 do 14 lat spotykały się na zajęciach już o 7.30 i – mimo wczesnej pory – uśmiech-
nięte czekały na kolejny dzień wrażeń.

Nauka jazdy na łyżwach. Fot. Krzysztof Miłosz..

Czas na zajęcia w hali sportowej. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Dzieci rozpoczęły zimowisko 
od udziału wraz z całą uczelnią  
w uroczystym podniesieniu flagi 
państwowej. Podczas uroczystości 
rektor-komendant kontradmirał dr 
inż. Czesław Dyrcz ciepło powitał 
uczestników zimowiska i zaprosił 
ich na spotkanie do Sali Senatu, na 
którym dowiedzieli się, kim jest rek-
tor i czym się zajmuje. Była to też 
okazja do tego, aby poznać oczeki-
wania dzieci związane z zajęciami. 
Wszystkie powiedziały, że chcą cie-
kawie spędzić czas. Tak też się stało.

Każdy dzień zaczynały wcześnie 
rano od nauki pływania lub jaz-
dy na łyżwach. Zajęcia na basenie 

prowadzili państwo Halina i Oleg 
Steciukowie, którzy na co dzień zaj-
mują się profesjonalną nauką pły-
wania. Dzieci okazały się zdolnymi 
uczniami i część z nich już po kilku 
lekcjach nauczyła się powoli pływać 
czy też utrzymywać na lodzie. Były 
także zajęcia z innych dyscyplin pro-
wadzone przez wykładowców AMW 
w hali sportowej. Każdy dzień ferii 
był bardzo intensywny.

Dzieci chętnie uczestniczyły 
nie tylko w zajęciach sportowych. 
Bardzo polubiły spotkania z panią 
Zofią Bohdanowicz, na których po-
znawały różne techniki plastyczne. 
Dzieci tworzyły wspaniałe rzeczy, 

ich fantazja zdawała się nie mieć 
granic. Pani plastyczka musiała wy-
kazać się dużą pomysłowością przy 
opracowywaniu tematów spotkań. 
Dzieci zdobywały również wiedzę 
praktyczną na zajęciach z podstaw 
fotografii, które prowadził pan 
Krzysztof Miłosz. Później miały 
okazję wykazać się zdobytymi umie-
jętnościami podczas wycieczki do 
Portu Wojennego Gdynia.

Można było odnieść wrażenie, 
iż energia dzieci jest niespożyta. 
Zawsze uśmiechnięte czekały na 
nowe atrakcje, a tych nie brakowa-
ło. Odwiedziły pracownię broni 
rakietowej i artylerii, gdzie mogły 

W programi była też nauka pływania. Fot. Krzysztof Miłosz.

Drugie śniadanie. Fot. Krzysztof Miłosz.

Zajęcia na hali sportowej, w tym piłka siatkowa. Fot. Krzysztof Miłosz.
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zobaczyć okrętowe armaty i trena-
żery, na których szkolą się przyszli 
oficerowie. To jednak nie koniec. 
Dużą frajdą okazały się dla nich za-
jęcia w symulatorze broni strzelec-
kiej „Śnieżnik”, w którym strzelały  
z prawdziwej broni do różnego ro-
dzaju celów imitujących te rzeczywi-
ste. W napiętym planie dnia zawsze 
znalazło się miejsce na drugie śnia-
danie i obiad w akademickiej sto-
łówce. Na koniec zimowiska dzieci 
spotkały się ponownie z rektorem-

-komendantem, by opowiedzieć  
o swoich wrażeniach i podziękować 
za możliwość spędzenia wspaniałych 
ferii. Wręczyły panu admirałowi pa-
miątkowe zdjęcie oraz duże serce, 
wewnątrz którego znajdowały się 
mniejsze serduszka z imionami dzie-
ci. Prezent ten wykonały same na za-
jęciach plastycznych. 

To była pierwsza taka akcja zor-
ganizowana w uczelni. Kadra i pra-
cownicy mogli zgłosić swoje dzieci, 
które pod fachową opieką uczyły 

się często nowych rzeczy. W tym 
czasie w Akademii trwała sesja eg-
zaminacyjna, więc wiele uczelnia-
nych obiektów było dostępnych 
dla dzieci. Pomysł zorganizowania 
zimowiska w Akademii wyszedł od 
kadry Studium Ogólnowojskowego. 
Okazał się on strzałem w dziesiątkę, 
o czym najlepiej świadczyły uśmie-
chy na twarzach dzieci. Pomimo 
zmęczenia intensywnym tygodniem 
dopytywały się o przyszłoroczne zi-
mowisko.

Wojciech Mundt

Zajęcia plastyczne z panią Zofią Bohdanowicz. Fot. Krzysztof Miłosz.

Wycieczka do Portu Wojennego Gdynia. Spotkanie z rektorem-komendantem AMW kadm. dr. inż. Czesławem Dyrczem. Fot. Krzysztof Miłosz.



13Nr 1/2012

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej  
nie tylko dla WOŚP

Udział w finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Akademia 
Marynarki Wojennej rozpoczęła już 
w czwartek 5 stycznia, przeprowa-
dzając uczelnianą kwestę. Dopiero 
jednak w niedzielę ruszyła cała la-
wina przygotowanych akcji. Podczas 
imprezy w Klubie Marynarki 
Wojennej „Riwiera” można było 
nabyć uczelniane gadżety i wyli-
cytować przedmioty podarowane 
przez Akademię. Ze sprzedaży i li-
cytacji uzyskano dla WOŚP ponad  
1,5 tys. zł. Można było ponadto 
usłyszeć chór AMW, który półto-
ra miesiąca wcześniej występował 
przed prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Chór zaśpiewał jeszcze raz 
tego dnia w centrum „Gemini”.

Od rana w Trójmieście kwesto-
wali studenci AMW, którzy byli wo-
lontariuszami przy sztabie WOŚP  

w Teatrze Miejskim w Gdyni. Udało 
im się zebrać prawie 4,5 tys. zł.  
W teatrze odbyła się także finałowa 
gdyńska licytacja WOŚP. Uczelnia 
przekazała na aukcję tablicę pa-
miątkową, która została sprzeda-
na za rekordową tego dnia sumę  
8 tys. zł. Sama też uczestniczyła  
w kilku licytacjach, w których wy-
grała między innymi dwa bardzo 
ładne, duże zdjęcia panoramy pół-
nocnej i południowej części Gdyni. 
W sumie uczelnia wylicytowała 
przedmioty za 2,5 tys. zł.

W tym roku Akademia wysta-
wiła również na aukcje internetowe 
rejs uczelnianym jachtem „Admirał 
Dickman” oraz noc na tratwie ra-
tunkowej w ramach szkolenia ra-
towniczego. Aukcje cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
Rejs jachtem wylicytowano za  

7,1 tys. zł, co oznacza, że został pobity 
ubiegłoroczny rekord. Natomiast za 
noc na tratwie pięciu zwycięzców za-
płaciło prawie 1,2 tys. zł. Prezydium 
Samorządu Studentów AMW prze-
kazało na aukcje dwie płyty artystów 
polskiego rapu GrubSoba i Rahima, 
które otrzymało od muzyków pod-
czas ubiegłorocznych Delfinaliów. 
Płyty, opatrzone autografami głów-
nych wykonawców, wylicytowano 
na kwotę 200 zł.

Akademia Marynarki Wojennej 
od wielu lat stara się wspierać różne 
akcje charytatywne, w tym WOŚP. 
Niedawno wraz z Fundacją DKMS 
Polska zorganizowała akcję poszu-
kiwania dawców szpiku kostnego. 
Kadra, pracownicy i studenci bio-
rą również udział w honorowym 
krwiodawstwie, uczelnia od wielu lat 
zwycięża w konkursie „Młoda krew 
ratuje życie”. Społeczność AMW,  
a zwłaszcza studenci, często inicjuje 
kolejne akcje. W grudniu zorganizo-
wała „Kufer Świętego Mikołaja”, czyli 
zbiórkę odzieży, słodyczy, artykułów 
chemicznych, zabawek, gier i książek 
dla podopiecznych Domu Małego 
Dziecka w Gdyni-Demptowie, ro-
dzin dzieci osieroconych, którym 
pomaga Fundacja Hospicyjna dzia-
łająca przy Hospicjum im. Księdza 
Eugeniusza Dutkiewicza, oraz dzie-
ci z Pomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci w Gdańsku. Potrzeba było aż 
trzech dni, aby rozwieść kilkanaście 
kartonów darów.

Wojciech Mundt

Akademia Marynarki Wojennej, jak co roku, wzięła udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Sama też zorganizowała wiele akcji, z których dochód w wysokości 25 tys. zł zasilił konto WOŚP. Akade-
mia Marynarki Wojennej wystawiła na niecodzienne aukcje rejs uczelnianym jachtem oraz noc na tratwie 
ratunkowej. Społeczność akademicka uczestniczyła między innymi w imprezach zorganizowanych w Klubie 
Marynarki Wojennej „Riwiera” i Teatrze Miejskim w Gdyni. Studenci-wolontariusze rozpoczęli kwestowanie 
w uczelni już w czwartek. Orkiestra to jednak nie jedyna akcja charytatywna, w którą włączyła się Akademia.

Studentki AMW prezentują tablicę przekazaną przez uczelnię na licytację. Fot. K. Miłosz.
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W grudniu w AMW przepro-
wadzono akcję „Kufer Świętego 
Mikołaja”. Przy wejściu głównym, 
obok biura oficera dyżurnego, moż-
na było napełniać podarunkami 
wielki mikołajowy kufer. Tym razem 
postanowiliśmy pomóc dzieciom  
z hospicjów, ich rodzinom oraz pod-
opiecznym Domu Małego Dziecka. 
Inicjatorami akcji byli członkowie 
Koła Aktywnego Pedagoga oraz 
Psychologicznego Koła Naukowego, 

a w zbiórkę zaangażowała się cała 
społeczność akademicka. Zgodnie  
z zamysłem organizatorów akcja nie 
była jednorazową inicjatywą, lecz 
formą cyklicznej i wielowymiarowej 
pomocy. Świąteczne podarki nie są 
w stanie zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania placówek, dlatego 
postanowiliśmy przeprowadzać po-
dobne akcje częściej. 

Nasi studenci i wykładowcy zaan-
gażowali się w działania trzech fun-

dacji. Główny cel, który obrały sobie 
koła, dotyczy pomocy placówkom  
w dążeniu do samodzielnego radze-
nia sobie z trudnościami codzienne-
go życia. Niesienie pomocy nie jest 
tylko okazjonalnym gestem, ale po-
trzebą serca wielu ludzi, dlatego też 
pragniemy umożliwić wszystkim za-
interesowanym udział w zbiórkach  
i namawiamy na szersze angażo-
wanie się w pomoc dla fundacji.  
W grudniowej akcji zebraliśmy  

Akcja „Kufer Świętego Mikołaja” – 
to za mało! 

Chcemy pomagać nadal!

Kufer Świętego Mikołaja - akcja zbierania darów dla dzieci. Fot. Archiwum WNHiS..
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Studentki z Koła Aktywnego Pedagoga oprócz paczek przygotowały także bal karnawałowy dla dzieci. Fot. Iwona Królikowska.

w sumie kilkanaście kartonów z ar-
tykułami chemicznymi, ubraniami 
dla dzieci i dorosłych, słodycza-
mi, zabawkami, grami i książkami. 
Podarowane rzeczy zostały przekaza-
ne do trzech placówek, które wspo-
magamy nie tylko materialnie, ale 
także pedagogicznie (wspólne zaba-
wy edukacyjne, udzielanie korepety-
cji). 

W pierwszej z nich pracu-
je studentka Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Społecznych – 
Ania. To Dom dla Dzieci Fundacji 
„Dziecięca Przystań” na ulicy 
Demptowskiej 46 w Gdyni. Jest to 
placówka całodobowa, która zapew-
nia dzieciom opiekę, pielęgnację  
i wychowanie. Pragnienie i pomysł 
jej powołania zrodziły się w sercu 
osoby, która pewnego lipcowego 
popołudnia natknęła się na tekst 
Matki Teresy wyryty na jednej ze 
ścian Domu dla Dzieci w Kalkucie. 
Słowa te stały się mottem fundacji: 
„Trzeba znaleźć czas na zabawę, 
pracę, przyjaźń. Trzeba znaleźć 
czas, aby kochać i być kochanym. 
Trzeba znaleźć czas, żeby dawać 
innym...”. 

Dzieci umieszczane są w pla-
cówce na mocy postanowień Sądu 
Rejonowego w Gdyni i na podsta-
wie skierowań Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni. Mają 
nie więcej niż 3 lata. Są to ma-

luchy pozostawione przez matki  
w szpitalu, chore albo takie, których 
biologiczni rodzice mają ograni-
czoną władzę rodzicielską lub toczy 
się przeciwko nim postępowanie 
sądowe. Wychowawcy dokładają 
wszelkich starań, by dzieciom stwo-
rzyć domową, rodzinną atmosferę. 
Paczki, które zrobiłyśmy z podaro-
wanych przez społeczność AMW 
rzeczy, dały dzieciom dużo radości! 
Rozdałyśmy je podczas balu, na któ-
rym bawiłyśmy się wspólnie z pod-
opiecznymi domu. Dzieci tuliły się 
do nas spragnione miłości i ciepła. 
Proszę tylko spojrzeć na zdjęcia! 

Drugą placówką, do której trafi-
ły dary, jest Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci na ulicy Dębowej 25  
w Gdańsku. Pracuje tu nasza absol-
wentka, która zachęciła WNHiS do 
zaangażowania się w pomoc funda-
cji. Paczki świąteczne były począt-
kiem naszej współpracy. W planach 
mamy organizację gier i zabaw dla 
rodzeństwa dzieci przebywających 
w hospicjach, by poczuło, że też jest 
ważne. Podczas balu karnawałowe-
go dla dzieci pracowników AMW 
będziemy gościli dziesięcioro pod-
opiecznych fundacji. 

Fundacja Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci zapewnia pomoc lekar-
ską, pielęgniarską, psychologiczną 
i socjalną. Dzięki jej działalności 
rodzice nie ponoszą kosztów zwią-

zanych z opieką nad chorym dziec-
kiem, a w sytuacjach kryzysowych 
mogą liczyć zarówno na finansową, 
jak i psychologiczną pomoc funda-
cji. Pracownicy hospicjum starają 
się pomóc zagubionym rodzicom, 
którzy pozostawieni sami sobie  
z poważnym problemem zdrowot-
nym dziecka lub odsyłani od urzę-
du do urzędu tracą poczucie, że coś 
może się w ich życiu jeszcze zmienić, 
brakuje im siły.

 Każdy z nas może nadal poma-
gać fundacji! Zachęcamy do zbiórki 
węgla dla najuboższych rodzin po-
morskiego hospicjum. Rodziny te 
często oszczędzają na ogrzewaniu 
mieszkania, co jest niebezpieczne 
dla zdrowia, a nawet życia dzieci, 
które o wiele łatwiej i częściej zapa-
dają na infekcje. Podarowanie nawet 
worka węgla pomoże w ogrzaniu 
domu czy mieszkania oraz podratuje 
rodzinny budżet. Można także do-
konać wpłaty na konto hospicjum: 
61 1050 1764 1000 0090 6025 
9513 z dopiskiem „opał dla rodzi-
ny”. Wszystkich, którzy chcą pomóc 
lub uzyskać więcej informacji na 
ten temat, prosimy o kontakt e-ma-
ilowy lub telefoniczny: mkiciak@ 
pomorskiehospicjum.pl, 501 608 
564. Fundacja zbiera także zakrętki 
od butelek. W AMW niedługo będzie 
można znaleźć pojemniki, zrobione 
przez studentów Naukowego Koła 
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Psychologicznego i Koła Aktywnego 
Pedagoga, do których będzie moż-
na wrzucać nakrętki. Przekażemy 
je fundacji, a ta – firmie recyklin-
gowej, która wpłaci na konto PHD 
pieniądze za skup zakrętek. Za uzy-
skaną kwotę fundacja zakupi sprzęt 
medyczny potrzebny podopiecznym 
hospicjum. Fundacja zaprasza do 
współpracy także wolontariuszy. Jeśli 
macie trochę wolnego czasu i chce-
cie go dobrze wykorzystać, pomaga-
jąc innym, jeśli chcecie zdobyć nowe 
umiejętności i doświadczenia, reali-
zować swoje pomysły, rozwijać zain-
teresowania i pasje, nawiązać nowe 
znajomości, zaistnieć w nieznanym 
otoczeniu – Pomorskie Hospicjum 
Dziecięce zaprasza do współpracy! 
Koordynatorem wolontariatu jest 
Monika Błażejewska (tel. 501 608 
574 lub wolontariat@pomorskieho-
spicjum.pl). W fundacji pracują lu-
dzie naładowani pozytywną energią 
i szczerze namawiam do współpracy 
z nimi! 

Trzecią placówką jest Fundacja 
Hospicyjna działająca przy 
Hospicjum im. Księdza Eugeniusza 
Dutkiewicza w Gdańsku. Celem 
powstałej w 2004 roku fundacji jest 
działalność charytatywna, eduka-
cyjno-szkoleniowa i marketingowa 
związana z pozyskiwaniem środ-
ków na opiekę hospicyjną i szkole-
nie pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy oraz pacjentów i ich 
rodzin. Fundacja prowadzi naj-
większy w Polsce serwis internetowy  
o hospicjach i dla hospicjów  
(www.hospicja.pl) oraz pierwszy 
wortal dla wolontariuszy hospicyj-

nych (www.wolontariat.hospicja.
pl). Wspólnie z Fundacją PZU pro-
wadzą program „Lubię pomagać”, 
którego celem jest tworzenie przy 
hospicjach aktywnych centrów wo-
lontariatu, edukacja społeczna na 
temat nieuleczalnej choroby i śmier-
ci oraz aktywowanie wolontariuszy 
z grupy 50 +. Projekt spotkał się z 
aprobatą nie tylko samych hospi-
cjów, które na co dzień bardzo po-
trzebują pomocy wolontariuszy, ale 
również władz państwowych. Swoim 

honorowym patronatem objął go 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
i Ministerstwo Zdrowia. Namawiamy 
społeczność AMW do zaangażowa-
nia się w wolontariat! Nasi studenci 
Paulina i Paweł właśnie zgłosili się 
do pomocy. Będą udzielać korepety-
cji dzieciom hospicyjnym, by pomi-
mo choroby mogły funkcjonować  
w swoich szkołach. W tej chwili fun-
dacja zwraca się z prośbą o podarowa-
nie 1% podatku.

Iwona Królikowska

Pamiętajmy, że warto pomagać, i nawet niewielki gest może okazać się 
dla kogoś wielki! 

Prosimy o bezpośrednie zaangażowanie się w pomoc fundacjom!

Paczki dla hospicjum. Fot. Iwona Królikowska.
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Pomoc dla szkoły w Wytownie

Pracownicy z Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW oraz studenci 
z Koła Aktywnego Pedagoga i Psychologicznego Koła Naukowego wzięli udział w akcji pomocy dla małej 
szkoły podstawowej w Wytownie. Szkoła jest niezwykła! Ma zaledwie 63 uczniów i większość z nich wymaga 
indywidualnego traktowania. W szkole klasy są łączone, uczą się w nich dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, z orzeczeniami o dysfunkcjach oraz duża grupa z domu dziecka.

Zajęcia z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wytownie. Fot. Iwona Królikowska.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Gry edukacyjne cieszyły się dużą popularnością. Fot. Iwona Królikowska.
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To nie wszystkie trudności,  
z którymi boryka się wspaniała ka-
dra pedagogiczna! Jest ich znacznie 
więcej, dlatego nauczyciele poprosili  
o pomoc. Studenci Psychologicznego 
Koła Naukowego wraz z opieku-
nem mgr Małgorzatą Chojnowską  

przeprowadzili z dziećmi warsztaty  
z asertywności. Natomiast zajęcia na 
temat agresji i przemocy w szkole 
oraz wspólna zabawa w gry eduka-
cyjne, by pokazać, że nauka i szkoła 
nie muszą być nudne, poprowadzili 
studenci Koła Aktywnego Pedagoga 
wraz z opiekunem mgr Iwoną 
Królikowską. Dzieciaki okazały się 
wyjątkowe! Praca z nimi była dla 

przyszłych pedagogów bardzo wzbo-
gacającym doświadczeniem, które 
dało im dużo satysfakcji. 

Namawiamy studentów, aby 
przyłączyli się do naszego projektu 
pomocy szkole w Wytownie – wró-
cimy tam wiosną z nowymi warsz-
tatami! Można poznać szkołę i jej 

codzienne trudności, o których nie 
piszą żadne podręczniki, zaangażo-
wanych w swoją pracę nauczycieli, 
którzy są wzorem dla przyszłych pe-
dagogów, wspaniałe dzieci, których 
problemy są wyzwaniem w pracy 
pedagogicznej, i panią dyrektor, 
która potrafi w niezwykle interesu-
jący sposób godzinami opowiadać  
o szkole i swoich podopiecznych. 

Zapraszamy do współpracy: stu-
denci Koła Aktywnego Pedagoga  
i Psychologicznego Koła Naukowego 
wraz z opiekunami – mgr Iwoną 
Królikowską i mgr Małgorzatą 
Chojnowską oraz wspierającą pro-
jekt dr Mariolą Szczepańską.

Iwona Królikowska

Studentki edukują dzieci poprzez gry i zabawę. Fot. Iwona Królikowska.

Wdzięczność dzieci była bardzo duża. 
Fot. Iwona Królikowska.

Zapraszamy do współpracy: studenci Koła Aktywnego Pedagoga  
i Psychologicznego Koła Naukowego wraz z opiekunami  
– mgr Iwoną Królikowską i mgr Małgorzatą Chojnowską oraz 
wspierającą projekt dr Mariolą Szczepańską. 
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Studenci zagrali dla „Ciapkowa”
Studenci Akademii Marynarki Wojennej wraz zaproszonymi gośćmi zagrali w koncercie 

charytatywnym na rzecz zwierząt z „Ciapkowa”. Koncert odbył się 29 stycznia w auli AMW. 
Podczas akcji zebrano 93 kg karmy, około 60 kocyków, pościel, kołdry oraz 2349,73 zł. 

Wszystkim uczestnikom i darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Koncert rozpoczął występ chó-
ru AMW. Zagrały również zespoły 
C4030 i Kiev Office, a gwiazdą wie-
czoru był Jacek Siciarek i Przyjaciele. 
W czasie koncertu studenci AMW 
jako wolontariusze kwestowali na 
rzecz „Ciapkowa”. Schronisko moż-
na było wesprzeć dobrowolnie, nie 
tylko wrzucając pieniądze do skarbo-
nek, ale przekazując  puszkę z jedze-
niem, paczkę karmy lub cokolwiek 
innego, co przydaje się w schronisku 
dla zwierząt, np. używane koce, ręcz-
niki czy prześcieradła, tak potrzebne 
czworonogom, by przetrwać zimę. 

Na koncercie można było posłu-
chać charakterystycznego ciemnego 
barytonu Jacka Siciarka, który jako 
jeden z nielicznych w kraju wyko-
nawców potrafi z równym powo-
dzeniem wykonywać utwory jazzo-
we, bluesowe, jak i rockandrollowe. 

Artysta ten ma na swoim koncie wie-
le sukcesów, między innymi: głów-
ną nagrodę Festiwalu Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu, drugie miej-
sce na Pomorskiej Jesieni Jazzowej, 
udział w festiwalu Mieżdunarodnaja 
Niediela Dżaza w Nowosybirsku, 
nagrody na festiwalach bluesowych 
w całym kraju (Blues nad Bobrem, 
Bluesada, Rawa Blues) zdobyte przez 
dowodzony przez niego zespół Dzień 
Dobry. Jacek Siciarek uważany jest 
za jednego z najlepszych wokalistów 
jazzowych, o czym świadczy jego 
wysokie miejsce w ankiecie Jazz Top 
magazynu „Jazz Forum”. 

Chór Akademii Marynarki 
Wojennej tworzą zarówno studenci 
wojskowi, jak i cywilni. Powstał on 
nieco ponad rok temu, pod koniec 
2010 roku. Uświetnia uczelniane 
uroczystości, a niedawno, mimo 

swojej krótkiej historii, wystąpił 
przed Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisławem Komorowskim. 
W tym roku śpiewał również pod-
czas XX Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W repertuarze 
chóru znajdują się utwory patriotycz-
ne, kościelne i szanty. 

Z kolei Kiev Office to gdyńskie 
trio założone w 2007 roku przez 
multiinstrumentalistę Michała 
„Gorana” Miegonia. Skład uzupeł-
nia basistka i wokalistka Joanna 
Kucharska oraz perkusista Krzysztof 
Wroński. Styl grupy ewoluował od 
surowego garażowego rocka w stronę 
bogatszych i bardziej eksperymental-
nych brzmień. Dzięki swym nagra-
niom, jak i żywiołowym koncertom 
szybko został uznany przez prasę, 
opiniotwórcze portale interneto-
we i publiczność za jeden z najbar-

Zespół Kiev Office. Fot. Krzysztof Miłosz.
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dziej obiecujących i ciekawych pol-
skich zespołów gitarowych. Grupa 
to lokalni patrioci. Michał Miegoń  
w swoich tekstach przywołuje wie-
le dobrze znanych nam elementów 
gdyńskiego krajobrazu, takich jak 
dzielnica Działki Leśne, torpedow-
nia w Babich Dołach czy solarisy  
i ikarusy sunące ulicą Morską, opi-
suje również metody niestereotypo-
wej walki z problemami codzien-
ności i gnuśnością. Grupa zagrała 
dotychczas około 150 koncertów, 
występowała na największych festi-
walach w kraju i za granicą, między 
innymi w Jarocinie i Węgorzewie 
oraz na Heineken Open’er Festival 

i MusikDirekt Fest w szwedzkim 
Kalmar.  

Zespół C4030 powstał w 2008 
roku. W obecnym czteroosobo-
wym składzie występuje od po-
czątku zeszłego roku. Ich muzyka 
nie poddaje się prostym klasyfika-
cjom. Konsekwentna podróż w po-
przek muzycznych trendów czyni  
z nich grupę wartą uwagi. W swo-
jej muzyce łączą różne gatunki: jazz 
z tradycyjną muzyką europejską, 
klezmerskimi rytmami i rock’n’rol-
lem. W czerwcu 2011 roku wydali 
swój pierwszy album promocyjny. 
Są laureatami przeglądu Musical 

Youth oraz konkursu „Miłosza por-
tret wielokrotny”. Singiel kwartetu  
pt. „Wiśnie” był prezentowany mię-
dzy innymi na antenie Programu 
III Polskiego Radia. Grupa C4030 
ma na swoim koncie wiele gorąco 
przyjmowanych występów w kraju 
i za granicą (np. WesterPop Festival 
w holenderskim Delf, BigBit Feta 
w Szczytnie). Zespół tworzą: Karol 
„Bambo” Rapel – gitara solowa, 
Piotr Hopcia – gitara basowa, Piotr 
Nabrdalik – wokal i gitara rytmicz-
na, Michał Peschke – perkusja i in-
strumenty perkusyjne.

Wojciech Mundt

Występ Chóru Akademii Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Jacek Siciarek i Przyjaciele. Fot. Krzysztof Miłosz.

Na perkusji Julianna Bruska, studentka II roku stosunków międzynarodowych, studia 
drugiego stopnia. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Przedmowa 
Dzisiaj, w czasach dynamicznego 

rozwoju, bardzo łatwo zapomnieć 
o dalekosiężnych celachi skiero-
wać całą swoją uwagę na problemy 
chwili. Nasze otoczenie zmienia się 
cały czas, a stosowanie tymczaso-
wych rozwiązań i konwencjonal-
nych metod we wszelkich 
dziedzinach działalności do-
wódczo-kierowniczej może 
przynieść szkodliwe skutki 
dla całego przedsiębiorstwa, 
firmy czy jednostki wojsko-
wej. Sięganie po takie rozwiązania 
przyczynia się do spadku wydaj-
ności i efektywności pracowników, 
lojalności wobec przełożonych oraz 
zachwiania dobrego imienia organi-
zacji w społeczeństwie, przez co osią-
ganie założonych celów długotermi-
nowych staje się trudne lub wręcz 
niemożliwe. 

Jednak przywódcy-wizjonerzy 
skupiają się na przyszłości danej or-
ganizacji i zapewniają jej systema-
tyczny rozwój. Nie tylko wzmacnia-
ją i motywują podwładnych, tworzą 
im warunki do rozwoju czy wykazu-
ją się wobec nich zrozumieniem, lecz 
także nie unikają krytyki i są gotowi 
w każdym momencie zweryfikować 
swój pomysł tak, aby lepiej służył 
ogółowi. Tematem przewodnim 
U.S. Naval Academy Leadership 
Conference 2012, dedykowanej 
pamięci wiceadmirała Maurice’a 
H. Rindskopfa (byłego szefa szta-
bu wywiadu Floty Pacyfiku), było 

„dowodzenie z wizją”, a dokładniej 
„Visionary Leadership – Navigating 
Through Uncharted Waters”. 
Konferencja skupiła się na uzmy-
słowieniu, dlaczego „dowodzenie 
z wizją” jest tak istotne zarówno  
w siłach zbrojnych, jak i organiza-
cjach oraz przedsiębiorstwach cy-

wilnych. Liczne wykłady osób na 
wysokich stanowiskach dowódczo-
-kierowniczych miały pomóc słu-
chaczom w poruszaniu się po tych 
„nieznanych wodach”. 

Wśród zaproszonych prele-
gentów znaleźli się: gen. James  
N. Mattis, dowódca USCENTCOM, 

Guy Kawasaki, współzałożyciel 
Alltop.com i współtwórca Garage 
Technology Ventures, Howard 
Putnam, były dyrektor generalny 
linii lotniczych Southwest Airlines, 
Lynette Lewis, założycielka organi-
zacji Stop Child Trafficking Now, 
kmdr Mark H. Adamshick, prze-

wodniczący studium oficer-
skiego w Simon Center for 
the Proffessional Military 
Ethic oraz płk Arthur  
J. Athens, dyrektor Vice 
Admiral James B. Stockdale 

Center for Ethical Leadership  
U.S. Naval Academy. Dyskusje pa-
nelowe uświetniło swoją obecnością 
dwanaścioro niezwykle charyzma-
tycznych osób. Niniejsze sprawoz-
danie przedstawia ramowy przebieg 
konferencji oraz jej najważniejsze 
wartości merytoryczne.

U.S. Naval Academy Leadership 
Conference

Dwoje podchorążych Akademii Marynarki Wojennej brało udział w U.S. Naval Academy Leadership Con-
ference 2012 w Annapolis. Konferencja poświęcona była „dowodzeniu z wizją”, miała pokazać, dlaczego 
jest ono tak istotne zarówno w siłach zbrojnych, jak i instytucjach czy firmach cywilnych. Polską uczelnię 
reprezentowali bsm. pchor. Rafał Kłosowski i st. mat pchor. Marta Gortad. W poniedziałek 13 lutego spo-
tkali się oni z rektorem-komendantem AMW, by omówić tematy poruszane na konferencji. Poniżej obszerne 
sprawozdanie naszych uczestników.

Polscy podchorążowie podczas obrad. Fot. Rafał Kłosowski.

U.S. Naval Academy Leadership Conference
Visionary Leadership –

Navigating Through Uncharted Waters
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Poniedziałek 30 stycznia 
Po oficjalnym otwarciu konfe-

rencji przez  rektora-komendanta 
(superintendent) uczelni wiceadmi-
rała Michaela H. Millera, głos zabrał 
sponsor konferencji – jednocześnie 
absolwent tejże uczelni – Milledge  
A. Hart III. Wykład otwierający kon-
ferencję poprowadził Guy Kawasaki, 
który mówił o tym, jak ważna jest 
wizja i konsekwentne dążenie do jej 
spełnienia, niezależnie od wsparcia 
otoczenia. Zachęcał również, aby-
śmy do współpracy wybierali zawsze 
ludzi mądrzejszych od siebie i nie 
bali się wyzwań. 

Po wykładzie i krótkiej przerwie 
odbył się pierwszy panel dyskusyj-
ny. Jego forma powtarzała się przez 
kolejne dni: moderator oraz czte-
rech zaproszonych gości omawiają 
zadany temat, następnie podczas 
dyskusji odpowiadają na pytania 
zadane przez uczestników konfe-
rencji. Pierwszy panel dotyczył de-
finicji wizjonerskiego przywództwa,  
a w roli ekspertów wystąpili między 
innymi Herman Boone, były trener 
futbolu amerykańskiego oraz ppłk 
Julie L. Nethercot, były dowódca  
9. Batalionu Łączności. 

Kolejnym stałym punktem pro-
gramu były breakout session’s, czyli 
dyskusje w małych, 20-osobowych 
grupach na temat dotychczasowych 
wystąpień. 

Głównym punktem dnia było 
wystąpienie gen. Jamesa N. Mattisa, 
dowódcy USCENTCOM. Wykładu 
wysłuchali wszyscy podchorążowie  
i uczestnicy konferencji w sali 
Alumni Hall (ok. 5 tysięcy słucha-
czy). Spora część wykładu dotyczy-
ła relacji „dowódca – podwładny”, 
wzajemnego zaufania oraz elemen-
tów dobrej współpracy w grupie, 
której członków łączy wspólny cel. 

Wtorek 31 stycznia 
Pierwszym mówcą drugiego dnia 

konferencji był Howard Putnam, 
były prezes Southwest Airlines. 
Wskazywał on na wartość przygoto-

wań, treningu, nauki oraz ciągłego 
powtarzania w procesie zarządzania. 
Tylko w ten sposób będziemy pewni 
swoich umiejętności oraz siły grupy. 
Omówił również wiele cech, który-
mi powinien się charakteryzować 
dobry przywódca. 

Kolejnym prelegentem była 
Lynette Lewis, założycielka fundacji 
walczącej z przemocą seksualną wo-
bec dzieci. Podzieliła się ze słucha-
czami swoim doświadczeniem w kie-
rowaniu ludźmi podczas „życiowych 
sztormów”. Wskazywała, jak ważne 
jest, by każdy miał powiernika – 
osobę, która będzie nas wspierać  
w trudnych momentach. Nie unik-
niemy takich chwil, ale to, jak na nie 
zareagujemy, świadczy o naszej sile. 

Wtorkowy panel dyskusyjny do-
tyczył przyszłości wizjonerskiego do-
wodzenia. Tego dnia podczas kolacji 
przemawiał również kmdr Mark H. 
Adamshick, absolwent uczelni będą-
cej gospodarzem konferencji. 

Środa 1 lutego 
Finałowy dzień konferencji roz-

począł się od sesji w grupach. Po raz 
ostatni mieliśmy okazję wymienić 
opinie ze studentami blisko 60 ame-
rykańskich szkół wyższych (w tym 
wojskowych wszystkich rodzajów sił 
zbrojnych) oraz członkami delegacji 
kanadyjskiej. 

Przemowę końcową wygłosił 
płk Arthur J. Athens, dyrektor Vice 
Admiral James B. Stockdale Center 
for Ethical Leadership U.S. Naval 
Academy. Zachęcał on do wyjścia 
poza określone ramy, podkreślał, jak 
ważna jest kreatywność w procesie 
dowodzenia. Zwracał też szczegól-
ną uwagę na relacje między ludźmi 
odbywającymi razem służbę wojsko-
wą. Zajmująco opowiadał o tym, jak 
ważne jest, by stanowić dla swoich 
ludzi przykład do naśladowania, 
oraz o konsekwencjach takiej posta-
wy. Konferencję zakończyło krótkie 
podsumowanie oraz pożegnanie jej 
uczestników. 

Wnioski 
Organizując konferencję, U.S.  Na 

val Academy stanęła przed nie lada 
zadaniem. Zabezpieczenie logi-
styczne konferencji, w której wzięło 
udział ok. 200 osób, na pewno nie 
było proste. Jednak po raz kolejny 
uczelnia ta udowodniła, że organi-
zacyjnie jest gotowa sprostać tym 
i innym wyzwaniom. Dużą rolę  
w organizacji odegrali podchorą-
żowie ostatniego rocznika – to oni 
dbali o każdy detal i na bieżąco roz-
wiązywali problemy. Można śmiało 
stwierdzić, że ich wkład w organiza-
cję tego przedsięwzięcia był kluczo-
wy dla sukcesu konferencji. 

Wartość merytoryczna wystąpień 
była na najwyższym możliwym po-
ziomie. W czasie wykładów dało 
się odczuć ogromną spójność mię-
dzy sposobem bycia prelegentów  
a treścią, którą przekazywali. Wielu 
z nich to naprawdę zasłużone dla 
Stanów Zjednoczonych osoby. Dla 
nas, uczestników konferencji, bar-
dzo ważna była możliwość nie tylko 
wysłuchania ich wykładów, lecz tak-
że zadawania pytań oraz wymiany 
poglądów już po ich wystąpieniach. 
Sesje panelowe dały nam szeroki, 
cywilno-wojskowy pogląd mło-
dych osób na prezentowane tematy. 
Zdajemy sobie sprawę, że zdobyta 
na konferencji wiedza będzie nie-
zmiernie przydatna w naszej przy-
szłej zawodowej służbie wojskowej. 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć 
udział w tym wielkim wydarzeniu.

Marta Gortad
Rafał Kłosowski

Po powrocie spotkanie z Rektorem- 
-Komendantem AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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II Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Czarny Ląd i świat  

arabski. Szansa czy zagrożenie?”
Ambasadorowie, naukowcy, publicyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych z kraju i za granicy,  
a także studenci wielu polskich uczelni pojawili się w dniach 22–23 lutego w Akademii Marynarki Wojennej. 
Powodem ich wizyty był udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Czarny Ląd i świat arabski. 
Szansa czy zagrożenie?”.

Kontynent afrykański oraz Bliski 
Wschód są obszarami, które dla 
przeciętnego Europejczyka kojarzą 
się z głodem, nędzą, konfliktami 
zbrojnymi, zacofaniem w rozwoju 
społeczno-gospodarczym czy fun-
damentalizmem islamskim. Region 
ten jest postrzegany głównie przez 
pryzmat zagrożeń bezpieczeństwa 
Starego Kontynentu. Europejczycy 
upatrują ich w masowej liczbie afry-
kańskich i arabskich imigrantów, 

atakach terrorystycznych dokony-
wanych przez organizacje wywodzą-
ce się z tej części świata czy piractwie 
na wodach okalających Afrykę.

Aby przełamać te stereoty-
py, ukazując szanse płynące ze 
współpracy z krajami współcze-
snej Afryki i świata arabskiego, po-
znać problemy, z jakimi boryka się 
ten region, a także przedstawić dla 
niego prognozę, Koło Naukowe 
Bezpieczeństwa Morskiego oraz 

Wydział Dowodzenia i Operacji 
Morskich po raz kolejny zorganizo-
wały konferencję naukową dotyczą-
cą tego zagadnienia. 

Konferencja, nad którą patronat 
honorowy objęli rektor-komendant 
Akademii Marynarki Wojennej 
kadm. dr inż. Czesław Dyrcz, pre-
zydent Gdyni dr Wojciech Szczurek 
oraz Fundacja dla Somalii, była 
kontynuacją zeszłorocznej edycji, 
która odbyła się 6 maja 2011 roku, 

Na pierwszym planie, od lewej: Eugeniusz Sawicki, Abdulcadir Gabeire Farah, James Omolo. Fot. Krzysztof Miłosz.
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pod hasłem „Czarny Ląd i świat arab-
ski. Równowaga czy dominacja?”. 
Organizatorzy zachęceni jej sukcesem, 
a także pomni podjęcia obszernego 
tematu postanowili kontynuować go  
i w tym roku. Tym razem uczestnicy 
konferencji próbowali rozstrzygnąć, 
czy Afryka i świat arabski są szan-
są czy zagrożeniem dla świata. Takie 
spojrzenie jeszcze lepiej podkreśla cel 
konferencji, którym jest burzenie ste-
reotypów i tworzenie rzetelnego obra-
zu Czarnego Lądu i świata arabskiego, 
zgodnego z wiedzą i doświadczeniem.

Zaproszono wielu znamienitych 
gości, ekspertów w podjętej tema-
tyce. Wśród nich byli między inny-
mi: ambasador Wojciech Jasiński 
(były ambasador RP w Kenii, 
przewodniczący Rady Instytutu 
Afrykańskiego w Łodzi), ambasador 
Tadeusz Strójwąs (były ambasador RP  
w Jemenie), ambasador Eugeniusz 
Sawicki (były ambasador w Malezji, 
kierownik Referatu ds. Afryki 
Subsaharyjskiej Departamentu 
Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ), 
Abdulcadir Gabeire Farah (pre-
zes Fundacji dla Somalii), prof. 
dr hab. Radosław Bania (Katedra 
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 
Uniwersytetu Łódzkiego), James 
Omolo (dyrektor Afryka Connect),  
a także wielu innych.

II Międzynarodowa Konferencja 
„Czarny Ląd i świat arabski. Szansa 
czy zagrożenie?” trwała dwa dni. 
Konferencję otworzył prodziekan 
Wydziału Dowodzenia i Operacji 
Morskich kmdr dr hab. Tomasz 
Szubrycht, a wykład inauguracyj-
ny wygłosił prezes Fundacji dla 
Somalii Abdulcadir Gabeire Farah. 
Prelekcja „Konflikt, bezpieczeństwo 
i wyzwania – problemy Somalii  
w XXI wieku” uzmysłowiła uczestni-
kom konferencji, jak wygląda aktu-
alnie życie w tym jednym z najbied-
niejszych państw świata oraz jakie są 
przed nim perspektywy. Przejmujący 
okazał się wyemitowany w trakcie 
wykładu film, który przedstawiał 
polską lekarkę niosącą pomoc me-
dyczną w tak bardzo odbiegającym 
od standardów europejskich soma-
lijskim szpitalu. Po tej interesującej 
prelekcji rozgorzała dyskusja na te-
mat prognozy dla tego wyniszczo-
nego przez konflikty zbrojne i klęski 
żywiołowe kraju.

Nazajutrz rano w Auli im. Króla 
Zygmunta Augusta rozpoczęła się 
część właściwa konferencji, która 
została podzielona na cztery panele. 
Wygłoszono wiele ciekawych prelek-
cji ukazujących współczesne państwa 
omawianego regionu, ich modele 
ustrojowe, relacje zachodzące po-

między nimi, a także w stosunkach 
z krajami spoza tego obszaru, w tym 
z Polską. Kilku prelegentów skupiło 
się na sporach i konfliktach zbroj-
nych, do których dochodzi w Afryce 
i na Bliskim Wschodzie. Szczególną 
wagę przywiązywano do wydarzeń 
związanych z tzw. Arabską Wiosną. 
Niektórzy uczestnicy konferen-
cji skupili się na kulturze i sztuce 
omawianego regionu. W przerwach 
pomiędzy panelami prowadzono 
dyskusję, podczas której uczestnicy 
prezentowali swoje poglądy i spo-
strzeżenia. Budujące jest to, że brali 
w niej udział, oprócz prelegentów, 
również licznie zgromadzeni w auli 
studenci naszej uczelni.

Po wielu godzinach wystąpień 
prelegentów nastąpiło uroczyste 
zakończenie konferencji. Dziekan 
WDiOM kmdr dr hab. Krzysztof 
Rokiciński podziękował wszystkim 
uczestnikom konferencji za przyby-
cie i podjęcie trudu szerzenia wiedzy 
o Czarnym Lądzie i świecie arab-
skim. 

W ten oto sposób II Między- 
narodowa Konferencja „Czarny 
Ląd i świat arabski. Szansa czy za-
grożenie?” przeszła do historii. 
Podobnie jak w przypadku pierw-
szej edycji, referaty wygłoszone 
na konferencji zostaną zebrane  
i opublikowane w książce. Wyda 
ją Akademia Marynarki Wojennej  
i przekaże bibliotekom w całym kra-
ju, co będzie kolejnym środkiem 
do osiągnięcia celu konferencji, 
czyli przybliżenia tematyki Afryki  
i Bliskiego Wschodu jak największej 
liczbie osób. 

Mateusz Zajączek

Wykład prowadzi prof. dr hab. Radosław Bania. Fot. Krzysztof Miłosz.

Uczestnicy konferencji. Fot. Krzysztof Miłosz.
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W październiku 2011 roku 
Oddział Gdański SIMP obcho-
dził 65. rocznicę istnienia. Zarząd 
Oddziału Gdańskiego SIMP za-
proponował połączyć obchody ju-
bileuszu z tradycyjnym spotkaniem 
noworocznym. W uroczystości 
wzięli również udział przedstawi-
ciele AMW: prodziekan Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego kmdr 
dr inż. Wojciech Jurczak, dyrektor 
Instytutu Uzbrojenia Okrętowego 
i Informatyki dr hab. inż. Jan  
W. Kobierski, kmdr por. dr inż. 
Artur Cywiński i kmdr por. mgr inż. 
Mirosław Chmieliński. 

Uroczystego otwarcia doko-
nał prezes oddziału mgr inż. Jerzy 
Stawarz, członek honorowy SIMP. 
Natomiast przemówienie okolicz-
nościowe wygłosił mgr Kazimierz 
Łasiewicki, sekretarz generalny 
SIMP. Następnie uhonorowano pra-
cowników AMW. Sekretarz gene-
ralny nadał tytuł dyplomowanego 
rzeczoznawcy SIMP kmdr. dr. inż. 
Wojciechowi Jurczakowi, w spe-
cjalnościach: 202 – wytrzymałość 
materiałów i konstrukcji, 106 – sys-
temy zarządzania jakością i 710 – 
jednostki pływające, oraz certyfikat 
rzeczoznawcy SIMP kmdr. por. mgr. 
inż. Mirosławowi Chmielińskiemu,  
w specjalnościach: 825 – sprzęt 
uzbrojenia i jego specjalne wypo-
sażenie techniczne, 705 – pojazdy 
samochodowe i specjalne oraz 106 – 
systemy zarządzania jakością, a tak-
że wręczył legitymację członkowską 

SIMP kmdr. por. dr. inż. Arturowi 
Cywińskiemu.

Podczas spotkania kmdr por. 
mgr inż. Mirosław Chmieliński, kie-
rownik Pracowni Broni Rakietowej  
i Artylerii AMW, wygłosił okolicz-
nościowy referat „Trenażer morskie-
go zestawu rakietowo-artyleryjskie-
go ZU-23-2MR”, który wzbudził 
duże zainteresowanie uczestników. 
Trenażer morskiego przeciwlotni-
czego zestawu rakietowo-artyleryj-
skiego ZU-23-2MR (demonstrator 

technologii) to wynik projektu roz-
wojowego nr O R00 0034 09, finan-
sowanego ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w la-
tach 2009–2011, który zrealizowany 
został przez konsorcjum w składzie: 
Akademia Marynarki Wojennej  
w Gdyni oraz Zakład Automatyki  
i Urządzeń Pomiarowych AREX 
Sp. z o.o. Kierownikiem projektu 
był dr hab. inż. Jan W. Kobierski, 
prof. nadzw. AMW. Wysokiej jako-
ści trenażer ZU-23-2MR jest uni-
katowym w skali kraju urządzeniem 

treningowym wśród morskich tre-
nażerów artyleryjsko-rakietowych. 
Umożliwia on szkolenie operatora 
(celowniczego) obsługującego mor-
ski przeciwlotniczy zestaw artyle-
ryjsko-rakietowy ZU-23-2MR oraz 
doskonalenie zdobytych umiejęt-
ności. Dzięki realizacji projektu 
trenażera można było rozpocząć 
budowę innowacyjnej bazy badaw-
czej. Trenażer uważany jest za opra-
cowanie nowatorskie, wyróżniające 
się oryginalnością zastosowanych 
rozwiązań technicznych i wysoki-
mi parametrami użytkowymi. Jego 
zastosowanie przyczynia się zarów-
no do rozwoju techniki wojskowej, 
jak i poprawy efektywności wy-
twarzania trenażera oraz szkolenia  
w Marynarce Wojennej RP.

Ostatnim punktem progra-
mu była dyskusja, w której udział 
wzięli członkowie SIMP. Omówili 
osiągnięcia techniczne, sukcesy za-
wodowe i ciekawostki z życia sto-
warzyszenia. Po spotkaniu Zarząd 
Oddziału SIMP w Gdańsku zapro-
ponował przedstawicielom AMW 
zgłoszenie trenażera ZU-23-2MR 
do V edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Osiągnięcie Techniczne 
Roku 2011”, który dotyczy wdrożo-
nych w danym roku kalendarzowym 
opracowań technicznych i organiza-
cyjnych, między innymi z zakresu 
konstrukcji wyrobów lub technolo-
gii oraz organizacji procesów wytwa-
rzania i eksploatacji.

Mirosław Chmieliński

Wykładowcy AMW 
rzeczoznawcami SIMP

Wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej zostali rzeczoznawcami Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Mechaników Polskich (SIMP). Najwyższy tytuł dyplomowanego rzeczoznawcy SIMP otrzymał  
kmdr dr inż. Wojciech Jurczak, a certyfikat rzeczoznawcy – kmdr por. mgr inż. Mirosław Chmieliński. Dy-
plomy wręczono podczas jubileuszowo-noworocznego spotkania Oddziału Gdańskiego SIMP, które odbyło 
się 12 stycznia w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej.

Wręczenie legitymacji członkowskiej kmdr. 
por. Arturowi Cywińskiemu. Fot. Mirosław 
Chmieliński.
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Współpraca z Centrum Doktryn 
i Szkolenia Sił Zbrojnych

Akademia Marynarki Wojennej jako pierwsza uczelnia wyższa podpisała porozumienie o współpracy z Cen-
trum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Obie strony postanowiły sformalizować swoją współpracę eduka-
cyjną, naukową i środowiskową. Jej celem jest rozwój nauki i techniki, zwłaszcza że profesjonalna edukacja 
jest najlepszą drogą do poprawy stanu bezpieczeństwa państwa. Uroczyste podpisanie dokumentu nastąpiło
w środę 18 stycznia w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił 
Zbrojnych reprezentował dyrektor 
gen. bryg. Franciszek Kochanowski, 
natomiast w imieniu Akademii po-
rozumienie podpisał rektor-komen-
dant kadm. dr inż. Czesław Dyrcz. 
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił 
Zbrojnych kieruje procesem stan-
daryzacji operacyjnej w obszarze 
dotyczącym doktryn i dokumen-
tów doktrynalnych oraz publikacji 
uzupełniających, które opracowu-
je. Ponadto zarządza ono Systemem 
Wykorzystania Doświadczeń w Siłach 
Zbrojnych RP. Do opracowywania  
i weryfikowania dokumentów stosuje 
eksperymentalne rozwiązania, kon-
cepcje i metody szkolenia.

Akademia Marynarki Wojennej 
jako ośrodek naukowo-badaw-
czy wspomoże centrum ekspercko 
oraz udostępni mu swój potencjał. 
Współpraca przyniesie korzyści obu 
stronom i będzie ukierunkowana 
na doskonalenie zarówno istnieją-
cych rozwiązań w zakresie szkole-
nia, zdolności i użycia sił zbrojnych, 
jak i poszukiwanie nowych. Strony 
będą zajmowały się między innymi 
opracowywaniem i nowelizowaniem 
wybranych doktryn i dokumentów 
doktrynalnych, wprowadzaniem 
jednolitej terminologii związanej 
z obronnością i bezpieczeństwem 
państwa. Współpraca obejmie rów-
nież eksperymentowanie nowych 
rozwiązań szkoleniowych, które po-

zwolą opracować i weryfikować pro-
cedury szkolenia sztabów i wojsk.  
W zakresie zbierania i wykorzystania 
doświadczeń będą upowszechniane 
wnioski sformułowane podczas ope-
racji prowadzonych poza granicami 
kraju. Ponadto będą organizowane 
wspólne narady, sympozja i konfe-
rencje naukowe. Nastąpi wzajemna 
wymiana doświadczeń w zakresie 
osiągnięć naukowo-badawczych. 
Centrum i Akademia będą prowa-
dzić wspólne projekty badawcze oraz 
wspierać się w działalności dydak-
tycznej i szkoleniowej, dzięki czemu 
ich kadry będą mogły podwyższać 
swoje kwalifikacje.

Wojciech Mundt

Podpisanie porozumienia przez Dyrektora CDiS SZ i Rektora-Komendanta AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Nagroda 
im. Kapitana Leszka Wiktorowicza

W niedzielę 4 marca Nagrodę 
im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 
wręczyli przewodniczący kapituły 
kadm. Czesław Dyrcz oraz kpt. ż.w. 
Mariusz Wiktorowicz. Uroczystość 
odbyła się w siedzibie Press Club 
Polska. Wcześniej nagrodę omówio-
no na największych w Polsce Targach 
Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr 
i Woda”. W ten dzień Warszawę od-
wiedziła liczna grupa przedstawicieli 
AMW, w tym studentów wojsko-
wych. Tak wiele osób w marynarskich 
mundurach zrobiło duże wrażenie 
na uczestnikach zarówno targów, jak  
i uroczystości wręczenia Nagrody  
im. Kapitana Leszka Wiktorowicza. 

Laureat nagrody kpt. Janusz 
Zbierajewski od pół wieku pływa po 
morzach i oceanach. To jedna z naj-
bardziej popularnych, a także rozpo-
znawalnych i cenionych postaci w pol-

skim środowisku żeglarskim. Kapitan 
Janusz Zbierajewski jest ponadto 
uznanym nauczycielem i publicystą. 
Po burzliwych obradach 16 lutego ka-
pituła zdecydowała, że nagrodę otrzy-
ma kpt. Janusz Zbierajewski, który 
jako jedyny zgodził się wziąć udział  
w projekcie „Zobaczyć morze” i popro-
wadzić rejsy na „Zawiszy Czarnym”, 
którego połowę załogi stanowiły oso-
by niewidome lub słabo widzące. 
Uzasadniając wybór, przewodniczący 
kapituły kadm. Czesław Dyrcz powie-
dział: „Bez odwagi i profesjonalizmu 
kpt. Janusza Zbierajewskiego idea pły-
wania niewidomych i niedowidzących 
po morzu byłaby nie do zrealizowania. 
Jego dokonania jako człowieka i żegla-
rza zasługują na najwyższy szacunek  
i uznanie. Akcja, którą pomógł zreali-
zować, to wyjątek na skalę światową  
i powód do dumy”. 

Nagrodę powołali spadkobiercy 
kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, mia-
sto Gdynia, Bractwo Kaphornowców 
i Fundacja Press Club. Kapitan 
Leszek Wiktorowicz był wybitnym 
człowiekiem morza, budowniczym 
i wieloletnim komendantem „Daru 
Młodzieży”, wychowawcą wielu po-
koleń polskich marynarzy. Nagrodę 
przyznała kapituła w składzie: kadm. 
Czesław Dyrcz (grotmaszt Bractwa 
Kaphornowców i rektor-komen-
dant AMW), kpt. ż.w. Mariusz 
Wiktorowicz (syn kpt. Leszka 
Wiktorowicza), Bohdan Sienkiewicz 
(Bractwo Kaphornowców), Marek 
Łucyk (dyrektor Gdyńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji), Joanna 
Zielińska (pełnomocnik prezydenta 
miasta Gdyni ds. sportu) i Waldemar 
Heflich (Press Club Polska).

Wojciech Mundt

Kapitan Janusz Zbierajewski został laureatem 
pierwszej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka 
Wiktorowicza. Nagroda została ustanowiona 
dla uhonorowania wyjątkowych dokonań że-
glarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania 
morskiego młodzieży lub kształtowania świa-
domości morskiej. 

Kapitan Janusz Zbierajewski z podchorążymi. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Społeczeństwo przednowoczesne, które jeszcze  
nie zeszło z osłów –

polemika ze stereotypowym myśleniem  
o narodzie greckim

Dnia 17 listopada 2011 roku 
w Akademii Marynarki Wojennej 
odbył się wykład otwarty „Grecki 
kryzys i możliwości jego przewi-
dzenia”, którego organizatorem był 
Wydział Nauk Humanistycznych  
i Społecznych, a prelegentem dr hab. 
Wojciech Lamentowicz. Ponieważ  
z pochodzenia jestem Greczynką, 
a kwestia kryzysu ekonomicznego  
w Grecji jest jednym z obszarów ba-
dań, którym zajmuję się w swojej 
pracy doktorskiej, udałam się na wy-
kład z nadzieją nie tylko na ugrunto-
wanie posiadanej wiedzy, ale również 
na nowe pomysły i inspiracje nauko-
we. Tym bardziej że wygłaszający był 
w latach 1997–2001 ambasadorem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji  
i na Cyprze.

Tymczasem w trakcie wykładu 
okazało się, iż wiele poruszanych 
kwestii i opinii wygłoszonych przez 
pana ambasadora Lamentowicza 
wywołało we mnie ogromny sprze-
ciw, nie tylko naukowy, ale przede 
wszystkim moralny. Słuchaczami 
wykładu byli młodzi ludzie, studen-
ci WNHiS, którzy w jego trakcie 
otrzymali wiedzę pełną najgorszych 
stereotypów, półprawd i nieścisłości. 
Znaczna część wykładu odnosiła się 
do samego społeczeństwa greckiego, 
co nie byłoby wcale dziwne (przecież 
kryzys zawsze nierozłącznie połą-
czony jest z mieszkańcami danego 
państwa), gdyby nie przekazywane 
treści. Dwa miesiące, które upłynęły 
od wykładu do powstania tej pole-
miki, potrzebne były na ostudzenie 
emocji, które wywołało we mnie 
wystąpienie profesora Wojciecha 
Lamentowicza, i nabranie dystan-

su, by obiektywnie przeanalizować 
treści wygłoszone przez prelegenta. 
W tym miejscu chciałabym jednak 
zaznaczyć, że omówię wypowiedzi 
najbardziej kontrowersyjne, z który-
mi całkowicie się nie zgadzam. Nie 
poruszam zatem tych fragmentów, 
które są zgodne z prawdą, jak np. in-
formacje dotyczące funkcjonowania 
greckiego systemu bezpieczeństwa 
społecznego.

W pierwszej części wykładu, któ-
ra miała przybliżyć genezę greckiego 
kryzysu, profesor Lamentowicz po-
wiedział: „Grecja nie jest krajem od-
powiedzialnym. Choroba grecka to 
choroba moralna, społecznościowa 
Grecji”1. Kwestia braku moralności 
greckiego społeczeństwa została jesz-
cze wielokrotnie poruszona w dalszej 
części wykładu poświęconego stricte 
mieszkańcom Grecji. 

Pan ambasador, analizując 
przyczyny kryzysu w Grecji, na-
wiązał m.in. do konfliktu grecko-
-tureckiego o Cypr, który określił 
jako „chorobę psychiczną Grecji”. 
Według niego Turcja jest drugą po-
tęgą militarną w NATO (po Stanach 
Zjednoczonych), co samo w sobie 
jest już tezą kontrowersyjną, a sys-
tem łączności samego sojuszu jest 
amerykański, co nie jest zgodne  
z prawdą. Oznacza to, że Turcja nie 
tylko nie chce zaatakować Grecji 
(członkostwo obu państw w NATO 
uniemożliwia zbrojne wystąpienie 
któregokolwiek z państw sojuszu 
przeciw drugiemu), ale co więcej, 
że na taką agresję nie pozwolą Stany 
Zjednoczone. Objawem „greckiej 

1. Cytaty z notatek z wykładu – oryginalne (rękopis 
autorki polemiki).

choroby” mają być również ogrom-
ne wydatki zbrojeniowe Grecji2, 
która boi się tureckiej inwazji. W tej 
części wykładu padły również zarzu-
ty wobec Grecji o przeprowadzenie 
inwazji na Cypr oraz bojkotowanie 
wszelkich prób rozwiązania przez 
rząd turecki problemu cypryjskiego, 
a także niedotrzymywanie postano-
wień dotyczących uregulowania sy-
tuacji prawnej wyspy.

Tymczasem historia konfliktu 
grecko-tureckiego znacznie różni się 
od tej przedstawionej przez pana am-
basadora. Cypr był kością niezgody 
między Grecją a Turcją od momen-
tu uzyskania przez Grecję niepodle-
głości. Państwo greckie uważało, że 
skoro 80% mieszkańców wyspy sta-
nowią Grecy, to wyspa powinna sta-
nowić integralną część państwa grec-
kiego. Natomiast Turcja rościła sobie 
prawo do niej z powodu jej wielowie-
kowej przynależności do Imperium 
Osmańskiego. Wydarzenia z 1974 
roku jednoznacznie wskazują na 
dwa ważne błędy w rozumowaniu 
profesora Wojciecha Lamentowicza. 
Otóż zamach przeprowadzony przez 
juntę wojskową na Cyprze miał na 
celu obalenia rządzącego w tym cza-
sie arcybiskupa Makariosa. O pla-
nach zamachu Stany Zjednoczone 
wiedziały od początku 1974 roku. 
Nieoficjalnie miały jednak nadzieję, 
że przejęcie władzy na wyspie przez 
juntę wojskową pozwoli przyłączyć 
Cypr do państwa greckiego, co nie 
tylko zakończyłoby konflikt we-
wnątrz NATO, ale i wzmocniłoby 
2. Według profesora Lamentowicza jest to 5–7% PKB. 
Tymczasem jedynie w 2004 roku Grecy przeznaczyli 
na armię 4,2%, a w 2009 już tylko 3,2% PKB, a zatem 
podane podczas wykładu dane były znacznie zawyżone.



29Nr 1/2012

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

siłę sojuszu w tym regionie. Nie wie-
rzono bowiem, że Turcja, która była 
w tym czasie pogrążona w głębokim 
kryzysie gospodarczym, zdecyduje 
się na kolejny konflikt zbrojny. Nad 
ranem 20 lipca 1974 roku premier 
Bulent Ecevit obwieścił, że Turcja 
rozpoczyna operację, której celem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
nie tylko tureckim Cypryjczykom, 
ale także całemu narodowi turec-
kiemu. Przez rząd turecki operacja 
„Attyla” uznana została za operację 
pokojową, natomiast przez stronę 
grecką za inwazję – swoisty „tu-
recki dżihad” przeciwko narodowi 
greckiemu. Tego samego dnia woj-
ska tureckie wylądowały na wyspie. 
Ataki tureckie na Cyprze nie ograni-
czały się jedynie do pozycji Gwardii 
Narodowej. Atakowano bowiem 
także ludność cywilną. Armia turec-
ka niszczyła na swej drodze wszyst-
ko, co greckie, przeprowadzała na-
loty na cywilne obiekty. Państwa 
NATO w początkowych dniach 
inwazji podejmowały próby nego-
cjacji, by nie dopuścić do wybuchu 
wojny turecko-greckiej. Poparcie 
dla „czarnych pułkowników” mala-
ło z dnia na dzień, dlatego dowódcy 
junty podjęli decyzję o rozwiązaniu 

greckiego rządu. Sytuacja polityczna 
w Republice Cypru wracała do nor-
my. Podstawą prawną funkcjonowa-
nia państwa znów była konstytucja, 
wobec czego uznano, że obecność 
wojsk tureckich na wyspie jest już 
niepotrzebna. Turcja była jednak 
innego zdania i 14 sierpnia 1974 
roku wznowiła ofensywę, co dopro-
wadziło do zerwania rozmów poko-
jowych. W odpowiedzi na działania 
armii tureckiej nowy premier Grecji 
poprosił NATO o interwencję na 
wyspie. Wniosek ten został odrzu-
cony, co doprowadziło do wycofa-
nia greckich jednostek ze struktur 
militarnych paktu. Wszystkie próby 
(zarówno greckie, jak i międzyna-
rodowe) zażegnania konfliktu były 
przez Turcję bojkotowane, a plany 
odrzucane. Rzeczywistość była więc 
radykalnie odmienna od tej przed-
stawionej przez pana ambasadora. 

Wydarzenia z 1974 roku jedno-
znacznie wskazują, że to Turcja prze-
prowadziła inwazję na Cypr i w ża-
den sposób nie powstrzymało jej to, 
że jest sojusznikiem Grecji w ramach 
NATO. Sytuacja Cypru do dziś nie 
jest do końca prawnie uregulowana. 
Wyspa podzielona jest na Republikę 
Cypru i Turecką Republikę Cypru 
Północnego, a wszelkie próby me-
diacji nie są odrzucane przez stronę 

grecką, ale w większości przypad-
ków przez stronę turecką. Oprócz 
kwestii cypryjskiej istnieje jeszcze 
inny powód wyjaśniający tak na-
pięte stosunki grecko-tureckie, 
o czym profesor Lamentowicz  
w swoim wystąpieniu nie wspo-
mniał. Otóż wciąż zostaje nierozwią-
zany konflikt dotyczący przebiegu 
granic między tymi państwami na 
Morzu Egejskim oraz przynależno-
ści wysp i niezamieszkanych wyse-
pek skalnych. Konflikt ten zaostrzył 
się po podpisaniu przez Grecję  
w 1995 roku „Konwencji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza”3. W myśl jej zapisów wody 
terytorialne mogą rozciągać się na 
odległość 12 mil morskich od linii 
podstawowej. Turcja jednak nie chce 
uznać nowych praw Grecji, uważa 
bowiem, że wciąż obowiązuje gra-
nica z roku 1936, która zakres ten 
określa na 6 mil morskich. Jest to  
o tyle istotna kwestia, iż przyjęcie 
zasady 12-milowych wód terytorial-
nych znacznie zmniejsza powierzch-
nię wód międzynarodowych z 49% 
do 20%, natomiast  greckie wody te-
rytorialne wzrastają z 43% do 70% 
powierzchni Morza Egejskiego.

W 1996 roku doszło do tzw. bi-
twy o flagi. Na niezamieszkanym 
skupisku skał zwanych Imia bur-
mistrz wyspy Kalymnos postanowił 
wywiesić grecką flagę. W odpowie-
dzi na to wydarzenie dziennikarze 
tureckiej gazety zorganizowali wy-
prawę, której celem było usunięcie 
greckiej flagi z malutkiej „wyspy”. 
Wydarzenie to, choć wydaje się wy-
razem małostkowości, wywołało 
ogromne emocje w obu państwach. 
Tylko interwencja ze strony ame-
rykańskiego dyplomaty Richarda 
Holbrooke’a pozwoliła zażegnać 
kryzys, który mógł bardzo szybko 
przerodzić się w konflikt zbrojny. 

Druga część wykładu dotyczyła 
stricte funkcjonowania społeczeń-
stwa greckiego i wywołała u mnie 
3. Turcja nigdy nie stała się sygnatariuszem tej kon-
wencji.

Akropol. Fot. Eleni Daniiloudi.
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jeszcze większy sprzeciw. Idąc na wy-
kład osoby ze znaczącym dorobkiem 
naukowym, nie spodziewałam się 
usłyszeć tyle stereotypów, półprawd 
i krzywdzących opinii, które prze-
kazał studentom profesor Wojciech 
Lamentowicz. Postanowiłam przyto-
czyć najbardziej jaskrawe przykłady 
wypowiedzi prelegenta, które przy 
pewnej dozie niechęci można by 
nazwać grekofobią. Pan ambasador 
określił Greków jako naród „chory, 
leniwy, niemoralny, a ponadto ho-
dujący kury i kaczki na balkonach”. 
Według niego zdrada w społeczeń-
stwie greckim jest czymś powszech-
nym i ogólnie akceptowanym  
(a w przypadku mężczyzn – nawet 
pożądanym zjawiskiem), do tego 
stopnia, że mąż przedstawia swojej 
żonie nową wybrankę, z którą chodzi 
nawet na spotkania w gronie rodzin-
nym. Żony postępują podobnie, tyl-
ko uczą dzieci, by nie mówiły o tym 
ojcu. W trakcie wykładu pan amba-
sador zadał pytanie: „jak takie społe-
czeństwo ma być zdrowe moralnie, 
skoro od najmłodszych lat uczy się 
braku moralności i kłamstw?”… 

Jeździłam do Grecji wielokrot-
nie, wychowywałam się zarówno  
w Grecji, jak i wśród Greków, ale kur 
i kaczek na balkonach nie widziałam 
ani razu; funkcjonowanie rodziny – 
zarówno zasady współżycia rodzin-
nego, jak i małżeńskiego – wygląda 
tak samo jak w Polsce. Zdrada nie 
jest powszechnie akceptowanym zja-
wiskiem, a jej występowanie nie zale-
ży od moralności społeczeństwa, tyl-
ko indywidualnych cech jednostek. 
Również posądzenie Greków o leni-
stwo jest przejawem stereotypowego 
myślenia i braku znajomości funk-
cjonowania społeczeństw Europy 
Południowej (dotyczy to bowiem za-
równo Greków, jak i Hiszpanów czy 
Włochów), co u byłego ambasadora 
w Grecji jest szczególnie rażące. 

W krajach tych życie podporząd-
kowane jest zależnościom, które 
wynikają przede wszystkim z uwa-

runkowań klimatycznych i geogra-
ficznych. Powszechnie znane jest po-
wiedzenie Greków siga siga (‘powoli, 
powoli’), które nie oznacza jednak 
braku chęci do pracy, a jedynie, że  
w życiu musi być równowaga, a przy-
jemność i odpoczynek są tak samo 
ważne jak praca i należy się nimi cie-
szyć. Mówienie o narodzie greckim 
jako społeczeństwie leniwym jest 
niezwykle krzywdzące i niezgodne  
z wyznawanymi przez Greków war-
tościami.

Na koniec jeszcze jedna wypo-
wiedź profesora Lamentowicza: 
„Grecy jeżdżą zagranicznymi sa-
mochodami, ale to jest nadal spo-
łeczeństwo przednowoczesne, które 
jeszcze nie zeszło z osłów” – już sama 
w sobie jest obraźliwa. Dowodem 
na to miało być wciąż powszechne 
występowania zjawiska klanów ro-
dzinnych. Prelegent podał przykład 
swojego syna, który podczas poby-
tu w Wielkiej Brytanii spotykał się 
z dziewczyną pochodzącą z Grecji. 
Został on poproszony o przyjazd 
na pogrzeb ojca swojej dziewczy-
ny. Z relacji pana ambasadora wy-
nikało, że jego syn w czasie pobytu 
na pogrzebie wytypowany został 
przez matkę na nową głowę rodziny.  
W konsekwencji oznaczało to, że 
gdyby np. jedna z sióstr postanowiła 
się rozwieść z mężem bez zgody gło-
wy klanu, to on ma obowiązek wy-
kląć ją z rodziny, a ona nie ma prawa 
już do niej należeć. Pomijając fakt, 
że kiedy jeszcze w całym regionie 
Bałkanów funkcjonowała ta zasada, 
to nigdy na czele rodu nie stanęłaby 
osoba niebędąca członkiem rodziny, 
należy powiedzieć, że greckie społe-
czeństwo już bardzo dawno odeszło 
od tej starodawnej zasady funk-
cjonowania hierarchii rodzinnej,  
a spotkać ją można jeszcze jedynie  
w kilku pojedynczych wioskach, 
gdzie jest ona bardziej wyrazem 
szacunku dla najstarszego w rodzie, 
który ma służyć radą doświadczo-
nego człowieka. Grecy od najmłod-

szych lat wpajają swoim dzieciom 
ważną zasadę szacunku, jakim po-
winno się darzyć zarówno rodziców, 
jak i wszystkie starsze osoby, którym 
należy nie tylko pomagać, ale i ko-
rzystać z ich doświadczenia życio-
wego. Słuchając tej części wykładu, 
odnosiło się wrażenie, że czas cof-
nął się co najmniej o kilka wieków,  
a rozwój społeczeństwa greckiego za-
trzymał się jeszcze w czasach późne-
go średniowiecza. 

Wykład, który miał na celu przy-
bliżenie młodym ludziom (studen-
tom) problematykę kryzysu ekono-
micznego w Grecji, jego przyczyn 
oraz skutków, jakie może on wywo-
łać dla całej Unii Europejskiej oraz 
strefy euro, okazał się dla mnie, jako 
młodego naukowca, bardzo przy-
krym doświadczeniem. Wywołał 
ogromne rozczarowanie, oburzenie 
i złość, że głowy młodych słucha-
czy zostały zapełnione stereotypową 
i nieprawdziwą wiedzą o funkcjo-
nowaniu greckiego społeczeństwa, 
które profesor Lamentowicz określił 
„chorobą psychiczną”. A dowodem 
na to, jak wielką krzywdę wyrządzo-
no słuchaczom tego wykładu, niech 
będzie pytanie mojej studentki: „czy 
to prawda, że Grecy mają kaczki  
i kury na balkonach?”. 

Jako Greczynka natomiast czuję 
się głęboko urażona i rozczarowana 
sposobem, jakim osoba posiadająca 
tytuł doktora habilitowanego, może 
obrażać obywateli innego państwa. 
Ambasador, który spędził w innym 
kraju aż cztery lata, powinien na tyle 
poznać dane społeczeństwo, by móc 
obiektywnie (nawet jeśli krytycznie) 
scharakteryzować jego mieszkańców. 
Dlatego też mam nadzieję, iż zosta-
nie stworzona okazja, która pozwoli 
nie tylko sprostować te krzywdzące 
tezy, ale i obiektywnie przedstawić 
zarówno kulturę i zwyczaje, jak rów-
nież zalety i wady Greków.

Eleni Daniiloudi
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System „Śnieżnik” jest urządze-
niem pozwalającym na szkolenie 
strzelców przy zastosowaniu do-
wolnej broni strzeleckiej, bez uży-
cia amunicji. Wykorzystanie tego 
systemu w szkoleniu jest właściwie 
nieograniczone, przede wszystkim 
jednak służy on do:
1. nauki, kontroli i oceny celowa-

nia;
2. przygotowania strzelców do strze-

lania amunicją bojową;
3. szkolenia w wykrywaniu i nisz-

czeniu celów:
– w zróżnicowanym otoczeniu,  
– w odmiennych warunkach pogo-

dowych, 
– o różnej porze doby;
4. szkolenia indywidualnego oraz 

drużynowego przygotowującego 
do strzelania do figur bojowych, 
tarcz kontrolnych i celów rzeczy-
wistych;

5. zgrywania ognia w składzie dru-
żyny podczas prowadzenia ognia  
z różnych rodzajów broni;

6. reagowania w sytuacjach nietypo-
wych.
Zestaw składa się z:

1. głównego komputera wraz z mo-

nitorem – umożliwia dostęp do 
interfejsu operatora oraz groma-
dzenie i przetwarzanie wyników;

2. komputera wizualizacji;
3. podsystemu audio – zapewnia re-

alistyczne odwzorowanie środo-
wiska akustycznego;

4. układu komunikacji z bronią;
5. egzemplarzy broni.

Zadania wykonuje się na trzech 
stanowiskach wchodzących w skład 
systemu, z których dwa: strzelnica 
oraz pole walki służą do odbycia sy-
mulowanych strzelań. Na stanowi-
sku trzecim, które jest wydzielonym 

pomieszczeniem, wyposażonym  
w materiały szkoleniowe, przeprowa-
dza się nauczanie teoretyczne.

Pole walki oraz wielostanowiskowa 
strzelnica są obrazami o wymiarach 
12 x 3 m, wyświetlonymi za pomocą 
projektorów systemu informatyczne-
go. Poszczególne ćwiczenia w podsys-
temie pola walki mogą być modyfi-
kowane przez operatora, który może 
zmieniać warunki atmosferyczne 
(śnieg, deszcz, mgła, wiatr). Ponadto 
system umożliwia wyświetlanie ćwi-
czeń z symulowanym polem widzenia 
przez optoelektroniczne przyrządy 
nokto- i termowizyjne. 

System, działając interaktywnie, 
dostosowuje przebieg wydarzeń wy-
świetlanych na ekranie do bieżących 
warunków ćwiczenia (np. eliminuje 
cele trafione w czasie rzeczywistym, 
uwzględnia straty wśród ćwiczących 
itp.).

Ponadto system umożliwia:
1. bieżący podgląd przez dowódcę 

procesu celowania (strzelnica);
2. wykreślenie ruchu broni przed 

strzałem oraz punktów trafień po 
zakończeniu strzelania (strzelnica);

3. automatyczne zestawienie wyni-
ków i wystawienie oceny strzelania 
dla każdego ćwiczącego;

System szkolno-treningowy 
do broni strzeleckiej „Śnieżnik”

Wizualizacja obrazu i stanowiska strzeleckie. Fot. Krzysztof Nowakowski.

Panel instruktora. Fot. Krzysztof Nowakowski.
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4. automatyczne rejestrowanie 
strzałów i trafień celów rzeczywi-
stych (pole walki);

5. wydruk wyników strzelania 
(strzelnica, pole walki);

6. archiwizację wyników strzelania 
(strzelnica, pole walki).
W chwili oddania strzału broń 

emituje wiązkę światła laserowego, 

która na ekranie tworzy obraz plam-
ki w zakresie promieniowania niewi-
docznego dla ludzkiego oka.

Kamera rejestracji trafień re-
jestruje obraz plamki na ekranie  
i przesyła go do systemu informa-
tycznego, który według specjalnego 
algorytmu określa współrzędne jej 
środka, a na podstawie komunika-

tu broni przesłanego drogą radiową 
określa parametry stanu broni w mo-
mencie strzału.
Zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Aby wyrobić w szkolonych żoł-
nierzach odpowiednie nawyki oraz 
zapewnić im bezpieczeństwo podczas 
ćwiczeń, wprowadza się na tego rodza-
ju zajęciach identyczne ogólne zasady 
bezpieczeństwa jak przy posługiwaniu 
się bronią i amunicją bojową oraz – 
dodatkowo – zasady bezpieczeństwa 
związane ze specyfiką broni trenin-
gowej. Broń treningowa wykorzysty-
wana w symulowanych strzelaniach 
uniemożliwia zastosowanie amunicji 
ostrej, mimo to jej niewłaściwe użyt-
kowanie może zagrażać zdrowiu ćwi-
czących. Dotyczy to zwłaszcza:
1. źródeł promieniowania laserowe-

go;
2. zbiornika gazu roboczego;
3. baterii akumulatorów1.

Krzysztof Nowakowski

1. Opracowano na podstawie: Instrukcja instalacji 
eksploatacji 2011 oraz System szkolno-treningowy do 
broni strzeleckiej „Śnieżnik” – instrukcja, opis i użyt-
kowanie.

Wizualizacja pola walki. Fot. Krzysztof Nowakowski.

Strzelający podczas wykonywania zadania. Fot. Krzysztof Nowakowski.
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Baby są jakieś inne
Na urodziny, zamiast prezen-

tu, rodzice zaprosili mnie do kina. 
Sama, nie wiedząc, co mnie czeka, 
wybrałam film Marka Koterskiego 
„Baby są jakieś inne”. Zwiedziona re-
klamami, myślałam że idę na kome-
dię. Znałam poprzednie filmy tego 
reżysera, co powinno mnie ostrzec, 
że wcale lekko nie będzie. 

Uzbrojona w popcorn i dobry 
nastrój zasiadłam w kinie wypełnio-
nym po brzegi. Pierwszy raz pod-
czas seansu byłam świadkiem kłót-
ni między parami, nawet doszło do 
jakiejś awantury, tak film rozpalał 
emocje. Kilka rozczarowanych pań 
po 15 minutach filmu opuściło salę. 
Ponieważ nie mogły znaleźć wyjścia  
i uparcie starały się opuścić salę przez 
zamknięte drzwi, zanim zrozumiały, 
że wyjście jest z drugiej strony, usły-
szały komentarz z sali: „Wiadomo, 
baby!”. Nie tylko kilka pań wyszło 
wcześniej. Podczas dialogu akto-
rów dotyczącego kobiet gustujących  
w panach o dużych gabarytach i ły-
sych głowach projekcję opuścili tak 
właśnie wyglądający panowie. Nie 
ukrywam, że to, co działo się w sali, 
utrudniało mi odbiór filmu, ale naj-
ważniejsze dialogi usłyszałam. 

Podczas seansu narastało we mnie 
uczucie niepokoju, nie rozumiałam 
dlaczego. Przecież niby jest śmiesz-
nie, niektóre sytuacje tak celnie 
nakreślone, że tylko boki zrywać. 
Obraz mężczyzny zagubionego we 
współczesnym świecie też powinien 
wywoływać uśmiech. Niektóre moje 
koleżanki twierdzą, że doskonale się 
bawiły, śmiejąc się z własnych wad. 
Mnie też się wydaje, że mam dystans 
do siebie; to skąd to nieprzyjemne 
uczucie? Refleksja przyszła później: 
to właśnie powtarzanie wciąż tych 
samych stereotypów, koncentrowa-

nie się na samych wadach, powodu-
je tyle nieporozumień i trudności w 
relacjach między kobietami i męż-
czyznami. Wciąż sobie nawzajem 
udowadniamy, kto jest lepszy, mą-
drzejszy, szybszy, rozsądniejszy, za-
miast wspierać się i okazywać zrozu-
mienie. W ciągłej wojnie płci ofiary 
znajdują się po obu stronach sztucz-
nie zrobionej barykady. Obecnie 
żadnej z płci nie żyje się łatwiej. 
Lepiej razem rozwiązywać proble-
my, niż je wywoływać. Tak zwana 
niezgodność charakterów, będąca 
przyczyną rozpadu związków, to nic 
innego jak eufemistyczne określenie 
walki płci o to, kto będzie rządził  
i dowodził w domu.

Ostatnio rozgorzała dyskusja, czy 
cechy związane z płcią są uwarun-
kowane biologicznie czy raczej tyl-
ko wyuczone społecznie. Osobiście 
jestem za umiarkowanym stanowi-
skiem, które uznaje wpływ zarów-
no czynników biologicznych, jak 
i społecznych. Dowodem na to, że 
nie należy lekceważyć biologicznych 
podstaw naszego identyfikowania się 
z płcią, jest choćby historia chłopca, 
który był wychowywany jako dziew-
czynka. Został poddany, za zgodą 
rodziców, dramatycznemu ekspe-
rymentowi. Kanadyjska rodzina 
Reimerów została namówiona przez 
dr. Moneya na zmianę płci ich dwu-
letniego syna, który został poważnie 
okaleczony podczas zabiegu usuwa-
nia napletka. Brenda nie wiedziała, 
że urodziła się chłopcem, a jednak 
nigdy nie zaakceptowała swojej ko-
biecości. Ani określone wychowy-
wanie, ani leczenie hormonalne nie 
wystarczyło, w końcu prawda wyszła 
na jaw i w wieku 14 lat Brenda sta-
ła się ponownie Davidem. Finał tej 
opowieści jest tragiczny – David, 

już jako dorosły mężczyzna, popeł-
nia samobójstwo. Wszelkie tego 
typu eksperymenty prowadzą do 
tragedii, dlatego współczuję dzie-
ciom państwa Witterick z Toronto, 
którzy postanowili wychowywać je 
bezpłciowo. Nie zdradzają więc płci 
najmłodszego potomka, aby mógł 
w przyszłości wybrać, kim chce być. 
Ten eksperyment uda się tylko wów-
czas, jeśli dzieci tych państwa będą 
chowane jedynie w domu, nie pójdą 
do szkoły, nie będą miały przyjaciół. 
W przeciwnym wypadku szybko 
zorientują się, jakie są nakazy spo-
łeczne dotyczące płci. Obserwując 
rodzeństwa o niewielkiej różnicy 
wieku, zauważamy, że młodsze chcą 
naśladować starsze i – przykładowo 
– mała siostrzyczka chętnie bawi 
się karabinami lub samochodzika-
mi, o ile rodzice nie przeszkodzą 
jej w tym. Jednak, gdy pójdzie ona 
do przedszkola, szybko pragnie in-
tegrować się z przedstawicielami 
tej samej płci i samochodziki idą  
w odstawkę. Moim zdaniem zbytnie 
demonizowanie społecznych naka-
zów, dotyczących tego, co męskie 
lub damskie, jest śmieszne. Żyjemy  
w jakiejś wspólnocie, po co tracić 
czas na przeciwstawianie się tego 
typu społecznym zwyczajom.

Oczywiście, źle się dzieje, gdy  
w pewnych kulturach dyskryminuje 
się jedną płeć, a zbyt rygorystycz-
ne zasady utrudniają życie. Jednak 
chłopcy powinni być chłopcami, 

Okiem psychologa
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a dziewczynki dziewczynkami. 
Zmienia się definicja tego, co mę-
skie, a co kobiece, i to dobrze, gdyż 
rzeczywistość wokół nas też się zmie-
nia i musimy przystosować się do 
nowych warunków. 

Drogie panie, myśmy już uro-
dziły się w świecie, w którym nasza 
samodzielność jest koniecznością,  
a nie wyborem. Twarde reguły rynku 
pracy powodują, że nie ma czasu ani 
miejsca na bycie słabą kobietką, któ-
ra wesprze się na mocnym ramieniu 
mężczyzny. Czasami, kiedy próbu-
jemy sięgnąć po naszą kobiecą broń  
i omdleć z wdziękiem w męskich 
ramionach, okazuje się, że upadamy  
z łoskotem na podłogę.

Nie należę do żadnej organizacji 
feministycznej, a zaciekłość niektó-
rych polskich działaczek trochę mnie 
przeraża. Jednak jeśli powstanie or-
ganizacja, która zajmie się przywra-
caniem harmonii między kobieta-
mi i mężczyznami, chętnie wstąpię 
w jej szeregi. Zmęczyły mnie żarty 
podkreślające różnice płci, filmy  
i złośliwe komentarze internautów 
na różnych forach. Tak się składa, 
że mieszkamy na tej samej planecie 
i nic nie wskazuje na to, że kata-
klizm przedstawiony z „Seksmisji” 
kiedykolwiek się przydarzy. Wydaje 
się więc oczywiste, że dalsze udo-
wadnianie sobie, kto jest ważniejszy, 
mądrzejszy i bardziej inteligentny, 

to tylko strata czasu. Potrzebujemy 
siebie nawzajem, szukajmy więc no-
wych rozwiązań na wspólne egzy-
stowanie, zamiast wciąż sobie doku-
czać. Z ust jednej z kobiet w filmie 
„Baby są jakieś inne” pada zdanie: 
,,(…) Znam już tę bajkę: żyli dłu-
go i nieszczęśliwie, nigdy nie będąc 
ze sobą sobą” – jakie to smutne! My 
odpowiadamy za jakość naszych re-
lacji damsko-męskich, małżeństw  
i przyjaźni. Nie twórzmy dramatów, 
a raczej piszmy piękne scenariusze  
z dobrymi zakończeniami. 

Życzę samych dobrych relacji, 
wiele miłości i jak najmniej złośli-
wości w 2012 roku!

Małgorzata  Szwemin

Złoto dla uczelni na Mistrzostwach 
Wojska Polskiego w Judo

Reprezentant Akademii Marynarki Wojennej mar. pchor. Roman Błoński wywalczył złoty medal na Mistrzo-
stwach Wojska Polskiego w Judo. W zawodach wystartowało 14 reprezentacji oraz blisko 150 zawodników  
i zawodniczek. Mistrzostwa odbywały się od 6 do 8 marca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu. Reprezentacja AMW w końcowej klasyfikacji zajęła 7 miejsce.

W mistrzostwach, których głów-
nym celem było wyłonienie indywi-
dualnych i drużynowych mistrzów 

Wojska Polskiego w judo, uczest-
niczyli najlepsi zawodnicy poszcze-
gólnych rodzajów sił zbrojnych, 
szkół, jednostek i instytucji woj-
skowych. Rywalizowano w siedmiu 

kategoriach wagowych dla mężczyzn  
i dwóch kategoriach dla kobiet. 
Reprezentanci AMW startowa-
li w kategoriach: do 63 kg, + 63 
kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg i + 90 kg.  
W kilkudziesięciu walkach wyłonio-
no zwycięzców w klasyfikacji indy-
widualnej w kategorii kobiet i męż-
czyzn oraz drużynowej. Złoty medal 

w końcowej klasyfikacji indywidual-
nej w kategorii wagowej 90 kg wy-
walczył mar. pchor. Roman Błoński,  
a w ostatecznej rywalizacji repre-
zentacja AMW uplasowała się na 

7 miejscu, pozostawiając za sobą 
m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Sił 
Powietrznych, Wojskową Akademię 
Techniczną i Wojska Specjalne.

Tegoroczna formuła zawodów 
była wyjątkowa dla sportowców. Po 
raz pierwszy w składach reprezentacji 
nie mogli występować żołnierze bę-
dący na etatach zawodników w woj-

Klasyfikacja końcowa w kategorii wagowej 90 kg:
1. Mar. pchor. Roman Błoński – Akademia Marynarki Wojennej
2. St. szer. Piotr Sulecki – Wojska Lądowe nr 1
3. Chor. Tomasz Składowski – Siły Powietrzne,  

kpt. Maciej Kupryjańczyk – Wojska Lądowe nr 4

Podchorąży. Roman Błoński. Fot. K. Miłosz.
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Klasyfikacja końcowa w turnieju zespołowym:
1. Wojska Lądowe nr 1
2. Marynarka Wojenna
3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
4. Wojska Lądowe nr 4
5. Wojska Lądowe nr 5
6. Siły Powietrzne
7. Akademia Marynarki Wojennej
8. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
9. Żandarmeria Wojskowa
10. Wojskowa Akademia Techniczna
11. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
12. Wojska Specjalne
13. Wojska Lądowe nr 2
14. Dowództwo Garnizonu Warszawa

skowych zespołach i grupach sporto-
wych, a i tak poziom mistrzostw był 
bardzo wysoki. Tym bardziej należy 
się uznanie dla naszej ekipy, która 
wystąpiła w składzie: 
•	mł. chor. mar. Szymon Konkel 

(kierownik reprezentacji), 
•	pchor. Michał Berbeć,
•	pchor. Roman Błoński,
•	pchor. Jakub Jakubowski,
•	pchor. Magdalena Kaczyńska,
•	pchor. Marcin Kwiatkowski,
•	pchor. Paweł Marzec,
•	pchor. Kamil Mikołajski,
•	pchor. Adrian Panasiuk,
•	pchor. Dawid Pawlik,
•	pchor. Izabela Wójcicka.

Wojciech Mundt

Siatkarze AMW złotymi medalistami 
Mistrzostw Marynarki Wojennej

Reprezentacja AMW - mistrzowie Marynarki Wojennej w piłce siatkowej. Fot. Krzysztof Wojciechowski.
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Wielkim  sukcesem  zespo-
łu  AMW  zakończyły się kolejne 
Mistrzostwa Marynarki Wojennej 
w Piłce Siatkowej. W rozgrywanym 
od 31 stycznia do 2 lutego w hali 
sportowej AMW turnieju reprezen-
tanci naszej uczelni sięgnęli po 
mistrzowski tytuł, wygrywając 
wszystkie spotkania. Droga do 
tego sukcesu była jednak bardzo 
trudna. Rozgrywki odbywały się 
w dwóch czterozespołowych gru-
pach. Nasz zespół w wyniku loso-
wania trafił do „grupy śmierci”,  
w której znaleźli się: dotych-
czasowy mistrz Marynarki 
Wojennej – 3 Flotylla Okrętów, 
srebrny medalista – zespół 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
(Świnoujście) oraz drużyna 
Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej (Ustka). Każdy mecz  
w naszej grupie był bardzo ważny, 
gdyż porażka mogła wyeliminować 
przegrywającego z walki o medale.

Pierwszym przeciwnikiem na-
szych siatkarzy był zespół 8 FOW. 
Po zaciętym i bardzo wyrównanym 
spotkaniu reprezentacja AMW zwy-
ciężyła 2:0 (25:18, 25:19). Nasz ze-
spół dobrze zaczął rozgrywki, lecz 
po południu czekał nas pojedynek  
z mistrzem. Przy pełnych trybunach 
i gorącym dopingu oba zespoły sta-

rały się wykazać swoją wyższość.
W końcówkach setów nasi siat-

karze wspięli się na wyżyny swoich 
umiejętności i dwukrotnie na prze-
wagi pokonali 3 FO 2:0 (25:23, 
25:23). Zwycięstwo w tym meczu 

oznaczało, że nasz zespół będzie wal-
czyć o medale i świadomość tego za-
pewne sprawiła, że trzecie spotkanie 
z CSzMW rozpoczął niezbyt skon-
centrowany, przegrywając pierwsze-
go seta 25:27. W kolejnych setach 
nasi zawodnicy pokazali, że są lepsi, 
i ostatecznie zwyciężyli 2:1.

W półfinale przeciwnikiem na-
szej drużyny był zespół Brygady 
Lotnictwa (drugie miejsce w grupie 
B), który pokonaliśmy 2:0 (25:15, 

25:16).
W finale ponownie spotkaliśmy 

się z drużyną 3 FO, która wygrała 
swój półfinał. Początek tego spo-
tkania był dla naszych zawodników 
bardzo nieudany, stąd wysoko prze-
grany pierwszy set 14:25. Jednak od 
drugiego seta nasi siatkarze, grając 
bardzo dobrze taktycznie, radzi-
li sobie coraz lepiej. Zwycięstwo  
w drugim secie 25:21 oznaczało, że 
o mistrzostwie zadecyduje trzeci set. 
Wygrana w ostatniej partii 15:12,  
a w całym spotkaniu 2:1, dała nasze-
mu zespołowi MISTRZOSTWO!!! 
Wśród zawodników i licznie zgro-
madzonych sympatyków naszej 
reprezentacji zapanowała euforia. 
Nasz decydujący o sukcesie mecz 
oglądali rektor-komendant kadm. 
Czesław Dyrcz oraz jego zastępca 
kmdr Mariusz Mięsikowski, którzy 
jako pierwsi, tuż po zakończeniu fi-
nałowego spotkania, gratulowali tak 
wspaniałej gry całej ekipie AMW. 

PS
Poprzedni medal Mistrzostw 

Marynarki Wojennej w Piłce 
Siatkowej ekipa AMW zdobyła do-
kładnie 25 lat temu. W 1987 roku 
zespół, w którym grali między in-
nymi kmdr por. Sławomir Tybura 
i kmdr por. rez. Jerzy Zygadło, 
zdobył I miejsce. Grał w nim rów-
nież kmdr Bernard Ryński, którego 
wnuczek pchor. Adam Ryński po-
wtórzył jego sukces. Jak widać, hi-
storia zatoczyła koło – taka sztafeta 
pokoleń.

Jerzy Zygadło

Kolejny atak w wykonaniu naszej reprezentacji. Fot. Krzysztof Miłosz.

Gratulacje od Rektora-Komendanta AMW. 
Fot. Krzysztof Wojciechowski

Zwycięski zespół grał w składzie:
•	kmdr ppor. Przemysław Rodwald
•	chor. mar. Krzysztof Wojciechowski
•	bosm. pchor. Maciej Rulko
•	st. mat pchor. Adam Pilipczuk
•	st. mat pchor. Michał Zagórski
•	mat pchor. Adam Ryński
•	mat pchor. Damian Przybysz
•	st. mar. pchor. Paweł Nastały
•	st. mar. pchor. Rafał Januszko
•	mar. pchor. Łukasz Wenta
•	mgr Jerzy Zygadło (trener zespołu)
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Wydawnictwo Akademickie zaprasza
Wydawnictwo Akademickie wydaje podręczniki akademickie, skrypty, rozprawy, monografie oraz publikacje 
ciągłe z dziedzin wiedzy określonych działalnością badawczą i dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej.
Książki można zakupić w księgarni internetowej (wydawnictwo@amw.gdynia.pl) oraz w punkcie sprzedaży  
w Akademii Marynarki Wojennej (budynek nr 5, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 11–13). Wię-
cej informacji o wydawnictwie i aktualnej ofercie znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.amw.
gdynia.pl (zakładka Wydawnictwo Akademickie).

Gracjan CIMEK
Rosja – państwo imperialne?

Autor podejmuje próbę weryfikacji hipotezy, że Rosja 
może zaproponować światu ideę uniwersalną, czyli 
taką, która pozwoliłaby rozwiązać problemy ludzkości 
i wyjść z kryzysu kultury. To jedno z możliwych roz-
wiązań. Ale ten sam potencjał kulturowy, polityczny 
i przyrodniczy Rosji może być wykorzystany do od-
budowy imperium w formie znanej z przełomu XIX 
i XX wieku. Szczególnie interesujące są te fragmenty 
wywodu, w których autor wyjaśnia, na czym polega 
istota rosyjskiej idei i w jaki sposób jest ona obecna we 
współczesnej polityce Kremla.

Rok wydania: 2011
Objętość: s. 330

Cena: 30,80

Marek SPERSKI
Doki pływające

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z zakresu 
budowy i użytkowania urządzeń wyposażonych w za-
tapialne pontony, stosowanych do wynurzania i wodo-
wania konstrukcji pływających, oraz bliższe omówienie 
zagadnień związanych z konstrukcją, wytrzymałością  
i wyposażeniem doków wykonanych ze stali, służących 
do remontu kadłubów okrętowych.

Rok wydania: 2011
Objętość: s. 394

Cena: 48,20

Ostatnio wydane




