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INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO 2013/2014

We wtorek 1 października Akademia Marynarki Wojennej zainaugurowała nowy rok akademicki. Prawie 
1700 nowych studentów otrzymało indeksy i rozpoczęło studia na czterech wydziałach. Po raz pierwszy  
w historii naszej uczelni indeksy wręczono 34 doktorantom, od tego bowiem roku akademickiego ruszyły 
studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Tuż po uroczy-
stej inauguracji nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej podchorążych Szkoły Podchorążych Marynar-
ki Wojennej, którzy polegli lub zostali zamordowani w czasie II wojny światowej.

Immantrykulacja studentów, której dokonuje rektor-komendant AMW kontradmirał. dr inż. Czesław Dyrcz. Fot. Krzysztof Miłosz.

Uroczystość rozpoczęła się 
przemówieniem rektora-komen-
-danta Akademii Marynarki 
Wojennej kontradmirała dr. inż. 
Czesława Dyrcza, który na wstę-
pie serdecznie przywitał zapro-
szonych gości. Akademię swoją 
obecnością zaszczycili przedstawi-
ciele władz wojskowych z zastępcą 
szefa Sztabu Generalnego wice-
admirałem Waldemarem Głuszką 
na czele, pełniącym obowiązki 

dowódcy Marynarki Wojennej 
RP kontradmirałem Stanisławem 
Kanią i dowódcą Centrum 
Operacji Morskich – dowód-
cą Komponentu Morskiego wi-
ceadmirałem dr. Stanisławem 
Zarychtą. Uroczystość uświetnili 
również posłowie, przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz 
duchowieństwo z arcybiskupem 
metropolitą gdańskim Sławojem 
Leszkiem Głódziem na czele.  

W inauguracji uczestniczyła także 
delegacja z niemieckiej Akademii 
Marynarki Wojennej. Na uro-
czystość przybyło wiele osób  
z kadry kierowniczej Dowództwa 
Marynarki Wojennej, dowódcy 
jednostek wojskowych, przedsta-
wiciele innych służb munduro-
wych oraz rektorzy i prorektorzy 
uczelni wojskowych i cywilnych. 
Wśród znamienitych gości byli 
również admirałowie, którzy już 
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się pożegnali z mundurem, ale 
nadal pracują i czują się związani  
z uczelnią, którą kończyli.

Po przywitaniu gości i wystą-
pieniu inauguracyjnym nastąpiła 
immatrykulacja studentów, któ-
rzy złożyli uroczyste ślubowa-
nie, a z rąk rektora-komendanta 
AMW otrzymali indeksy. Po nich 
przyszła kolej na doktorantów, 
którzy również otrzymali indek-
sy i złożyli ślubowanie. Bardzo 
ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczenia pań-
stwowego dr. inż. Stanisławowi 
Skrzyńskiemu, którego prezy-
dent RP odznaczył Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Inauguracja roku akade-
mickiego stała się również oka-
zją do wręczenia nagród ministra 
obrony narodowej i nagród rek-
torskich za działalność naukową, 
publikacyjną oraz przedsięwzię-
cia organizacyjne, a także za ca-
łokształt dorobku. W tym dniu 
wyróżnienia otrzymali również 
wybitni nauczyciele akademic-
cy oraz studenci i autorzy naj-
lepszych prac dyplomowych. 
Uroczystość w audytorium za-
kończył wykład inauguracyjny 
Pomiar kierunku we współczesnej 
nawigacji, który wygłosił prof. dr. 

hab. inż. Andrzej Felski, dyrektor 
Instytutu Nawigacji i Hydrografii 
Morskiej.

Po inauguracji roku akademic-
kiego rektor-komendant AMW 
zaprosił gości na odsłonięcie tabli-
cy upamiętniającej podchorążych 
Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej – poprzedniczki Aka-
demii Marynarki Wojennej – któ-
rzy polegli lub zostali zamordowa-
ni w latach 1939–1945. Tablica 
to hołd oddany ich poświęceniu 
w walce o nasz kraj. Znajdują się 
na niej nazwiska 27 osób z data-
mi i miejscem, w którym zginęły. 

Lista zakończona jest sentencją 
Homo non sibi natus, sed Patriae – 
Człowiek urodził się nie dla siebie, 
lecz dla Ojczyzny.

Akademia Marynarki Wojen-
nej im. Bohaterów Westerplatte 
kształci studentów wojskowych 
i cywilnych oraz kadry marynar-
skie. Studenci wojskowi uczą się 
na dwóch kierunkach: nawigacji 
oraz mechanice i budowie maszyn. 
Z kolei studenci cywilni mają do 
wyboru: nawigację, informaty-
kę, mechanikę i budowę maszyn, 
automatykę i robotykę, mecha-
tronikę, bezpieczeństwo narodo-
we, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
stosunki międzynarodowe oraz 
pedagogikę. W Akademii można 
również poszerzać swoją wiedzę 
na kilkunastu kierunkach studiów 
podyplomowych oraz na stu-
diach doktoranckich. Natomiast  
w Ośrodku Szkoleniowym AMW 
organizowane są kursy zgod-
nie z konwencją STCW 78/95,  
w tym kursy kwalifikacyjne i spe-
cjalistyczne zatwierdzone przez 
IMO (International Maritime 
Organization – Międzynarodową 
Organizację Morską).

Wojciech Mundt

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w audytorium AMW im. prof. Józefa 
Urbańskiego. Fot. Krzysztof Miłosz.

Immatrykulacja studentów przyjętych na studia doktoranckie. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Wręczenie nagród rektorskich I, II i III stopnia. Od lewej stoją: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski, kmdr prof. dr hab. inż. Tomasz Szubrycht, 
prof. dr hab. inż. Mariusz Zieliński, kmdr dr hab. inż. Dariusz Bugajski, kmdr por. dr hab. inż. Andrzej Bursztyński, kmdr dr hab. Grzegorz 
Krasnodębski, kmdr ppor. dr inż. Jerzy Sekuła, kpt. mar. dr inż. Krzysztof Jaskólski. Fot. Krzysztof Miłosz.

Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Andrzeja Felskiego na temat „Pomiar kierunku we współczesnej nawigacji”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Akademii Marynarki Wojennej  

im. Bohaterów Westerplatte

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Początek roku akademickiego oznaczał powrót na studia także dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. W ubiegłym roku po raz pierwszy w naszej uczelni wystartowała ta forma edukacji seniorów. Wszystkie 
osoby w „złotym wieku” serdecznie zapraszamy na zajęcia. Dowiedzą się Państwo m.in. tego, skąd wiemy, 
gdzie znajduje się statek, skoro na pełnym morzu nie widać nic prócz wody i horyzontu; jak pracują silniki 
okrętowe; co znajduje się w morzu; jak żyją w czasie wykonywania zadań na morzu załogi okrętów nawod-
nych i podwodnych…

Uniwersytety trzeciego wieku 
są dziś jedną z najpopularniejszych 
form edukacji osób, które ukoń-
czyły lub zbliżają się do ukończenia 
aktywności zawodowej, mają od-
chowane dzieci, czy nawet wnuki. 
Celem UTW jest rozwijanie spraw-
ności intelektualnej i zainteresowań 
seniorów, którzy chcą aktywnie  
i twórczo spędzić czas wolny.

W roku akademickim 
2012/2013, w 90 rocznicę po-
wstania wojskowego szkolnictwa 
morskiego, w Akademii rozpoczął 
działalność, powołany zarządze-
niem rektora-komendanta kontr-

admirała dr. inż. Czesława Dyrcza, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uczestnictwo w zajęciach UTW 
pozwala na utrzymanie dobrej kon-
dycji psychofizycznej, zachowanie 
poczucia przynależności społecznej 
mieszkańców Trójmiasta i okolic do 
morza oraz aktywizację intelektualną 
i społeczną osób w „złotym wieku”. 
Uniwersytet jest również doskonałą 
okazją, by zawrzeć nowe znajomo-
ści, uczestniczyć w ciekawych za-
jęciach, których tematyka dotyczy 
głównie na problematyki marynar-
ki wojennej i gospodarki morskiej  
i jest dostosowana do zainteresowań 

uczestników. Morski charakter zajęć 
wynika przede wszystkim ze specyfi-
ki naszej uczelni. 

W mieście, w którym znajduje 
się znaczna część sił morskich wcho-
dzących w skład Sił Zbrojnych RP, 
uczelnie kształcące oficerów mary-
narki wojennej i handlowej, stocz-
nie morskie, siedziby armatorów 
morskich i innych przedsiębiorstw 
gospodarki morskiej, Akademia 
Marynarki Wojennej umożliwia po-
znanie od podstaw funkcjonowania 
instytucji związanych z morzem. 
Bardzo często całe rodziny społecz-
ności Trójmiasta większą część swoje-
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go życia przepracowały na rzecz go-
spodarki morskiej, nigdy nie będąc 
na jednostce pływającej, nie widząc  
z bliska uzbrojenia będącego w wy-
posażeniu okrętów, nie wiedząc, jak 
odbywa się kształcenie osób kieru-
jących i odpowiadających za bez-
pieczeństwo statków, okrętów czy 
portów.

Dużo słyszy się, ogląda lub czy-
ta o katastrofach morskich, ale 
niewiele wiadomo o sposobach ra-
towania życia ludzkiego lub mie-
nia na morzu. Skąd wiemy, gdzie 
znajduje się statek, skoro na peł-
nym morzu nie widać nic prócz 
wody i horyzontu? Jak pracują 
silniki okrętowe? Co znajduje się  
w morzu, jakie gatunki fauny i flory, 
ale także pozostałości po zatopio-
nej amunicji chemicznej? Jak żyją 
w czasie wykonywania zadań na 
morzu załogi okrętów nawodnych  
i podwodnych? Znalezienie odpo-

wiedzi na te i wiele innych pytań jest 
możliwe na zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku AMW.

Kompletny cykl zajęć na UTW 
obejmuje cztery semestry. Słuchacze 
obecnego II roku uczestniczyli zaję-
ciach na temat:
•	 meteorologii i wypadków mor-

skich;
•	 historii marynarki wojennej;
•	 ratownictwa morskiego;
•	 uzbrojenia okrętowego;
•	 oceanografii;
•	 ekologii Bałtyku;
•	 manewrowania jednostką pły-

wająca;
•	 zarządzania kryzysowego (z wy-

jazdem studyjnym do Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku);

•	 rodzajów okrętów (wyjazd stu-
dyjny do 3 Flotylli Okrętów).
W semestrze letnim dla chęt-

nych zorganizowano również zaję-
cia z języka angielskiego.

Studenci II roku UTW poznają 
następujące zagadnienia:
•	 prawo morza;
•	 zwyczaje i tradycje okrętowe;
•	 nawigacja morska połączona z za-

jęciami w planetarium;
•	 logistyka MW;
•	 przemysł morski;
•	 mechanika okrętowa;
•	 międzynarodowe prawo drogi 

morskiej;
•	 historia morskiej sztuki wojennej;
•	 obsługa broni strzeleckiej z wy-

korzystaniem symulatora broni 
strzeleckiej Śnieżnik.
Szczegółowe informacje moż-

na znaleźć na stronie internetowej 
www.amw.gdynia.pl, w zakładce 
„Uniwersytet Trzeciego Wieku”, lub 
uzyskać pod numerami telefonów 58 
626 26 48, 58 626 26 41.

Sławomir Kuźmicki

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku AMW w czasie zajęć studyjnych na okrętach 3 Flotylli Okrętów. Fot. Krzysztof Miłosz.
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JUBILEUSZ PROFESORA 
DANIELA DUDY

W lipcu profesor Daniel Duda, znakomity znawca zagadnień morskich, obchodził 80 urodziny. Z tej okazji 
odbyło się uroczyste spotkanie z rektorem-komendantem AMW, w którym uczestniczył także dyrektor Urzę-
du Morskiego w Gdyni. Jubileusz profesora to doskonała okazja, aby przypomnieć drogę zasłużonego dla 
morza naukowca i marynarza.

Prof. Daniel Duda. Fot. Krzysztof Miłosz.

W dniu Święta Wojska Polskiego, 
15 sierpnia, profesor Daniel 
Duda został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Postanowieniem 
prezydenta RP odznaczenie zostało 
przyznane za wybitne zasługi w dzia-
łalności na rzecz rozwoju gospodarki 
morskiej, za szczególne osiągnięcia  
w pracy naukowo-badawczej i dy-
daktycznej w dziedzinie marynistyki. 
Profesor Daniel Duda odznaczenie 
otrzymał z rąk prezydenta RP na dzie-
dzińcu Belwederu podczas uroczysto-
ści z okazji Święta Wojska Polskiego.

Kpt. ż. w. prof. Daniel Duda 
urodził się 14 lipca 1933 roku  
w Bochni. Zamiłowanie do mo-
rza spowodowało, iż przeniósł się 
do Gdyni. Ukończył tu Państwową 
Szkołę Morską, a następnie Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Sopocie,  
w której na Wydziale Morskim uzy-
skał tytuł magistra ekonomii trans-
portu morskiego. Na tej samej uczel-
ni się doktoryzował w 1969 roku. 
Profesor Daniel Duda jest nie tylko 
wybitnym naukowcem i znawcą za-
gadnień morskich, ale także prakty-
kiem. Na morzu spędził kilkanaście 

lat. Od 1963 roku jest kapitanem 
żeglugi wielkiej.

W 1969 roku rozpoczął pracę  
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, 
z którą to uczelnią związał się na 21 
lat. Zajmował w niej wiele stano-
wisk, był m.in. dziekanem Wydziału 
Nawigacyjnego, a w latach 1972–
1981 rektorem. Jako rektor WSM  
w ciągu 10 lat doprowadził m.in. do:
•	 zbudowania osiedla akademic-

kiego dla ponad 1000 studen-
tów i młodych pracowników 
naukowych, hali sportowej, pla-
netarium i unikalnego wówczas 
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ośrodka obliczeniowego, a także 
87 laboratoriów i pracowni;

•	 uzyskania przez uczelnię statku 
szkolnego s/v „Dar Młodzieży” 
i statku szkolno-towarowego 
m/s „Antoni Garnuszewski”,  
a także do generalnego remontu 
jednostek instrumentalnych m/s 
„Zenit” i m/s „Horyzont”;

•	 otrzymania przez WSM w Gdyni 
prawa nadawania tytułów ma-
gistra inżyniera na Wydziale 
Nawigacyjnym, Mechanicznym 
i Elektrycznym, a na Wydziale 
Administracyjnym – tytułu ma-
gistra;

•	 podpisania pierwszych umów  
o współpracy z szkołami wyż-
szymi w Bremen i Bremerhaven, 
Kotorze, Hanoi, Petersburgu  
i Odessie;

•	 udziału WSM i jej jednostki 
„Dar Pomorza” w Sail Training 
Association, co pozwoliło póź-
niej na zorganizowanie w 1974 
roku regat z metą w Gdyni. 

Wydarzenie to było ważne nie 
tylko dla WSM, ale także dla sa-
mego miasta, które otworzyło się 
na Zachód. Po raz pierwszy po  
II wojnie światowej Gdynia 
gościła jednostkę wojenną ża-
glową pod banderą Republiki 
Federalnej Niemiec. W następ-
nych latach kierował fregatę na 
światowe regaty, dzięki którym 
rozsławiała ona nie tylko WSM, 
ale także Gdynię i Polskę;

•	 zorganizowania w 1980 roku 
pierwszego światowego zjazdu 
absolwentów Państwowej Szkoły 
Morskiej, zarówno tych miesz-
kających w kraju, jak i tych poza 
jego granicami. Dla wielu z nich 
było to pierwsze spotkanie z kra-
jem od 1939 roku.
W 1990 roku profesor Daniel 

Duda rozpoczął pracę w Urzędzie 
Morskim w Gdyni na stanowi-
sku dyrektora Pionu Inspekcji 
Morskiej. Nie zaprzestał jednak 
pracy naukowej, zostając profe-

sorem nadzwyczajnym Akademii 
Marynarki Wojennej, w której 
pracuje do dzisiaj. W 1999 roku 
postanowieniem prezydenta RP 
otrzymał tytuł profesora. Od  
1 września 2008 roku do dziś peł-
ni funkcję kierownika Katedry 
Eksploatacji Jednostki Pływającej, 
a od 1 października 2011 roku 
decyzją rektora-komendanta zo-
stał pełnomocnikiem rektora  
ds. współpracy z administracją mor-
ską. W ramach pełnomocnictwa 
zajmuje się współpracą z resortem 
infrastruktury w zakresie gospodar-
ki morskiej, w tym bezpieczeństwa 
statków, procedur kontrolnych, in-
spekcji PSC, nadzoru w polskich 
obszarach morskich, systemów 
VTS, porządku portowo-żeglugo-
wego i ochrony środowiska mor-
skiego. Pełnomocnictwo obejmuje 
również współpracę z Państwową 
Komisją Egzaminacyjną na stopnie 
oficerskie przy dyrektorze Urzędu 
Morskiego w Gdyni. 

Prof. Daniel Duda odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Fot. Łukasz Kamiński.
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Profesor Daniel Duda ma  
w swoim dorobku ponad 400 pu-
blikacji, w tym 35 książek (w przy-
padku niektórych jako współautor). 
Uznawany za autorytet w sprawach 
morskich, proszony jest o wydanie 
opinii, recenzji publikacji i projek-
tów, a także wniosków dla Komitetu 
Badań Naukowych, o nagrody pań-
stwowe oraz wniosków inwestycyj-
nych i wielu innych, których opra-
cował ponad 280. Blisko 70 opinii, 
które wydał, dotyczy dorobku na 
stopień naukowy profesora, recen-
zji habilitacyjnych, powołania na 

stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego i zwyczajnego, wypromowania 
doktorów. Pod jego kierownictwem 
wykonano 292 prace inżynierskie, 
magisterskie i licencjackie. Jest 
współautorem dwóch patentów  
i trzech wynalazków. 

Profesor Daniel Duda był wie-
lokrotnie wyróżniany medalami  
i nagrodami zarówno państwowymi 
i resortowymi, jak i zagranicznymi. 
Warto zaznaczyć, iż otrzymał sie-
dem nagród naukowych ministra 
transportu i gospodarki morskiej, 
nagrodę naukową wicepremiera, 

nagrody wojewody gdańskiego, 
Nagrodę Literacką im. J. Conrada,  
a także trzykrotnie „Złote Pióro” 
przyznane przez komendanta 
Akademii Marynarki Wojennej  
w Gdyni. Ponadto za działalność 
na rzecz ZHP i z młodzieżą harcer-
ską został nagrodzony Srebrnym i 
Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, 
a także odznaczony Komandorią 
Harcerskiego Kręgu Morskiego. 
Profesor Daniel Duda należy do naj-
znakomitszych, nie tylko w Polsce, 
znawców zagadnień morskich. 

Wojciech Mundt

Jubileusz prof. Daniela Dudy, uroczyste spotkanie u Rektora-Komendatna Akademii Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Gratulacje i życzenia składają Rektor-Komendant AMW i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Fot. Krzysztof Miłosz.
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WOLONTARIAT (cz. 1) 
Kilka słów wstępu o wolontariacie

Na stronach internetowych 
AMW można przeczytać niejedną 
informację o pracownikach i stu-
dentach naszej uczelni, którzy an-
gażują się w działalność społeczną. 
Bierzemy udział w akcjach dokar-
miania zwierząt ze schroniska, ro-

bimy paczki świąteczne dla dzieci  
i potrzebujących rodzin, pomagamy 
w imprezach świątecznych i sporto-
wych miasta Gdyni, organizujemy 
czas podopiecznym rodzinnych do-
mów dziecka i zajęcia dla dzieci z 
rodzin będących pod opieką hospi-

cjów, prowadzimy w przedszkolach 
i szkołach zajęcia na temat agresji, 
ale też mówimy o kulturze bezpie-
czeństwa morskiego czy propaguje-
my edukację przez gry, organizuje-
my szkolenia i wykłady otwarte dla 
studentów i pracowników AMW. 
Wszystkie te działania podejmu-
jemy na zasadzie wolontariatu.  
W cyklu artykułów o wolontariacie 
będzie można przeczytać o różnych 
formach angażowania się w takie 
właśnie akcje i – być może – niektó-
rzy znajdą coś dla siebie.

Na początek trochę o samym 
wolontariacie. Słowo „wolontariat” 
pochodzi od łac. voluntarius, które 
oznacza ‘dobrowolny, ochotniczy’,  
a to z kolei wywodzi się z łac. vo-
luntas, czyli ‘chęć, życzenie, zamiar, 
wolna wola’. Dawniej zamiast o 
wolontariuszach mówiono o spo-
łecznikach, ludziach pomagających 
innym, takich jak zakonnicy pro-
wadzący przytułki, przemysłowcy-
-altruiści wspomagający biednych 
czy osoby zajmujące się działalno-
ścią opiekuńczo-edukacyjną i filan-
tropijną na rzecz potrzebujących. 
Właściwie jeszcze w latach osiem-
dziesiątych XX wieku w Polsce wo-
lontariuszami nazywano jedynie 
ochotników w wojsku, osoby pra-
cujące bezpłatnie dla zdobycia do-
świadczenia zawodowego albo będą-
ce na stażu w szpitalu.

Za twórcę współczesnej idei 
wolontariatu uważa się Pierre’a 
Ceresole. W 1920 roku zorganizo-
wał on pierwszy obóz Service Civil 
Volontaire dla żołnierzy, których za-
angażował w odbudowę zniszczonej 
wskutek działań wojennych wioski. 
Jego działalność trwała przez kilka 
kolejnych lat i stała się przykładem 

Nauka wiązania węzłów - jeden z punktów podczas akcji „Od majtka do kapitana”.  
Fot. Iwona Królikowska.
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bezinteresownej, ochotniczej pra-
cy, poprzez którą realizowano ide-
ały miłości i pokoju. Po II wojnie 
światowej powstało znacznie więcej 
inicjatyw i organizacji promujących 
wolontariat, takich jak UNESCO 
czy CCIVS (Coordinating Committee 
for International Voluntary Service).  
W Polsce za prekursorów wolonta-
riatu można uznać Janusza Korczaka, 
Henryka Jordana czy twórców pe-
dagogiki społecznej, takich 
jak Kazimierz Jeżewski, za-
kładający gniazda rodzinne  
i wioski dziecięce, gdzie 
poza wykwalifikowanymi 
osobami pracowali wo-
lontariusze wewnętrzni.  
W 1993 roku powsta-
ło pierwsze we współ-
czesnej Polsce Centrum 
Wolontariatu, a trzy lata 
później podobne placów-
ki rozpoczęły działalność  
w innych miastach, zrze-
szając się i tworząc Sieć 
Centrów Wolontariatu. 
Wtedy też podejmowano 
pierwsze próby określenia poję-
cia współczesnego wolontariatu. 
Centrum Wolontariatu w Warszawie 
sformułowało definicję, według któ-
rej wolontariat to świadoma, bez-
płatna i dobrowolna działalność na 
rzecz innych, wykraczająca poza 
więzi rodzinno-przyjacielsko-kole-
żeńskie. Wyłączenie więzi rodzinno-
-przyjacielsko-koleżeńskich miało 
ustrzec przed nadużywaniem tego 
terminu do określania naturalnej po-

mocy osobom bliskim. Tutaj jednak 
dotykamy różnic kulturowych w po-
dejściu do wolontariatu, ponieważ w 
krajach zachodnich termin „wolon-
tariat” często odnosi się także do ta-
kich aktywności jak np. opieka nad 
rodzicami. Federacja Stowarzyszeń 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca kładzie nacisk na nieco 
inną cechę charakterystyczną wo-
lontariatu, a mianowicie – to oso-
ba, która czyni więcej niż to wynika 

z jej płatnego zajęcia i normalnych 
obowiązków i która nie oczekuje 
zarobku lub nagrody, przyczynia się 
w różny sposób do przynoszenia ko-
rzyści środowisku, osiągając równo-
cześnie zadowolenie ze swej działal-
ności. W innych definicjach można 
przeczytać, że wolontariuszami są 
osoby, które poświęcają innym swój 
czas, energię i wiedzę lub rezygnują 
z pieniędzy i odpoczynku, kierują się 
chęcią pomagania innym. W defini-

cjach tych wolontariat rozumie się 
jako zjawisko, podkreślając, że nie 
jest to tylko zwykła, bezpłatna praca, 
której należy jedynie wyznaczyć gra-
nice. Rożni się ona zaangażowaniem 
emocjonalnym i wypływa – jak żad-
na inna praca w takim stopniu –  
- z dobrowolności, chęci pomagania 
i poświęcania swojego czasu, wiedzy, 
zdolności dla innych. Są to działania 
związane z wyznawanym systemem 
wartości; jest to specyficzna forma 

pracy, zapisana w posta-
wie człowieka. Ten aspekt 
właśnie należy podkreślić, 
ponieważ jest on ważniej-
szy niż formalne grani-
ce wolontariatu. Można 
nawet powiedzieć, że 
wszelkie próby uregulo-
wania prawno-formalne-
go działalności wolonta-
riuszy hamują naturalną 
chęć człowieka – istoty 
społecznej – do pomocy 
innym. Ludzie nie za-
wsze chcą się angażować 
w taką działalność, w ich 
opinii bowiem pomoc in-

nym jest działaniem altruistycznym, 
a każde uregulowanie prawne nadaje 
jej charakter pragmatyczny. Z kolei 
organizacje obawiają się korzystać 
z pomocy wolontariuszy z powodu 
formalnych obwarowań w postaci 
umów, ubezpieczeń czy wielu in-
nych zapisów prawnych wynika-
jących z ustawy, co hamuje rozwój 
wolontariatu.

Nie dajmy uwięzić w formalno-
-prawnych ramach chęci pomagania 

Sztafeta Nadziei – Galeria Bałtycka (Gdańsk, 
kwiecień 2013). Fot. Maciej Królikowski.

Zajęcia dla dzieci organizowane przez Koło Aktywnego Pedagoga podczas Festiwalu 
Filmów Fabularnych w Gdyni (Gdynia, maj 2012). Fot. Iwona Królikowska.

Wigilia dla rodzin z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci (Gdańsk, 
grudzień 2012). Fot. Maciej Królikowski.
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drugiemu człowiekowi, która tkwi 
w naszej naturze. Zaangażujmy się 
w działalność. Jaką? Jest tego bardzo 
dużo! Każdy może wybrać coś dla 
siebie. Wolontariat wielu osobom 
kojarzy się z trudną pracą w hospi-
cjach czy ze wsparciem potrzebu-
jących – ubogich, dzieci, chorych, 
osób starszych czy niepełnospraw-
nych. Tymczasem to znacznie szer-
sza działalność, która obejmuje bar-
dzo różne działania, formy i sposoby 
pracy, choćby takie jak promocja 
muzycznych talentów ze środowiska 
lokalnego czy dzielenie się miłością 
do starych motocykli. 
Wszystkie te formy 
zaangażowania propa-
gują jednak aktywne 
postawy obywatelskie, 
włączenie się w życie 
społeczne i wzmacnia-
ją poczucie odpowie-
dzialności za innych. 
Do takiej działalności 
serdecznie Państwa 
namawiam. 

Działania wo-
lontariuszy możemy 
podzielić na kilka 
obszarów. Trzeba za-
znaczyć, że podzia-
ły zaprezentowane 
poniżej często są dychotomiczne  
i wzbudzają u teoretyków wiele 
wątpliwości co do tego, czym wo-
lontariat jest. Nam chodzi jednak  
o zapoznanie z bogatą ofertą wo-
lontariatu, aby każdy mógł skorzy-
stać z dowolnej jego formy. 

Podstawowy podział wynika  
z usytuowania wolontariatu w kon-
kretnym systemie prawnym. Mamy 
zatem wolontariat formalny, któ-
ry jest ściśle określony ramami 
prawnymi. Ustawa o wolontaria-
cie wskazuje wymogi względem 
wolontariusza oraz warunki jego 
pracy. Mamy jednak też wolonta-
riat nieformalny, stanowiący wy-
raz wyznawanych przez nas postaw 
społecznych i wartości, przejawia-

jących się w działaniach wykracza-
jących poza uregulowania prawne. 
Interesujące jest to, że w badaniach 
aktywności społecznej respondenci 
często nie postrzegają siebie jako 
wolontariuszy, tłumacząc, że „tylko 
pomagają innym”. To „tylko po-
maganie” stanowi w rzeczywistości 
piękną i bardzo potrzebną społecz-
nie pracę wolontariacką.

Inny podział działań wolonta-
riuszy dotyczy motywów podejmo-
wanych działań. Mamy wolonta-
riat pragmatyczny, opierający się 
na przewidywanych korzyściach 

czerpanych w czasie jego realiza-
cji. Wolontariusz nie otrzymuje za 
pracę wynagrodzenia finansowego, 
ale wynosić może wiele innych ko-
rzyści emocjonalnych lub praktycz-
nych. Do korzyści emocjonalnych 
należą: potrzeba poczucia bycia 
pomocnym dla innych, bycie do-
cenionym czy zagospodarowanie 
wolnego czasu, a do praktycznych 
– zdobycie doświadczenia, obo-
wiązek wyrobienia godzin w szko-
le (uczniowie otrzymują punkty za 
działalność woluntarystyczną, któ-
re mogą okazać się potrzebne przy 
wyborze szkoły) lub zakładzie pra-
cy. Wolontariat bywa także modny  
i w wielu, zwłaszcza dużych, kor-
poracjach dobrze widziane jest za-

angażowanie się w tego typu dzia-
łalność wpisane do CV, co zwiększa 
prawdopodobieństwo otrzymania 
dobrej posady. Instytucje i firmy 
angażujące się w taką działalność, 
pokazując swoje zaangażowanie, zy-
skują opinię partnerów wiarygod-
nych, dbających o innych. Można 
w wielu przypadkach mówić  
o społecznym zaangażowaniu biz-
nesu. Przykładem są liczne działania 
pracowników i studentów AMW. 
Dzięki naszemu zaangażowaniu 
logo Akademii pojawiało się na pla-
katach informujących o Festiwalu 

Filmów Fabularnych dla 
Dzieci czy mikołajkach 
na stadionie w Gdyni, 
było też niejednokrot-
nie wyczytywane podczas 
Sztafety Nadziei w Galerii 
Bałtyckiej. 

Drugi rodzaj to wo-
lontariat altruistyczny, 
wynikający z potrzeby 
serca. Jest ściśle związany 
ze światopoglądem, który 
uznajemy. Wolontariusz 
taki nie oczekuje uznania 
ani materialnego, ani za-
wodowego, ani społecz-
nego. Do działań pcha go 
altruizm, wiara w wyższe 

wartości, wyznawana ideologia. 
Wierzy, że świat może być choć tro-
chę lepszy dzięki wzajemnej pomo-
cy.

Żaden z wymienionych powyżej 
wolontariatów nie jest lepszy czy 
gorszy. Każdy powoduje, że angażu-
jemy się w działania prospołeczne, 
a to jest najważniejsze. W kolejnym 
numerze „Klipera” będzie można 
przeczytać o podziałach wolonta-
riatu ze względu na wiek osób za-
angażowanych oraz pełnioną przez 
nich rolę w społeczeństwie, czyli  
o najbardziej interesującym dla 
społeczności AMW wolontariacie 
studenckim, pracowniczym i senio-
rów.

Iwona Królikowska

Nasi najmłodsi wolontariusze, o których będzie można przeczytać  
w kolejnym artykule na temat wolontariatu. Fot. Iwona Królikowska.
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Praktyka marynarska pierwszego 
rocznika

Dnia 5 maja 2013 roku podcho-
rążowie I roku rozpoczęli już drugą 
praktykę marynarską, tym razem w 
warunkach wiosennych. Zostali za-
okrętowani na ORP „Wodnik” wraz 
z kierownikiem praktyki kmdr. por. 
Robertem Kościelniakiem i dowód-
cą 1. kompanii szkolnej kpt. mar. 
Krzysztofem Nowakowskim.

Podchorążowie odbyli praktykę, 
podczas której zapoznali się z funk-
cjonowaniem okrętu, jego organi-
zacją codzienną i bojową, poznali 
różnego rodzaju urządzenia i me-
chanizmy, musieli także przestawić 
się na życie w systemie trzyzmiano-

wej wachty morskiej. Ponadto brali 
udział w licznych alarmach okrę-
towych. Było to przygotowanie do 
praktyki letniej na ORP „Iskra”.

Dnia 6 maja o godzinie 
10:00 okręt odcumował z Portu 
Wojennego w Gdyni i cała zało-
ga wraz z podchorążymi ruszyła w 
dwunastodniowy rejs, podczas któ-
rego przyszli oficerowie mieli zdo-
bywać kolejne szlify na morzu. Za 
ciężką pracę podczas wacht podcho-
rążowie zostali wynagrodzeni moż-
liwością zwiedzenia pięciu miast 
portowych – Tallina, Sztokholmu, 
Helsinek, Rygi oraz Kłajpedy.

Dwa dni później weszli do 
pierwszego portu – Tallina, stolicy 
Estonii! Po zacumowaniu i zbiór-
ce podchorążowie zeszli na ląd, 
by zwiedzić przepiękne stare mia-
sto. Stolica Estonii zrobiła na nich 
ogromne wrażenie. Następnego 
dnia o godzinie 10:00 okręt od-
cumował. Wszyscy zastanawiali się 
tylko nad tym, co wspaniałego przy-
niesie następny port – Sztokholm.

Do stolicy Szwecji dotarli  
10 maja. Wejście do portu rozpo-
częło się długim, aż pięciogodzin-
nym, przejściem kanałem ciągną-
cym się przez cieśninę Norrström. 

Studenci wojskowi I roku Akademii Marynarki Wojennej podczas praktyki na ORP „Wodnik”. Fot. Archiwum AMW.
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Malownicze widoki oraz tysiące 
mijanych wysepek tylko podsyca-
ły apetyt na „Wenecję Północy”. 
Miasto zachwyciło licznymi zabyt-
kami i atrakcjami, takimi jak Pałac 
Królewski czy Muzeum Okrętu 
„Vasa”. 

Dwa dni później okręt dopły-
nął do kolejnej stolicy – Helsinek. 
Ponadmilionowa aglomeracja sta-
nęła przed nami otworem. Główną 
atrakcją miasta jest dzielnica 
Kruununhaka, w której znajdują 
się domy z XVI i XVII wieku oraz 
pozostałości po szwedzkim i rosyj-
skim panowaniu na tymże obsza-
rze. 

Po Helsinkach przyszła kolej 
na Rygę, do której załoga dotarła 
14 maja. Port okazał się równie 
cudownym przystankiem jak po-
przednie. Podchorążowie mieli 
okazję poznać bliżej łotewską kul-
turę. Miasto kojarzące się ze słyn-
ną ucieczką „ORP Orzeł” z 1939 
roku przyniosło niezapomniane 
momenty i przepiękne widoki, 
które na długo pozostaną w naszej 
pamięci. 

Dnia 16 maja okręt dopłynął 
do ostatniego portu zagraniczne-
go – Kłajpedy, największego mia-
sta portowego naszych wschodnich 
sąsiadów – Litwinów. Głównymi 

wyróżnikami architektonicznymi 
miasta są wspaniałe cerkwie prawo-
sławne, m.in. Opieki Matki Bożej 
i św. Mikołaja. Jednak najwięk-
sze zainteresowanie wzbudził port 
wojenny Litewskiej Marynarki 
Wojennej.

Ostatni dzień rejsu, 17 maja, 
rozpoczął się od pożegnania  
z Kłajpedą, po którym podcho-
rążowie przystąpili do egzaminu  
z wiedzy przekazanej w czasie rejsu 
oraz podczas wcześniejszej prakty-
ki zimowej. Końcowy test, dzięki 
wielu godzinom spędzonym na 
zajęciach oraz nauce, zakończył się 
dla podchorążych pełnym sukce-
sem – wszyscy zdali. Po egzaminie 
zostało już tylko odliczanie godzin, 
które dzieliły nas od Gdyni.

Do Gdyni przypłynęliśmy  
o godzinie 17:00. Praktyka właśnie 
dobiegła końca. Podchorążowie 
oraz załoga zostali przywitani 
przez delegację z Akademii z kmdr. 
Mariuszem Mięsikowskim i kmdr. 
Wojciechem Jurczakiem na czele. 
Podchorążowie zadowoleni z rejsu 
i dumni z wyników mogli wrócić 
do uczelni. 

Krzysztof Nowakowski

Podchorążowie w paradzie burtowej podczas wejścia ORP „Wodnik” do portu w Tallinie. Fot. Archiwum AMW.

Wejście do Rygi. Fot. Krzysztof Nowakowski.
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Morskie lato podchorążych
Dwumiesięczny rejs okrętem szkolnym ORP „Wodnik”, miesięczny rejs na żaglowcu ORP „Iskra”, udział  
w regatach The Tall Ships Races 2013, praktyki na okrętach Marynarki Wojennej RP – tak studenci wojskowi 
Akademii Marynarki Wojennej spędzali wakacyjne miesiące. Żeglowali po morskich i oceanicznych akwe-
nach, odwiedzali zagraniczne porty, a przede wszystkim doskonalili trudne morskie rzemiosło.

Podchorążowie rozpoczynają praktykę na ORP „Wodnik” - wyjście okrętu w rejs 4 czerwca 2013 roku. Fot. Krzysztof Miłosz.

ORP „Wodnik” wyszedł 3 czerw-
ca z Gdyni, a powrócił 26 lipca.  
W tym czasie przepłynął ponad  
12 tysięcy mil morskich, spędził po-
nad tysiąc godzin na morzu i zawinął 
do portów w Warnie, Santa Cruz de 
Tenerife i Narwiku, co daje w sumie 
44 dni szkolenia. Okręt przeszedł 
po trasie: Morze Bałtyckie – Morze 
Północne – Ocean Atlantycki – 
Morze Śródziemne – Morze Czarne. 
Na pokładzie ORP „Wodnik” za-
okrętowano w sumie 61 podchorą-
żych. Byli to studenci wojskowi z II, 
III i IV roku. Każda grupa odbywała 
inny rodzaj praktyki. Drugi rocznik 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego uczestniczył w prak-

tyce nawigacyjno-astronomicznej. 
Podchorążowie mieli okazję wyko-
rzystać wiedzę zdobytą zwłaszcza 
na zajęciach z astronawigacji, na 
których uczyli się m.in. wyznaczać 
pozycję okrętu za pomocą ciał nie-
bieskich. Z kolei studenci IV roku 
WNiUO odbywali praktykę ofi-
cerską. Pełnili oni wachty morskie 
dublera oficera wachtowego, jedno-
cześnie przygotowując się już do ob-
jęcia swoich pierwszych stanowisk 
oficerskich w Marynarce Wojennej. 
Pozostali praktykanci to studenci  
II i III roku Wydziału Mechaniczno-
Elektrycznego, czyli przyszli mecha-
nicy okrętowi. Ich czekała praktyka 
specjalistyczna. Zapoznali się z róż-

nymi urządzeniami okrętowymi, 
ich obsługą i dokumentacją, a także 
pełnili wachty morskie w siłowniach 
okrętowych. Warto zaznaczyć, iż  
w Warnie (20 czerwca) przepro-
wadzono wymianę części podcho-
rążych. Z okrętu zeszli studenci  
III roku WME, a zastąpili ich „me-
chanicy” IV roku. Z kolei podcho-
rążowie IV roku WNiUO wymienili 
się z kolegami z tego samego roczni-
ka, którzy w tym samym czasie od-
bywali praktykę oficerską na okrę-
tach 3 Flotylli Okrętów.
Praktyka marynarska i żeglarska

Pierwszy rok studiów woj-
skowych w Akademii Marynarki 
Wojennej podsumowują dwa ro-
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dzaje praktyk: marynarska i żeglar-
ska. W tym roku podchorążowie 
rozpoczęli praktyki od szkolenia na 
stopień żeglarza jachtowego, któ-
re odbywało się w Akademickim 
Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy 
i trwało prawie cały czerwiec.  

Po szkoleniu w Czernicy, od 1 lipca, 
uczestniczyli w rejsie nawigacyjno-
-szkoleniowym na ORP „Iskra”. To 
żaglowiec szkoleniowy Marynarki 
Wojennej, na którym wystartowa-
li w regatach The Tall Ships Races 
2013. W czasie rejsu uczyli się pod-

staw marynarskiego, a zwłaszcza 
żeglarskiego, rzemiosła. Trasa zawo-
dów przebiegała wzdłuż wybrzeży 
Bałtyku. Odwiedzili porty Arhus  
i Helsinki, a do Gdyni powrócili 
26 lipca. W tym czasie ORP „Iskra” 
przebył ponad 1400 mil morskich. 
To nie był jednak koniec praktyk 
studentów pierwszego rocznika, 
gdyż już trzy dni później, 29 lipca, 
zaokrętowali się na jachty Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej, na których odbyli rejs po 
polskich portach. W Gdyni ponow-
nie ich zobaczyliśmy 14 sierpnia. 

Praktyka uzbrojeniowa
W ramach praktyki okrętowo-

-uzbrojeniowej podchorążowie  
III roku WNiUO przygotowywali 
m.in. armaty do wykonywania ar-
tyleryjskich zadań ogniowych do 
celów nawodnych i powietrznych, 
prowadzili poszukiwanie i niszcze-
nie min oraz rzucali trały. Zapoznali 
się z zasadami przechowywania min 
morskich oraz uczyli się, na czym 

Rozpoczęcie praktyki - poszczególne roczniki podchorążych na zbiórce przed wyjściem na morze na ORP „Wodnik”. Fot. Krzysztof Miłosz.

Praktyki żeglarskie na jachtach Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW. Fot. Mariusz Jankowski..



18 Nr 7

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

polega praktyczne przygotowanie 
rakiet do strzelania. Jak załadować 
torpedę, jak ją wystrzelić – taką 

wiedzę również zdobywali podcho-
rążowie. Nauczenie wykorzystania 
uzbrojenia okrętowego, czyli istoty 

bojowych działań morskich, to cel 
zasadniczy praktyki uzbrojenio-
wej. Podchorążowie mieli okazję 
skonfrontować wiedzę teoretyczną 
zdobytą w murach Akademii z fak-
tycznymi umiejętnościami. 
Praktyka oficerska i manewrowa

Z kolei piąty rocznik odbywał 
praktyki oficerskie i manewro-
we. Praktykę manewrową zaliczali 
studenci WNiUO. Musieli na-
uczyć się trudnej sztuki manew-
rowania okrętem w porcie, a tak-
że podejmowania rozbitków oraz 
zakotwiczania i odkotwiczania. 
W czasie praktyki manewrowej 
studenci wojskowi muszą posiąść 
wiele umiejętności, w tym nauczyć 
się przewidywać, jak zachowa się 
okręt po wydaniu określonych ko-
mend. Podczas manewrów należy 
uwzględnić wiele elementów, które 
mają wpływ na jednostkę, jak cho-
ciażby wiatr. Podstaw tych umie-
jętności, a także wydawania od-
powiednich komend nauczyli się, 
ćwicząc na kutrze K-9 z 3 Flotylli 
Okrętów. Manewrowanie okrę-
tem jest zdecydowanie trudniej-
sze i bardziej skomplikowane niż 
jazda samochodem. Prawidłowe 
zacumowanie czy odcumowanie 
zależy od współpracy i koordyna-
cji wielu ludzi. Czasami nawet za 
późne podanie cumy może zniwe-
czyć cały manewr, a cumowanie  
i odcumowywanie to tylko jeden  

Pogoda nie zawsze rozpieszczała. Jednak brak wiatru jest zdecydowanie gorszy. Fot. Mariusz Jankowski.

Rejs nawigacyjno-szkoleniowy na ORP „Iskra” - parada burtowa. Fot. Dariusz Golonka.
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z elementów nauki manewrowa-
nia. Dochodzą jeszcze takie ele-
menty, jak kotwiczenie i odkotwi-
czenie oraz podejście do rozbitka. 
Piąty rocznik zakończył praktyki 
19 lipca. Do tego czasu zarów-
no „mechanicy”, jak i „nawiga-
torzy” odbyli również praktyki 
oficerskie. Doskonalili sztukę do-
wodzenia ludźmi, odpowiedniego 
zarządzania i kierowania. To bar-
dzo istotny element w szkoleniu 
przyszłych oficerów Marynarki 
Wojennej. Po praktyce udali się 
na urlopy, z których powrócili  
18 sierpnia. Następnie rozpoczęły 
się przygotowania do uroczystej pro-

mocji oficerskiej, zaplanowanej na  
31 sierpnia, na okręcie-mu-

zeum ORP 
„Błyskawica”. 

W programie 
studiów Aka-
demii Marynarki 
Wojennej każ-
dy rok kończy 
się praktykami. 
Przyszli podcho-
rążowie, zanim 
jeszcze rozpocz-
ną studia, prze-
chodzą szkolenie 
unitarne, pod-
czas którego uczą 
się regulaminów, 

musztry, zasad bezpieczeństwa, po-
sługiwania się bronią i sprzętem woj-
skowym, oraz uczestniczą w swym 
pierwszym rejsie na okręcie. Kolejny 
etap praktyk to szkolenie marynar-
skie obejmujące podstawowe zasady 
służby na okręcie. Z upływem czasu 
dochodzą bardziej skomplikowane 
sprawdziany z nawigacji, eksploatacji 
urządzeń, manewrowania okrętem, 
pracy z uzbrojeniem, systemami do-
wodzenia i łączności. Ostatni etap to 
praktyki dowódcze, które przygoto-
wują podchorążych do objęcia stano-
wisk na okrętach oraz w jednostkach 
brzegowych Marynarki Wojennej. 

Wojciech Mundt

Praca przy żaglach wymaga umiejętności wspinania się po wantach. Fot. Dariusz Golonka.

Prace bosmańskie na okręcie. Fot. Dariusz 
Golonka.

Podchorążowie przed paradą załóg podczas zlotu żaglowców.  
Fot. Dariusz Golonka.
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The Tall Ships Races 2013 na 
pokładzie s/y „Admirał Dickman”

Czy uważacie, że można w osiem 
osób na pokładzie małego, dwuna-
stometrowego jachtu skutecznie że-
glować i spędzić wspólnie 40 dni? 
Ja twierdzę, że z taką załogą, jaką 
miałem, można! Ale od początku…

Przygotowania do rejsu rozpo-
częliśmy parę miesięcy przed rzu-
ceniem cum. Polegały one głównie 
na wysłaniu zgłoszenia oraz for-
mularza Time Correction Factor 
(współczynnik korekcyjny czasu 
naszego jachtu) do Sail Training 
International, spisaniu niezbęd-
nego wyposażenia (mapy, locje, 
narzędzia), listy prowiantu itp. 
Najważniejsze, w moim odczuciu, 
było odpowiednie skompletowanie 
załogi, z którą można przez 40 dni 

Załoga jachtu AMW s/y „Admirał Dickman” w Aarhus. Fot. Archiwum s/y „Admirała Dickmana”

Parada żaglowców klasy A przed startem do pierwszego etapu regat The Tall Ships Races 2013. 
Fot. Archiwum s/y „Admirała Dickmana”.
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przebywać na czterdziestostopowym 
jachcie. Sail Training International 
wymaga, aby minimum 50% załogi 
stanowiła młodzież w wieku 16–25 
lat, mnie zaś zależało, aby miała ona 
również podstawowe umiejętności 
żeglarskie. Naszą załogę tworzyli:  
mł. chor. sztab. mar. Ireneusz 
Kamiński (kapitan jachtu), bosm. 
pchor. Magdalena Kaczyńska  
(I oficer), mł. chor. Tomasz 
Głowacki (II oficer), bosm. 
Aleksandra Tułodziecka (III oficer), 
bosm. pchor. Aneta Kozłowska, 
Katarzyna Gajewska, Kamil Kusier 
i Piotr Filipkowski (załoga).

Na dwa dni przed planowanym 
wyjściem spotkaliśmy się na jach-
cie i podzieliliśmy się zadaniami, 
co pozwoliło nam na terminowe 
wypłynięcie w morze. W czwartek 
27 czerwca pożegnali nas, oddając 
ostatnią cumę, zastępca rektora-
-komendanta AMW kmdr Mariusz 
Mięsikowski, kierownik Ośrodka 
Wychowania Fizycznego i Sportu 
kmdr por. Dariusz Sapiejka oraz wi-
ceprezes Pomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego Edward 
Kinas.

W drodze do duńskiego Aarhus 
odwiedziliśmy Władysławowo, 
Kołobrzeg oraz Helsingør. Warunki 
pogodowe były zmienne. Część 
załogi oddała pokłon Neptunowi, 
jednakże dzielnie wykonywała swo-
je obowiązki. Na tym odcinku trasy 
wszyscy dobrze poznali jacht, ob-
sługę instalacji jachtowych, indy-
widualnych i zbiorowych środków 
ratunkowych oraz obsługę żagli. 
Do portu w Aarhus wpłynęliśmy  
3 lipca, gdzie dołączyła do nas 
bosm. Aleksandra Tułodziecka, 
która wracała z Wojskowych 
Mistrzostw Świata w Żeglarstwie ze 
złotym medalem w klasyfikacji ko-
biet. Gospodarze bardzo sumiennie 
przygotowali się do przyjęcia ża-
glowców i jachtów. Pomyślnie prze-
szliśmy inspekcję jachtu, podczas 
której szczególną uwagę zwrócono 

na wyposażenie jachtu pod kątem 
bezpieczeństwa. Czas w porcie prze-
znaczyliśmy na zwiedzanie mia-
sta i spotkania z innymi załogami. 
Korzystaliśmy z atrakcji przygoto-
wanych przez gospodarzy, braliśmy 
udział w zawodach sportowych oraz 
koncertach na dużej scenie. Po czte-
rech dniach wyruszyliśmy na para-
dę żaglowców, która odbyła się na 
redzie portu. Wywarła na nas spore 
wrażenie.

Start do pierwszego etapu dla 
naszej klasy C wyznaczono 9 lipca 

na 0945 UTC 35 mil na południe 
od Falsterbo. Krótko po przekrocze-
niu linii startu wiatr osłabł do zera, 
wszystkie żaglowce i jachty stały 
kilka godzin. Po południu zaczęło 
wreszcie wiać. Wykorzystując każdy 
podmuch, ruszyliśmy na wschód. 
Żeglowaliśmy coraz szybciej i do-
brym kursem. W nocy użyliśmy spi-
nakerbomu, aby postawić genuę na 
tzw. motyla. To pozwoliło nam wy-
przedzić nawet niektóre żaglowce. 
Kolejne dni to coraz silniejszy wiatr 
z kierunków północno-zachodnich, 

„Admirał Dickman” z postawionym spinakerem. Fot. Archiwum s/y „Admirała Dickmana”.



22 Nr 7

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

północnych, a w ostatniej fazie 
północno-wschodnich. Zaczęła się 
żmudna halsówka. Czterometrowe 
fale nie dały spokojnie pospać, ha-
łas wewnątrz jachtu nie sprzyjał 
odpoczynkowi. W nocy 11 lipca 
odnotowaliśmy najsilniejszy wiatr, 
który przekroczył prędkość 41 wę-
złów (9 stopni w skali Beauforta)  
z NNW. Kadłub i takielunek cięż-
ko pracował na fali, żeglowaliśmy  
z dużym dryfem. Po kilku godzi-
nach wiatr osłabł do regularnych  
5 stopni w skali Beauforta, aby wie-
czorem ponownie wiać z siłą 7 stop-
ni. Osiągaliśmy dobre prędkości jak 
na takie warunki. Kolejny poranek 
popsuł nam dobre nastroje. Pękł 
achtersztag. Dokonaliśmy prowi-
zorycznej naprawy. Brakowało nam 
drobnych części, by solidnie zabez-
pieczyć maszt. Przy tym kierunku 
wiatru – bejdewind – awaria nie 
była bardzo niebezpieczna, jednak-
że zauważyliśmy znaczne poluzowa-
nia na górnych wantach. Wysłanie 

kogoś na maszt w tych warunkach 
byłoby zbyt ryzykowne. Poza tym 
wiedzieliśmy, że będziemy jeszcze 
żeglować kursami pełnymi. W ta-
kiej sytuacji nie mogliśmy żeglo-
wać na 100%, dlatego zdecydowa-
liśmy się wejść awaryjnie do portu 
Ventspils. Tam kupiliśmy części po-
trzebne do naprawy, dokonaliśmy 
przeglądu całego jachtu i kolejne-
go dnia wróciliśmy na trasę regat. 
Mając dostęp do Internetu, dowie-
dzieliśmy się o tragedii norweskie-
go jachtu „Wyvern”, który zatonął 
na południe od wyspy Gotland. 
Załogę uratowały szwedzkie służ-
by ratownicze, ale niestety zginął 
jeden z żeglarzy holenderskiego 
żaglowca „Wylde Swan”, który ru-
szył na ratunek. Dowiedzieliśmy się 
także, że wiele jachtów wycofała się 
z regat. My nie mieliśmy takiego 
zamiaru. Wróciliśmy na trasę, zgła-
szając to Race Control. Niestety 
nie doczytaliśmy przepisów re-
gatowych i nie wróciliśmy około  

10 mil do miejsca, w którym po-
przedniego dnia uruchomiliśmy 
silnik. Nieświadomi swojego błędu 
podążyliśmy do mety, którą przekro-
czyliśmy 15 lipca o godzinie 0049 
UTC. Udaliśmy się na krótki od-
poczynek do Tallina. Zwiedziliśmy 
piękną starówkę i spotkaliśmy się  
z miejscową Polonią.

Kolejny port to stolica Finlandii 
– Helsinki, gdzie dowiedzieliśmy 
się, że według nieoficjalnych wyni-
ków zajmujemy 9 miejsce w klasie 
C. Następnego dnia członek Race 
Control poinformował nas, że nie 
możemy być sklasyfikowani z powo-
du niezgodnego z przepisami wyj-
ścia z portu Ventspils. Z Internetu 
dowiedzieliśmy się, że zanim doszło 
do awarii, zajmowaliśmy 3 miej-
sce. Naszą złość rozładowaliśmy, 
uczestnicząc w zawodach sporto-
wych – w połączonych siłach z za-
łogą s/y „Komandor II” w turnieju 
plażowej piłki siatkowej wygraliśmy 
wszystkie mecze (w ostatnim me-

Warunki były ciężkie. Przejście z Helsinek do Portu Roja. Fot. Archiwum „Admirała Dickmana”.
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czu pokonaliśmy załogę rosyjskiego 
żaglowca „Mir”). Zgodnie z syste-
mem rozgrywek zajęliśmy 3 miej-
sce. Czas nam upłynął na zwiedza-
niu miasta (m.in. odbyliśmy krótki 
rejs fińskim żaglowcem „Valborg”), 
spotkaniach z innymi załogami  
i zabawie (uczestniczyliśmy w Crew 
Party). 

Ideą The Tall Ships Races jest 
m.in. poznawanie innych ludzi, 
wymiana doświadczeń oraz wspól-
ne żeglowanie. Etap z Helsinek do 
Rygi, zwany Cruise-in-Company, 
temu właśnie służył. Otrzymaliśmy 
zaproszenie od władz miasta Roja, 
do którego zawinęło kilkanaście 
załóg biorących udział w regatach. 
Zostaliśmy bardzo gorąco przywi-
tani. Zorganizowano nam zwiedza-
nie regionu, zapewniono wygodny 
postój w małym porcie oraz przy-
gotowano fantastyczną zabawę dla 
załóg. Niestety musieliśmy opuścić 
gościnną Roję i udać się do Rygi. 
Nasza żeńska część załogi przygo-
towała huczne wejście do portu. 
Przystrojony jacht, przebrana zało-
ga – spotkały się z dużym aplauzem 
żeglarskiej braci.

Ryga urzekła nas piękną starów-
ką, którą zwiedzaliśmy z naszą lia-
ison officer, oprowadzającą nas po 
najpiękniejszych zakątkach stolicy 
Łotwy. Załogi jachtów miały ko-
lejną okazję do spotkań, zawodów 
sportowych i zabawy. Ostatniego 
dnia odbyła się parada żaglowców, 
którą przyjął z pokładu lodołamacza 
„Varma” prezydent Łotwy Andris 
Berzins. Udaliśmy się na linię star-
tu, która znajdowała się na redzie 
portu Ventspils. Pogoda nas nie 
rozpieszczała, ale przynajmniej –  
w przeciwieństwie do I etapu – wia-
ło. Po doświadczeniach z pierwszego 
wyścigu nałożyliśmy na siebie zada-
nie pełnej mobilizacji. Ostatniego 
dnia przed startem przeanalizowali-
śmy kilka prognoz pogodowych. Po 
odbyciu burzy mózgów podjęliśmy 
decyzję o trzymaniu się północnej 

strony trasy. Jako pierwszy jacht  
w swojej klasie przekroczyliśmy 
linię startu. Rozpoczęcie etapu 
było bardzo widowiskowe. Przed 
nami startowały żaglowce kla-
sy A i mniejsze jednostki klasy B. 
Większość naszych konkurentów 
objęła kierunek bardziej na połu-
dnie – z wiatrem. Trudno było mi 
się powstrzymać, żeby nie popłynąć 
z nimi, tym bardziej że w tym mo-
mencie było to korzystniejsze niż 
nasz plan. Po złożeniu pierwszego 
raportu (codziennie rano i wieczo-
rem składaliśmy meldunki o naszej 
pozycji geograficznej) Race Control 
podało informację, że znajdujemy 
się na 5 miejscu w swojej klasie. 
Cały czas płynęliśmy w skupieniu, 
wykorzystywaliśmy wszystkie zmia-

ny wiatru, ciągle trymując żagle 
do zmiennych warunków. Załoga 
została podzielona na dwie grupy: 
pierwsza – pokładowa – odpowie-
dzialna była za sterowanie, trymo-
wanie żagli i wszelkie czynności na 
pokładzie, druga zaś – podpokła-
dowa – za prowadzenie nawigacji, 
łączności i przygotowywanie posił-
ków. Za każdym razem notowali-
śmy pozycje naszych konkurentów. 
W znakomitej większości znajdo-
wali się na kierunku południo-
wo-wschodnim. Kolejne raporty 
informowały nas o coraz lepszym 
miejscu w rankingu. Dodawało 
nam to sił, które trzeba było z sie-
bie wykrzesać, gdyż warunki były 
trudne, wiatr zmieniał kierunek 
na zachodni, rozbudowywała się 

Tekst: Tomasz Piorski

Był wiek XVII, rok dwudziesty siódmy, 
Listopadowy wiatr zimny wiał. 
Była niedziela i słońce wstawało, 
Na „Świętym Jerzym” sygnałem był strzał. 

Ma Anglia Nelsona i Francja Villeneuve’a, 
Medina-Sidonia w Hiszpanii żył. 
A kto dziś pamięta Arenda Dickmana? 
To polski admirał, co ze Szwedem się bił.

Sześć szwedzkich okrętów na walkę czekało, 
A każdy z nich większy od naszych dwóch. 
Choć siły nierówne, bo dział było mało, 
To w polskich załogach bojowy był duch. 

Ma Anglia Nelsona i Francja Villeneuve’a...
Huknęła salwa, wiatr żagle złapały, 
Błysnęły armaty z burtowych furt. 
Dziesięć korabi do walki ruszało, 
Od strony półwyspu stał szwedzki wróg. 

Ma Anglia Nelsona i Francja Villeneuve’a...
Błyskały armaty, gwizdały kartacze 
I z trzaskiem okręty zwarły się dwa. 
„Wodnik” przypuścił abordaż zuchwały, 
Pogrążył się szwedzki galeon wśród fal. 

Ma Anglia Nelsona i Francja Villeneuve’a...
„Tigern” i „Solen” – okręty rozbite, 
A reszta Szwedów uciekła gdzieś w dal. 
Admirał Dickman legł w boju zabity, 
Lecz flota spod Orła zwycięstwo swe ma. 

Ma Anglia Nelsona i Francja Villeneuve’a...
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krótka bałtycka fala. W dniu uro-
dzin bosm. Głowackiego morze po-
darowało nam sztorm o sile 8 stopni  
w skali Beauforta. Żeglowało się cięż-
ko, ale wytrwale zbliżaliśmy się do 
Bornholmu. Nad ranem 1 sierpnia 
spotkaliśmy naszych konkurentów 
– wszyscy zbliżaliśmy się do mety. 
Halsując do mety, mijaliśmy się  
z „Darem Szczecina” i „Filou”, za nami 
na horyzoncie pojawił się „Sharki”. 
Pierwsze dwa jachty miały gorszy 
współczynnik TCF, więc nie stanowi-
ły dla nas zagrożenia. Wiatr z każdą 
chwilą słabł, a nasz główny konkurent 
„Sharki” dość szybko i niespodziewa-
nie zbliżał się do nas. Na kilkadziesiąt 
metrów przed metą przez radio we-
zwał nas oficer wachtowy norweskie-
go żaglowca „Statsraad Lehmkuhl”, 
przekazując nam informację, że wy-
graliśmy klasę C! Przyjęliśmy gratula-
cje, ale do mety mieliśmy jeszcze tro-
chę, więc powstrzymywaliśmy radość. 
O godzinie 0810 UTC zapisaliśmy 
przekroczenie mety. Okrzyki rado-
ści nie miały końca. Odśpiewaliśmy 
nasza „Dickmanową” szantę i skie-
rowaliśmy się do Świnoujścia. Do 
finałowego portu regat – Szczecina – 
płynęliśmy na silniku, wiatr nam nie 
sprzyjał.

Na miejscu docierały do nas 
sprzeczne informacje: na stronie 
szczecińskiego organizatora wyni-
ki zmieniały się i zaczęliśmy wątpić  
w nasz sukces. Oficjalny dokument 
od Sail Training International, za-
praszający nas na wręczenie nagród 
zwycięzcom, rozwiał nasze wątpli-
wości. Zaprzyjaźnieni żeglarze gra-
tulowali nam „one-one”, czyli zdo-
bycia dwa razy pierwszego miejsca 
w dwóch kategoriach – w klasie C 
i w tzw. Overall, tj. wśród wszyst-
kich klas startujących w II etapie!!! 
Nie wierzyliśmy w taki ogrom szczę-
ścia. Po paradzie załóg ulicami mia-
sta, dotarliśmy do Teatru Letniego, 
gdzie prawie pięć tysięcy widzów 
biło brawo, gdy odbieraliśmy pu-
chary za zwycięstwa. Było to dla nas 
wspaniałe zwieńczenie wspólnego 
trudu. Na widowni obecny był za-
stępca rektora-komendanta AMW 
kmdr Mariusz Mięsikowski, który 
przez cały rejs utrzymywał z nami 
kontakt i wspierał nasze wysiłki. 
Należy zaznaczyć, że zwycięstwo za 
dwa etapy w klasie C odniósł „Dar 
Szczecina”, który dwukrotnie zajął 
trzecie miejsce. W klasie A (żaglow-
ce) zwyciężył norweski „Statsraad 
Lehmkuhl”, w klasie B brytyjski 

„Maybe”, a w klasie D rosyjski jacht 
„Akela”. Zastanawialiśmy się, co by 
było, gdybyśmy w pierwszym etapie 
nie mieli awarii…

Trochę liczb z naszego rejsu  
(z końcem w Szczecinie):
•	 przepłynęliśmy 2003 mile mor-

skie;
•	 pod żaglami spędziliśmy 351 go-

dzin i 40 minut;
•	 na silniku płynęliśmy 81 godzin 

i 45 minut;
•	 żeglowaliśmy ponad 54 godziny 

przy wietrze mającym 6 lub wię-
cej stopni w skali Beauforta;

•	 zawinęliśmy do 11 portów (pięć 
państw);

•	 jacht odwiedziło około 150 osób;
•	 w etapie I wystartowało ponad 

90 jednostek, z czego 30 się po-
tem wycofało;

•	 w etapie II wystartowało po-
nad 90 jednostek, z czego tylko  
24 przekroczyły linię mety w li-
micie czasowym;

•	 zjedliśmy niezliczoną ilość gorą-
cych kubków, chińskich zupek  
i kisielków!
Sukces nie byłby możliwy, gdy-

by nie dobra załoga. Jak na samym 
początku napisałem, spędziliśmy 
ze sobą 40 dni na małym, dwuna-
stometrowym jachcie. Uważam, 
że każdy z nas ma wielki udział  
w zwycięstwie. Wspaniałe posiłki, 
których nie powstydziliby się mi-
strzowie kuchni, chęć rywalizacji 
na wodzie z innymi, ciężka praca 
na pokładzie, znakomite poczucie 
humoru – kiedy nie zawsze było 
do śmiechu – to wszystko złożyło 
się na sukces załogi, z którą miałem 
przyjemność żeglować.

W imieniu swoim i załogi chciał-
bym podziękować władzom naszej 
uczelni za umożliwienie nam startu 
w The Tall Ships Races 2013. Mam 
nadzieję, że to nie był ostatni udział 
podchorążych i studentów w tych 
regatach.

Ireneusz Kamiński

Kapitan jachtu mł. chor. sztab. mar. Ireneusz Kamiński odbiera puchar za najszybszy jacht  
w II etapie regat. Fot. Archiwum „Admirała Dickmana”.
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Wizyta podchorążych z 
„Cuauhtemoca”

Załoga „Cuauhtemoca” z wizytą w Akademii Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.

W poniedziałek 19 sierpnia gośćmi Akademii Marynarki Wojennej byli meksykańscy podchorążowie, którzy 
przypłynęli do Gdyni na szkolnym okręcie żaglowym „Cuauhtemoc”. Gościom z Meksyku zaprezentowali-
śmy bazę naukowo-dydaktyczną naszej uczelni, a także zaprosiliśmy ich na wycieczkę do Muzeum Zamko-
wego w Malborku, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Gdyni.

Załoga „Cuauhtemoc”, licząca 
ponad 70 osób, rozpoczęła wizytę  
w uczelni od spotkania w audytorium 
z rektorem-komendantem kontr-
admirałem Czesławem Dyrczem. 
Admirał osobiście przedstawił pre-
zentację o Akademii Marynarki 
Wojennej i krótko omówił główne 
zadania uczelni, a także zapoznał  
z oferowanymi przez nią możliwo-
ściami kształcenia. Meksykańscy 
podchorążowie zobaczyli Bibliotekę 
Główną, symulatory oraz trenażery 
różnego typu uzbrojenia morskiego  
i strzeleckiego, a także pracownie oraz 
laboratoria łączności, radiolokacji  Załoga „Cuauhtemoca” zapoznaje się z bazą naukowo-dydaktyczną. Fot. Krzysztof Miłosz.
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i nawigacji, w których szkolą się pol-
scy studenci. Po kilkugodzinnej wizy-
cie w AMW meksykańscy podchorą-
żowie wrócili na okręt.

Dwa dni później nasza uczelnia 
wraz z Urzędem Miasta Gdyni zor-
ganizowała meksykańskiej załodze 

wycieczkę do Muzeum Zamkowego  
w Malborku. Spacer po średniowiecz-
nym zamku krzyżackim, który został 
wpisany na światową listę dziedzic-
twa UNESCO, zrobił na wszystkich 
duże wrażenie. Zwiedzanie okazało 
się niezwykle interesujące dla gości 

z Meksyku, mimo że sami mogą się 
pochwalić bogatą historią swojego 
państwa i wieloma wspaniałymi za-
bytkami. 

Następnego dnia „Cuauhtemoc” 
wypłynął z Gdyni. W uroczystości 
pożegnania uczestniczyli podchorą-
żowie Akademii Marynarki Wojennej 
V roku oraz nowo wcieleni, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją wojsko-
wą drogę. Ci pierwsi nieco tydzień 
później byli promowani na pierwszy 
stopień oficerski, drudzy zaś 26 wrze-
śnia złożyli przysięgę wojskową.

Całkowita długość meksykań-
skiego żaglowca wynosi 90,5 metra. 
„Cuauhtemoc” od początku swo-
jej służby, tj. od 1982 roku, pełni 
funkcję szkolnego okrętu żaglowe-
go Marynarki Wojennej Republiki 
Meksyku. Charakterystycznym ele-
mentem tej pięknej jednostki jest 
galion na dziobie, który przedsta-
wia ostatniego władcę Azteków – 
-Cuauthemoca, co w języku Indian 
oznacza spadającego orła.

Wojciech Mundt

Meksykańscy podchorążowie w pracowni broni rakietowej i artyleryjskiej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Wycieczka do Muzeum Zamkowego w Malborku. Fot. Krzysztof Miłosz
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Nowi oficerowie  
Marynarki Wojennej

Szef Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysław Gocuł promuje na pierwszy stopień oficerski absolwentów AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

W sobotę 31 sierpnia Marynarka Wojenna RP stała się bogatsza o 46 nowych oficerów. Niemal wszyscy 
ukończyli Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Wśród promowanych na pierwszy stopień oficerski była 
również absolwentka Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. Uroczystość roz-
poczęła się o godzinie 11.00 na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Zgodnie z ceremo-
niałem pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus, którym w tym roku została bsm. pchor. Aneta Kozłow-
ska. Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Gocuł.

W przeddzień promocji wszy-
scy absolwenci otrzymali dyplomy 
ukończenia studiów magisterskich 
oraz patenty oficerskie. W czasie 
uroczystości wręczono im również 
odznaki absolwentów i pierście-
nie oficerskie. Wyróżnieni zostali 
najlepsi studenci, którzy osiągnęli 
znakomite wyniki w nauce lub spo-
rcie, a także ci, którzy dużo czasu 
poświęcili na prace społeczne, m.in. 
działając w Prezydium Samorządu 
Studentów AMW. Podczas cere-

monii wręczono też wyróżnienia 
zwycięskiej załodze jachtu „Admirał 
Dickman”, który wygrał drugi etap 
regat The Tall Ships Races, po-
konując nawet duże żaglowce. Po 
południu, o godzinie 15:00, z rąk 
szefa Sztabu Generalnego gen. bro-
ni Mieczysława Gocuła absolwenci 
otrzymali patenty oficerskie jako 
symbol tego, iż staną się oficerami 
Wojska Polskiego. Następnie wysłu-
chali wykładu, który wygłosił szef 
Sztabu Generalnego.

Pasja i chęć bycia oficerem 
Marynarki Wojennej doprowadziła 
podchorążych na pokład okrętu-
-muzeum ORP „Błyskawica”. To 
była długa i trudna droga, trwająca 
pięć lat. Trzeba było pogodzić obo-
wiązki studenta z obowiązkami woj-
skowymi. Studenci wojskowi nie 
mają nawet trzech miesięcy wakacji, 
a tylko 30 dni urlopu. Ceremonia 
promocji była ukoronowaniem ich 
wytrwałości, a w wielu przypadkach 
także spełnieniem marzeń. Na po-
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kład okrętu weszli jeszcze jako pod-
chorążowie, a zeszli już jako oficero-
wie, którzy usłyszeli swój pierwszy w 
życiu świst trapowy. Wzruszenie, ra-
dość i łzy pojawiły w momencie, gdy 
nowo promowani mogli rozluźnić 
szyk i przyjąć gratulacje od rodzin. 
Na wiwat pierwsze do góry poleciały 
czapki i tzw. korpusówki (odznaka 
słuchacza szkoły wojskowej). Po ta-
kich emocjach powrót do szyku już 
nie jest taki łatwy, ale wszyscy usta-
wili się równo i z kwiatami na rękach 
ruszyli do defilady. 

W czasie uroczystości wyróżnio-
no oficerów, którzy zdobyli pierw-
sze trzy lokaty ukończenia studiów. 
Prezydent RP wyróżnił prymusa 
białą bronią, a minister obrony na-
rodowej za zajęcie drugiego miej-
sca wręczył nagrodę rzeczową ppor. 
mar. Katarzynie Pękackiej. Z ko-
lei nagrodę rzeczową od dowódcy 
Marynarki Wojennej za zdobycie 
trzeciej lokaty otrzymała ppor. mar. 
Magdalena Kaczyńska. W tym roku 
wyjątkowo przyznano także czwar-
te wyróżnienie, które otrzymała 
ppor. mar. Dagmara Broniatowska. 
Minister obrony narodowej wręczył 
jej nagrodę rzeczową za ukończenie z 
wyróżnieniem studiów w Akademii 
Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych w Annapolis. W 

tym roku to kobiety zajęły wszystkie 
miejsca na „podium”. Taka sytuacja 
zdarzyła się po raz pierwszy w histo-
rii uczelni. Warto zaznaczyć, iż śred-
nia wyliczana jest nie tylko z ocen 
otrzymywanych za naukę, gdyż na 
ocenę końcową składa się kilka ele-
mentów. Student wojskowy otrzy-
muje oceny z egzaminu oficerskiego, 
od przełożonych i od środowiska, 
czyli swoich kolegów i koleżanek, a 
także za aktywność społeczną.

W uroczystej promocji po raz 
pierwszy wziął udział poczet sztan-
darowy niemieckiej Akademii 
Marynarki Wojennej. Gościem 

uczelni był również jej komendant 
kmdr Carsten Stawitzki. Oczywiście 
takie uroczystości nie mogą odbyć 
się bez asysty honorowej: Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej RP oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej RP.

Pierwszą promowaną była ppor. 
mar. Aneta Kozłowska, absolwent-
ka Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego, która ze średnią 4,81 
została trzecią w historii uczelni ko-
bietą-prymusem. Obroniła pracę 
magisterską na temat Inspekcje stat-
ków obcych bander przez Port State 
Control, którą napisała pod kierun-
kiem prof. dr. Daniela Dudy. Praca 
ta znalazła się wśród najlepszych 
i wyróżniona została przez dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Gdyni. 
Ponadto w roku bieżącym ppor. 
mar. Aneta Kozłowska była człon-
kiem załogi jachtu AMW „Admirał 
Dickman”, który zwyciężył w dru-
gim etapie regat The Tall Ships 
Races. Pierwsze stanowisko służ-
bowe obejmie jako dowódca działu 
rakietowo-artyleryjskiego na ORP 
„Orkan”.

Drugą lokatę zdobyła pocho-
dząca z Białegostoku ppor. mar. 
Katarzyna Pękacka. Obroniła pra-
cę magisterską na temat Realizacja 

Wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich oraz pierścieni oficerskich dokonali 
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz i kontradmirał Stanisław Kania. Fot. Krzysztof Miłosz

Uroczystość odsłonięcia tablicy absolwentów rocznik 2013. Fot. Krzysztof Miłosz.
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funkcji ARPA jako usługa dla jedno-
stek śledzonych w systemie VTS, którą 
napisała pod kierunkiem kmdr. por. 
Mariusza Wąża. Do jej głównych za-
interesowań należy jazda na nartach 
oraz gra na skrzypcach – przed roz-
poczęciem służby wojskowej uczyła 
się gry na tym instrumencie przez 
11 lat. Podporucznik Katarzyna 
Pękacka obejmie swoje pierwsze 
stanowisko służbowe jako dowódca 
działu łączności i obserwacji tech-
nicznej na ORP „Heweliusz” .

Ppor. mar. Magdalena Kaczyńska 
ukończyła Akademię Marynarki 
Wojennej z trzecią lokatą. Obroniła 
pracę magisterską na temat Trasy 
przepływu dużych kontenerowców do 
terminalu w Gdańsku w aspekcie bez-
piecznego zapasu wody pod stępką, któ-

rą napisała pod kierunkiem dr. inż. 
kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego. 
Oprócz bardzo dobrych wyników w 
nauce, była wielokrotnie wyróżniana 
za osiągnięcia sportowe. Podczas stu-
diów była członkiem reprezentacji 
Wojska Polskiego na V Wojskowych 
Igrzyskach Sportowych, gdzie wraz z 
załogą wywalczyła srebrny medal w 
żeglarstwie. W roku bieżącym była 
członkiem zwycięskiej załogi jach-
tu „Admirał Dickman”. Pierwsze 
stanowisko służbowe obejmie jako 
dowódca działu nawigacyjnego na 
ORP „Piast”. 

Rocznie w Akademii Marynarki 
Wojennej wiedzę zdobywa około 
8000 studentów, oficerów i kursan-
tów. To uczelnia morska, która jako 
jedyna w kraju kształci przyszłych 

oficerów Marynarki Wojennej – na-
wigatorów, mechaników, dowódców, 
specjalistów właściwie wszystkich 
dziedzin sztuki wojennej na mo-
rzu. W Akademii można studiować 
na dwóch kierunkach wojskowych 
i dziewięciu kierunkach cywilnych. 
Uczelnia oferuje ponadto kilkana-
ście kierunków studiów podyplo-
mowych, a także studia doktoranc-
kie. Studia wojskowe prowadzone są 
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego na kierunku nawiga-
cja oraz na Wydziale Mechaniczno-
Elektrycznym na kierunku mecha-
nika i budowa maszyn. W Akademii 
można się również kształcić na stu-
diach cywilnych, na które jeszcze 
trwa rekrutacja. Studenci cywilni 
mają do wyboru następujące kierun-
ki: nawigację, informatykę, mecha-
nikę i budowę maszyn, automatykę 
i robotykę, mechatronikę, bezpie-
czeństwo narodowe, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, stosunki międzynaro-
dowe oraz pedagogikę. 

Wojciech Mundt

Wręczenia patentów oficerskich dokonał szef Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysław Gocuł. Fot. Krzysztof Miłosz.

Pododdziały Akademii Marynarki Wojennej stojące na nabrzeżu podczas uroczystej promocji 
oficerskiej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Kordziki oraz Pałasz Honorowy Marynarki 
Wojennej oczekują na wręczenie 
absolwentom. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Prymus AMW ppor. mar. Aneta Kozłowska promowana jako pierwsza. Rektor-Komendant AMW wręcza kordziki nowo promowanym 
oficerom. Wyróżnienie Prezydenta RP dla prymusa- honorowa broń biała. Zwieńczenie studiów w Akademii Marynarki Wojennej to już nowi 
oficerowie MW RP. Życzenia i gratulacje od najbliższych. Defiladę poprowadził zastępca Rektora-Komendanta AMW, szef Pionu Ogólnego 
kmdr dr inż. Mariusz Misikowski. Szef Sztabu Generalnego przyjmuje defiladę. Podoodział nowo promowanych oficerów. Fot. Krzysztof 
Miłosz.
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W poniedziałek 9 września w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczął się kurs podwodnego pływania. 
Jego celem jest doskonalenie umiejętności oficerów skierowanych do służby na okrętach podwodnych. Kurs 
otworzył rektor-komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. W pierwszej edycji wzięli udział 
tegoroczni absolwenci naszej uczelni, którzy dostali służbowy przydział właśnie na te jednostki. To pierwsza 
taka inicjatywa od 1969 roku, w którym po raz ostatni zorganizowano podobne szkolenie w ówczesnej Bry-
gadzie Okrętów Podwodnych.

Kurs podwodnego pływania

Otwarcie kursu podwodnego pływania. Fot. Krzysztof Miłosz.

Kurs odbył się przy wsparciu 
Centrum Pływania Podwodnego. 
To nowa komórka organizacyjna 
AMW, która powstała na początku 
2013 roku. W czasie kursu młodzi 
oficerowie otrzymali szczegółową 
wiedzę na temat budowy okrę-
tów podwodnych i ich uzbrojenia. 
Dowiedzieli się, co ma wpływ na 
stateczność okrętów podwodnych, 
co powoduje, iż się zanurzają i wy-
nurzają, oraz jakie czynności trzeba 
wykonać, aby taki manewr był cał-
kowicie bezpieczny. Ważnym ele-
mentem szkolenia była także obrona 
przeciwawaryjna okrętu (walka z po-
żarem i wodą) oraz systemy i środki 
ratunkowe.

Z uwagi na specyfikę służby na 
okrętach podwodnych takie kursy 
są bardzo potrzebne, aby uszcze-
gółowić i usystematyzować wiedzę 
oficerów, którzy w przyszłości mają 
zostać podwodniakami. Kurs trwał 
do 4 października. Oprócz wykła-
dowców uczelni zajęcia prowadzili 
również obecni dowódcy okrętów 
podwodnych. Podobne szkolenia 
organizowane są w większości mary-

narek wojennych, 
które mają okręty 
podwodne. Inicja-
torami tego kur-
-su byli rektor-ko-
mendant AMW 
kontradmirał dr 
inż. Czesław Dyrcz 
i admirał floty  
w st. spocz. Jędrzej 
Czajkowski, pro-
fesor wizytujący 
AMW. Obydwaj 
rozpoczynali swo-

ją służbę na okrętach podwodnych. 
Admirał Czajkowski pełnił kolejno 
obowiązki: dowódcy działu okrę-
towego, zastępcy dowódcy okrętu, 
dowódcy okrętu oraz szefa sztabu 
dywizjonu; to były zastępca do-
wódcy MW – dowódca Centrum 
Operacji Morskich. Teraz przekaże 
swoje doświadczenie młodym ofi-
cerom. Warto zaznaczyć, iż szefem 
CPP jest oficer, który kiedyś również 
służył na okrętach podwodnych – dr 

inż. Wacław Morgaś, prof. nadzw. 
AMW.

Do zadań CPP należy także 
stworzenie zintegrowanego symu-
latora nawigacyjno-manewrowego 
okrętu podwodnego na podstawie 
rzeczywistego okrętu podwodnego 
„Jastrząb-Kobben”, który stoi na te-
renie uczelni. Symulator ten będzie 
zintegrowany z istniejącymi już sy-
mulatorami wewnątrz Akademii. 
Prowadzenie kursów podwodnego 
pływania dla oficerów to niejedyne 
zadanie CPP. Ma ono także organi-
zować zajęcia doskonalące w prowa-
dzeniu rozpoznania, poszukiwaniu 
celów i użyciu uzbrojenia okrętów 
podwodnych. W centrum szkolić się 
będą całe załogi, zarówno oficerowie, 
podoficerowie, jak i marynarze. Jego 
oferta skierowana będzie również do 
„drugiej strony”, będą bowiem or-
ganizowane szkolenia dla załóg sił 
zwalczania okrętów podwodnych.

Wojciech Mundt

ORP „Sokół”, ORP „Sęp” i ORP „Orzeł”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Cywile na szkoleniu poligonowym
Od wtorku do czwartku (17–19 września) dwóch śmiałków wzięło udział w szkoleniu poligonowym „Le-
adership”. Zmierzyli się z własnymi słabościami, ale też wykazali się wytrwałością i odpornością psychofi-
zyczną, a wszystko po to, by pomóc dzieciom. Śmiałkami byli zwycięzca aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy i osoba wskazana przez drugiego zwycięzcę. Obaj uczestniczyli w tej niecodziennej przygodzie. 
Aukcje na rzecz WOŚP zorganizowała Akademia Marynarki Wojennej.

Obydwaj uczestnicy przyje-
chali z Warszawy. Jedną z aukcji 
wygrał pan Cyprian Lutoborski. 
Zwycięzca drugiej aukcji do udzia-
łu w szkoleniu skierował pana 
Arkadiusza Radeckiego. Zgodnie  
z warunkami aukcji każdy zwy-
cięzca mógł odstąpić swoje miejsce 
innej osobie. Szkolenie poligono-
we „Leadership” co roku odby-
wa się w Akademickim Ośrodku 
Szkoleniowym w Czernicy. W ra-
-mach zajęć studenci wojskowi, 
a wraz z nimi zwycięzcy aukcji, 
budowali tratwy i przeprawiali 
się nimi przez jezioro. Czekał ich 

Przeprawa tratwą przez jezioro mając do dyspozycji tylko 4 deski i siłę ramion to nie taka prosta sprawa. Pierwszy z prawej: pan Cyprian 
Lutoborski zwycięzca aukcji WOŚP. Fot. Wojciech Mundt.

Pan Arkadiusz Radecki udaje się na zajęcia z wiosłowania. Fot. Wojciech Mundt.



33Nr 7

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

również transport wielkogabary-
towych materiałów drogą wod-
ną, a później lądową, oczywiście 
wszystko siłą własnych mięśni, 
w sumie około 10 kilometrów. 
Jakby tego było mało, zaplano-
wano także marsze na azymut  
w terenie lesistym. Zajęcia trwa-
ły od rana do kolacji. Zwycięzcy 
aukcji mogli zobaczyć, jak radzą 
sobie w sytuacjach wymagających 
dużego wysiłku fizycznego i psy-
chicznego, a także jakie umiejętno-
ści są potrzebne, aby w takich wa-
runkach kierować ludźmi. Każdy 

z nich został przydzielony do jed-
nej z drużyn podchorążych. Wraz  
z nimi wykonywali wszystkie za-
dania zlecone danej drużynie. 
Zwycięzcy aukcji to nie jedyni do-
datkowi uczestnicy szkolenia poli-
gonowego „Leadership”, gdyż od  
18 września udział w nim brało 
także trzech oficerów z niemieckiej 
Akademii Marynarki Wojennej  
w Mürwick. 

Jeszcze przed rozpoczęciem 
szkolenia obaj panowie byli peł-
ni wiary w siebie, a jednocześnie 
ciekawi, co im uczelnia przygo-

Część zajęć obejmowała naukę wiosłowania w łodzi, co nie jest takie łatwe zwłaszcza na 
początku, gdy osada nie jest zgrana. Fot. Wojciech Mundt.

Nauka zakładania ożaglowania i olinowania to również element szkolenia uczący pracy  
w zespole. Fot. Ireneusz Kamiński.

towała. Już po pierwszych zaję-
ciach stwierdzili, że to jest to, 
czego oczekiwali. Zmęczeni, ale 
uśmiechnięci wracali z każdych 
ćwiczeń i zadań. Było niesamowi-
cie, ale wcale nie tak łatwo. Nawet 
nie wiem, kiedy minęły mi te trzy 
dni. W sumie oczekiwałem czegoś 
podobnego, ale co innego było 
samemu to wykonać w rzeczywi-
stości. Fajnie, że przy okazji udało 
się chociaż trochę pomóc dzie-
ciakom. W przyszłym roku będę 
śledził wszystkie wasze aukcje  
i mam nadzieję coś wygrać – tak 
skomentował swój udział w akcji 
pan Cyprian Lutoborski na chwilę 
przed wyjazdem.

Racjonalnie i szybko myśleć  
w sytuacjach stresujących to istot-
na zdolność w późniejszej służbie 
wojskowej. Służba na okrętach 
MW niesie za sobą wiele wyzwań 
i wymaga dużych umiejętności, 
w tym właśnie pracy w zespole, 
a także dowodzenia ludźmi, czę-
sto w ekstremalnie innych i cięż-
kich warunkach. Całość szkole-
nia zabezpieczała kadra Studium 
Wojskowo-Morskiego AMW.

W ramach 21. Finału WOŚP 
Akademia Marynarki Wojennej 
zaoferowała również inną au-
kcję – kilkudniowy rejs jachtem 
s/y „Admirał Dickman” (typu 
Delphia 40). Zwycięzcy szkole-
nia poligonowego „Leadership” 
wspomogli WOŚP kwotą 440 zło-
tych. Rejs zaś został wylicytowany 
za kwotę 2035 złotych. Uczelnia 
wspierała również akcje WOŚP 
w Klubie Marynarki Wojennej 
„Riwiera” i Teatrze Miejskim  
w Gdyni, a jej studenci kwestowa-
li jako wolontariusze. Wszystkie 
przedsięwzięcia, które zorgani-
zowała Akademia lub w których 
brała udział, pozwoliły uzbierać 
ponad 8400 złotych.

Wojciech Mundt
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Przysięgali Ojczyźnie
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam… – tak 19 studentów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej 
rozpoczęło ślubowanie ojczyźnie. Przysięga wojskowa to najwyższe zobowiązanie żołnierza wobec państwa  
i narodu. Podchorążowie złożyli przysięgę w obecności dowódców, rodziców i zaproszonych gości. Cere-
monia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjna Marynarki Wojennej i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej.

Studenci wojskowi I roku Akademii Marynarki Wojennej składają przysięgę wojskową na rynku w Pucku. Fot. Krzysztof Miłosz.

Przysięga wojskowa to najważ-
niejsze wydarzenie w życiu każdego 
żołnierza. W niej zawarta jest cała 
istota służby wojskowej. To ona wią-
że żołnierza z ojczyzną i narodem, 
często aż do złożenia najwyższej ofia-
ry – poświęcenia życia. Dlatego uro-
czystość ta była wielkim przeżyciem 
nie tylko dla studentów wojsko-
wych I roku Akademii Marynarki 
Wojennej, ale także dla ich rodzin i 
bliskich, którzy licznie na nią przy-
byli. Dzień przysięgi rozpoczął się 
podniesieniem flagi państwowej o 
godzinie 8:00 na placu apelowym 
uczelni. Następnie rodziny studen-
tów wojskowych I roku spotkali 

się z komendą AMW i zapoznali 
się z obiektami i bazą szkoleniowo-
-dydaktyczną uczelni. O godzinie 
10:00 w Kościele Garnizonowym 
w Gdyni-Oksywiu odbyła się msza 
święta w intencji Akademii i pod-
chorążych składających przysięgę. 
Na kulminacyjny punkt dnia, czyli 
uroczystą przysięgę wojskową, pod-
oddziały przejechały do Pucka.

Na rynku miasta uroczystość roz-
poczęła się punktualnie o godzinie 
12:00. Wszystkich zaproszonych 
gości, a w szczególności rodziny 
przysięgających, przywitał rektor-
-komendant AMW kontradmirał 
dr inż. Czesław Dyrcz. Następnie 

I rocznik wystąpił i rozpoczął akt 
ślubowania. Zaszczytu przysięgania 
bezpośrednio na sztandar Akademii 
Marynarki Wojennej dostąpiło 
czworo studentów wojskowych, któ-
rzy z najlepszymi wynikami ukoń-
czyli szkolenie podstawowe. Byli 
to: mar. pchor. Krzysztof Papiernik, 
mar. pchor. Błażej Koreike, mar. 
pchor. Dawid Wójtowicz i mar. 
pchor. Anna Rynkowska. Przysięgę 
złożyło 19 studentów wojskowych, 
choć przyjętych na I rok zostało 20 
podchorążych. Jedna z pań złożyła 
już wcześniej przysięgę jako student-
ka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych.
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Przysięga oznacza dla nich roz-

poczęcie profesjonalnej służby 
wojskowej oraz początek długiej 
i trudnej drogi do uzyskania szlif 
oficerskich. Po akcie ślubowania 
głos zabrał przedstawiciel dowód-
cy Marynarki Wojennej RP szef 
Szkolenia Morskiego – zastępca sze-
fa Szkolenia Marynarki Wojennej 
kmdr Andrzej Kowalski, który po-
gratulował przysięgającym i ich ro-
dzinom. Jednocześnie zaznaczył, że 
bycie żołnierzem to wielki obowią-
zek i niełatwe wyzwanie. W imieniu 
przysięgających przemawiał mar. 
pchor. Tomasz Bąchor, który po-
dziękował przełożonym za dopro-
wadzenie podchorążych I roku do 
tego momentu i zapewnił, że doło-
żą oni wszelkich starań, aby dum-
nie móc nosić marynarski mundur. 
Po uroczystości odbyła się defilada 
pododdziałów Akademii Marynarki 
Wojennej, wśród których, oprócz 
bohaterów dnia, wystąpiła również 
kompania w strojach historycznych 

nawiązujących do mundurów no-
szonych w czasie powstania listopa-
dowego. Kompania ta po raz pierw-
szy była wyposażona w repliki armat 
czarnoprochowym z tej epoki. Na 
koniec uroczystości odbył się krótki 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej RP oraz po-
kaz musztry paradnej w wykona-
niu Kompanii Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej RP.

Przed złożeniem przysięgi stu-
denci przeszli podstawowe szkole-
nie wojskowe, czyli tzw. unitarkę, w 
Akademii Marynarki Wojennej. Po 
odbyciu „unitarki” przyszli studen-
ci wojskowi zawsze biorą udział w 
rejsie kandydackim. Rejs rozpoczął 
się w poniedziałek 9 września i trwał 
dwa tygodnie. Dla studentów I roku 
było to pierwsze zetknięcie z rzeczy-
wistą służbą na morzu i ostatni test, 
który musieli przejść, aby zostać 
podchorążymi. Marzyli, aby zostać 
oficerami Marynarki Wojennej RP. 
Przeszli już selekcję podczas rekru-

tacji oraz szkolenie podstawowe. 
Mogli się już przekonać, na czym 
polega służba na okrętach polskiej 
Marynarki Wojennej w trudnych 
warunkach morskich. Zapoznali się 
z Regulaminem służby okrętowej 
(RSO), pełnili wachty morskie na 
stanowiskach marynarskich, poznali 
podstawy obsługi urządzeń okręto-
wych, a także uczestniczyli w alar-
mach okrętowych. W czasie rejsu 
ORP „Iskra” zawinęła do portów w 
Kołobrzegu i Świnoujściu, co po-
zwoliło podchorążym zapoznać się 
ze specyfiką wejścia do tych portów, 
a także obserwować procedury, które 
trzeba zachować podczas tego typu 
manewrów. Rejsy kandydackie orga-
nizowane są co roku w ramach szko-
lenia przygotowawczego do studiów 
w Akademii Marynarki Wojennej. 
Teraz podchorążych I roku czeka 
pięć lat ciężkiej służby i nauki, aby 
na koniec mogli otrzymać stopień 
podporucznika marynarki wojennej.

Wojciech Mundt

Pododdziały Akademii Marynarki Wojennej  na rynku w Pucku. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Spotkanie władz uczelni z rodzinami przysięgających podchorążych. Pododdział I roku występuje do przysięgi wojskowej. Czwórka 
podchorążych, która ukończyła szkolenie podstawowe z najlepszymi wynikami została wyróżniona przysięgą na sztandar Akademii MArynarki 
Wojennej. Burmistrz Pucka Marek Rintz składa gratulacje. Marynarz podchorąży Tomasz Bąchor przemawia w imieniu rocznika dziękując 
kadrze uczelni za pracę włożoną w ich przygotowanie. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Marynarskie wspomnienia
Trzy tygodnie praktyki na okrę-

cie minęły jak z bata strzelił. Zgodnie  
z jej planem kierownik praktyki wraz  
z oficerami okrętowymi rozpoczęli 
przeprowadzanie egzaminów ze zna-
jomości okrętu. Dodatkowo każdy 
z podchorążych musiał popisać się 
wiedzą zdobytą w czasie praktyki. 
Egzaminy miały pomóc przyszłym ofi-
cerom w zaliczaniu znajomości okrętu 
z chwilą objęcia przez nich obowiąz-
ków dowódców działów. Ci podcho-
rążowie, którzy poważnie potraktowali 
praktykę, wkrótce się przekonali, że 
warto było uważnie słuchać i wykony-
wać polecenia prowadzących ćwicze-
nia i wykłady. Już po promocji i otrzy-
maniu przydziału na okręty młodzi 
oficerowie docenili starania szkolących 
ich oficerów okrętowych. Dowództwo 
okrętu bardzo skrupulatnie przepro-

wadzało egzaminy ze znajomości okrę-
tu. Żadnemu z młodych oficerów  nie 
udało się prześliznąć i pójść na łatwi-
znę. Ci, którzy ich egzaminowali, to 
niejednokrotnie ich starsi koledzy, któ-
rzy ukończyli uczelnię kilka lat wcze-
śniej. Bywały przypadki, że niektórzy 
z młodych oficerów nawet przez kilka 
miesięcy podchodzili do egzaminów. 
Nie było lekko!

Adaptacja młodego oficera mecha-
nika na trałowcu typu 254K i 254M 
trwała dość długo. Mechanizmy tych 
okrętów nie miały takiej automatyki 
jak w obecnych okrętach wchodzących 
w skład naszej floty. Nie było CRM-
ów i wygodnych fotelików przed 
komputerami. Mechanik musiał być 
wszędzie! Niektórzy młodzi oficerowie 
mechanicy byli autentycznie załama-
ni! „Napakowani” wiedzą teoretyczną 

bardzo się dziwili, że w rzeczywistości 
niewiele umieją. Większość młodych 
oficerów nie brała sobie do serca złośli-
wych powiedzonek ze strony „starych” 
oficerów, którzy przypominali im, że 
okręt to nie uczelnia i tu trzeba się 
uczyć! Starali się, jak najszybciej zgłębić 
tajniki praktycznego dowodzenia dzia-
łem elektromechanicznym. Ambicja 
nie pozwalała im na tego rodzaju do-
cinki. Każdy wolny czas poświęcali 
na poznanie swojego „gospodarstwa”. 
Ten cel można było osiągnąć tylko  
w jeden sposób. Trzeba było się prze-
brać w roboczy kombinezon i zanu-
rzyć się w zęzy! Tam, wśród plątani-
ny rurociągów, należało rozpoznać 
wszystko, co miało znaczenie dla nale-
żytego funkcjonowania mechanizmów 
głównych i pomocniczych. Ambicja  
i pilność młodych mechaników spowo-

Autor artykułu chor. szt. mar. w st. spocz. Tadeusz Polański wraz ze swoimi podwładnymi. Fot. Archiwum Tadusza Polańskiego.
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dowały, że wkrótce nie dawali się już za-
giąć starym „wygom mechanicznym”! 
Były jednak wyjątki. Doświadczyłem 
tego na własnej skórze! Młody mecha-
nik, który przyjął ode mnie obowiązki 
dowódcy działu, za żadne świętości nie 
kwapił się do zejścia do maszynowni! 
O wchodzeniu do siłowni pomocni-
czej nie wspomnę! SB-2 działu VI to 
najgłośniejsze stanowisko bojowe na 
okręcie. W trakcie pracy czterech agre-
gatów typu D-6 można było doznać 
szoku! W wyposażeniu znajdowały się 
tzw. odgromniki słuchu, ale daleko 
im było do doskonałości. Po wyjściu 
z siłowni po czterech godzinach wach-
ty długo nie można było się z nikim 
dogadać! Potworny szum w uszach po-
wodował, że marynarz chodził jak otu-
maniony. Takie to były uroki służby 
na okrętach tego typu. Dla nieznają-
cych ówczesnych realiów przypomnę, 
że służba na okrętach trwała 36 mie-
sięcy! Powrócę jednak do tego mło-
dego oficera mechanika, który został 
moim nowym dowódcą działu. Otóż,  
w trakcie rozmowy ze mną zapropono-
wał mi, co następuje: chociaż zgodnie  
z przydziałem on jest dowódcą dzia-
łu, to byłby bardzo wdzięczny, gdyby 
zostało po staremu, czyli całą czarną 
robotę w dziale, tzn. nadzór nad me-
chanizmami, miałbym wykonywać ja! 
On zaś zajmowałby się całą „gospo-
darką” dokumentacyjną. Tak napraw-
dę chodziło o to, że ten młody oficer 
nie czuł powołania do pracy jako me-
chanik praktyk. W sumie to nie było 
złe. Ja nadzorowałem mechanizmy  
i ludzi, on zajął się papierkową robotą! 
Tak „pięknie” wyprowadził wszystkie 
formularze techniczne urządzeń, że 
przełożeni kierowali wszystkie kon-
trole z zewnątrz na nasz okręt. Za stan 
techniczny mechanizmów i wzorowe 
prowadzenie dokumentacji otrzy-
mywaliśmy zawsze najwyższe oceny! 
Po jakimś czasie dowiedziałem się, że 
ten „mój” mechanik ukończył studia 
jako prymus i miał zaklepany powrót 
na uczelnię po zakończeniu roczne-
go stażu na okręcie. Tak wtedy było. 

Prymus miał prawo wyboru jednost-
ki, ale przez pierwszy rok jako oficer 
musiał zapoznać się i okrzepnąć, słu-
żąc na okręcie bojowym. Po roku służ-
by uczelnia upomniała się o swojego 
prymusa i został skierowany ponownie 
tam, skąd przyszedł! Po latach dowie-
działem się, że obronił pracę doktor-
ską i otrzymał stosowne stanowisko na 
wydziale mechanicznym. Dobrze, że 
tak się stało! To był doskonały teoretyk 
i typ uczonego.

Ponieważ praktyka podchorążych 
kończyła się egzaminem ze znajomości 
okrętu, rozkładów okrętowych i wielu 
innych „tajemnic” sztuki morskiej, ten 
dzień podchorążowie traktowali jako 
wstępne pasowanie na członków wiel-
kiej rodziny okrętowców! Muszę nad-
mienić, że praktyka nie odbywała się 
tylko na trałowcu bazowym, ale rów-
nolegle na okręcie desantowym, pod-
wodnym i rakietowym, a także na DS-
ie (dużym ścigaczu typu „Kronsztad”). 
Przeważnie podchorążowie po promo-
cji dostawali skierowania na okręty, 
na których odbywali praktyki. Flota 
potrzebowała kadry oficerskiej! Ciągle 
brakowało oficerów. Nie było mowy  
o kierowaniu młodych oficerów ma-
rynarki do służby w jednostkach lą-
dowych! Poszczególne służby, takie jak 
hydrografia, służba techniczna (logi-
styka), zasilane były oficerami z floty, 
którzy przesłużyli kilka lat na okrętach 
różnych klas. Niektórzy trafiali do 
WSMW, a później AMW, i tak zdoby-
wali tytuły naukowe i wysokie stano-
wiska jako wykładowcy. Inni kończyli 
służbę w marynarce jako komendanci-
-rektorzy. Nie mogę pominąć swoich 
byłych dowódców – kontradmira-
łów: Witolda Glińskiego, Kazimierza 
Bossego i Henryka Matuszczyka. 
Każdy z nich swego czasu był do-
wódcą okrętu lub zespołu okretów. 
Obecny komendant-rektor kontrad-
mirał Czesław Dyrcz to przecież były 
dowódca ORP „Iskra”.

Miniony czas w marynarce wo-
jennej to okres wart dobrego pióra! 
Ileż to ciekawych sytuacji wydarzyło 

się w ciągu tych lat! Jacy wspania-
li ludzie oddawali swoje młode lata 
życia, służąc na okrętach MW! Jakie 
opowieści krążyły w kręgach mary-
narskich! Pozwolę sobie przypomnieć 
niektóre z nich! Kto pamięta bosma-
na, który miał wszystko „naj”?! Nosił 
największą czapkę, największe buty 
i był najwyższy. Ten podoficer służył 
jako dowódca punktów obserwacyj-
nych w Gdyni. Nie tylko w mary-
narce handlowej, jak opisywał to kpt. 
ż.w. Karol Olgierd Borchardt, był on 
tym „naj”… Marynarze opowiadali, 
że bosman mógł z powodzeniem za-
stępować maszt na PO! Kto pamięta 
dowódcę dźwigu pływającego DP-2? 
Ten stary podoficer to chodząca le-
genda jednostek pomocniczych. Miał 
paskudną przypadłość – chronicz-
ny odcisk na palcu lewej nogi, jako 
chyba jedyny otrzymał zwolnienie 
lekarskie i zezwolenie na chodzenie 
w miękkim obuwiu. Bosman chodził 
więc w mundurze, ale za to w jednym 
bucie na prawej nodze, a na lewą za-
kładał zwykły laczek. Systematycznie 
był zatrzymywany przez patrole KG 
i doprowadzany do oficera dyżurne-
go garnizonu. Było tajemnicą poli-
szynela, że każdorazowo na polecenie 
dowódcy marynarki odwożono go do 
miejsca zamieszkania! Konsekwencji 
służbowych wobec niego nie wszczy-
nano! Mówiono, że ówczesny dowód-
ca MW w swoim czasie był szkolo-
ny przez tego podoficera. Bosman  
z DP-2 zasłynął również z ciekawego 
zdarzenia. W tych latach we wszyst-
kich jednostkach marynarki i w całym 
wojsku było bardzo modne współza-
wodnictwo w wyszkoleniu bojowym 
i dyscyplinie. Bardzo napiętnowani 
byli dowódcy, u których stwierdzono 
wypadki nadzwyczajne i „załamanie” 
dyscypliny. Na kwartalnej odprawie 
służbowej u zastępcy dowódcy MW 
ds. politycznych odczytano sprawoz-
danie, w którym opisany został przy-
padek ukarania 50% załogi! Okazało 
się, że to właśnie dowódca dźwigu 
ukarał połowę stanu osobowego za-
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łogi! O, zgrozo! Zastępca dowódcy 
MW był wściekły! Przed spodziewa-
nym wybuchem sytuację uratował 
dowódca jednostek pomocniczych! 
Oficer ten zameldował: „Obywatelu 
komandorze, melduję, że na DP-2 
stan załogi to dwóch marynarzy!”. 
Jednego z nich bosman dowódca po 
prostu ukarał! Statystyka jest nieubła-
gana i stąd ta afera! Zebrani wybuch-
nęli śmiechem! Śmiał się również sam 
zastępca dowódcy MW. Nie mogę nie 
wspomnieć, że ten uczciwy i solidny 
podoficer miał również paskudny na-
wyk trzymania w kąciku ust niedopa-
lonego papierosa! To było silniejsze od 
niego! 

Bohaterami różnych opowieści 
byli starzy podoficerowie o długolet-
niej służbie w Marynarce Wojennej! 
Wspomnę jeszcze bosmana Bolesława 
Nowakowskiego – to też była postać 
znana i szanowana we flocie. O słyn-

nym deptaniu czapki w przypływie 
silnego uniesienia krążyły legendy! 
Pewnego razu, jak opowiadał mi je-
den z ówczesnych podchorążych, kie-
dy wracali na okręt z przepustki, do-
szło do zdarzenia, którego bohaterem 
był właśnie bosman Nowakowski. 
„Iskra” cumowała właśnie w por-
cie w Ustce. To było w lipcu. Piękna 
pogoda, mnóstwo wczasowiczów na 
nabrzeżu. Żaglowiec wzbudzał po-
wszechne zainteresowanie. Wracający 
z przepustki zauważyli jakiś wzmożo-
ny ruch wczasowiczów przy okręcie. 
Zauważyli, że na topie grotmasztu ja-
kieś stworzenie stoi na głowie i rusza 
nogami. Z daleka wyglądało tak, jak 
gdyby na maszt wdrapała się małpa. 
Kiedy podeszli bliżej, zauważyli, że 
to człowiek w mundurze! Tłum lu-
dzi zamarł i czekał, co się stanie! Nie 
stało się nic! Postać powoli zeszła na 
pokład i okazało się, że to nikt inny, 

tylko bosman Nowakowski! To było 
niezwykłe i godne podziwu! Stojący 
ludzie nagrodzili bosmana hucznymi 
oklaskami! Tego typu pokazy bosman 
wykonywał wielokrotnie. Dowódca 
okrętu każdorazowo przeprowadzał  
z nim odpowiednią rozmowę.

W marynarce wojennej służyło 
wielu starych podoficerów, którzy sta-
nowili trzon kadry. Wszechstronnie 
wyszkoleni, doskonali fachowcy  
w swojej dziedzinie. Oni przekazywali 
tę ogromną wiedzę praktyczną pod-
chorążym i młodym oficerom służą-
cym na okrętach.

Na zakończenie moich wspomnień 
o pracy z podchorążymi zwracam się 
z apelem do byłych podchorążych  
i oficerów, aby podzielili się własnymi 
przeżyciami! Parafrazując słowa po-
ety, zachęcam: „pamiętajcie o uczelni, 
przecież stamtąd przyszliście”!

Tadeusz Polański

Tabliczka upamiętniająca dowódców działu elektromechanicznego na ORP „Łoś”. Fot. Tadusz Polański.
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Zwycięska załoga Akademii Marynarki Wojennej odbiera puchar. Uczestnicy regat wraz z organizatorami. Fot. Organizator zawodów.

Mistrzowie Wojska Polskiego  
w żeglarstwie

W dniach 20–23 sierpnia na wodach Jeziora Powidzkiego odbyły się XVIII Mistrzostwa Wojska Polskiego 
w Żeglarstwie. Mistrzem została reprezentacja Akademii Marynarki Wojennej w składzie: kmdr Sławomir 
KUŹMICKI – sternik, st. chor. mar. Michał ZABŁOTNY, Agata BRYGOŁA. O miano najlepszego zespołu 
żeglarskiego walczyło trzynaście załóg. W ciągu trzech dni regat przeprowadzono trzynaście wyścigów – po 
każdym z nich załogi przesiadały się na kolejną łódkę. Zwycięską załogę wyłoniono za pomocą systemu ma-
łych punktów, przy czym trzy najgorsze wyniki zostały odrzucone.

Klasyfikacja końcowa:

1. Akademia Marynarki Wojennej     19 pkt
2. Inspektorat Wsparcia      39 pkt
3. Dowództwo Garnizonu Warszawa   41 pkt
4. Siły Powietrzne 1       42 pkt
5. Wojska Lądowe 1      45 pkt
6. Wojska Lądowe 3      51 pkt
7. Wojska Lądowe 2      51 pkt
8. Siły Powietrzne 3      52 pkt
9. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 61 pkt
10. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) 65 pkt
11. Siły Powietrzne 2      74 pkt
12. Marynarka Wojenna 1                         116 pkt
13. Marynarka Wojenna 2                       121 pkt
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Student Witosław Krzak 
akademickim mistrzem  
i wicemistrzem Polski

Reprezentant naszej uczelni Witosław Krzak zdobył złoty i srebrny medal w konkurencjach pistoletowych 
na Akademickich Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym. Zawody odbyły się w dniach 31 maja –  
- 2 czerwca w Krakowie. Nasz utalentowany sportowiec jest studentem Wydziału Dowodzenia i Operacji 
Morskich, pierwszego roku niestacjonarnych studiów magisterskich (drugiego stopnia) na kierunku bezpie-
czeństwo wewnętrzne.

Witosław Krzak złoty medal zdo-
był w konkurencji pistoletu szybko-
strzelnego z wynikiem 520 punktów. 
Ciekawostką jest to, że na co dzień 
nie trenuje tej konkurencji. Z kolei 
srebro wystrzelał w konkurencji pi-
stoletu dowolnego, zdobywając 552 
punkty. Zwycięzca tej konkurencji 
Tomasz Pałamarz z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu uzy-
skał 554 punkty. Nasz zawodnik 
startował jeszcze w konkurencji pi-
stoletu pneumatycznego, w której 
wywalczył szóste miejsce. To był nasz 
jedyny reprezentant na tych mistrzo-
stwach. Jego postawa dała Akademii 
jedenaste miejsce. Warto zaznaczyć, 
iż we wszystkich tych konkurencjach 
oddaje się 60 ocenianych strzałów. 
W konkurencji pistoletu dowolnego 

strzela się na odległość 50 metrów do 
tarczy, której dziesiątka ma średnicę 

5 centymetrów, a w konkurencji pi-
stoletu szybkostrzelnego należy trafić 
do pięciu stojących obok siebie tarcz 
z odległości 25 metrów w czasie 8, 6 
i 4 sekund.

Witosław Krzak jest zawodnikiem 
kadry narodowej i reprezentuje klub 
Flota Gdynia. Strzelectwo trenuje 
od 1999 roku na „strychu” AMW.  
W swojej studenckiej karierze sporto-
wej dwukrotnie zdobył brązowy me-
dal – w 2012 roku na Akademickich 
Mistrzostwach Świata w Kazaniu oraz 
w 2011 roku na Letniej Uniwersjadzie 
w Shenzhen. Jest wielokrotnym me-
dalistą mistrzostw kraju i najlepszym 
zawodnikiem 2012 roku w Polsce  
w konkurencji pistoletu dowolnego  
z odległości 50 metrów.

Wojciech Mundt

Witosław Krzak student Akademii Marynarki Wojennej w czasie konkurencji pistolet pneumatyczny. Fot. Stanisław Wiśniewski.

Konkurencja pistolet dowolny.  
Fot. Archiwum Witosława Krzaka.
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Podium w IV Biegu Morskiego 
Komandosa

Ostatnia sobota sierpnia była ważnym dniem dla podchorążych Akademii Marynarki Wojennej nie tylko ze 
względu na promocję oficerską najstarszego rocznika, ale także z powodu udziału trójki jej reprezentantów 
w IV Biegu Morskiego Komandosa ku czci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. To jeden z najbardziej 
ekstremalnych biegów organizowanych w naszym kraju. W kategorii SPRINT na 12 kilometrów (!) drugie 
miejsce zajął nasz reprezentant pchor. Jakub Przygodzki.

Uczestnicy rywalizowali w czte-
rech kategoriach: SPRINT, HARD-
1, HARD-2 oraz TEAM. Pierwsza  
z nich przeznaczona była dla bie-
gaczy sprinterów, którzy mieli do 
pokonania wymagającą trasę 12 ki-
lometrów (w ubiorze sportowym). 
Wśród 47 biegaczy pierwsze miej-
sce zajął Maciej Kasjan z wynikiem 
1:20:45, na drugim miejscu upla-
sował się reprezentant Akademii 
Marynarki Wojennej pchor. Jakub 
Przygodzki z rezultatem 1:23:05, 
a na trzecim – Michał Brukwicki  
z czasem 1:32:12. Zawodnicy star-
tujący w kategorii HARD musieli 
pokonać w pełnym umundurowa-
niu, z plecakiem o wadze 5 kilogra-
mów oraz atrapą karabinka AK47 
trasę liczącą około 21 kilometrów. 
W konkurencji HARD-1 wśród 103 
biegaczy triumfował kpr. Łukasz 
Kreft z Komendy Portu Wojennego 

w Gdyni, który wbiegł na metę  
z wynikiem 3:30:07. W drugiej tu-
rze wygrał „Moris” z Gdyni, który 
złamał magiczną barierę 3 godzin 
i ukończył bieg z czasem 2:56:40, 
wyprzedzając 58 rywali. Drugie 
miejsce w tym biegu zajął absolwent 
AMW, zeszłoroczny triumfator – 

ppor. mar. Mirosław Pobikrowski. 
Również w tej konkurencji ze świet-
nej strony pokazali się dwaj repre-
zentanci Akademii: pchor. Patryk 
Żurawski, który zajął ósme miejsce  
z czasem 3:41:44, oraz pchor. Adrian 
Panasiuk, który pokonał trasę z wy-
nikiem 3:51:25 i tym samym zajął 
dziesiąte miejsce. W biegu TEAM, 
w którym 12 czteroosobowych ze-
społów biegło w pełnym umun-
durowaniu, z imitującą moździerz 
drewnianą belką, pierwsi linię mety 
przekroczyli marynarze pod kierow-
nictwem st. mar. Pawła Lisowskiego, 
którzy uzyskali czas 4:04:06.

Bieg Morskiego Komandosa 
uważa się za najcięższy bieg tere-
nowy w Polsce. Oprócz doskonałej 
kondycji fizycznej do ukończenia 
biegu potrzebna jest mocna psychi-
ka i siła woli, czyli cechy charaktery-
zujące żołnierzy jednostki wojskowej 
FORMOZA, głównego organizato-
ra imprezy.

Podchorąży Jakub Przygodzki już po biegu. Fot. .

Podchorążowie Adrian Panasiuk i Patryk Żurawski. Fot. .
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Człowiek jest istotą społeczną, 
ma potrzebę łączyć się w pary, na-
leżeć do jakiejś grupy o podobnych 
zainteresowaniach czy umiejętno-
ściach, czuć się związanym z osoba-
mi tej samej narodowości. Zresztą 
tych grup odniesienia jest cała masa. 
Dają one poczucie, że gdzieś należy-
my, że jesteśmy rozumiani, możemy 
z kimś dzielić swoje doświadczenia. 
Czasem ktoś może mieć trudności ze 
znalezieniem społeczności, w której 
czuje się dobrze, więc zaczyna do-
skwierać mu samotność; ma poczu-
cie krzywdy, jest rozżalony. Wynika 
to często z braku umiejętności two-
rzenia dobrych relacji z ludźmi, a to 
z kolei może być spowodowane ni-
skim poczuciem wartości lub wyso-
kim poziomem lęku, który dotyczy 
zwłaszcza sytuacji społecznych.

Ludzie, którzy czują się samot-
ni, obwiniają zazwyczaj wszystkich 
dookoła o swój stan ducha i samo-
poczucie. Bywają zgorzkniali, ma-
rudni, trudni w obejściu. Sami tego 
nie dostrzegają. Wydaje im się, że  
z jakiegoś niewytłumaczalnego po-
wodu świat się od nich odsuwa. Nie 
widzą związku między swoim za-
chowaniem a reakcjami innych. Ich 
zdaniem to świat musi się zmienić, 
stać się bardziej życzliwy, wreszcie 
zwracać na nich uwagę. Zazwyczaj 
tak są skupieni na swoim bólu, że 
nie dostrzegają potrzeb innych lu-
dzi. Sami od siebie niewiele dają, 
ale oczekują miłości i wsparcia od 
innych. Jeśli ciągle komunikują się 
za pomocą pretensji, nikt nie chce 
im pomóc, a nawet jeśli ktoś pró-
buje, to i tak tego nie doceniają. 
Negatywne emocje odgradzają ich 
od świata, a przynajmniej utrudnia-
ją dobre, satysfakcjonujące relacje. 

Z jednej strony pragną być kocha-
ni, szukają partnera lub chociaż 
przyjaciela, z drugiej jednak strony 
psują tę relację, jeśli jakimś cudem 
spotkają kogoś na swej drodze. Nie 
rozumieją, że jeśli nie zmienią swo-
jego nastawienia i nie zaczną wię-
cej dawać z siebie, a tylko będą się 
zastanawiać, co mogą dzięki relacji 
zyskać, nigdy nie stworzą satysfak-
cjonującego związku. Miłość zawsze 

oznacza zainteresowanie innym 
człowiekiem, chęć poznania go, 
przyjęcie drugiej osoby z całym do-
brodziejstwem inwentarza. Wejście 
w intymną relację z drugim czło-
wiekiem tylko po to, by zapełnić 
pustkę, która kryje się we wnętrzu, 
jest egoistyczne i świadczy o tym, 
że traktujemy innych instrumen-
talnie, jako środek do zaspokajania 
naszych potrzeb.

Okiem
psychologa

Oswoić samotność
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Nikt poza nami samymi nie jest 
odpowiedzialny za nasze samopo-
czucie, szczęście czy podejście do 
życia. Ludzie często myślą, że spo-
tkanie odpowiedniej osoby zmieni 
całkowicie ich świat. Mają rację, 
tylko szukają nie tam, gdzie trzeba. 
Jedynymi osobami, których powinni 
szukać, są oni sami, ponieważ póki 
nie nauczą się czerpać więcej satys-
fakcji z życia w pojedynkę, z drugą 
osobą wcale nie będzie im łatwiej. 
Zniszczą związek swoim oczekiwa-
niem, że druga strona rozwiąże ich 
problemy emocjonalne, uszczęśliwi 
ich. Tak długo jak partner będzie 
spełniał ich zachcianki, będą za-
chwyceni, ale kiedy z jakiegoś po-
wodu odmówi, odejdą rozczarowani 
albo zostaną z poczuciem krzywdy  
i osamotnienia. Jeśli ktoś mówi, że  
w związku czuje się samotny, zazwy-
czaj oznacza to, że zgubił drogę do 
siebie samego, nie ma dobrej relacji 
z własnym wnętrzem. 

Uczucie osamotnienia jest też 
znane ludziom nieśmiałym, których 
trudności w relacjach z innymi spo-
wodowane są lękiem przed odrzu-
ceniem. Nigdy same nie zaczynają 
znajomości czy nawet rozmowy. 
Pragną związków, ale równie mocno 
się ich obawiają. Czasem ma to zwią-
zek z bolesnymi doświadczeniami  
z przeszłości i błędnym założeniem, 
że już zawsze będą źle traktowani  
i odrzucani przez innych. Nawet je-

śli ktoś zwróci na nich uwagę, to czę-
sto uciekają w popłochu. Zazwyczaj 
mają niższe poczucie własnej warto-
ści, nie doceniają siebie i przez to nie 
potrafią zaufać innym. Fantazjują  
o wielkiej miłości, która odmieni ich 
los. Oczekują, że jak w baśni pojawi 
się książę lub księżniczka i pocałun-
kiem zmieni ich w dzielnych, pięk-
nych i odważnych.

Zdarzają się takie związki,  
w których jedna osoba oczekuje, że 
ta druga się o nią zatroszczy, rozwią-
że wszystkie problemy, podejmie za 
nią wszelkie ważne decyzje. Jeśli trafi 
ona na kogoś, kto ma ochotę być ta-
kim opiekunem, to relacja funkcjo-
nuje do czasu, aż obie strony ściśle 
odgrywają wcześniej ustalone role. 
Gdy jednak coś się wydarzy, co za-
burzy ten stan rzeczy, na przykład 
nagła choroba, wypadek lub odejście 
partnera, osoby takie są znowu zmu-
szone uporać się samotnie ze swo-
imi kłopotami. Nie zdobyły jednak 
takich umiejętności i często bez po-
mocy kogoś z zewnątrz nie potrafią 
tego zrobić.

Są w życiu momenty, kiedy celo-
wo oddalamy się od innych. Dzieje 
się tak wówczas, gdy przeżywamy ja-
kąś tragedię albo gdy mamy potrze-
bę odpowiedzieć sobie na pytanie 
o to, kim jestem i co tak naprawdę 
znaczę. Często jest to najlepszy mo-
ment, aby poznać siebie samego, 
zajrzeć pod powierzchnię, uczciwie 

spojrzeć sobie w oczy. Przynajmniej 
raz w życiu powinniśmy przejść taki 
proces. To nie znaczy, że mamy wyje-
chać w tym celu na jakieś pustkowie, 
odejść od rodziny czy porzucić pra-
cę. Potrzebujemy trochę przestrzeni, 
czasu, aby polubić własną samot-
ność. To nic złego, jeśli przez pewien 
czas pobędziemy z najlepszym przy-
jacielem, który był z nami od po-
czątku i zostanie do końca – z wła-
snym, pięknym JA. Prawda jest taka, 
że najlepsze relacje z innymi tworzą 
ludzie, którzy mają dobry stosunek 
do samych siebie. Nie przeraża ich 
samotność i nie oczekują od niko-
go, że będzie za nich żył. Wchodzą 
w relację, bo pragną mieć towarzysza 
życia, z którym będą dzielić radości 
i smutki, a nie kogoś, kto zapełni 
pustkę w ich sercu. Hojnie obda-
rzają innych miłością, zainteresowa-
niem, nie boją się bliskości. 

Dobrze jest wiedzieć, że droga 
do dobrych relacji prowadzi zawsze 
przez własne serce i poznanie siebie. 
Chwile samotności nie muszą być 
pełne smutku i poczucia osamotnie-
nia. Mogą być momentem refleksji, 
studiowania, rozwijania zaintere-
sowań. Jeśli potrzebujemy więcej 
przyjaciół, to wystarczy wyjść lu-
dziom naprzeciw ze zrozumieniem  
i zainteresowaniem. Zawsze znaj-
dzie się ktoś, kto odpowie na naszą 
miłość.

Małgorzata Szwemin

Gabinet Psychologiczny (bud. nr 10, pok. 105)
Psycholog Małgorzata Szwemin

Godziny przyjęć:
pn- pt 8:00 – 15:00

Istnieje możliwość spotkań popołudniowych, po wcześniejszej rejestracji.
Tel. 58 626 26 61 lub 603 661 678

Jeśli potrzebujesz rozmowy, porady, zmiany, to zapraszam serdecznie.  
Wizyta u psychologa nie oznacza słabości. 

Jest to pierwszy krok w kierunku poprawy jakości życia.
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Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

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).

Andrzej BURSZTYŃSKI
Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych 
sił okrętowych
Autor podjął próbę przedstawienia okrętu jako 
systemu logistycznego, którego głównym zada-
niem jest umożliwienie wykorzystania na współ-
czesnym morskim teatrze działań wojennych 
systemów walki zgodnie z ich przeznaczeniem i 
który działa we wspierającym go otoczeniu obej-
mującym systemy zabezpieczenia nawodnego i 
brzegowego.
Rok wydania: 2013
Objętość: s. 338
Cena: 33,30 
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