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15 LAT POLSKI W NATO

Dla uczczenia 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO w Senacie RP przygotowano okolicznościową wy-
stawę. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał 5 marca marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Autora-
mi wystawy byli pracownicy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. W uroczystości wzięli udział 
również podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, podsekretarze stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Bogusław Winid, szef Sztabu General-
nego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł oraz rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej 
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. 

Budynek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Fot. Krzysztof Stefański.

Ekspozycja prezentowała histo-
rię Organizacji Paktu Północno-
atlantyckiego, pierwsze posiedzenie 

Rady Północnoatlantyckiej, któ-
re się odbyło 17 września 1949 
roku, oraz przygotowania Polski 
do przystąpienia do sojuszu. Na 
planszach pokazano m.in. program 
Partnerstwa dla Pokoju, przebieg 
transformacji oraz modernizacji 
Sił Zbrojnych RP do wymagań 
NATO. Uwieńczeniem całego pro-
cesu był akt przystąpienia Polski 
do organizacji podpisany przez 
Bronisława Geremka i amery-
kańską sekretarz stanu Madeleine 
Albright.

Wystawa przedstawiała ponadto 
udział Wojska Polskiego w różnych 
misjach i operacjach NATO. Polska, 
stając się członkiem NATO, nie tyl-
ko zwiększyła swoje bezpieczeństwo 
(art. 5 traktatu waszyngtońskiego), 
ale także zyskała na znaczeniu na are-
nie międzynarodowej. Musiała jed-
nak dostosować swoje siły zbrojne do 
standardów natowskich. Konieczne 
zmiany nastąpiły po 1999 roku we 
wszystkich obszarach i dziedzinach 
sił zbrojnych. Dotyczyły one zmian 
kadrowych, zwiększenia liczby ko-

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 
otwiera wystawę. Fot. Krzysztof Stefański.
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biet w wojsku, uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego oraz sposobu przeprowa-
dzania i realizowania szkoleń. Dzięki 
członkostwu mamy dostęp do no-
woczesnej techniki wojskowej oraz 
możliwość zdobywania cennej wiedzy 
i umiejętności, które są wykorzysty-
wane do realizacji wspólnych celów. 
Polska stała się znaczącym partnerem 
i graczem. Działania polskich żołnie-
rzy wraz z żołnierzami sojuszniczych 

państw pozwoliły uzyskać wysoki po-
ziom wyszkolenia. Dzięki zaangażo-
waniu w realizację wspólnych zadań 
staliśmy się godnym partnerem i so-
jusznikiem.

Przystąpienie Polski do NATO 
było jednym z podstawowych celów 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Cel ten udało się zrealizować 12 marca 
1999 roku. Zawarty sojusz stał się jed-
nym z podstawowych instrumentów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
i obronności państwa. W dniu 15. 
rocznicy wstąpienia Polski do NATO, 
tj. 12 marca, w uczelni podczas zbiór-
ki do podniesienia flagi państwowej 
oraz flagi NATO i Unii Europejskiej 
został odczytany rozkaz okolicznościo-
wy. Ponadto rektor-komendant AMW 
spotkał się z podchorążymi, by przy-
bliżyć im wydarzenie wstąpienia Polski 
do NATO. Omówił problemy, z któ-
rymi borykała się Marynarka Wojenna 
RP w przededniu wejścia do sojuszu  
i po nim. Wspomniał o początko-
wych trudnościach związanych z bra-
kiem dostatecznej znajomości języka 
angielskiego przez załogi okrętów, 
ze sprzętem kryptograficznym oraz  
z procedurami i dokumentacją sojuszu.  
Z czasem problemów było coraz 
mniej, a wspólne ćwiczenia sojuszni-
cze oceniane są dziś bardzo wysoko. 
Z okazji 15. rocznicy wstąpienia do 
Paktu Północnoatlantyckiego rektor-
-komendant złożył podchorążym ży-
czenia wszelkiej pomyślności, a także 
zachęcił ich do dalszej wytężonej na-
uki.

Wojciech Mundt

Otwarcie wystawy „15 lat Polski w NATO” w Senacie RP. Fot. Krzysztof Stefański.

Dyrektor WCEO dr hab. Aleksandra Skrabacz prezentuje wystawę. Fot. Krzysztof Stefański.
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Wystawa została zaprezentowana łącznie na 13 planszach. Przybliżono na nich moment wejścia Polski do NATO. Można było zobaczyć m.in. 
przemówienie wygłoszone przez prof. B. Geremka podczas składania dokumentów akcesyjnych, wygłoszone 12 marca 1999 r. w Independence. 
Uzupełnieniem było przedstawienie procesu medernizacyjnego Wojska Polskiego.
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ZIMOWY REJS PO BAŁTYKU

ORP „Wodnik” z podchorąży-
mi na pokładzie wyszedł z Gdyni 
30 stycznia o godzinie 11:00. 
Powrót był zaplanowany na 7 lutego  
o godzinie 8:30. Trasa obejmowa-
ła Bałtyk Południowy i Cieśniny 
Bałtyckie. Rejs  w warunkach po-

godowych panujących w tym czasie 
na morzu był dużym wyzwaniem, 
zwłaszcza dla studentów wojsko-
wych pierwszego rocznika. Przez 
osiem dni wszyscy podchorążowie 
doskonalili swoje umiejętności zdo-
byte w czasie dotychczasowej nauki. 
Studenci zapoznali się z trudnymi 
warunkami nawigacyjno-hydrogra-
ficznymi panującymi w zimie na 
Bałtyku. Zdobyte doświadczenie  
z pewnością zaprocentuje w przy-
szłości, kiedy trafią już do służby 
na okręty Marynarki Wojennej, 
które wykonują zadania przez cały 
rok, a nie tylko latem lub przy 
sprzyjającej pogodzie. To właśnie 
podchorążowie ostatniego roku 

studiów będą w tym roku promo-
wani na pierwszy stopień oficerski 
i zostaną przydzieleni do służby  
w jednostkach Marynarki Wojennej. 
Taki rejs pozwoli im na utrwale-
nie nawyków i umiejętności, które 
powinien posiadać oficer wachto-
wy. Mimo że przed podchorążymi 
pierwszego roku jeszcze daleka dro-
ga do szlifów oficerskich, to z pew-
nością wiedza praktyczna, z którą 
powrócili z rejsu, będzie im służyć 
bardzo długo.

Za szkolenie w czasie rejsu odpo-
wiadała kadra Akademii Marynarki 
Wojennej. Kierownikiem praktyki 
był kmdr por. dr Robert Kościelniak.

Wojciech Mundt
Podchorążowie usuwają śnieg i obledzenie. 
Fot. Krzysztof Miłosz.

ORP „Wodnik” tuż przed wyjściem na morze w zimowy rejs po Bałtyku. Fot. Krzysztof Miłosz.

Studenci pierwszego i piątego roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mecha-
niczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli 30 stycznia zimowy rejs na ORP „Wod-
nik”. Praktyka trwała osiem dni. Dla ostatniego rocznika rejs był okazją do przypomnienia zdobytej wiedzy, 
przede wszystkim obowiązków oficera wachtowego nawigatora i mechanika. Z kolei najmłodszy rocznik 
odbył swoją pierwszą na morzu praktykę marynarską.
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Zbiórka załogi i podchorążych na pokładzie okrętu przed wyjściem na morze. Krzysztof Miłosz.

Okręt w czasie alarmu manewrowego - odcumowanie. Podchorążowie stoją w paradzie burtowej. Fot. Krzysztof Miłosz.
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NOWI INŻYNIEROWIE WŚRÓD 
STUDENTÓW WOJSKOWYCH

Dnia 17 lutego w Auli Akademii Marynarki Wojennej im. Króla Zygmunta Augusta odbyła się uroczystość 
ukończenia studiów inżynierskich przez studentów wojskowych IV roku. Absolwenci studiów I stopnia (38 
podchorążych) otrzymali z rąk rektora-komendanta AMW dyplomy inżynierskie. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz wojskowych, miejskich i duchownych. 

Dyplomy i odznaki absolwenta Akademii Marynarki Wojennej dla studentów którzy zajeli pierwsze trzy lokaty:. Marii Rzemykowskiej, 
Magdaleny Kędziory, Iwony Nieradki Fot. Krzysztof Miłosz.

Absolwenci studiów I stopnia  
w zależności od kierunku, który 

ukończyli, otrzymali różne spe-
cjalności. Przyszłym nawigatorom 
(30 absolwentów) nadano tytuł  
zawodowy inżyniera w specjalności 
eksploatacja okrętowych systemów 
pokładowych. Studenci wojskowi 
kierunku mechanika i budowa ma-
szyn (13 absolwentów) zostali inży-
nierami w specjalności eksploatacja 
siłowni okrętowych.

W tym roku spośród nowych in-
żynierów najlepsze wyniki uzyskały 
kobiety. Pierwszą lokatę ze średnią 
4,53 zdobyła bsmt pchor. Maria 
Rzemykowska, która napisała pracę 

inżynierską Projekt wstępny siłow-
ni okrętu wsparcia. Drugie miej-
sce zajęła bsmt pchor. Magdalena 
Kędziora ze średnią 4,52, autorka 

Powitanie wiceadmirała Stanisława 
Zarychty, dowódcy Centrum Operacji 
Morskich - Komponentu Morskiego.  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Prorektor ds. wojskowych sklada medlunek 
Rektorowi-Komendantowi AMW. 
Fot. Krzysztof Miłosz.
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pracy inżynierskiej Błąd pozycji ob-
serwowanej wyznaczonej metodami 
porównawczymi. Trzecią lokatę ze 
średnią 4,50 zdobyła bsmt pchor. 
Iwona Nieradka, która obroniła pra-
cę Określanie pozycji okrętu podwod-
nego przy użyciu magnetometru.

Po wręczeniu dyplomów i wyróż-
nień za naukę, osiągnięcia sportowe 
i działalność społeczną absolwenci 
i zaproszeni goście wysłuchali oko-
licznościowych przemówień. „Panie 
i Panowie Inżynierowie, gratuluję 
Wam i życzę jeszcze większej wy-
trwałości oraz zachęcam do wytę-
żonej nauki w drodze do promocji 
oficerskiej i ukończenia studiów  
II stopnia” – tak rozpoczął swoje wy-
stąpienie rektor-komendant AMW 
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. 
Pogratulował również rodzinom ab-
solwentów oraz kadrze, która cały 
czas czuwała nad rozwojem studen-
tów. Głos zabrał także przedstawiciel 
prezydenta Gdyni – wiceprzewod-

niczący Rady Miasta Jerzy Miotke. 
Pogratulował wszystkim absolwen-

tom, a w szczególności prymusowi – 
bsmt pchor. Marii Rzemykowskiej. 
Poinformował również, że prezydent 
Gdyni ufundował nagrodę za zajęcie 

pierwszego miejsca, którą wręczy  
w Urzędzie Miasta. Z kolei dowód-

ca Centrum Operacji Morskich –  
- dowódca Komponentu Morskiego 
wiceadmirał Stanisław Zarychta 
zwrócił uwagę, iż ukończenie tego 

Wspólne zdjęcie upamiętniające wręczenie dyplomów. W uroczystości rozdania dyplomów udział wzięli przedstawiciele władz miejskich, 
wojskowych i duchownych. Fot. Krzysztof Miłosz. 

Wręczenie dyplomow i składanie gratulacji. Fot. Krzysztof Miłosz.
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pierwszego etapu w życiu pod-
chorążych jest bardzo istotne, 
ale to tylko preludium do dal-
szej nauki, a następnie służby  
w Marynarce Wojennej RP i całych 
Siłach Zbrojnych RP. Zaznaczył, 
że „system dowodzenia przeszedł 
transformację, a przyszli oficerowie 
powinni mieć szerokie spojrzenie  
i otwarte umysły, gdyż obecnie ka-

riera oficera marynarki wojennej wy-
kracza poza Marynarkę Wojenną”.

Wszyscy absolwenci będą kon-
tynuować naukę na studiach  
II stopnia (magisterskich), po których 
przystąpią do promocji na pierwszy 
stopień oficerski – podporucznika 
marynarki wojennej. Zanim jednak 
do tego dojdzie, muszą jeszcze od-
być trzy semestry nauki, praktyki, 

a na koniec zdać egzamin oficerski  
i obronić pracę magisterską.

Studia wojskowe w Akademii 
Marynarki Wojennej są prowadzo-
ne dwustopniowo i trwają10 seme-
strów. Studia I stopnia obejmują 
7 semestrów, a II stopnia – 3 se-
mestry. Studia wojskowe w naszej 
uczelni można podjąć na dwóch kie-
runkach: nawigacji oraz mechanice  
i budowie maszyn. Akademia, jako 
jedyna w kraju, szkoli przyszłych ofi-
cerów marynarki wojennej. Oferuje 
ponadto 9 kierunków studiów  
cywilnych, na których obecnie 
kształci się ponad 4 tysiące studen-
tów.

Wojciech Mundt

Już inżynierowie. Fot. Krzysztof Miłosz.
Poczet Sztandarowy AMW bierze udział we wszystkich uczelnianych uroczystościach. 
Fot. Krzysztof Miłosz.

Najlepsze lokaty osiągnęły, od lewej stoją Maria Rzemykowska, Magdalena Kedziora i Iwona Nieradka. Fot Krzysztof Miłosz.
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XVIII ZJAZD KOMISJI UCZELNI 
MUNDUROWYCH

W dniach 13–16 marca w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Sił Powietrz-
nych (WSOSP) w Dęblinie odbył 
się XVIII Zjazd Komisji Uczelni 
Mundurowych (KUM). W zjeź-
dzie uczestniczyło dwoje członków 
Prezydium Samorządu Studentów 
Akademii Marynarki Wojennej 
(PSS): wiceprzewodniczący PSS, 
a zarazem sekretarz KUM st. mat 
pchor. Natalia Smolarz oraz prze-
wodniczący komisji ds. podchorą-
żych mar. pchor. Tomasz Bąchor.

XVIII Zjazd Komisji Uczelni 
Mundurowych oficjalnie zainau-
gurowano 14 marca uroczystym 
spotkaniem z władzami WSOSP 
reprezentowanymi przez: prorekto-
ra ds. kształcenia i studenckich dr. 
inż. Michała Burka, kanclerza mgr. 
Waldemara Bieńka i prodziekana ds. 
studentów dr. inż. Janusza Ćwiklaka. 
Prezydium KUM na ręce prorek-
tora ds kształcenia i studenckich 
wręczyło odznakę KUM rektorowi-
-komendantowi gen. bryg. pil. dr. 

hab. Janowi Rajchelowi. Prorektor 
ds. kształcenia i studenckich dr inż.  
Michał Burek po krótce omó-
wił strukturę uczelni i nawiązał do  
projektu wymian studenckich, 
dla którego wyraził aprobatę. 
Uświadomił wszystkim zebranym, 
że należy ujednolicić szkolenie woj-
skowei polepszyć znajomość korpu-
sów.

Po oficjalnym spotkaniu z wła-
dzami uczelni przez kolejne dwa dni 
delegaci pracowali nad polepsze-
niem promocji KUM, aby wszyscy 
studenci,w szczególności z uczel-

ni wchodzących w jej skład, mieli 
świadomość, że taki organ istnieje.
Ponadto przeprowadzono burzliwą 
dyskusję nad pomysłem szczególne-
go uczczenia 250-lecia szkolnictwa 
wojskowego.

W czasie wolnym członko-
wie KUM mieli okazję zwiedzić 
Muzeum Sił Powietrznych oraz spe-
cjalistyczne symulatory. W zjeździe 
uczestniczyli przedstawiciele samo-
rządów studenckich z poszczegól-
nych uczelni mundurowych wcho-
dzącychw skład KUM.

Natalia Smolarz

Uczestnicy Komisji Mundurowych przy 
Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej 
Szkoły Orląt. Fot. Zbiory Prywatne.

Uczestnicy XVIII Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych w Dęblinie. Fot. Zbiory Prywatne.

Zwiedzanie Muzem Lotnictwa w Dęblinie. Fot. Zbiory Prywatne.
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JUBILEUSZ BIURA 
HYDROGRAFICZNEGO 

MARYNARKI WOJENNEJ

Biuro Hydrograficzne Mary-
narki Wojennej, wypełniając zada-
nia związane z pełnieniem funkcji 
państwowej służby hydrograficznej 
w zakresie hydrografii i kartografii 
morskiej, odpowiada za całokształt 
działań ukierunkowanych na zapew-
nienie bezpieczeństwa żeglugi na 
obszarach morskich RP. Zadania te 
realizuje w ścisłej współpracy z urzę-

dami morskimi w Gdyni, Słupsku 
i Szczecinie, Morskim Oddziałem 
Straży Granicznej oraz Dywizjonem 
Zabezpieczenia Hydrograficznego 
MW, który jest bezpośrednim wy-
konawcą prac hydrograficznych 
prowadzonych przez służbę hydro-
graficzną MW. Obecnym szefem 
Biura jest kmdr Andrzej Kowalski. 
W uroczystym spotkaniu uczestni-

czyli również byli szefowie: kontr-
admirał Czesław Dyrcz (szef Biura 
w latach 2002–2004) oraz kmdr 
rez. Henryk Nitner (szef Biura  
w latach 2010–2013).

W czasie okolicznościowego 
spotkania został odczytany roz-
kaz szefa Biura Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej o przyzna-
niu wyróżnień. Dla Biura był to 

Rektor-Komendant AMW wręcza pamiątkową tablicę Szefowi Biura Hydrograficznego. Fot. Archiwum BHMW.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej obchodzi w tym roku swoje 94 urodziny. To wła-
śnie 19 lutego 1920 roku utworzono Urząd Hydrograficzny – pierwszą instytucję tego rodza-
ju w historii naszego państwa. Z urodzinowymi życzeniami do Biura udała się delegacja Aka-
demii Marynarki Wojennej. Uczelnię reprezentowali rektor-komendant kontradmirał dr inż. 
Czesław Dyrcz i kmdr rez. Henryk Nitner, którzy w czasie swojej kariery zawodowej byli szefami Biura  
Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
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kolejny dzień intensywnej pra-
cy polegającej na realizacji zadań 
przypisanych państwowej służbie hy-
drograficznej. Urząd Hydrograficzny 
był pierwszą instytucją hydrograficzną  
II Rzeczpospolitej i od począt-
ku znajdował się w strukturach 
Marynarki Wojennej. Po reorga-
nizacji przeprowadzonej w latach 
1921–1922 kontynuował realizację 

zadań hydrograficznych początkowo 
pod nazwą Służby Hydrograficznej 
Marynarki Wojennej, a następ-
nie już jako Biuro Hydrograficzne 
Marynarki Wojennej.

Dzień 19 lutego od kilkuna-
stu lat obchodzony jest jako nie-
formalne święto wszystkich hy-
drografów w Polsce. Pierwszym 
szefem Urzędu Hydrograficznego 

był kpt. mar. Józef Unrug. Służba 
hydrograficzna stanowiła jeden  
z pierwszych elementów tworzącej 
się polskiej administracji morskiej  
i Marynarki Wojennej. Pierwszą jed-
nostką Polskiej Marynarki Wojennej 
na Bałtyku był właśnie okręt hydro-
graficzny ORP „Pomorzanin”, zaku-
piony jeszcze w grudniu 1919 roku  
w Hamburgu i wcielony do 
Marynarki Wojennej 10 lutego 1920 
roku. Utworzenie służby hydrogra-
ficznej miało dla Polski ogromne zna-
czenie. Po pierwsze, Rzeczpospolita 
zaznaczała w ten sposób swoją obec-
ność nad Bałtykiem i chęć jej pod-
trzymania. Po drugie, posiadanie  
okrętu hydrograficznego pozwalało 
na podejmowanie dalszych działań 
związanych z nawigacyjno-hydro-
graficznym zabezpieczeniem akwe-
nów będących pod egidą admini-
stracji polskiej poprzez możliwość 
pozyskiwania nowych danych i we-
ryfikacji już posiadanych.

Wojciech Mundt

Odczytanie rozkazu okolicznościowego na zbiórce stanu osobowego Biura Hydrograficznego. Fot. Archiwum BHMW.

Uroczysty apel kadry i pracowników BHMW. Fot. Archiwum BHMW.
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PIERWSZY TAKI ODDZIAŁ 
W WOJEWÓDZTWIE 

POMORSKIM

Podpisanie porozumienia pomiędzy AMW a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich . Fot. Krzysztof Miłosz.

Założenie Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących  
i Diagnostyki Technicznej SIMP oraz podpisanie umowy o współpracy 
odbyło się w czwartek 23 stycznia. Ze strony AMW umowę podpisał 
rektor-komendant kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, a w imieniu 
Zarządu Głównego SIMP – wiceprezes Ryszard Wycichowski oraz se-
kretarz generalny Kazimierz Łasiewicki. W spotkaniu uczestniczył tak-
że wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących  
i Diagnostyki Technicznej SIMP – Bogdan Zając

Podczas spotkania inaugurują-
cego działalność oddziału wybrano 
przewodniczącego, którym został 
kmdr por. Mirosław Chmieliński, 
oraz wiceprzewodniczącego, którą to 
funkcję powierzono kmdr. por. dr. 
Bogdanowi Pojawie. Ponadto powo-
łano również Koło Studentów SIMP 

przy AMW. Po spotkaniu zaproszono 
gości do obejrzenia bazy dydaktycz-
no-naukowej Instytutu Uzbrojenia 
Okrętowego i Informatyki, w tym 
nowo powstałego stanowiska badaw-
czo-szkoleniowego endoskopowej 
diagnostyki luf armat morskich

Mirosław Chmieliński
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PRZYSZLI PODPUŁKOWNICY - 
- KOMANDORZY PORUCZNICY

Dnia 4 kwietnia w Akademii Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyj-
nego przygotowującego do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik – komandor porucznik.  
W kursie uczestniczyło 49 oficerów ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Byli to oficerowie służący w pionie 
funkcjonalnym zabezpieczenia. Przez trzy miesiące podnosili swoje kwalifikacje, aby móc w przyszłości ob-
jąć wyższe stanowiska służbowe. 

Kurs rozpoczął się 13 stycznia. 
Jego celem było przygotowanie ofi-
cerów do kompetentnego realizo-
wania zadań na różnych szczeblach 
zarządzania w warunkach profesjo-
nalizacji sił zbrojnych. Oficerowie 
skierowani na kurs uczestniczyli tak-
że m.in. w comiesięcznym rozprowa-
dzeniu oraz w wykładach otwartych. 
Każdy ze słuchaczy miał 400 godzin 
zajęć programowych. Podczas kursu 
27 przedmiotów prowadziło 35 wy-
kładowców, z czego 17 specjalistów 
nie było nauczycielami akademicki-
mi. Zajęcia odbywały się nie tylko  

w salach wykładowych, ale także 
poza uczelnią, na przykład w jed-
nostkach wojskowych sił powietrz-
nych, wojsk lądowych, na morzu 
oraz w instytucjach współpracują-
cych z resortem obrony narodowej. 
Ponadto słuchacze uczestniczyli  
w podróżach studyjnych, m.in. do 
Stoczni Marynarki Wojennej, gdzie 
mieli okazję zapoznać się z jej moż-
liwościami i ofertą oraz przyjrzeć się 
budowie okrętu typu Ślązak.

Zajęcia z zarządzania kryzyso-
wego prowadzone były w uczel-
ni oraz w Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Słuchacze po-
znali specyfikę pracy Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego. Z kolei zajęcia na temat 
technicznego wsparcia oraz proce-
dur użycia systemów dowodzenia 
częściowo odbywały się w Centrum 
Operacji Morskich. Specjaliści  
z Centrum Techniki Morskiej dzie-
lili się swoją wiedzą o zautomaty-
zowanych systemach dowodzenia 
i kierowania. Zajęcia odbywały się 
również na jednostkach pływają-
cych 3. Flotylli Okrętów. Słuchacze 
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zapoznali się na nich z systemami 
łączności, dowodzenia i kierowania 
uzbrojeniem oraz planowaniem i za-
bezpieczeniem użycia Sił Zbrojnych 
RP. Na praktyczne zajęcia ze współ-
pracy cywilno-wojskowej słuchacze 
udali się do powiatu Puck. Dokonali 
oceny osady oraz spotkali się  
z przedstawicielami organów samo-
rządowych.

Szczególnie ciekawą częścią kur-
su była podróż studyjna do Krzesin, 
która odbyła się w ramach zajęć  
z polityki bezpieczeństwa RP oraz 
planowania i zabezpieczenia użycia 
Sił Zbrojnych RP. W Krzesinach 
koło Poznania mieści się 31. Baza 
Lotnictwa Taktycznego, do której 
zaprosił kursantów jej dowódca. 
Celem tego wyjazdu szkoleniowego 
było zapoznanie uczestników z in-
frastrukturą bazy, nowym systemem 
uzbrojenia F-16, wybranymi zagad-
nieniami metodyki szkolenia lotni-
czego oraz specyfiką zabezpieczenia 
logistycznego.

Kursanci pod dowództwem 
kmdr. dr. Sławomira Kuźmickiego 
zostali przywitani wykładem in-
auguracyjnym wygłoszonym przez 
dowódcę 2. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego płk. dypl. pil. Dariusza 
Malinowskiego oraz dowódcę  
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
płk. dypl. pil. Jacka Pszczołę. 

Wykład dotyczył wielu aspek-
tów służby środowiska lotni-
ków. Dowódca 31. Bazy prosił  
kmdr. Kuźmickiego o przekazanie 
podziękowań władzom uczelni za 
szczególne wyróżnienie, jakim była 
dla niego prośba rektora-komen-
danta AMW o organizację szkole-
nia. Wyraził radość  z tego, że trud 
związany z implementacją samolo-
tu wielozadaniowego dostrzegany 
jest także w Marynarce Wojennej. 
Wyraził ponadto głębokie przeko-
nanie, że wspólne przedsięwzięcie 
szkoleniowe otworzy nowe ho-
ryzonty przed słuchaczami kursu  

i przyniesie wiele korzyści zarówno  
31. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 
jak i Akademii Marynarki Wojennej.

Po zakończeniu wykładu słucha-
cze zostali przewiezieni do hangaru 
remontowego, w którym zapoznali 
się z samolotami F-16, lotniczymi 
środkami bojowymi oraz wieloma 
aspektami techniczno-logistyczny-
mi. Dowódca 31. Bazy skierował 
do przygotowania szkolenia swoich 
najlepszych specjalistów w niezbęd-
nych obszarach, którzy fachowo  
i wyczerpująco odpowiadali na wszel-
kie pytania kursantów. Słuchacze 
mieli okazję przyjrzeć się startom 
myśliwców. Szczególnie duże wra-
żenie na grupie zrobiły symulatory: 
F-16 oraz fotela katapultowego.

Uczestnicy podróży studyjnej 
wysłuchali również wykładów spe-
cjalisty służby inżynieryjno-lot-
niczej – mjr. Radosława Śniegóły, 
który przedstawił podstawowe 
wiadomości o systemach uzbroje-
nia F-16, złożoności samolotu oraz 
procedurach serwisowych. Zajęcia 
dotyczące organizacji szkolenia 
oraz przeznaczenia i specyfiki uży-
cia samolotu F-16 prowadził jeden 
z czołowych pilotów 2. Skrzydła –  
ppłk pil. Grzegorz Ślusarz.

Wybrane osoby miały sposob-
ność odbycia lotu w symulatorze 

Prezentację prowadzi Dowódca 31. BLT. Fot. kpt. K. Nanuś.

Zajęcia w symulatorze fotela katapultowgo. Fot. kpt. K. Nanuś.



17Nr 8

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

F-16. W opinii dowódców okrętów 
podwodnych pilotaż samolotu jest 
podobny do manewrowania okrę-
tem podwodnym, z tą różnicą, że 
pilot czasami widzi rejon, w któ-
rym operuje. W czasie ćwiczeń na 
symulatorze czekały na kursantów 
różne niespodzianki. Na przykład 
kmdr Kuźmicki został zaatakowany 
przez wrogi samolot Su-27 Flanker. 
Dzięki wskazówkom taktycznym 
ppłk. pil. Grzegorza Ślusarza, kmdr 
Kuźmicki, wykorzystując walory 
manewrowe swojej maszyny, siłę 
ognia i precyzyjny system celowni-
czy M61 Vulcan, uniknął zagroże-
nia i po krótkim pościgu zestrzelił 
samolot przeciwnika.

Uczestnicy kursu zgodnie przy-
znali, że dzięki podróży studyjnej 
mieli wrażenie, jakby przenieśli się 
w czasie. Infrastruktura, poziom za-
awansowania technicznego sprzętu, 
kwalifikacje i zaangażowanie perso-
nelu 31. Bazy są klasą samą dla sie-
bie.

Oficerowie odbyli również 
podróż studyjną do 9. Brygady 
Kawalerii Pancernej w Braniewie, 
gdzie przedstawiono im zasady szko-
lenia oraz wsparcia logistycznego 
komponentu lądowego. Zapewne 

niezapomnianym przeżyciem dla 
większości uczestników kursu było 
wyjście w morze na okręcie ORP 
„Wodnik”, połączone z wykonywa-
niem przez okręt zadania progra-
mowego. Słuchacze poznali specyfi-
kę służby okrętowej i wzięli udział  

w zajęciach na temat pierwszej po-
mocy, zabezpieczenia logistycznego 
Sił Zbrojnych RP i działań wielo-
narodowych. Na zajęcia z bojowe-
go użycia systemów broni udali się 
m.in. do Nadbrzeżnego Dywizjonu 
Rakietowego w Siemirowicach.

Podczas kursu organizowanego 
w Akademii oficerowie zapoznali 
się także z bazą szkoleniową uczelni,  
w tym symulatorem mostka i symu-
latorem zarządzania kryzysowego. 
Zajęcia z bojowego użycia systemów 
broni przeprowadzono z wykorzysta-
niem symulatora uzbrojenia oraz sys-
temu szkolno-bojowego „Śnieżnik”. 
W ostatnim tygodniu kursu, prze-
znaczonym na egzaminy i zalicze-
nia, oficerowie uczestniczyli także  
w konferencji naukowej zatytu-
łowanej Tendencje rozwojowe 
Sił Zbrojnych RP, którą patrona-
tem honorowym objął szef Sztabu 
Generalnego WP. Artykuły napi-
sane przez słuchaczy kursu oraz ich 
wystąpienia podczas konferencji 
pozwoliły zdefiniować różne obsza-
ry dotyczące zmiany i rozwoju sił 
zbrojnych oraz bezpieczeństwa pań-
stwa.

To był bardzo intensywny kurs, 
obejmujący szeroki zakres materia-
łu, dzięki czemu słuchacze mogli 
na niektóre sprawy, i to nie tylko 

wojskowe, spojrzeć z innej strony. 
Należy podkreślić, że zajęcia były 
także okazją do wymiany doświad-
czeń, co tym cenniejsze, że uczestni-
czyli w nich przedstawiciele różnych 
jednostek.

Robert Radoń 

Uczestnicy kursu na okręcie podwodnym. Fot. Archiwum kursu.

Podróż seminaryjna do Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. Fot. Archiwum kursu.
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Dym, syrena alarmowa, ewakuacja ludzi, trzy wozy 
straży pożarnej, w tym najwyższy podnośnik w wo-
jewództwie pomorskim – tak rozpoczął się ćwiczeb-
ny alarm pożarowy w Akademii Marynarki Wojen-
nej. „Paliło się” pomieszczenie piwniczne w jednym  
z budynków przy głównym placu uczelni. Celem ćwi-
czenia było sprawdzenie wielu najistotniejszych czyn-
ności, które trzeba wykonać w razie pożaru, w tym 
reagowania i współdziałania służb dyżurnych AMW 
z jednostkami straży pożarnych oraz ewakuacji du-
żej liczby osób. Ćwiczenia przeprowadzono 26 marca  
o godz. 11:40.

POŻAR W AKADEMII 
MARYNARKI WOJENNEJ
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O godzinie 11.40 do oficera dy-
żurnego AMW wpłynęło zgłoszenie 
telefoniczne o dymie wydobywają-
cym się z piwnicy budynku nr 10. 
Natychmiast po otrzymaniu infor-
macji we wskazane miejsce udał się 
pomocnik oficera dyżurnego, który 
podjął próbę ugaszenia pożaru do-
stępnymi środkami gaśniczymi. Ze 

względu na duże zadymienie próba 
się nie powiodła. W związku z tym 
oficer dyżurny wszczął procedurę 
zgodnie z planem ochrony prze-
ciwpożarowej AMW. Ogłosił alarm 
pożarowy za pomocą syreny i po-
wiadomił Wojskową Straż Pożarną 
w Komendzie Portu Wojennego 
w Gdyni oraz Stanowisko kiero-

wania Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdyni. Na miejsce pożaru skie-
rowano trzy zastępy straży pożarnej: 
średni wóz gaśniczy GBA 2,5/24  
z Komendy Portu Wojennego, 
ciężki wóz gaśniczy GCBA 5/32 z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 3 oraz 61-metrowy podnośnik 

SCH 61 z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 2. W tym czasie trwała 
ewakuacja ludzi z zagrożonych bu-
dynków, którą przeprowadzały służ-

Strażacy wynosza poszkodowaną osobę. Fot. Krzysztof Miłosz.

Przygotowanie do podjęcia akcji gaśniczej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Oficer dyżurny AMW por. mar. Sandra 
Zarychta udziela instruktażu pododdziałowi 
alarmowemu. Fot. Krzysztof Miłosz.
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by dyżurne wraz z ochroną obiek-
tów.

Po przyjeździe na miejsce zda-
rzenia pierwszego zastępu straży 
pożarnej oficer dyżurny por. mar. 
Sandra Zarychta przekazała infor-
mację o podjętych działaniach ga-
śniczych oraz ewakuacji ludzi do-
wódcy zastępu st. bosm. Marcinowi 
Degórskiemu. Rozpoczęto działa-
-nia gaśnicze. W pomieszczeniach 
piwnicznych znaleziono osobę 
nieprzytomną, którą natychmiast 
ewakuowano poza zagrożoną stre-
fę. Udzielono jej pierwszej pomo-
cy medycznej i przekazano załodze 
karetki AMW, w której był lekarz.  
W trakcie akcji gaśniczej okazało się, 
że w pomieszczeniu na ostatnim pię-
trze przebywają osoby, którym dym 
uniemożliwił ucieczkę. Zostały one 
ewakuowane przez okno do kosza 
specjalistycznego podnośnika.

Cała akcja gaśnicza zakończyła 
się powodzeniem. Nikt faktycznie 
nie ucierpiał, ale zapach ćwiczeb-

-nego dymu czuć było na koryta-
rzach jeszcze wiele godzin po akcji. 
W trakcie ćwiczebnego alarmu po-
-żarowego ewakuowano około 500 
osób. Udział wzięły trzy zastępy stra-
ży pożarnej, łącznie 13 strażaków-ra-
towników i służby dyżurne AMW. 
Nad przebiegiem ćwiczeń czuwło 
kierownictwo alarmu (w sumie aż 

16 osób). Byli to przedstawiciele 
Delegatury Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej w Gdyni, Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdyni i Akademii 
Marynarki Wojennej. W tym roku 
zaplanowano kolejne alarmy pożaro-
we w uczelni.

Paweł Gil

Po ewakuacji poszkodowanego strażacy od razu przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy. Fot. Krzysztof Miłosz.

Ewakuacja osób, które zostały w górnych częściach budynku. Fot. Krzysztof Miłosz.
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CHÓR AMW W KRAKOWIE

Występ Chóru Akademii Marynarki Wojennej na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2014” w Krakowie Fot. Maciej Ślusarczyk.

W dniach 21–24 lutego chór Akademii Marynarki Wojennej gościł na XXXIII Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2014” w Krakowie. Wziął udział w dwóch oficjalnych koncertach: szanty kla-
sycznej – „Wszystkie gardła na pokład” oraz finałowym – „Żeglarze południowych mórz”. Zespół został tak-
że zaproszony na koncert w tawernie „Stary Port” oraz wystąpił w klubie 6. Brygady Powietrznodesantowej.

Wszystkie występy naszego chó-
ru spotkały się z żywiołową reak-
cją publiczności. Otrzymaliśmy 
mnóstwo gratulacji. Sympatię śro-
dowiska „szantowego” odczuwało 
się nawet na krakowskich ulicach,  
a mundury marynarskie rozpo-
znawane były na każdym kroku.  

W ciągu roku chór AMW poszerzył 
swój repertuar, dzięki czemu jeszcze 
pełniej mógł ukazać swój nie tylko 
prawdziwie morski – szantowy, ale 
także wojskowy charakter. W wy-
konaniu chóru AMW można było 
usłyszeć pieśni takie jak Branka, 
Stara Maui, Few days, Hej, me bał-
tyckie morze, Nie pamiętam czy 
Szkuner I'm alone.

Podczas tegorocznego festiwalu 
chór wystąpił po raz pierwszy z szan-
tymenami, którzy prowa-dzili śpiew 
solowy (pchor. N. Sigiel i pchor.  
P. Czarnecki). W Krakowie pre-
mierę miał również autorski utwór 
Jesteś moim portem. Podsumowując 
występ chóru, Maciej Ślusarczyk, 

prowadzący portal www.shaties.
krakow.pl, napisał: „Ponieważ nie 
da się oddać słowami tego, co tam 
się działo, to już wkrótce będzie tu 
można obejrzeć nagranie tego wystę-
pu”. Chór AMW podczas pobytu 
w Krakowie miał ponadto zaszczyt 
i przyjemność zaśpiewania w klubie 
6. Brygady Powietrznodesantowej. 
Współwykonawcą podczas sobot-
niego koncertu był wojskowy ze-
spół Czasza. Zabytkową salę klu-
bu publiczność wypełniła niemal 
po brzegi. Chór zaprezentował się  
w repertuarze morskim i wojskowym.  
Z gospodarzami wykonał także 
Marsz wojsk desantowych.

Mariusz MięsikowskiChór AMW w klubie 6. Brygady Powie-
trznodesantowej. Fot. Maciej Ślusarczyk.
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Dnia 3 kwietnia odbył się koncert chóru Akademii Marynarki Wojennej. Był to prezent wystawiony przez 
naszą uczelnię na licytacji w ramach tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Życzeniem 
zwycięzcy aukcji było, aby chór zaśpiewał dla osób starszych w gdyńskim Centrum Aktywności Seniora. Chór 
przez ponad godzinę prezentował swój repertuar w sali wykładowej Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
w Gdyni.

Słuchacze z wielkim wzrusze-
niem przyjęli koncert. Nie trzeba 
było ich szczególnie namawiać do 

wspólnego śpiewania czy rytmicz-
nego klaskania. Występ wielokrot-
nie nagradzano brawami, nie obyło 

się więc bez bisów. Przedstawiciele 
Centrum Aktywności Seniora wyra-
zili nadzieję, iż nie jest to ostatni raz, 
kiedy mogli gościć chór Akademii 
Marynarki Wojennej. Na koniec 
seniorzy pod-chodzili do studentów  
i gratulowali im występu.

Prywatny koncert chóru AMW 
została wylicytowany za kwotę 510 
zł. Zwycięzca, jak sam przyznał, „li-
cytował koncert bez szczególnego 
pomysłu na okazję”. Ponieważ w tym 
roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy grała również dla osób star-
szych, zasugerował, aby chór wystą-
pił właśnie przed seniorami.

Chór Akademii Marynarki 
Wojennej rozpoczął swoją działal-
ność koncertową w styczniu 2010 
roku. W jego repertuarze dominują 

Koncert Chóru AMW dla gdyńskich seniorów. Fot. Krzysztof Miłosz.

FINAŁ AUKCJI WOŚP. 
KONCERT CHÓRU AKADEMII 

MARYNARKI WOJENNEJ
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szanty i pieśni morskie. Zespół wy-
-konuje również pieśni patriotyczne 
i wojskowe. Jest pierwszym w Polsce 
chórem, który śpiewa właśnie szan-
ty a cappella, tj. bez towarzyszenia 
instrumentów. Członkami chóru są 
w większości podchorążowie (stu-

denci wojskowi Akademii), wspie-
rani przez kilkoro studentów cy-
wilnych. Należy podkreślić, że chór 
ma całkowicie amatorski charakter. 
Tylko nieliczni jego członkowie 
mają podstawowe przygotowanie 
muzycz-ne, pozostali zaś swoje do-

świadczenie muzyczne, artystyczne 
i sceniczne zdobywają od podstaw. 
Wojskowo-morski charakter chó-
ru podkreśla ubiór jego członków. 
Podchorążowie występują w swo-
ich mundurach wyjściowych, oso-
by cywilne (w tym dyrygentka 
Małgorzata Rolak) w ubiorach sty-
lizowanych na mundury wyjściowe 
Marynarki Wojennej RP.

Akademia Marynarki Wojennej 
wystawiła również na aukcję rejs 
uczelnianym jachtem „Admirał 
Dickman” oraz udział w szkoleniu 
poligonowym. Warto zaznaczyć, 
iż niedługo, bo 12 maja, ostatnia  
z wymienionych aukcji zostanie sfi-
nalizowana. W tym dniu zwycięzcy 
aukcji rozpoczną szkolenie poligono-
we. Pieniądze zebrane z aukcji, czy-
li 5.741,16 zł, przekazano Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. We 
wszystkich przedsięwzięciach zorga-
nizowanych przez naszą uczelnię ze-
braliśmy ponad 10.000 zł.

Wojciech Mundt

Pani dyrygent Małgorzata Rolak osobiście proadziła koncert zachęcając publiczność do wspólnego spiewania.. Fot. Krzysztof Miłosz.

Prorektor ds. wosjkowych kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski podziękował gdyńskim seniorom 
za przybycie na koncert. Fot. Krzysztof Miłosz.
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WICEADMIRAŁ JÓZEF UNRUG (1884 – 1973). 
ZAPOMNIANA LEGENDA

Historyczną tablicę upamiętniającą wiceadmirała Józefa Unruga zawieszono na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. 
Jest to hołd złożony jednemu z pionierów Polskiej Marynarki Wojennej i bohaterskiemu obrońcy Wybrzeża we wrześniu 1939 
roku, wielkiemu patriocie, kawalerowi Złotego Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. Tablica pochodzi z symbolicznego 
grobu wiceadmirała Józefa Unruga oraz oficerów, podoficerów i marynarzy poległych w czasie II wojny światowej, który 
powstał w 1976 roku na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Oksywiu. Tablica jest darem pana Grzegorza Raszke. 

W 1985 roku grób ten zo-
stał zlikwidowany, gdyż w miej-
scu tym złożono urnę z prochami 
kmdr. por. Borysa Karnickiego. 
Wiceadmirał Józef Unrug urodził 
się w Niemczech w 1884 roku 
jako syn generała pruskiej gwardii 
królewskiej. Nie ukrywał swojej 
polskości, a jego starsi bracia brali 
udział w powstaniu styczniowym 
w 1863 roku. Matka, niemiec-
ka hrabianka, nigdy nie mówiła 
po polsku i to ojciec wychowywał 
dwóch synów w polskiej tradycji. 
Uczył polskiej historii, posyłał na 
lekcje języka polskiego do polskich 
emigrantów. Przyszły dowódca pol-
skiej floty już w dzieciństwie po-
stanowił, że będzie marynarzem. 
Po maturze w Dreźnie wrócił do 
rodzinnego majątku na Kujawach, 
w Sielcu koło Żnina. Wkrótce roz-
począł studia w Akademii Morskiej  
w Kilonii. W 1904 roku jako ka-

det wypłynął w swój pierwszy rejs.  
W następnym roku był już cho-
rążym Cesarskiej Floty. W 1907 
roku został podporucznikiem ma-
rynarki, a trzy lata później – po-
rucznikiem. Józef Unrug był zna-

komicie wykształcony, władał 
kilkoma językami, odbywał rejsy 
na różnych okrętach, ciągle się do-
skonalił, pełnił służbę na morzu 
i lądzie. W 1915 roku, podczas  
I wojny światowej, rozpoczął służ-
bę na okrętach podwodnych, jako  
że nieco wcześniej ukoń-
czył Oficerską Szkołę Okrętów 
Podwodnych.W tym samym roku 
otrzymał awans na kapitana mary-
narki.

Wiceadmirał Józef Unrug to 
jeden z twórców przedwojennej 
Marynarki Wojennej i wycho-
wawca jej kadry. W 1919 roku, 
po powrocie do Polski, został 
przyjęty do tworzącej się Polskiej 
Marynarki Wojennej. W następ-
nym roku został pierwszym kierow-
nikiem Urzędu Hydrograficznego  
w Gdańsku oraz dowódcą pierw-
szego po odzyskaniu niepodle-
głści okrętu pod polską banderą 
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Widok kompletu tablic umieszczonych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Fot. Krzysztof Miłosz.

– ORP „Pomorzanin”. W 1923 
roku, w wyniku nieporozumień  
i konfliktów w kierownictwie 
Marynarki Wojennej, na własną 

prośbę przeszedł do rezerwy. Po 
zmianach personalnych w 1923 
roku został jednak przywrócony do 
służby i wyznaczony na stanowisko 

dowódcy floty, na którym pozostał 
do 1939 roku.

W 1939 roku był dowódcą 
Obrony Wybrzeża, dowodził obro-
ną Helu. Po kapitulacji przebywał 
w niewoli niemieckiej. Ze wzglę-
du na powiązania rodzinne, swo-
ją przeszłość i autorytet, jakim się 
cieszył wśród niemieckich admira-
łów i oficerów, wielokrotnie próbo-
wano go namówić na przejście do 
Kriegsmarine. Jego postawa wobec 
władz niemieckich była jednak nie-
złomna; pozostał wzorem dla in-
nych jeńców. Po wyzwoleniu obo-
zu jenieckiego udał się do Wielkiej 
Brytanii, gdzie objął stanowisko 
I zastępcy szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. Po rozfor-
mowaniu Marynarki Wojennej po-
został na emigracji. Zmarł w Domu 
Polskim w Lailly-en-Val koło 
Beaugency.

Albert PopławskiCzęść tablicy wykonanej przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich opisującej życiorys 
wiceadmirała Józefa Unruga. Fot. Krzysztof Miłosz.
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ODESZLI NA WIECZNĄ WACHTĘ

Kmdr rez. prof. dr hab. inż. Leszek 
Piaseczny

Prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny 
urodził się 1 stycznia 1947 roku  
w Puławach. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej naukę kontynuował  
w Liceum Ogólnokształcącym im.  
A. J. Czartoryskiego w Puławach, 
które ukończył w 1964 roku. W tym 
samym roku, po zdaniu egzaminów 
wstępnych, został przyjęty na studia 
zawodowe na Wydziale Technicznym 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. 
Studia ukończył w 1968 roku, uzy-
skując stopień wojskowy podpo-
rucznika marynarki i tytuł inżyniera 
mechanika w specjalności maszyny 
i siłownie okrętowe. Następnie zo-
stał skierowany na pierwsze stanowi-
sko służbowe – oficera mechanika na 
ORP „Pelikan”. W 1970 roku rozpo-
czął stacjonarne studia magisterskie 
na Wydziale Technicznym WSMW, 
które ukończył w 1972 roku. Po od-
byciu dwumiesięcznego stażu na-
ukowego w Instytucie Eksploatacji 
Pojazdów Mechanicznych Wojskowej 
Akademii Technicznej rozpoczął służ-
bę na stanowisku starszego asystenta 
w Zakładzie Eksploatacji Okrętów 
Katedry Technologii i Eksploatacji 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
Prowadził zajęcia z następujących 
przedmiotów: technologia naprawy 
okrętów, eksploatacja siłowni okręto-
wych i podstawy teorii eksploatacji.

W działalności naukowo-badaw-
czej zajmował się zagadnieniami 
trwałości i niezawodności urządzeń 
okrętowych. W 1976 roku uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych nadany uchwałą Rady 
Instytutu Politechniki Gdańskiej na 
podstawie pracy doktorskiej na temat 
optymalizacji obsług technicznych 
siłowni okrętowych. W dalszym cią-
gu pracował dydaktycznie i nauko-
wo w WSMW w nowo utworzonym 
Instytucie Technicznej Eksploatacji 
Okrętów na stanowisku adiunkta, peł-
niąc dodatkowo funkcję zastępcy szefa 
instytutu i zajmując się zagadnieniami 
eksploatacji głównie silników okręto-
wych. W 1993 roku objął funkcję sze-
fa Oddziału Naukowego AMW, a dwa 
lata później uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego nadany przez 
Radę Wydziału Maszyn Roboczych  
i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. 
Od 1996 do 2003 roku zajmował 
stanowisko profesora nadzwyczajne-
go AMW, będąc jednocześnie nadal 
szefem Oddziału Naukowego. Dnia 
30 czerwca 2003 roku prezydent RP 
nadał mu tytuł naukowy profesora 
nauk technicznych. Profesor Leszek 
Piaseczny pełnił także obowiąz-
ki dziekana-komendanta Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego AMW 
(2003–2006).

Po upłynięciu kadencji podjął de-
cyzję o zakończeniu zawodowej służ-
by wojskowe i kontynuowaniu pracy 
na stanowisku profesora zwyczajnego 
w macierzystym Instytucie Budowy  
i Eksploatacji Okrętów. Zajmował się 
problemami obniżenia toksyczności 
spalin przez okrętowe tłokowe silniki 
spalinowe, metodami określania cha-
rakterystyk tej emisji na podstawie 
modeli ruchu statków, nowoczesnymi 
technologiami napraw urządzeń okrę-
towych, m.in. z zastosowaniem poli-
merów.

Kmdr rez. dr hab. inż. Henryk 
Bugłacki

Komandor Henryk Bugłacki 
związał się z Marynarką Wojenną  
w 1966 roku, wstępując do Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej. Po stu-
diach, w 1971 roku, rozpoczął służbę  
w 13. Dywizjonie Trałowców jako ofi-
cer mechanik na stanowisku dowódcy 
działu elektromaszynowego na ORP 
„Rybitwa”. Następnie, w latach 1973–
1976, został oddelegowany na zagra-
niczne studia podyplomowe. W 1976 
roku powrócił do WSMW, w której 
jako nauczyciel akademicki (starszy 
asystent i starszy wykładowca) przeka-
zywał wiedzę z zakresu materiałoznaw-
stwa okrętowego kolejnym pokoleniom 
słuchaczy. Po obronie doktoratu na 
Politechnice Gdańskiej w 1982 roku ob-
jął stanowisko adiunkta. Od 1986 roku 
pełnił obowiązki zastępcy komendanta 
Instytutu Podstaw Budowy Maszyn. 
Służbę zakończył w 1995 roku. Karierę 
naukową kontynuował na Wydziale 
Oceanotechniki i Okrętownictwa Poli-
techniki Gdańskiej, gdzie w 2003 roku 
pomyślnie zakończył przewód habi-
litacyjny. Całe życie specjalizował się  
w badaniach nieniszczących i konstruk-
cjach inżynierskich. Ostatni rok swo-
jego życia przepracował na Wydziale 
Mechanicznym Akademii Morskiej 
w Gdyni. Komandora Henryka 
Bugłackiego wspominamy jako wspa-
niałego nauczyciela, wychowawcę i ser-
decznego kolegę.  
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Kmdr w st. spocz. dr hab. Jerzy Kuliś, 
prof. nadzw. AMW

Komandor Jerzy Kuliś urodził się 
19 września 1943 roku w Kolnie. 
Od 1967 roku służył w Brygadzie 
Kutrów Torpedowych, gdzie zajmo-
wał stanowiska od dowódcy działu 
poprzez zastępcę dowódcy okrę-
tu aż do dowódcy okrętu. W 1970 
roku został skierowany do służby  
w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej na stanowisko starsze-
go asystenta w Katedrze Broni 
Podwodnej. Trzy lata później uzyskał 
tytuł magistra inżyniera na Wydziale 
Technicznym WSMW. Od 1975 
roku pełnił służbę jako flagowy elek-
tryk broni podwodnej w Jednostce 
Wojskowej 2808. Nieprzeciętna 
wiedza oraz inklinacje naukowe 
spowodowały, że w 1976 roku po-
wrócił do WSMW na stanowisko 
starszego asystenta w Katedrze Broni 
Podwodnej, a w 1988 roku uzyskał 
tytuł doktora w dyscyplinie nauk 
wojskowych w specjalności zasady 
taktycznego i technicznego użycia 
uzbrojenia torpedowego. W tym sa-
mym roku objął stanowisko adiunkta,  
a w 1991 roku – zastępcy szefa Katedry 
Broni Podwodnej Instytutu Broni 
Podwodnej. Trzy lata później został 
szefem Katedry Broni Podwodnej  
i Obrony Przeciwminowej.

Uhonorowaniem wiedzy i do-
świadczenia, a przede wszystkim ak-
tywnej działalności naukowej było 
nadanie – decyzją Rady Wydziału 
Wojsk Lądowych Akademii Obrony 

Narodowej – stopnia naukowego 
doktora habilitowanego (1998 r.)  
w dyscyplinie nauk wojskowych w 
specjalności taktyka. W 2002 roku 
dr hab. Jerzy Kuliś zakończył za-
wodową służbę wojskową i podjął 
dalszą pracę na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego na Wydziale 
Dowodzenia i Operacji Morskich 
Akademii Marynarki Wojennej.

Sylwetkę naukową profesora 
ukształtowała służba w Marynarce 
Wojennej oraz współpraca z ośrod-
kami naukowymi, której wymier-
nym efektem są liczne publikacje 
na temat broni podwodnej i obrony 
przeciwminowej. Zamiłowanie, z ja-
kim podchodził zarówno do służby, 
jak i pracy, sprawiło, że był cenio-
nym nauczycielem i wychowawcą 
wielu pokoleń.

W uznaniu zasług dla Marynarki 
Wojennej i polskiej nauki został 
odznaczony przez prezydenta RP 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz 
wieloma innymi odznaczeniami re-
sortowymi i państwowymi. W naszej 
pamięci pozostanie jako wybitny na-
ukowiec, szlachetny człowiek, a nade 
wszystko wspaniały nauczyciel – wy-
chowawca wielu pokoleń podchorą-
żych i studentów cywilnych. 

Kmdr por. dr inż. Dariusz Szulc
Kmdr por. dr inż. Dariusz 

Szulc urodził się 5 listopada 1968 

roku w Świeciu. Służbę wojskową 
rozpoczął w 1987 roku, wstępu-
jąc do ówczesnej Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Pięć lat póź-
niej ukończył już wtedy Akademię 
Marynarki Wojennej, otrzymując 
tytuł magistra inżyniera. Zawodową 
służbę jako podporucznik ma-
rynarki rozpoczął w Dywizjonie 
Okrętów Hydrograficznych na ORP 
„Heweliusz”. W 1994 roku otrzy-
mał awans na stopień porucznika 
marynarki. Dwa lata później zakoń-
czył służbę na okręcie i rozpoczął 
studia doktoranckie w Wojskowej 
Akademii Technicznej. W 1998 
roku awansował na stopień kapitana 
marynarki. Dwa lata później ukoń-
czył studia doktoranckie i został 
skierowany do służby w Akademii 
Marynarki Wojennej na stanowisko 
starszego wykładowcy. W 2001 roku 
obronił pracę doktorską i uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych. W 2003 roku awansował 
na stopień komandora podporuczni-
ka i został wyznaczony na stanowi-
sko adiunkta w Instytucie Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej. Dwa lata 
później uzyskał awans na stopień ko-
mandora porucznika.

Komandor Dariusz Szulc był 
wspaniałym kolegą, człowiekiem 
wielkiego serca, a jednocześnie wzo-
rowym żołnierzem, oddanym służbie 
ojczyźnie. Przełożeni wielokrotnie 
wyróżniali go za wzorowe wykony-
wanie obowiązków, w tym złotym 
medalem Za Zasługi dla Obronności 
Kraju, srebrnym medalem Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny, a tak-
że brązową odznaką Za Zasługi dla 
Ochrony Przeciwpożarowej.

Pamięć o ludziach zapisana jest  
w naszych sercach. Nie zapomi-
najmy o naszych wychowawcach, 
nauczycielach i mentorach, a także  
o tym, co nam pozostawili. To mię-
dzy innymi dzięki nim znajdujemy 
swoją zawodową drogę. Cześć Ich 
pamięci!!!

Albert Popławski
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MARYNARZE, A PŁYWAJĄ…, CZYLI 
WOREK MEDALI REPREZENTACJI 

AMW W PŁYWANIU
Są dwie teorie na temat umiejętności pływania wśród marynarzy. Pierwsza mówi, iż dobry marynarz nie 
powinien umieć pływać, ponieważ w razie zagrożenia okrętu włoży w jego ratowanie wszystkie siły plus 
„coś” jeszcze… Druga zaś każe nauczyć marynarza dobrze pływać, bo w razie komendy opuszczenia okrętu 
swobodnie pokona wpław dystans między Helem a Svaneke na Bornholmie…

Obie teorie należy traktować  
z dużym przymrużeniem oka. 
Ostatni sukces ekipy pływaków pod 
wodzą mgr. Aleksandra Steciuka do-
wodzi jednak, iż nasza uczelnia może 
być dumna ze swoich pływaków. 
Rozegrane w dniach 12–13 marca 
Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa 
Wojskowego dobitnie unaoczniły 
pozostałym uczelniom wojskowym, 
że to podchorążowie i kadra w ma-
rynarskich mundurach są „pany”!!!

Osiągnięte czasy na poszczegól-
nych dystansach (pływano stylem 
klasycznym, dowolnym i grzbieto-
wym) wywołają lekki uśmiech nie 
tylko na twarzy Michaela Phelpsa, 
niemniej w zawodach na tym pozio-
mie – na wskroś amatorskich – liczą 
się przede wszystkim miejsca, za któ-
re otrzymuje się punkty do klasyfika-
cji generalnej. W tej zaś bezsprzecz-
nie najwyższe miejsce na podium 
zajęła ekipa Akademii Marynarki 
Wojennej, która wyprzedziła „lotni-

ków” oraz potentata wśród uczelni 
wojskowych – Wojskową Akademię 
Techniczną.

W klasyfikacji indywidualnej 
znakomite wyniki w swoich seriach 
uzyskali kmdr ppor. Przemysław 
Rodwald (100 m stylem dowol-
nym), mł. chor. mar. Andrzej 
Capanda (100 m stylem klasycz-
nym) oraz mar. pchor. Przemysław 
Szudzik (100 m stylem klasycznym). 
Wygrała także sztafeta 4 x 50 m sty-
lem zmiennym płynąca w składzie: 
mar. pchor. Przemysław Szudzik, 
mł. chor. mar. Andrzej Capanda,  
st. mar. pchor. Marcin Kowerda oraz 
mat pchor. Łukasz Dahm. Docenić 
powinniśmy również wysiłki  
mł. chor. mar. Szymona Konkela, 
mat pchor. Eweliny Roman, któ-
rych miejsca dały bezcenne punkty 
do klasyfikacji generalnej. A o to 
wszystkie nasze wyniki:
mł. chor. mar. Andrzej Capanda:
1. miejsce na 50 m stylem klasycz-

nym oraz 3. miejsce na 100 m sty-
lem klasycznym;
mł. chor. mar. Szymon Konkel: 
2. miejsce na 50 m stylem grzbieto-
wym oraz 3. miejsce na 50 m stylem 
dowolnym;
kmdr ppor. Przemysław Rodwald:
1. miejsce na 100 m stylem dowol-
nym;
bsm. pchor. Marta Golus: 
2. miejsce na 50 m stylem klasycz-
nym;
mat pchor. Ewelina Roman: 
4. miejsce na 50 m stylem dowol-
nym;
mat pchor. Łukasz Dahm: 
1. miejsce na 50 m stylem klasycz-
nym;
st. mar. pchor. Marcin Kowerda: 
3. miejsce na 100 m stylem dowol-
nym oraz 4. miejsce na 50 m stylem 
dowolnym;
mar. pchor. Przemysław Szudzik:
3. miejsce na 50 m stylem grzbieto-
wym oraz 1. miejsce na 50 m stylem 
klasycznym;
sztafeta w składzie: 
pchor. Ewelina Roman, pchor. 
Marta Golus, chor. mar. Szymon 
Konkel, kmdr ppor. Przemysław 
Rodwald – 3. miejsce na dystansie  
4 x 50 m stylem dowolnym;
sztafeta w składzie: 
pchor. Marcin Kowerda, chor. mar. 
Andrzej Capanda, mar. pchor. 
Przemysław Szudzik, pchor. Łukasz 
Dahm – 1. miejsce na dystansie  
4 x 50 m stylem zmiennym.

Leszek Derlacz

Reprezentacja AMW w pływaniu. Fot. Andrzej Capanda.
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SIATKARZE AMW MISTRZAMI 
WYŻSZEGO SZKOLNICTWA 

WOJSKOWEGO
W dniach 14–15 stycznia odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w Piłce Siatkowej,  
w których spektakularne zwycięstwo odnieśli zawodnicy naszej uczelni. W drodze do tytułu mistrzowskiego 
pokonali faworytów – drużyny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zawody rozegrane zostały w hali sportowej Akademii Marynarki 
Wojennej

Nasza reprezentacja pierwszy po-
jedynek stoczyła z zespołem Akademii 
Obrony Narodowej, który pokonała 
2:0. Drugi mecz przyszło nam roze-
grać z faworytem – drużyną Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. 
Po bardzo wyrównanym i emocjo-
nującym spotkaniu przegraliśmy 1:2  
(w secie trzecim 14:16). Kolejny 
mecz to były „derby akademickie” 
między naszą uczelnią a Wojskową 
Akademią Techniczną. W zaciętym 
pojedynku lepsi okazali się nasi siat-
karze, wygrywając 2:0.

W pierwszym dniu rywalizacji  
zespół AMW zdobył 7 punktów  

i uwierzył, że może sięgnąć po mi-
strzostwo. Do pełni szczęścia brako-
wało jedynie zwycięstwa nad „lotni-
kami” z Dęblina, ale bez straty seta. 
Po pierwszymbardzo wyrównanym 
zwycięskim secie (26:24), w drugim 
nastąpiła całkowita dominacja nasze-
go zespołu. Po końcowym gwizdku 
sędziego mogliśmy się cieszyć ze zdo-
bycia mistrzostwa.

Zespół wystąpił w składzie: 
Paweł Nastały, Adam Ryński, 
Damian Przybysz, Łukasz Wenta, 
Marcin Kowerda, Daniel Zalewski, 
Aleksander Banda, Dawid Dębiński 
i Rafał Januszko. Trenerem mistrzów 
jest mgr Jerzy Zygadło.

Nasi zawodnicy otrzymali rów-
nież wyróżnienia indywidualne: 
•	 pchor. Marcin Kowerda dla naj-

lepszego atakującego; 
•	 pchor. Daniel Zalewski dla naj-

lepszego rozgrywającego.
Najwszechstronniejszym zawod-

nikiem mistrzostw wybrano pchor. 
Artura Kowalskiego z Wojskowej 
Akademii Technicznej.

Puchary i dyplomy w imie-
niu rektora-komendanta AMW 
wręczył jego zastępca kmdr 
Mariusz Mięsikowski, któremu 
towarzyszył kierownik Studium 
Wojskowo-Morskiego kmdr por. 
Sławomir Tybura oraz kierownik 
Ośrodka Wychowania Fizycznego  
i Sportu kmdr por. Dariusz Sapiejka.

Leszek Derlacz

Medale dla najlepszych. Fot. Krzysztof 
Miłosz.

Zmagania siatkarzy na parkiecie.  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Siatkarze AMW na podium. Fot. Krzysztof 
Miłosz.

Reprezentacja AMW w piłce siatkowej  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Klasyfikacja końcowa: 
1. Akademia Marynarki  

Wojennej – 10 pkt
2. Wyższa Szkoła Oficerska Sił 

Powietrznych – 7 pkt
3. Wojskowa Akademia 

Techniczna – 6 pkt
4. Wyższa Szkoła Oficerska 

Wojsk Lądowych – 6 pkt
5. Akademia Obrony 

Narodowej – 0 pkt
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REPREZENTACJA AMW W BIEGU 
URODZINOWYM GDYNI

Z okazji przypadających 10 lutego 88. urodzin Gdyni dwa dni wcześniej zorganizowano Bieg Urodzinowy, 
w którym wzięło udział ponad cztery tysiące zawodników. Wśród nich było kilkanaście osób z Akademii 
Marynarki Wojennej. Bieg poprzedzony został marszem nordic walking, w którym uczestniczyło prawie 400 
osób, w tym wielu uczniów i seniorów. 

Na starcie Biegu Urodzinowego 
stanęło 4250 osób. To absolutny 
rekord frekwencji! Niewiele mniej 
uczestników pokonało trasę – na 
metę przybiegły 4202 osoby. Bieg 
rozgrywany jest na trasie o długo-
ści 10 km. Start i meta znajdowa-
ły się naprzeciwko zacumowanego 
przy Nabrzeżu Pomorskim okręcie-
-muzeum ORP „Błyskawica”, który 
punktualnie o godzinie 13.00 wy-
strzałem armatnim dał znak do roz-
poczęcia zawodów.

Trasa biegu przebiegała nieopo-
dal charakterystycznej gdyńskiej 
fontanny – ulicą Waszyngtona, przy 
sięgającym 138 m n.p.m. budynku 
„Sea Towers”, w kierunku stoczni 
„Nauta”, dalej wiaduktem nad to-
rami kolejowymi, przy budynku 
Urzędu Morskiego, ulicą Polską, 
przy pomniku Ofiar Grudnia 
70, ulicą Janka Wiśniewskiego. 

Następnie zawodnicy biegli koło 
sądu, hali targowej i ulicami: 
Wendy, św. Piotra i ponownie 
Waszyngtona aż do Świętojańskiej, 
gdzie przy Urzędzie Miasta skręca-

li w Aleję Piłsudskiego w kierun-
ku Bulwaru Nadmorskiego. Potem 
wzdłuż bulwaru z powrotem na 
Skwer Kościuszki.

Tradycyjnie dla każdego, kto 
pokonał trasę, przygotowano pa-
miątkowy, specjalnie odlewany 
na tę okazję, medal. Nie byłoby  
w tym nic wyjątkowego, gdyby nie 
to, że medal (przedstawiający „Dar 
Pomorza”) stanowi element ukła-
danki wszystkich czterech biegów 
ulicznych Grand Prix Gdyni.

Bieg Urodzinowy zainauguro-
wał sezon 2014 w Gdyni. Kolejną 
imprezą cyklu jest Bieg Europejski 
zaplanowany na 10 maja. Po nim 
zawodnicy mogą przygotowywać 
się do dwóch następnych: Nocnego 
Biegu Świętojańskiego (20 czerwca) 
i Biegu Niepodległości (11 listopa-
da).

Mariusz Mięsikowski

Medal za uczestnicwo w Urodzinowym Biegu Gdyni. Fot. Krzysztof Miłosz .

Reprezentacja AMW w Urodzinowym Biegu Gdyni. Fot. Krzysztof Miłosz.



31Nr 8

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

Gdy tylko zobaczyłam reklamę 
filmu Pod Mocnym Aniołem, któ-
ry dosadnie przedstawia problem 
ludzi uzależnionych od alkoholu, 
wiedziałam, że muszę go zobaczyć. 
Pomyślałam też, że pokażę go synom 
ku przestrodze. Co prawda, nie wie-
rzę, że strach motywuje do zmiany, 
ale może drastyczny przekaz uświa-
domi im, że nie warto zaczynać 
tej niebezpiecznej i nierównej gry  
z alkoholem. Kilka lat temu prze-
czytałam książkę pod tym samym 
tytułem i byłam ciekawa jak reży-
ser, Wojciech Smarzowski, potrak-
tował temat. Książka Pod Mocnym 
Aniołem jest właściwie autobiogra-
fią Jerzego Pilcha.

Już po obejrzeniu samych za-
powiedzi filmu wiedziałam, że 
nie będzie on przyjemny w od-
biorze, ale taki jest właśnie alko-
holizm. Odwracamy wzrok od 
alkoholików, cieszymy się, że to 
nie my wpadliśmy w sidła nałogu. 
Alkoholik kojarzy się nam z total-
nym degeneratem, który sam so-
bie jest winny. W przeciwieństwie 
do innych chorób uzależnienia są 
traktowane jako wyraz słabości 
charakteru, coś, co należy potę-
pić. Innym chorym współczujemy,  
alkoholików się brzydzimy.

Film jest trudny w odbiorze, 
nie tylko przez temat, który po-
rusza, ale także z powodu sposo-
bu prowadzenia narracji. Miałam 
kłopot z chronologią zdarzeń. Nie 
wiedziałam, co dzieje się teraz,  
a co jest wspomnieniem bohate-
ra. Mógł to być efekt zamierzony. 
Życie na ciągłym rauszu powodu-
je „palimpsesty”, czyli luki w pa-
mięci. Osobie uzależnionej mylą 
się dni tygodnia, czasem budzi się  

i nie wie, czy to ranek, czy wieczór. 
Za pomocą takiej narracji reżyser 
próbuje oddać sposób, w jaki prze-
żywa swoje życie osoba, która wła-
ściwie nie trzeźwieje. 

W filmie przewija się korowód 
różnych postaci, są zarówno piją-
ce kobiety, jak i mężczyźni, osoby 
wykształcone i zupełnie prości lu-
dzie. Jest nawet znany reżyser, któ-
ry bywał na światowych salonach. 

Wszyscy spotykają się na terapii na 
„oddziale deliryków”. Tak mówi  
o nich personel medyczny i tak mó-
wią o sobie sami. Podczas sesji gru-
powych opowiadają swoje historie. 
Niektóre tragikomiczne, niektóre 
całkiem dramatyczne, inne zaś po 
prostu żałosne. Główny bohater, 
którego gra Robert Więckiewicz, 
to inteligentny literat. Jego talent 
pisarski i sukcesy nie uchroniły 

Okiem
psychologa

Pod Mocnym Aniołem
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go od nałogu. Na „oddział deliry-
ków” wracał parokrotnie. W pew-
nym momencie wydaje się nawet, 
że podźwignie się z nałogu dzięki 
miłości do atrakcyjnej studentki. 
Przez jakiś czas udaje mu się nie 
pić, powoli wychodzi na prostą. 
Jednak wódka wygrywa, a dziew-
czyna go zostawia. Trudno mieć do 
niej o to pretensje. Życie z alkoho-
likiem to udręka, nie każdy ma siłę 
udźwignąć taki ciężar. Te kobiety, 
które się na to decydują, same mają 
problemy natury psychologicz-
nej, cierpią na tak zwany syndrom 
współuzależnienia. Jeśli same nie 
piją, to i tak całe ich życie kręci się 
wokół mężów alkoholików. Starają 
się ich ratować, wyciągać z pubów, 
tuszować ich błędy. Nieświadomie 
stwarzają im jeszcze lepsze warunki 
do picia. Paradoksalnie, jeśli mąż 
zacznie się leczyć, żona podświa-
domie robi wszystko, żeby znowu 
zaczął pić. Dlatego podkreśla się, że 
nie tylko osoba pijąca ma problem, 
a terapia musi objąć wszystkich 
członków rodziny.

W filmie pokazane są osoby, 
które sięgnęły dna lub do niego 
zmierzają. Parę razy były już na 
detoksie, odratowane z zapaści al-
koholowej. Nieraz budziły się na 
dworze we własnych odchodach, 
prawdziwi ludzie marginesu. Ich 

historie, opowiadane podczas tera-
pii, pokazują, że mieli kiedyś ma-
rzenia, pracę, którą kochali, bliskie 
osoby. Niestety wódka wygrała. 
Najpierw mamiła obietnicą rozluź-
nienia, miłej atmosfery, złagodze-
nia cierpienia, a potem odbierała 
wszystko. Nie zostawiła nawet god-
ności.

Film jest męczący. Tyle  
w nim bólu, brudu i obrzydliwo-
ści. Ludzie wychodzą z kina. – Co 
to za wartości artystyczne? – py-
tają. – Po co o tym oglądać film? 
Tak odchodzimy też od nich, od 
ludzi, którzy przegrali walkę z al-
koholem. Niektórzy nawet nie 
próbowali walczyć. Gdy bliscy 
wreszcie mają dość, usiłują wstrzą-
snąć alkoholikiem, ten bagateli-
zuje sprawę. Ma cały system za-
przeczeń, który pozwala mu pić 
dalej i udawać, że nie ma żadnego 
problemu. Znamy te wymówki: 
„przecież Józek pije więcej”, „od 
jutra przestanę”, „gdybym nie 
wypił jednego kieliszka więcej, 
nie wylądowałbym na detoksie”. 
Tylko jeśli ktoś zda sobie sprawę, 
że jest na samym dnie, może się 
od niego odbić. Niestety rzadko 
alkoholik chce zmierzyć się z tą 
prawdą. Mechanizm wygląda tak: 
znowu się upiłem, mam kłopoty, 
więc czuję się źle, być może już 

nad tym nie panuję, czuję zdener-
wowanie i jestem spięty. Co mogę 
zrobić, żeby poczuć się lepiej? Czas 
sięgnąć po ulubione lekarstwo, pa-
naceum na wszystkie smutki…  
I koło się zamyka.

Trudno powiedzieć, dlacze-
go niektórzy tracą kontrolę nad 
piciem, a inni nawet pijąc dużo, 
nigdy nie dochodzą do tego eta-
pu. Nasze społeczeństwo nie potę-
pia samego spożywania alkoholu,  
w końcu tylko sześć procent 
Polaków deklaruje całkowitą abs-
tynencję. Alkohol jest obecny przy 
wszystkich większych uroczysto-
ściach. Młodzi ludzie, którzy decy-
dują się na wesele bezalkoholowe, 
spotykają się z brakiem zrozumie-
nia otoczenia i rodziny. Osoby, 
które z różnych względów nie chcą 
uczestniczyć w imprezach integra-
cyjnych, na których wódka leje się 
strumieniami, są narażeni na kry-
tykę i wyśmianie. Pić wręcz nale-
ży, żeby móc przynależeć do grupy  
i dobrze się bawić. Dlaczego więc 
tak surowo oceniamy ludzi, któ-
rych przygoda z alkoholem za-
kończyła się dramatem? Mieli oni 
po prostu mniej szczęścia, więcej 
wrażliwości, mniej odporności na 
stres, a potem to już choroba alko-
holowa zdominowała ich życie…

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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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).

Bogdan SZTUROMSKI                                  
Inżynierskie zastosowania MES w problemach 
mechaniki ciała stałego (na przykładzie pro-
gramu Abaqus).
W podręczniku przedstawiono podstawy for-
mułowania zagadnień mechaniki ciała stałego w 
ujęciu metody elementów skończonych na pod-
stawie komercyjnego oprogramowania Abaqus 
(proste zagadnienia liniowe, zagadnienia kontak-
towe, nieliniowości materiałowe i geometrycz-
ne oraz przewodzenie ciepła, wybrane problemy 
dynamiki). Podręcznik jest kontynuacją książki 
MES. Podstawy metody elementów skończonych. 
Rok wydania: 2013
Objętość: 318
Cena: 26,00

Krzysztof BOCHENEK, Leszek GAWOR, 
Anna JEDYNAK, Jerzy KOJKOŁ
Filozofia polska okresu międzywojennego. 
Zarys problematyki.
Autorzy w sposób syntetyczny ukazali bogactwo 
polskiej myśli filozoficznej okresu międzywojen-
nego. Ich uwaga koncentruje się na takich za-
gadnieniach, jak: poszukiwania epistemologicz-
ne, filozofia społeczna, filozofia prawa i filozofia 
kultury, a także wartości, fenomenologia Romana 
Ingardena oraz historia filozofii.
Rok wydania: 2013 
Objętość: s. 262
Cena: 23,00

Ostatnio wydane




