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Osiągnięcia naukowe Akademii 
Marynarki Wojennej

prezentowane na 
BALT-MILITARY-EXPO

Akademia Marynarki Wojennej przedstawiła swoje osiągnięcia naukowe na targach BALT-MILITARY-EXPO. 
Stoiska uczelni odwiedził minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Zapoznał się z rozwiązaniami  
w dziedzinie rozpoznania optyczno-termalnego, obserwacji i rozpoznania podwodnego, a także z trenażerem 
do szkolenia załóg obsługujących wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Akademia była nie tylko uczestni-
kiem targów, ale także współorganizatorem towarzyszącej im V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
-Technicznej NATCON 2012 „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”.

Akademia Marynarki Wojennej 
podczas targów pokazała:
1. Moduł do wielowymiarowej fi-

zycznie obserwacji i rozpozna-
nia podwodnego. 

To zintegrowany system kontroli 
zmian parametrów pól fizycznych  
w podwodnym środowisku mor-

skim. Jednostki pływające wytwa-
rzają różnego rodzaju pola fizyczne 
(hydroakustyczne, elektryczne, hy-
drodynamiczne, magnetyczne i sej-
smiczne). Dzięki temu systemowi 
można na podstawie pomiarów pól 
określić rodzaj jednostki, śledzić jej 
trajektorię oraz wskazać jej lokali-

zację. Moduł wykrywa i analizuje 
parametry pól, co znacznie ułatwia 
ochronę portów, monitorowanie 
morskich szlaków komunikacyjnych 
i ochronę bierną okrętów. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku 
zagrożeń asymetrycznych.
2. Optyczno-termalny zestaw do 

rozpoznania i identyfikacji 

Stoisko wystawowe AMW na targach BALT-MILITARY-EXPO. Fot. Krzysztof Miłosz.
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nawodnych obiektów pływają-
cych, nisko lecących obiektów 
powietrznych oraz obiektów 
lądowych. 

Zestaw wykrywa, identyfikuje i śle-
dzi obiekty, a także zobrazowuje ich 
położenie na podkładzie mapy elek-
tronicznej w wymiarze 2D i (lub) 
3D. Ma on między innymi funk-
cję archiwizacji charakterystyk, za-
równo termalnych, jak i wizyjnych,  

w bazie danych. Umożliwia to po-
równywanie zebranych informacji  
i rozpoznanie jednostek.
3. Trenażer w postaci platformy 

ruchu wielkokalibrowego ka-
rabinu maszynowego „WKM 
12,7 mm”. 

Platforma wiernie oddaje morską 
rzeczywistość, symuluje działania 
bojowe na morzu, w tym imitu-
je cele, a jednocześnie wykonu-

je przechyły burtowe i wzdłużne. 
Strzelający może wykonywać wiele 
zaprogramowanych ćwiczeń.
4. Bezzałogowy pojazd nawodny 

„Edredon” wraz ze stanowi-
skiem dowodzenia. 

Głównym zadaniem pojazdu jest za-
bezpieczenie działań morskich służb 
państwowych, w tym dozorowanie 
akwenów portów, red, kotwicowisk, 
torów podejściowych do portów  
i innych rejonów wzmożonego ru-
chu statków. Bezzałogowe pojazdy 
nawodne mogą także prowadzić 
ciągłą obserwację tych akwenów 
oraz przebywających na nich jed-
nostek (wyposażonych w karabiny 
maszynowe, wyrzutnie granatów 
głębinowych itp.). Innym bardzo 
istotnym rodzajem zadań bezzałogo-
wych jednostek nawodnych jest ich 
udział w wykrywaniu zanieczyszczeń 
środowiska morskiego i ustalaniu 
ich sprawców, a także uczestnictwo  
w akcjach ratowania życia na morzu.

Wojciech Mundt

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zapoznaje się ze stoiskiem Akademii Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Zestaw do rozpoznania optyczno-termalnego. Fot. Krzysztof Miłosz.



5Nr 2/2012

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

Grand Prix dla Akademii 
Marynarki Wojennej

W czwartek 28 czerwca na targach BALT-MILITARY-EXPO, na których zaprezentowało się ponad 120 
firm z kraju i zagranicy, Akademia Marynarki Wojennej otrzymała nagrodę Grand Prix im. Kontradmirała  
Xawerego Czernickiego. To główne wyróżnienie przyznano za moduł do wielowymiarowej fizycznie obser-
wacji i rozpoznania podwodnego. Zwycięzca wyłaniany jest przez Radę Programową Targów, w której skład 
wchodzą przedstawiciele Sił Zbrojnych RP i służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kie-
rownikiem nagrodzonego projektu jest kmdr dr inż. Ignacy Gloza.

Każdy z wystawców może zgłosić 
do konkursu swój produkt. Zgodnie 
z regulaminem kryteria oceny - 
„GRAND PRIX im. Kontradmirała 
Xawerego Czernickiego w formie 
statuetki przyznane zostanie za pro-
dukty (sprzęt – technologia):
•	 wyróżniające się najwyższą uży-

tecznością dla Sił Zbrojnych RP, 
Straży Granicznej, Policji i Straży 
Pożarnej, odpowiadające obec-
nym i perspektywicznych potrze-

bom i wymaganiom poszczegól-
nych formacji,

•	 wspomagające realizację zadań, 
zwiększające efektywność działań 
oraz wzmacniające bezpieczeń-
stwo żołnierzy i funkcjonariuszy,

•	 wyróżniające się nowatorstwem 
myśli technicznej i technologicz-
nej, unikalnymi walorami eks-
ploatacyjnymi oraz korzystnymi 
wskaźnikami ekonomicznymi”.
Moduł to kompletny system 

pomiarowy. Wyposażony jest w de-
tektory umożliwiające pomiar pa-
rametrów pół fizycznych jednostek 
pływających: hydroakustycznego, 
elektrycznego, hydrodynamiczne-
go, magnetycznego i sejsmicznego. 
Moduł ten ma czujniki do pomiaru 
właściwości środowiskowych, takich 
jak prędkość dźwięku, ciśnienie hy-
drostatyczne czy temperatura. Za 
pomocą urządzenia można ustalić 
położenie własne, dokonując pomia-
ru przechyłów oraz określając usytu-

Statuetka Grand Prix BALT-MILITARY-EXPO/SAFETY 2012. Fot. Krzysztof Miłosz.
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owanie względem północy. Moduł 
może być wykorzystywany do ochro-
ny portów i obiektów o znaczeniu 
strategicznym, takich jak: 

•	 bazy paliw,
•	 porty wojenne,
•	 porty handlowe,
•	 terminale przeładunkowe,

•	 wieże wiertnicze,
•	 zapory wodne,
•	 śluzy.
Moduł może też rejestrować pa-

rametry pól fizycznych, wskazywać 
lokalizację oraz śledzić trajektorię 
obiektów na podstawie pasywnych 
pomiarów hydroakustycznych.

Poprawność działania modułu 
została zweryfikowana w badaniach 
przeprowadzonych na poligonie 
kontrolno-pomiarowym w Ashau 
(Niemcy) w ramach ćwiczenia 
RIMPASSE 2011.

Wojciech Mundt

Dowódca MW RP adm. floty Tomasz Mathea wręcza statuetkę kierownikowi projektu kmdr. dr. inż. Ignacemu Glozie. Fot. Krzysztof Miłosz.

Kierownik projektu wraz z pracownikami i zwycięskim modułem. Fot. Krzysztof Miłosz. 
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Targi Innowacje – Technologie – 
Maszyny w Poznaniu były doskona-
łym miejscem i okazją do rozstrzy-
gnięcia ogólnopolskiego konkursu 
SIMP, zorganizowanego pod ho-
norowym patronatem Wiceprezesa 
Rady Ministrów – Ministra 
Gospodarki Waldemara Pawlaka. 
Ogłoszenia wyników i wręczenia 
statuetek oraz dyplomów dokonał 
prezes Zarządu Głównego SIMP dr 
inż. Andrzej Ciszewski. 

Trenażer morskiego przeciwlotni-
czego zestawu artyleryjsko-rakietowego 
ZU-23-2MR wygrał w kategorii prac 
naukowo-badawczych. Został on zre-
alizowany przez konsorcjum Akademii 
Marynarki Wojennej oraz Zakładu 
Automatyki i Urządzeń Pomiarowych 
AREX Sp. z o.o. z Gdańska, a sfi-
nansowany ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nad 
projektem pracował zespół w składzie:  

dr hab. inż. Jan Wacław Kobierski, 
prof. nadzw. AMW – kierow-
nik projektu, kmdr por. dr inż. 
Stanisław Milewski (AMW), kmdr 
por. mgr inż. Mirosław Chmieliński 
(AMW), mgr Krzysztof Bielawski 

(AREX) i mgr inż. Dariusz Szagała 
(AREX).

Trenażer ZU-23-2MR jest wyso-
kiej jakości urządzeniem treningo-
wym. Odznacza się on innowacyjno-
ścią i oryginalnością zastosowanych 
rozwiązań technicznych, których 
wysokie parametry techniczne gwa-
rantują ich efektywne wykorzysta-
nie. Trenażer ten już dziś z powodze-
niem jest wykorzystywany w AMW 
w procesie kształcenia podchorążych 
jako narzędzie szkolenia i doskonale-
nia czynności operatora (celownicze-
go) obsługującego morski zestaw ar-
tyleryjsko-rakietowy ZU-23-2MR. 
Urządzenie to doskonale odzwier-
ciedla realizm strzelań artyleryjskich 
na okręcie, symuluje przechyły za-
równo wzdłużne, jak i burtowe,  
a co równie istotne – może być dalej 
rozbudowywane.

Wojciech Mundt

Trenażer z AMW osiągnięciem 
technicznym 2011 roku

Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR zajął I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Najlepsze Osiągnięcia Techniczne 2011 Roku”. Była to piąta edycja konkursu or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Uroczystość 
ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbyła się na targach Innowacje – Technologie – Maszyny na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Trenażer z Akademii Marynarki Wojennej do konkursu zgłosił 
Oddział Gdański SIMP.

Widok części hydraulicznej odpowiedzialnej za symulację przechyłów. Fot. Krzysztof Miłosz.

Zwycięski trenażer. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Żagle staw!

Kolejny sezon żeglarski rozpo-
częty! Nieco później niż w latach 
ubiegłych (choć aura już wcześniej 
była sprzyjająca) wyruszyliśmy 
na wodę. Pierwszy żagle postawił  
s/y „Admirał Dickman”, na którego 
pokładzie studenci pierwszego roku 
Wydziału Nauk Humanistycznych 
i Społecznych w ramach fakultetu 
z wychowania fizycznego żeglowa-
li po wodach Zatoki Gdańskiej. 
Odwiedzili porty w Jastarni i Pucku. 
„Admirał Dickman” był pierwszym 
jachtem, który zawinął po zimie do 
portu jachtowego w Pucku (nasz rejs 
odbył się dopiero w trzeciej dekadzie 
kwietnia).

Nawigacyjnie akwen Zatoki 
Puckiej okazał się dość trudny ze 
względu na płytkie wody i dość 
spore zanurzenie naszego jachtu  
(2,2 m). Dodatkowym utrudnie-
niem był brak znaków nawigacyj-

nych  (m.in. pławy „GŁ”, bramki 
na Głębince, toru podejściowego 
do portu w Pucku). Pogoda sprzy-
jała, mogliśmy sprawnie żeglować  
i poznawać uroki zatoki. Studenci za-
znajomili się z wyposażeniem jachtu, 
obsługą żagli i prowadzeniem łodzi 
w różnych warunkach wiatrowych. 
Schodząc z pokładu, żałowali, że  
w programie studiów fakultet ma 
tak mało godzin. 

W tym czasie nasi podchorążowie 
przygotowywali się do pierwszego 
startu w cyklu Pucharu Polski klasy 
Skippi 650. Przyspieszony koniec 
roku akademickiego, sporo nauki 
i egzaminy spowodowały, że wy-
niki sportowe nie były zbyt dobre. 
Podczas pierwszych regat w Zegrzu, 
na dziewięć startujących załóg, nasi 
reprezentanci zajęli trzecie, czwarte 
i ósme miejsce. Wynik dość dobry, 
choć przyzwyczaili nas do zajmowa-

nia najwyższych miejsc na podium. 
Poziom sportowy w klasie jest dość 
wysoki, konkurencja mocna, a sprzęt 
bywa, że czasami zawodzi. 

Pierwszy weekend czerwca to 
tradycyjnie regaty, które odbywa-
ją się od 2007 roku. Tegoroczne 
VI Regaty o Puchar Rektora-
Komendanta Akademii Marynarki 
Wojennej, organizowane przez KS 
„Iskra” przy pomocy AMW, prze-
biegały w bardzo trudnych warun-
kach pogodowych. Silny wiatr, do-
chodzący do 30 węzłów (7 w skali 
Beauforta), rozbudowująca się fala, 
deszcz, a nawet grad nie przeszkodzi-
ły w rozegraniu regat. Do zawodów 
w klasie Skippi 650 zgłosiło się pięć 
załóg. Niestety, podczas rozgrzewki 
przed sobotnimi wyścigami żeńska 
załoga „Nawigatora AMW” musiała 
się wycofać z rywalizacji, ponieważ 
ich jacht stracił maszt. Przed awa-

Załoga żeńska podczas przygotowań do regat w klasie Skippi 650 o Puchar Rektora-Komendanta AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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rią żeglarki pokazały, jak duże mają 
umiejętności – żeglowały bardzo 
szybko i sprawnie w naprawdę trud-
nych warunkach. Przyczyną awarii 
było najprawdopodobniej uszkodze-
nie bloczka achtersztagu oraz wbi-
cie się w falę przy dużej prędkości. 
Dziewczyny wyszły z przygody bez 
szwanku, sprawne służby zabez-
pieczające regaty udzieliły pomocy  
i bezpiecznie odholowały załogę  
i jacht do portu. Pech dopadł rów-
nież załogę „Akademii Marynarki 
Wojennej”, której pod koniec pierw-
szego wyścigu rozwarstwiła się płe-
twa sterowa, uniemożliwiając szyb-
ką żeglugę. Dzięki pomocy załogi 
„Mechanika AMW” nasi podchorą-
żowie kontynuowali regaty kolejne-
go dnia z zapasową płetwą sterową.

 Oprócz klasy Skippi 650 w re-
gatach wystartowało pięć jachtów 
klasy Delphia 28. Dzięki pomocy 
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego 
MW w zawodach wystartowała spo-
ra grupa studentów Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych, 
Wydziału Dowodzenia i Operacji 
Morskich, podchorążowie oraz ka-
dra AMW. W ciągu dwóch dni 
udało się rozegrać sześć wyścigów. 
Najlepszą załogą zostali żeglarze 
jachtu „Witomino” w składzie: 
Michał Turzyński (OSŻ MW), 

Alicja Tadych, Malwina Rybakowska 
(WNHiS), Dominik Kościelniak 
i Daniel Dzieliński (WNiUO).  
Z kolei w klasie Skippi 650 po czte-
rech wyścigach był remis punkto-
wy między załogami jachtu „Hiab”  
a „Mechanik AMW”. Przepisy żeglar-
skie rozstrzygają taką sytuację na ko-
rzyść zwycięskiego jachtu w ostatnim 

Regaty o Puchar Rektora-Komendanta AMW w klasie Delphia 28. Fot. Krzysztof Miłosz.

Regaty o Puchar Rektora-Komendanta AMW w klasie Delphia 28. Fot. Krzysztof Miłosz.
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wyścigu. Po bardzo emocjonującym 
biegu, częstych zmianach prowadze-
nia i walce do samej mety zwyciężyła 
załoga jachtu „Mechanik AMW”. 
Reprezentanci KS „Iskra” Michał 
Bułkin (sternik), Jerzy Żegadło  
i Maciej Jaskuła podczas uroczystego 
zakończenia regat odebrali Puchar 
Rektora-Komendanta AMW. 

Corocznie w maju bierzemy 
udział w Regatach Żeglarskich  
o Puchar Ministra Obrony Naro-
dowej, które są eliminacją do 
Mistrzostw Wojska Polskiego  
w Żeglarstwie. Wystartowało 30 za-
łóg, w tym dwie reprezentujące naszą 
uczelnię. Bardzo dobry wynik osią-
gnęła załoga kadry AMW w składzie: 
kmdr Sławomir Kuźmicki (sternik),  
chor. mar. Michał Zabłotny  oraz 
st. bosm. Tomasz Głowacki, któ-
ra otarła się o podium, zajmu-
jąc ostatecznie piąte miejsce. 
Załoga podchorążych w składzie:  
pchor. Wojciech Krasucki (sternik), 
pchor. Aleksandra Tułodziecka, 
pchor. Magdalena Kaczyńska, nie 

zajęła dobrego miejsca, co wynikało 
głównie z braku doświadczenia de-
biutującego sternika. Regaty przepro-
wadzono na jachtach klasy Omega 
na jeziorze Niegocin w Wilkasach. 
Po rozegraniu ośmiu biegów naszej 
załodze zabrakło trzech punktów do 
trzeciego miejsca. Osiągnięty wynik 
jest dobrym prognostykiem na sierp-
niowe Mistrzostwa Wojska Polskiego 
w Żeglarstwie, które odbędą się  
w Powidzu. 

Nasze żeglowanie to nie tylko re-
gaty, ale również szkolenie żeglarskie. 
Po raz pierwszy realizujemy prakty-
kę żeglarską podchorążych WNiUO 
oraz WME w Akademickim Ośrodku 
Szkoleniowym w Czernicy. Od po-
czątku czerwca przez trzy tygodnie 
podchorążowie pierwszego rocz-
nika będą mieli okazję szkolić się  
i przystąpić do egzaminu na stopień 
żeglarza jachtowego. Komfortowe 
warunki, jachty klasy Omega oraz 
wykwalifikowana kadra szkolenio-
wa zapewniają najlepsze możliwo-
ści zdobywania żeglarskich szlifów. 

Zajęcia praktyczne uzupełniane są wy-
kładami teoretycznymi oraz zajęciami 
sportowymi. Podchorążowie sporo 
czasu spędzają na wodzie, wiosłują, 
trenują manewry na łodzi motorowej 
oraz grają w gry zespołowe. Wykonują 
również podstawowe prace bosmań-
skie oraz uczą się węzłów żeglarskich. 
Uzupełnieniem szkolenia będzie rejs 
morski po polskich portach na jachtach 
klasy Delphia 40. Planujemy odwie-
dzić między innymi Władysławowo, 
Łebę, Ustkę, Świnoujście i Szczecin. 

Przed nami jeszcze kilka miesię-
cy żeglowania, mamy przed sobą 
jeszcze udział w Pucharze Europy 
klasy Skippi 650 w Warnemunde, 
rejs ze zwycięzcami licytacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Niestety, otrzymaliśmy informacje, ze 
organizatorzy Wojskowych Mistrzostw 
Świata CISM w Żeglarstwie odwołali 
zawody, które miały odbyć się w tu-
reckim Istambule. Mieliśmy apetyt 
na medal. Na zbliżające się wakacje 
życzymy wszystkim stopy wody pod 
kilem i pomyślnych wiatrów!

Ireneusz Kamiński

Wielki pech załogi żeńskiej - złamany maszt wykluczył ją z rywalizacji. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Podchorążackie lato

Praktyka nawigacyjno-astrono-
miczna na ORP „Iskra”

Rejs „Iskry” to kilka tysięcy mil mor-
skich żeglugi, ponad tysiąc godzin na 
morzu, 42 dni szkolenia oraz wizyty 
w Szczecinie, Portsmouth, Funchal, 
Barcelonie, St. Malo i Breście. Okręt 
przejdzie po trasie: Morze Bałtyckie – 
Morze Północne – Ocean Atlantycki 
– Morze Śródziemne. Na pokładzie 
ORP „Iskra” zaokrętowano 25 pod-
chorążych drugiego roku oraz – jako 
instruktorów – 7 podchorążych 
czwartego roku Wydziału Nawigacji  
i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO). 
W czasie rejsu wszyscy studenci woj-
skowi będą doskonalić umiejętno-
ści nabyte w czasie dotychczasowej 
nauki. Podchorążowie zapoznają się  
z warunkami nawigacyjno-hydro-
graficznymi i hydrologiczno-me-
teorologicznymi na akwenach ob-
jętych trasą rejsu i będą pogłębiać 

wiedzę między innymi z astronomii, 
nawigacji, hydrometeorologii oraz 
obsługi urządzeń nawigacyjnych. 
„Iskra” wypłynęła w rejs 4 czerw-
ca, a powróci do kraju 3 września.  
W tym czasie odbędzie się wymiana 
załóg – z okrętu zejdzie drugi rocz-
nik, a zaokrętują się podchorążowie 
pierwszego roku studiów.
Praktyka żeglarska i marynarska

Podchorążowie pierwszego 
roku studiów od początku czerw-
ca rozpoczęli praktykę żeglar-
ską w Akademickim Ośrodku 
Szkoleniowym AMW w Czernicy. 
Tam pod czujnym okiem instruk-
torów i wykładowców odbędą 
szkolenie na stopień żeglarza jach-
towego. Następnie pod koniec 
czerwca wrócą do Gdyni i zaokrętu-
ją się na jachtach Ośrodka Szkolenia 
Żeglarskiego MW. W rejs po Morzu 
Bałtyckim wypłynęli 25 czerwca. 

Podczas rejsu zapoznają się z porta-
mi polskiego wybrzeża. Do Gdyni 
wrócą 4 lipca i udadzą się na urlop. 
Jednakże już pod koniec lipca roz-
poczną praktykę marynarską na 
ORP „Iskra”. Odbędą miesięczny 
rejs, żeglując po akwenach Oceanu 
Atlantyckiego, Morza Północnego  
i Morza Bałtyckiego. Praktykę za-
kończą 3 września. 

Praktyka specjalistyczna
Studenci wojskowi Wydziału 

Mechaniczno-Elektrycznego, zarów-
no drugiego, jak i trzeciego roku, 
odbędą praktykę specjalistyczną. 
Drugi rocznik rozpoczął szkolenie 
praktyczne 4 czerwca i zakończy  
3 sierpnia. Podchorążowie prakty-
kują na okrętach 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Tam do-
kładnie zapoznają się z budową 
sprzętu okrętowego, rozmieszcze-
niem oraz obsługą urządzeń siłowni 

Dwumiesięczny rejs żaglowcem 
szkoleniowym ORP „Iskra”, szko-
lenie żeglarskie na jachtach, prak-
tyki na okrętach – tak studenci 
wojskowi Akademii Marynarki 
Wojennej będą spędzać nadcho-
dzące miesiące. Przed nimi żeglu-
ga po morskich i oceanicznych 
akwenach, wizyty w zagranicz-
nych portach oraz wiele okazji do 
zastosowania teorii w praktyce,  
a przede wszystkim doskonalenie 
trudnego morskiego rzemiosła.

Koło sterowe ORP „Iskra”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Podchorążowie II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego wychodzą w rejs na praktykę nawigacyjno-astronomiczną. Fot. Krzysztof 
Miłosz.

Wyk. Leonard Rozenkranz.
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głównej i pomocniczej, a także po-
znają w praktyce procedury przygo-
towania okrętu do ruchu. Natomiast 
podchorążowie trzeciego roku czer-
wiec spędzą na okrętach 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni. Później uda-
dzą się do Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 1 w Dęblinie, gdzie 
odbędą praktykę zakładową i tech-
nologiczno-remontową. 

Praktyka uzbrojeniowa
Z uzbrojeniem okrętowym, mię-

dzy innymi minami, torpedami, 
armatami i rakietami, będą mieli 
do czynienia podchorążowie trze-
ciego roku Wydziału Nawigacji  
i Uzbrojenia Okrętowego. W trak-
cie dwumiesięcznej praktyki (od  
4 czerwca do 27 lipca) będą musie-
li wykorzystać wiedzę zdobytą na 
zajęciach oraz uczelnianych trena-
żerach i symulatorach. Na okrętach  
3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża będą uczyć się, 
jak przygotować armatę do strze-

lania, rzucać trały, poznają zasady 
przechowywania min morskich oraz 
proces przygotowania rakiet i uzbro-
jenia torpedowego do strzelania. 
Umiejętność użycia uzbrojenia okrę-
towego to istota działań bojowych 
okrętów.

Praktyka oficerska
Czerwiec i lipiec na praktykach 

oficerskich spędzą podchorążowie 
czwartego i piątego roku. W tym 
czasie poznają zasady dowodzenia 
działem okrętowym, dokumentację 
okrętową, a także obowiązki ofice-
rów wachtowych. Praktyka dowód-
cza to końcowy etap przygotowań do 
objęcia stanowisk na okrętach oraz  
w jednostkach brzegowych 
Marynarki Wojennej. W tym czasie 
muszą nauczyć się wykorzystywać 
całą wiedzę zdobytą podczas zajęć  
w uczelni i na wcześniejszych prak-
tykach. 

W programie studiów Akademii 
Marynarki Wojennej każdy rok 

kończy się praktykami. Są one pod-
sumowaniem wiedzy i umiejętności 
zdobytych podczas ćwiczeń i wykła-
dów. Studenci wojskowi w sumie 
spędzają w czasie pięciu lat studiów 
12 miesięcy na zajęciach praktycz-
nych. W odróżnieniu od studen-
tów cywilnych nie mają dwu- czy 
trzymiesięcznych wakacji, a tylko 
30 dni urlopu, którego termin jest 
im narzucany. Cały swój czas i ener-
gię muszą przeznaczyć na naukę, 
aby w przyszłości stać się oficerami 
Marynarki Wojennej.

Wojciech Mundt

Podchorążowie I roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego na praktyce żeglarskiej  
w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym AMW w Czernicy. Fot. Ireneusz Kamiński.

Praktyka żeglarska. Fot. Ireneusz Kamiński.



14 Nr 2/2012

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

Szkolenie poligonowe
Budowa tratwy i przeprawa na niej przez jezioro, transport materiałów, marsze na azymut – tak wyglądało 
szkolenie poligonowe pierwszego rocznika podchorążych. Zajęcia trwały tydzień, od 13 do 20 maja. Ich 
celem było nauczenie studentów wojskowych pracy w grupie oraz umiejętności dowodzenia ludźmi podczas 
dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Zgrupowanie odbyło się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym  
w Czernicy.

Każdy dzień szkolenia rozpo-
czynał się od porannego rozruchu 
fizycznego, później było śniadanie  
i przygotowanie do apelu. Po pod-
niesieniu flagi państwowej o go-
dzinie 8 poszczególne drużyny 

otrzymywały zadania. Spośród pod-
chorążych wyznaczani byli dowódcy 
drużyn, którzy uczyli się dowodze-
nia ludźmi. Była to bardzo ważna 
część szkolenia. Każda z drużyn mia-
ła dowolność w wykonaniu zadań, 

to właśnie od pomysłu dowódcy,  
a także zgrania drużyny i umiejętno-
ści pracy w grupie zależało powodze-
nie w ich realizacji. Było wiele bar-
dzo różnorodnych zadań. 

Do najciekawszych należało zbu-
dowanie tratwy i przeprawienie się 
na niej na drugi brzeg jeziora oraz 
powrót. Do kilku zadań, w tym 
budowy tratwy, były wyznaczane 
po dwie drużyny, aby mogły rywa-
lizować między sobą. Obie miały te 
same elementy do wyboru i tylko od 
dowódców zależało, jak tratwa bę-
dzie wyglądać i którą trasą się prze-
prawią. Wbrew pozorom wybory 
były różne, a decyzje dowódcy miały 
znaczenie, czy jego drużyna wygra.

Kolejnym interesującym zada-
niem było przetransportowanie du-
żej beczki, najpierw drogą wodną 
do punktu na lądzie oddalonego  
o około 4 km, a stamtąd drogą lądową  
z powrotem do punktu wyjściowe-

Podchorążowie na zbiórce do podniesienia flagi państwowej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Budowa tratwy. Fot. Krzysztof Miłosz.
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go. W tym przypadku również tech-
nika, jak i sposób transportu zależały 
od dowódcy drużyny. W rolach do-
wódców sprawdzał się każdy z pod-
chorążych. Ich decyzje i zachowanie 
były oceniane zarówno przez wy-
kładowców, jak i kolegów. Podjęte 
przez nich decyzje miały znaczenie 
dla końcowego sukcesu, było to 

szczególnie ważne w bezpośredniej 
rywalizacji.

Wszyscy musieli nauczyć się pra-
cować w grupie i zapoznać się z pod-
stawami kierowania ludźmi. Ważnym 
elementem ćwiczeń był wysiłek fi-
zyczny i psychiczny, który towarzy-
szył wykonywaniu zadań. Miało to na 
celu pokazanie cech podchorążych,  

a także sprawdzenie, jak się zachowu-
ją i czy potrafią racjonalnie oraz szyb-
ko myśleć w czasie dużego wysiłku. 
Jest to istotna wiedza w późniejszej 
służbie wojskowej. Służba na okrę-
tach MW niesie ze sobą wiele wy-
zwań i wymaga dużych umiejętności,  
w tym właśnie pracy w zespole, a tak-
że dowodzenia ludźmi, często pod-
czas obciążenia fizycznego i psychicz-
nego. Całość szkolenia zabezpieczała 
kadra Studium Ogólnowojskowego.

Szkolenia poligonowe odby-
wają się co roku w Akademickim 
Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. 
Uczestniczą w nich podchorążowie 
pierwszego i drugiego roku. Dla każ-
dego rocznika trwają one tydzień.  
W czasie zgrupowania podchorążo-
wie szkolą się zarówno z taktyki, te-
renoznawstwa, jak i zajęć survivalo-
wych, wymagających dużego wysiłku 
fizycznego i psychicznego. Uczą się 
skutecznie współpracować w zespole, 
a także poznają w praktyce zasady do-
wodzenia ludźmi. 

Wojciech Mundt

Przeprawa na tratwie przez jezioro. Fot. Krzysztof Miłosz.

Przeprawa na tratwie przez jezioro. Fot. Krzysztof Miłosz.
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19 kilometrów przez  
Bory Tucholskie

Z bronią i w pełnym oporządzeniu podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej mieli do pokonania  
19 kilometrów w zróżnicowanym terenie Borów Tucholskich. Ten forsowny marsz był częścią szkolenia ogól-
nowojskowego. Studenci musieli opanować sztukę rozpoznania i orientacji w nieznanym terenie oraz wy-
trzymać fizycznie i psychicznie trudy marszu.

Marsz rozpoczął się w czwartek  
26 kwietnia. Po ogłoszeniu alarmu 
bojowego 167 studentów wojsko-
wych zostało przegrupowanych  
z uczelni w głąb Borów Tucholskich. 
Rozpoczęli marsz z Wielkich 
Chełmów, posługując się jedynie 
mapami topograficznymi i kom-
pasami. W czasie marszu musieli 
ubezpieczać główne siły, prowadzić 
rozpoznanie, a także wykrywać  
i niszczyć grupy dywersyjne. Szli  
w pełnym oporządzeniu, tj. z bro-
nią, zasobnikami żołnierskimi, sa-

perkami, ubiorami ochronnymi 
(przeciwchemicznymi) oraz ma-
skami przeciwgazowymi.

Trasa przebiegała przez tere-
ny leśne, gdzie omijać trzeba było 
przeszkody wodne. Marsz utrud-
niały zarządzane różnego rodzaju 
alarmy. Punktem docelowym był 
Akademicki Ośrodek Szkoleniowy 
Akademii Marynarki Wojennej  
w Czernicy. Wszyscy studenci do-
tarli tam w średnim czasie 4 go-
dzin. Celem tego zadania było 
doskonalenie umiejętności do-

wódców pododdziałów w zakre-
sie organizacji i przeprowadzania 
przemieszczania. Podczas marszu 
dodatkowo sprawdzano, czy do-
wódcy umiejętnie stawiają zadania 
i kierują podległymi żołnierzami. 
Podchorążowie doskonalili ponad-
to działania w składzie elementów 
ubezpieczenia bezpośredniego oraz 
umiejętność prowadzenia rozpo-
znania, zarówno obiektów tereno-
wych, jak i przeciwnika. 

Studenci wojskowi (podcho-
rążowie) Akademii Marynarki 
Wojennej, którzy pretendują do 

Jedna z drużyn w trakcie marszu. Fot. Mateusz Kuropatnicki.
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uzyskania szlifów oficera marynar-
ki wojennej, muszą być wszech-
stronnie przygotowani i prze-
szkoleni do typowych dla tego 
rodzaju sił działań na morzu, ale 
także przejść szkolenie na lądzie. 
Zapoznają się więc z taktyką nie 
tylko marynarki wojennej. Jednym 

z najbardziej forsownych zadań  
w tego rodzaju szkoleniu jest 
właśnie marsz na dużą odległość  
w pełnym oporządzeniu, połączo-
ny z orientacją w terenie. 

Akademia Marynarki Wojennej, 
jako jedyna uczelnia w kraju, przy-
gotowuje i kształci przyszłych 

oficerów Marynarki Wojennej, 
między innymi późniejszych do-
wódców okrętów i mechaników 
okrętowych. Podchorążowie stu-
diują na dwóch kierunkach: na-
wigacji oraz mechanice i budowie 
maszyn. Akademia jest jedną z naj-
popularniejszych uczelni technicz-
nych w Polsce. O jedno miejsce na 
studiach wojskowych ubiega się 
średnio 14 kandydatów.

Wojciech Mundt

Zbiórka na placu uczelni przed wyjazdem na marsz. Fot. Krzysztof Miłosz.

Wykryto przeciwnika. Fot. Mateusz Kuropatnicki.

Ważnym elementem szkolenia jest 
doskonalenie umiejętności posługiwania się 
mapą i wybierania odpowiedniej trasy.  
Fot. Mateusz Kuropatnicki.
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Obóz sportowy 
studentów

Wyprawy wodne, piesze, rowerowe, łącznie pokonanych prawie 100 km – tak wyglądał obóz sportowy 
studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Obóz odbył się 7–11 maja w Akademickim 
Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. Udział w nim wzięło 18 studentów, dla których było to duże wyzwanie 
oraz forma sprawdzenia się. Opiekunami byli wykładowcy Ośrodka Wychowania Fizycznego i Sportu AMW 
kmdr ppor. dr Piotr Górski oraz mgr Arkadiusz Komorowski.

W czasie obozu studenci uczest-
niczyli w następujących formach ak-
tywności: 
1. wyprawa wodna Czernica – 

Płęsno – Czernica (24 km),
2. wyprawa wodna Czernica – 

Mylof – Czernica (20 km),
3. wyprawa wodna Czernica – 

Męcikał – Czernica (6 km),
4. wyprawa piesza Czernica – 

Drzewicz – Asmus – Małe 
Chełmy – Wielkie Chełmy – 
Krówka – Czernica (20 km),

5. wyprawa rowerowa Czernica – 
Mylof – Czernica (22 km). 
Dodatkowo zorganizowano za-

wody kajakowe (wyścig indywidu-
alny na czas), które przeprowadzono 
w dwóch kategoriach: kobiety star-
towały w załogach dwuosobowych, 
a mężczyźni w jedynkach. Wśród 
kobiet zwyciężyła załoga w składzie: 
Karolina Kurta i Anita Kubicka, 
wśród mężczyzn natomiast najszyb-
szy okazał się Wojciech Falkiewicz. 
Poniżej relacja uczestniczki obozu 
Alicji Wiśniewskiej.

Obóz w Czernicy okazał się nie 
tylko wyzwaniem, lecz także przygo-
dą, którą każdy z nas zapamięta na 
bardzo długo. Dla większości z nas 
oznaczało to pokonanie własnego 
strachu i lęku przed wodą, kajakiem, 
wysiłkiem, no i zdobywaniem nowego 
doświadczenia. Z kolei dla już obytych 
z tego rodzaju atrakcjami była to moc 
znanej już wcześniej adrenaliny. Pod 
czujnym okiem kmdr. ppor. Piotra 
Górskiego oraz mgr. Arkadiusza 
Komorowskiego dowiedzieliśmy się 
wiele o sobie. Między innymi tego, 

Wyprawa kajakowa. Fot. Uczestnicy obozu.
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jak wiele siły i determinacji w nas 
drzemie oraz jaki jest smak satysfakcji 
po tym, jak dajemy z siebie wszystko  
i osiągamy cel. 

Każdego dnia pokonywaliśmy mi-
nimum 20 km siłą własnych mięśni, 
czyli pieszo, kajakiem, rowerem wod-
nym lub rowerem. Czasami bywało 

trudno, ale za to nigdy się nie nudzi-
liśmy. Nasi opiekunowie zorganizo-
wali nam obóz, z którego wróciliśmy 
z mnóstwem miłych wspomnień, tak 
świetnych, że za rok chętnie pojedzie-
my raz jeszcze zmierzyć się ze sobą. 
Opaleni, pozytywnie zmęczeni, zado-
woleni z samych siebie i wyjazdu wró-
ciliśmy do domu, ani przez chwilę nie 
żałując, że wzięliśmy w nim udział.

Powodzenie tak trudnego orga-
nizacyjnie przedsięwzięcia w dużym 
stopniu zależy od opiekunów, a nasi 
okazali się wspaniali. Wiemy, że to 
głównie oni przyczynili się do pozy-
tywnej atmosfery panującej przez cały 
obóz. Wyciskali z nas ostatnie krople 
potu, ale jednocześnie zapewniali nam 
dobrą zabawę i dużą dawkę adrena-
liny. Chętnie będziemy wracać wspo-
mnieniami do tych majowych dni.

Alicja Wiśniewska 
Wojciech Mundt

Na własnych nogach też trzeba było pokonywać kilometry. Fot. Uczestnicy obozu.

Przeprawa pod mostem. Fot. Uczestnicy obozu.
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Dowódca Centrum Szkolenia Sił 
Połączonych NATO gościem  

Akademii Marynarki Wojennej

W kwietniu w Akademii Marynarki Wojennej gościła delegacja Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO (JFTC) w Bydgoszczy. Centrum reprezentowali dowódca gen. dyw. Pavel Macko, zastępca dowódcy  
gen. bryg. Grzegorz Buszka, szef sztabu gen. bryg. Jaromir Zůna oraz kmdr por. Jarosław Kutka. Delegacja 
spotkała się z rektorem-komendantem AMW kadm. Czesławem Dyrczem. Gościom zaprezentowano bazę 
dydaktyczno-naukową uczelni.

Delegacja w symulatorze Radar/ARPA-ECDIS/WECDIS oraz w laboratorium fizyki Fot. Krzysztof Miłosz.
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Rektor-komendant podczas spo-
tkania scharakteryzował uczelnię. 
Opisał podstawowe zadania AMW 
i przedstawił kierunki, na których 
kształceni są studenci. Dowódca 
JFTC był bardzo zainteresowany 
możliwościami uczelni w zakresie 
kształcenia i szkolenia oraz jej współ-
pracą międzynarodową. Po spotka-
niu delegacja zwiedziła AMW.

Gościom pokazano sale dydak-
tyczne, symulatory, trenażery i dzie-

kanaty, a także stołówkę. Odwiedzili 
ponadto laboratorium podstaw 
nawigacji i zapoznali się z jednym 
z najnowszych uczelnianych sy-
mulatorów Radar/ARPA-ECDIS/
WECDIS, czyli elektroniczną mapą 
cyfrową zintegrowaną z radarem. 
Następnie goście udali się do gabi-
netów fizyki, gdzie akurat odbywały 
się ćwiczenia studentów w laborato-
rium. Uczelnia zaprezentowała rów-
nież symulator strzelań rakietowych 

i zespół trenażerów artyleryjskich.  
W drodze do akademickiej stołówki 
delegacja odwiedziła jeszcze symula-
tor broni podwodnej „Pleszka”.

Kolejnym punktem trasy były 
dziekanaty Wydziału Dowodzenia 
i Operacji Morskich oraz Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 
Następnie delegacja udała się do 
pracowni łączności morskiej i ra-
diolokacji, a później zapoznała się  
z możliwościami symulatora mostka 
nawigacyjnego. Na koniec gościom 
zaprezentowano system szkolno-
-treningowy do broni strzeleckiej 
„Śnieżnik”. 

Odwiedziny przedstawicieli JFTC 
w Akademii była częścią wizyty  
w Marynarce Wojennej. Uczelnia po 
raz pierwszy gościła całe Dowództwo 
Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO w Bydgoszczy. Delegacji to-
warzyszyli przedstawiciele Centrum 
Operacji Morskich: dowódca  
kadm. Stanisław Zarychta oraz  
kmdr por. Krzysztof Maćkowiak.

Wojciech Mundt

Delegacja zapoznaje się z trenażerem morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR. Fot. Krzysztof Miłosz.

Pokaz w ternarzeże strzeleckim „Śnieżnik”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Gospodarzem konferencji był 
komendant RNNA kmdr Erik Bøe. 
Oprócz niego w konferencji udział 
wzięli komendanci (lub ich przed-
stawiciele) morskich uczelni woj-
skowych: Belgii, Bułgarii, Danii, 
Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, 
Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
oraz Włoch. Aż 15 z 17 morskich 
uczelni wojskowych reprezentowali 
osobiście ich komendanci.

Konferencje komendantów mor-
skich uczelni wojskowych krajów 
Europy oraz NATO odbywają się od 
1974 roku, co dwa lata. Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni 
uczestniczy w pracach konferencji 
od 1998 roku. Nasza uczelnia była 
też w 2006 roku gospodarzem jednej 
z nich (XV konferencji).

Tematem przewodnim zakończo-
nej właśnie konferencji (seminarium 
przygotowujące odbyło się w ubie-
głym roku w AMW) było szkole-
nie przyszłych oficerów marynarki 
wojennej w zakresie tzw. przywódz-

twa (leadership training). Jak zawsze 
stanowi ona również doskonałą 
okazję do wymiany doświadczeń 
oraz nawiązywania współpracy po-
między uczelniami w zakresie szko-
lenia praktycznego podchorążych, 
wymiany studentów oraz kadry dy-
daktycznej i naukowej. To właśnie 
dzięki nawiązanym w ten sposób 
kontaktom możliwe były wymiany 
podchorążych AMW między innymi  
z francuską Ecole Navale i niemiec-
ką Marineschule Mürvik czy też 
praktyki na okrętach US Navy i ma-
rynarek wojennych innych państw.

Oprócz prezentacji związanych 
z tematem przewodnim, podczas 
konferencji przedstawiono rów-
nież informację dotyczącą stanu za-
awansowania prac nad wprowadze-
niem tzw. wojskowego „Erasmusa”. 

Uzupełnieniem obrad było zapo-
znanie się uczestników konferencji 
z  bazą morską w Bergen oraz sta-
cjonującymi tam okrętami (w tym  
z fregatą rakietową „Fridtjof Nansen”, 
korwetą rakietową „Skjold” i okrę-
tem podwodnym „Ula”), a także 
wybranymi obiektami dydaktyczno-
-szkoleniowymi RNNA. 

Delegacja AMW zgłosiła go-
towość kontynuowania oraz roz-
szerzenia dalszej współpracy 
między uczelniami, w tym z akade-
miami marynarki wojennej Bułgarii 
i Rumunii.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie interneto-
wej pod adresem http://www.euna-
web.eu 

Mariusz Mięsikowski

XVIII Konferencja Komendantów 
Morskich Uczelni Wojskowych

W dniach 14–16 maja w Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej Norwegii (Royal Norwegian Naval 
Academy – RNNA) w Bergen odbyła się XVIII Konferencja Komendantów Morskich Uczelni Wojskowych 
Europy i NATO. Reprezentowanych było 17 krajów, w tym Polska. Delegację naszej uczelni tworzyli zastępca 
rektora – szef Pionu Ogólnego kmdr Mariusz Mięsikowski oraz szef Wydziału Obsługi Rektora-Komendanta 
kmdr por. Adam Duczmal.

Uczestnicy konferencji.Fot. Achiwum Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej Norwegii.

Repliki zabytkowych armat przed norweską 
uczelnią. Fot. Mariusz Mięsikowski.
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Akademia Marynarki Wojennej 
najlepszym  

honorowym krwiodawcą

Akademia Marynarki Wojennej zajęła I miejsce w IX Edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda 
krew ratuje życie”. W konkursie brano pod uwagę ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego studenta. 
Podczas tej edycji turnieju w uczelni zorganizowano dwie akcje oddawania krwi. W sumie pobrano prawie 
106 litrów krwi. Akademia była najlepsza w kategorii uczelni wyższych. Ten szlachetny turniej rozgrywany 
jest również w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas IX edycji Akademia 
Marynarki Wojennej zorganizo-
wała dwie akcje. Krew oddało 155 
osób. Za zajęcie I miejsca uczelnia 
otrzymała puchar, pa-
miątkowy wisiorek sym-
bolizujący kroplę krwi 
oraz dyplom. Natomiast  
w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych komisja 
przyznała dwa pierwsze 
miejsca: dla Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Gdyni 
oraz Szkół Ekonomiczno- 
-Handlowych w Gdańsku. 
W sumie ponad 2,5 tysią-
ca uczniów i studentów oddało po-
nad 1463 litry krwi. Cieszymy się, że 
i nasza uczelnia mogła dołożyć małą 

cegiełkę do tego szczytnego celu.
Akademia Marynarki Wojennej 

wzięła udział w pięciu ostatnich 
edycjach turnieju, za każdym razem 

zajmując I miejsce. W ramach kon-
kursu w uczelni zorganizowano ak-
cje honorowego krwiodawstwa kie-

rowane przez Prezydium Samorządu 
Studentów oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy AMW. W przy-
gotowaniu IX edycji pomógł również 

Wydział Wychowawczy 
AMW. 

Akademia udostęp-
nia swoją bazę szkole-
niową organizatorom  
i uczestnikom akcji ho-
norowego krwiodaw-
stwa. Za każdym razem 
w uczelni wydzielone są 
stanowiska: pobierania 
krwi, rejestracji oraz le-
karskie, a także punkt 

badania krwi oraz wydawania posił-
ków. 

Paweł Wirkowski

DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM 

UCZESTNIKOM!!!

Akcja honorowego krwiodawstwa w ramach IX Edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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XVI Miejski Dzień Bibliotekarza  
w Gdyni

W środę 30 maja Akademia Marynarki Wojennej gościła pracowników bibliotek z całej Gdyni. W tym dniu 
w nowym gmachu Biblioteki Głównej AMW obchodzono XVI Miejski Dzień Bibliotekarza. Organizatorem 
uroczystości była Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Wyróżniający się bibliotekarze otrzymali nagro-
dy i dyplomy z rąk prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka. Wśród wyróżnionych była pani Ewa Peciak  
z Akademii Marynarki Wojennej.

Przychodzących gości wita-
ła muzyka z różnych stron świata 
grana przez zespół Robert Jakubiec 
Velvet Quartet, który później wy-
stąpił podczas krótkiego koncertu. 
Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 15 od powitania gości przez  
dr Violettę Trellę, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Szczególnie 
serdecznie powitała głównych bo-
haterów – bibliotekarzy, którzy  
w tym dniu obchodzili swoje świę-

to. Później o zabranie głosu został 
poproszony kanclerz Akademii 
Marynarki Wojennej dr Bogusław 
Bąk. W imieniu rektora-komen-
danta AMW złożył najserdeczniej-
sze życzenia, a także w wielkim 
skrócie przedstawił historię powsta-
nia nowego gmachu uczelnianej 
biblioteki. Wystąpienie zakończył 
słowami: „Życzę wszystkim, aby 
książka, czyli najlepszy przyjaciel 
człowieka, zawsze każdemu towa-

rzyszyła”. Po tych słowach nastąpił 
najważniejszy punkt programu – 
wręczenie nagród i dyplomów dla 
wyróżniających się bibliotekarzy.

Uroczystego wręczenia doko-
nał prezydent Gdyni dr Wojciech 
Szczurek. Wśród nagrodzonych 
była również Ewa Peciak – pracow-
nik Biblioteki Głównej Akademii 
Marynarki Wojennej. Nagrodę 
otrzymała za duże zaangażowanie 
w pracy oraz ciągłe rozwijanie się 

Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek wręcza nagrody wyróżnionym bibliotekarzom. Fot. Krzysztof Miłosz.
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i zdobywanie nowych umiejętno-
ści. W czasie uroczystości zostały 
także wręczone nagrody dla osób 
zaangażowanych w projekt „Teatr 
zajechał w Gdyni”. Po oficjalnej 
części uczestnikom zapropono-

wano zwiedzanie nowego obiektu 
akademickiej biblioteki, który już 
na początku wprawił wszystkich  
w zachwyt. Jednakże jego dokład-
niejsze obejrzenie i pokaz możliwo-
ści, w tym rozwiązań informatycz-

nych i elektronicznych, którymi 
może poszczycić się biblioteka, spo-
wodował, iż wyrazy uznania nie 
miały końca. Wszyscy zgodnie 
przyznawali, że jest to idealne miej-
sce na tego rodzaju uroczystości. 

Nowy obiekt to dwie stre-
fy: biblioteczna i kongresowa.  
W pierwszej znajdują się nowocze-
sne czytelnie, księgozbiory otwarte, 
magazyny oraz część biurowa, so-
cjalna i techniczna. Natomiast dru-
ga część to centrum audytoryjno-
-informacyjne z aulą na 476 osób,  
z możliwością podziału na dwie nie-
zależne sale, oraz dwie mniejsze sale 
audytoryjne (na 88 osób każda), 
sale komputerowe, recepcja z szat-
nią, a także część gastronomiczna. 
W całym budynku jest ponad ty-
siąc miejsc siedzących, a biblioteka 
może pomieścić prawie 500 tysięcy 
woluminów.

Wojciech Mundt

XVI Miejski Dzień Bibliotekarza w Gdyni. Uroczystość w audytorium Biblioteki Głównej AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Kanclerz AMW dr Bogusław Bąk pokazuje nową bibliotekę prezydentowi Gdyni  
dr. Wojciechowi Szczurkowi. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Spędzili noc na tratwie ratunkowej
Z niedzieli na poniedziałek (20/21 maja) czworo śmiałków – trzech mężczyzn i jedna kobieta – spędziło 
noc na tratwie ratunkowej na Zatoce Gdańskiej. Byli to zwycięzcy aukcji internetowej organizowanej przez 
Akademię Marynarki Wojennej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu 12 godzin mieli 
oni do dyspozycji tylko to, co stanowiło wyposażenie tratwy. Uczestnicy wyprawy poznali podstawy zasad 
ratowania ludzi na morzu oraz indywidualne wyposażenie i sposoby jego wykorzystania.

Zwycięzcy aukcji spotkali się  
w uczelni w niedzielę o godzinie 
17.30. Wtedy po raz pierwszy mieli 
okazję się poznać. Wśród uczestni-
ków była jedna kobieta – Magdalena 
Machelska z Gdyni. Pozostałymi 
zwycięzcami aukcji okazali się pano-
wie: Jarosław Łoszczyński z Poznania, 
Michał Sielski z Redy oraz Jakub Syta 
z Warszawy. Wszyscy chcieli wes-
przeć Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, a jednocześnie przeżyć cie-
kawą przygodę.

Wyposażeni w ciepłą odzież, apa-
raty fotograficzne, a przede wszystkim 
w dobry humor udali się z uczelni na 
jednostkę pływającą AMW „Puck”. 
Tam już czekała na nich załoga wraz 

z kadrą Studium Ogólnomorskiego, 
która organizowała i zabezpieczała 
całe przedsięwzięcie. Zanim zwy-
cięzcy aukcji wypłynęli w morze, po-
dzielili się już pierwszymi spostrze-
żeniami i oczekiwaniami. Wbrew 
pozorom żaden z uczestników się 
nie bał, wręcz przeciwnie – każdy ze 
zniecierpliwieniem oczekiwał mo-
mentu wejścia na tratwę.

Jednostka sprawnie odcumo-
wała się i udała w rejon, gdzie mia-
ła zakotwiczyć i rzucić tratwę. Na 
miejscu przeprowadzono instruktaż 
zakładania kombinezonu ratun-
kowego. Wszystko omawiał kmdr 
ppor. Dariusz Golonka, a pokazy-
wał bsm. Tomasz Głowacki. Mimo 

wszystko założenie kombinezonu 
okazało się nie takie proste. Po wej-
ściu na tratwę uczestnicy wyprawy 
od razu zainteresowali się wyposaże-
niem. Instruktor, którym właśnie był 
bsm. Tomasz Głowacki, odpowiadał 
na liczne pytania. Nie tylko jednak 
on. Wydarzeniu temu przyglądali 
się przedstawiciele jednej z telewi-
zji, której dziennikarz rozmawiał  
z uczestnikami. „W ogóle się nie boję, 
po prostu jestem ciekawa” – odpo-
wiadała pani Magdalena Machelska. 
Z kolei pan Jakub Syta tak opowia-
dał o pierwszych wrażeniach: „Jest 
po prostu super! Dużo więcej miej-
sca, niż się spodziewałem. Jestem 
ciekawy, jak to będzie wyglądało.  
A do tego przepiękne widoki 

Zwycięzcy na tratwie jeszcze przed zachodem słońca. Fot. Wojciech Mundt.
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Gdyni!”. Trudno się dziwić temu za-
chwytowi, tym bardziej że krótko po 
wejściu na tratwę uczestnicy ujrzeli 
przepiękny zachód słońca.

Na tratwie wszyscy spróbowali 
żywności z zasobnika, zapoznali się  
z całym wyposażeniem oraz zasadami 
użycia poszczególnych elementów. 
Do rana czas upłynął na rozmowach 
i krótkiej drzemce, gdyż jak śmiałko-

wie się przekonali, nie było to zbyt 
wygodne miejsce do spania. Rano 
wszyscy uczestnicy, po wejściu na po-
kład jednostki „Puck”, musieli sko-
czyć do wody i dopłynąć do tratwy,  
a następnie wejść na nią, co okaza-
ło się nie lada wyzwaniem. Zasady 
pierwszeństwa przyjęte w życiu 
codziennym nie obowiązywały – 
pierwszy na tratwę wchodzi zawsze 

najsilniejszy, aby pomóc pozostałym. 
Z tratwy przedostali się na pokład 
„Pucka”, aby zjeść zasłużone śniada-
nie.

Po powrocie na ląd uczestnicy wy-
prawy udali się na spotkanie z rekto-
rem-komendantem AMW kadm. dr. 
inż. Czesławem Dyrczem. Już przy 
kawie, na spokojnie opowiedzieli  
o swoich wrażeniach. Cieszyli się, że 
mogli pomóc dzieciom. Łącznie na 
aukcję wpłacili 1159,50 zł. 

W ramach aukcji prowadzonych 
na rzecz XX Finału WOŚP Akademia 
Marynarki Wojennej zaoferowa-
ła także kilkudniowy rejs jachtem  
s/y „Admirał Dickman” (typu 
Delphia 40). Rejs wylicytowany zo-
stał na kwotę 7100 zł. Uczelnia wspie-
rała również akcje WOŚP w Klubie 
Marynarki Wojennej „Riwiera”  
i Teatrze Miejskim w Gdyni. Uczelnia 
przekazała na licytację pamiątkową 
tablicę, którą sprzedano za rekordo-
wą sumę 8 tysięcy zł. Podczas wszyst-
kich akcji, które organizowała AMW 
lub w których brała udział, zebrano 
na rzecz WOŚP 25 tysięcy zł.

Wojciech Mundt

Uczestnicy akcji w kombinezonach gotowi do wejścia na tratwę. Fot. Wojciech Mundt.

Po spędzonej nocy w tratwie skoki do wody.. Fot. Wojciech Mundt.
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Okazało się, że nie jest tak łatwo wejść z wody do tratwy. Fot. Wojciech Mundt.

Zwycięzcy aukcji „Noc na tratwie” gośćmi rektora-komendanta AMW kadm. Czesława Dyrcza. Fot. Mateusz Kuropatnicki.
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Filmowe warsztaty organizowane 
przez Studenckie Koło Aktywnego 

Pedagoga dla Festiwalu Filmów  
Fabularnych „Gdynia Dzieciom”

Chiny, Indie, Iran, Afryka  
i Polska – te rejony świata odwiedzi-
li najmłodsi widzowie tegoroczne-
go Festiwalu Filmów Fabularnych 
„Gdynia Dzieciom” podczas 
Filmowych Koszarów na terenie 
jednostki wojskowej Marynarki 
Wojennej RP (kinoteatr „Grom”). 
W tym roku nie był to jedynie wspa-
niały program filmowych produkcji 
dla najmłodszych widzów z całego 
świata, ale również wyjątkowy, mię-
dzynarodowy program uzupełniają-
cy, czyli gry, zabawy, warsztaty kuli-
narne oraz plastyczne organizowane 
przez Studenckie Koło Aktywnego 
Pedagoga Akademii Marynarki 

Wojennej pod kierownictwem 
Iwony Królikowskiej. 

Ponieważ tematem przewod-
nim tegorocznych filmów była wie-
lokulturowość, Koło Aktywnego 
Pedagoga przygotowało zajęcia pla-
styczne i kulinarne oraz gry i zaba-
wy tematycznie związane z krajami, 
z których pochodziły filmy. Podczas 
pierwszego dnia festiwalu poświę-
conego polskim filmom dzieci, tak 
jak bohaterka polskich kreskówek 
– sympatyczna babcia Mami Fatale, 
robiły babeczki i pyszne czekola-
dowe medale, a na zajęciach pla-
stycznych malowały filmowe rybki 
i pieski oraz „pacały” wielkie dzieło 

w formie plakatów jak bohaterowie 
wesołej kreskówki „Chcemy pac-
nąć wielkie dzieło”. Bawiły się także  
w detektywów rozwiązujących kry-
minalne zagadki. 

Drugi dzień festiwalu przywiał 
do „Gromu” chińskiego ducha. 
Uczestnicy festiwalu ozdabiali chiń-
ską kaligrafią lampiony, robili lataw-
ce i papierowe smoki. W kuchni na 
patelni skwierczały zwijane przez 
dzieci sajgonki, można było spróbo-
wać chińskich przypraw i ciasteczek 
z wróżbą. W jednej z sal królowały 
chińskie gry. I wcale nie był to po-
pularny w Polsce chińczyk!

Środa była dniem hinduskim. 
Można było zrobić z masy solnej lub 
gliny figurki Ganeśi (jest to hinduski 
bożek utożsamiany przez dzieci ze 
słonikiem-grubaskiem), ozdabiane 
i malowane różnymi materiałami. 
Dzieci robiły też bardzo popular-
ne w Indiach wyklejanki. Najpierw 
rysuje się dowolny wzór hinduski,  
a następnie się go wykleja na kartce, 
używając np. płatków kwiatów, ka-
mieni, patyczków, brokatu, piasku 
czy muszli. Prace dzieci wyglądały 
przepięknie! Dodatkową atrakcją 
była także tradycyjna hinduska gra 
w krykieta.

Czwartek był dniem irańskim 
– to jedna z najmniej znanych 
dzieciom kultur. Warsztaty kuli-
narne prowadzone przez nasze stu-
dentki pachniały na cały budynek. 
Tradycyjne irańskie chlebki z pieczo-Dzień afrykański. Warsztaty z robienia biżuterii afrykańskiej, rzut kokosem i warsztaty 

kulinarne. Fot. Iwona Królikowska.
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nymi przez dzieci falafelami z ciecie-
rzycy, podawane z trzema rodzajami 
humusu: klasycznym, cytrynowym 
i miętowym, do tego mast esfenaej 
i masto o khiar, czyli jogurty z do-

datkami i sałatka z kuskusu z miętą. 
Największym powodzeniem cieszyło 
się robienie (choć jeszcze większym 
jedzenie) chałwy z orzeszkami pi-
stacjowymi. Wszystkie te przysmaki 

dzieci przygotowywały samodziel-
nie, pod naszym nadzorem! Po tak 
udanej pracy wszystkim należała się 
wspólna konsumpcja zgodna z kul-
turą irańską, czyli na obrusie rozło-
żonym na podłodze. Siedzieliśmy 
na poduszkach i rękoma zajadali-
śmy zrobione wspólnie pyszności. 
Dołączyły do nas ekipy filmowe!

Na warsztatach plastycznych naj-
bardziej podobało się wyplatanie 
z kolorowych włóczek dywanów. 
Dzieci także samodzielnie robiły 
bardzo popularne w Iranie lataren-
ki i ozdabiały je irańską kaligrafią.  
A w co bawią się Irańczycy na świe-
żym powietrzu? W wyścigi konne! 
To ich sport narodowy. Dzieci usta-
wiały się w zaprzęgi i ścigały na są-
siednim boisku. 

Piątek był dniem afrykańskim. 
Malowaliśmy wzory na kamieniach, 
robiliśmy maski obrzędowe i zdo-
biliśmy wazy w afrykańskie wzory  

Dzień chiński. Warsztaty kulinarne, plastyczne oraz gry. Fot. Iwona Królikowska.

Dzień irański. Warsztaty kulinarne, sportowe i plastyczne. Fot. Iwona Królikowska.
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z gniecionego papieru i biżuterii.  
W kuchni królowały banany, ko-
kosy, mango, hibiskus i afrykańskie 
przyprawy.

Na boisku dzieci bawiły się  
w badoo i rzucały kokosem na odle-
głość. Nasza studentka prowadziła 
także warsztaty z tańca afrykańskie-
go!

Szczególne atrakcje, jakich jesz-
cze w historii „Gdyni Dzieciom” 
nie było, przygotowano na sobo-
tę 12 maja. Tego dnia na boisku 
obok naszej uczelni odbyły się 
Koszary Filmowe. Pod tym ha-
słem kryły się widowiskowe po-
kazy kaskaderskie przygotowane 

przez Polską Szkołę Kaskaderów 
Filmowych. Każdy miał szansę 
poznać tajniki charakteryzacji fil-
mowej, spróbować sił w treningu 
prowadzonym przez kaskaderów 
oraz wziąć udział w licznych grach, 
zabawach i konkursach z nagroda-
mi prowadzonych przez studentów 
Koła Aktywnego Pedagoga i Koła 
Psychologicznego. Na zakończenie 
dzieci zobaczyły, jak kręci się wy-
buchową scenę filmową, a następ-
nie uczestniczyły w pokazie przed-
premierowym filmu „Feliks, Net  
i Nika”.

To był bardzo pracowity dla nas 
tydzień, ale było warto! Dzieci były 
zachwycone! Nauczyciele zapisywa-
li się już na przyszłoroczne warszta-
ty i pytali, czy znów będzie, oprócz 
filmów, tyle dodatkowych atrakcji. 
My poznaliśmy wiele niesamowi-
tych osób ze świata filmu: Dereka 
Horna – przewodniczącego CIFEJ 
(Centre International du Film pour 
l’Enfance et la Jeunesse – międzyna-

rodowej organizacji specjalizującej 
się w filmach dla młodych widzów), 
Eugeniusza Gordziejuka ze Studia 
Miniatur Filmowych, który pokazy-
wał, jak robić kreskówki, Agnieszkę 
Mazińską – specjalistkę ds. Festiwali 
SFP, opiekującą się programem 
„Polskie Kino Młodego Widza”,  
z którą przez parę miesięcy wspól-
nie opracowywaliśmy cały plan 
warsztatów.

Organizatorzy zapraszają już nas 
do udziału w przyszłorocznym festi-
walu filmów dla dzieci – wyjątko-
wym, bo dziesiątym. Studentki Koła 
Aktywnego Pedagoga na pewno we-
zmą w nim udział. Mamy nadzieję, 
że dołączą do nas także kolejni stu-
denci AMW.

Na zakończenie składam szcze-
gólne podziękowania za zaanga-
żowanie dla wszystkich Studentek  
z Koła Aktywnego Pedagoga, które 
prowadziły warsztaty! Były wspania-
łe! 

Iwona Królikowska

Zakończenie festiwalu. „Koszary Filmowe” - pokazy kaskaderskie. Fot. Maciej Królikowski

Gry i zabawy. Fot. Maciej Królikowski
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Fundacja Studentów i Absolwentów 
Uczelni Wyższych – Pomeranian 

Students’ Coalition - czyli jak 
kontynuować działalność społeczną 

po studiach?

Fundacja Studentów i Absolwentów 
Uczelni Wyższych – Pomeranian 
Students’ Coalition została założona 
w listopadzie 2009 roku w Gdyni. 
Jej pomysłodawcami, założycielami  
i fundatorami było siedem osób, wśród 
nich głównie absolwenci Akademii 
Marynarki Wojennej oraz osoby stu-
diujące wcześniej na Uniwersytecie 
Gdańskim i w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu. Obecnie członkami funda-
cji oraz osobami z nią współpracujący-
mi są nie tylko osoby ze wspomnianych 
uczelni, ale także z Akademii Morskiej 
w Gdyni, Politechniki Gdańskiej czy 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nasza organizacja zrzesza 20 osób 
i mamy nadzieję, że to grono będzie 
się stale poszerzać. Podczas studiów 

aktywnie działaliśmy w studenckim 
ruchu samorządowym i naukowym, 
na macierzystych uczelniach oraz 
w skali ogólnopolskiej. Fundacja 
umożliwia nam kontynuowanie 
naszych pasji i zainteresowań oraz 
rozwój dzięki wymianie doświad-
czeń z ludźmi, których poznaliśmy 
w trakcie studiowania. Jesteśmy 
przekonani, że ten kapitał wiedzy  
i umiejętności we współdziałaniu 
powinien nie tylko być podtrzy-
many, ale także rozwijany w naj-
bliższych latach. Między innymi  
w tym celu osoby, które mają różne 
plany zawodowe i osobiste, pracują 
i mieszkają na co dzień w innych 
miastach, zdecydowały się na powo-
łanie do życia Fundacji Studentów 
i Absolwentów Uczelni Wyższych 

– Pomeranian Students’ Coalition 
(PSC).

Jednym z najważniejszych powo-
dów, dla których zdecydowaliśmy się 
założyć fundację była chęć kontynu-
owania działalności rozpoczętej pod-
czas studiów. Postanowiliśmy stwo-
rzyć platformę, która pozwoliłaby 
członkom naszej organizacji rozwijać 
swoje zainteresowania i dzięki temu 
służyć pomocą innym. Głównym 
celem naszej fundacji jest podejmo-
wanie działań zmierzających do bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego. 
W tym obszarze chcemy inicjować  
i wspierać projekty, które aktywizu-
ją młodych ludzi do działalności na 
rzecz społeczności lokalnych, rozwi-
jają aktywność obywatelską i poma-
gają w rozwoju i samorealizacji. Nie 
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ograniczamy naszej działalności do 
konkretnej grupy wiekowej lub osób 
z określonego obszaru i instytucji. 
Uważamy, że ludzie młodzi powinni 
być aktywni w jak największej licz-
bie inicjatyw, a ich głos powinien 
być brany pod uwagę przy okazji 
omawiania problemów w skali lo-
kalnej i ogólnopolskiej. W rezultacie 
pozwoli to na rzeczywiste zaistnienie 
dialogu społecznego uwzględniają-
cego wszystkie grupy zainteresowa-
nych, w tym tę, która już niedługo 
może będzie odpowiadała za przy-
szłość naszego miejsca pracy, dziel-
nicy, miasta i regionu. Tym bardziej 
zasadne wydawało się nam stwo-
rzenie organizacji ludzi młodych, 
którzy wykorzystując swoją wiedzę  
i dotychczasowe doświadczenie, 
będą chcieli się nadal rozwijać, a po-
nadto proponować podobne możli-
wości innym.

Decyzja o założeniu PSC w Gdyni 
wynikała z dwóch powodów. Po 
pierwsze, w zdecydowanej większości 

jesteśmy absolwentami AMW, więc 
mogliśmy się zwrócić o pomoc do 
władz uczelni, a po drugie – liczy-
liśmy na otwartość Gdyni na inicja-
tywy pozarządowe. Oba założenia 
okazały się słuszne, o czym już nie-
bawem się przekonaliśmy, otrzymu-
jąc pomoc przy realizacji pierwszych 
projektów organizowanych i współ-
organizowanych przez fundację. 
Po Akademii Marynarki Wojennej 
i mieście Gdynia nawiązywaliśmy 
współpracę kolejno z samorządami 
studentów: Akademii Marynarki 
Wojennej i Akademii Morskiej  
w Gdyni, Urzędem Wojewódzkim, 
Wydziałem Ekonomicznym Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Komisją Uczelni 
Mundurowych, kołami naukowymi 
trójmiejskich uczelni, Parlamentem 
Studentów RP oraz innymi fun-
dacjami i organizacjami z całego 
kraju. Współpraca ta zaowocowa-
ła realizacją lub naszym wsparciem 
wielu projektów, takich jak: Zjazd 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w Gdyni, szkolenia dla gmin woje-
wództwa pomorskiego, Konferencja 
Inauguracyjna Parlamentu Studen-
tów RP na Darze Młodzieży, obóz 
dla studentów pierwszego roku 
„Adapciak”, dni kultury studenckiej 
„Delfinalia”, konferencja nauko-
wa WNHiS, konferencje studenc-
kich kół naukowych, Ogólnopolski 
Bal Podchorążego, Forum Uczelni 
Technicznych czy Gdyński Bal 
Studenta. We wszystkich tych pro-
jektach staraliśmy się pomagać lo-
gistycznie i merytorycznie, a także 
– w miarę możliwości – finansowo. 
W naszej współpracy ważne jest, że 
organizacjom studenckim pozosta-
wiamy dużą autonomię i pełną decy-
zyjność, ograniczamy swoją pomoc 
do kwestii prawnych i finansowych, 
co ma umożliwić im realizację po-
mysłów i rozwijanie umiejętności 
organizacyjnych. Współpraca po-
dejmowana z podmiotami akade-
mickimi i samorządowymi zakłada 
natomiast wykorzystywanie wiedzy 

Założyciele Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition. Fot. Mateusz Kuropatnicki.
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i umiejętności członków fundacji  
w celu efektywniejszej realizacji okre-
ślonych projektów. Mamy nadzieję, 
że ten element naszej działalności 
będziemy nadal rozwijać, wspiera-
jąc organizację równie potrzebnych 
i ważnych przedsięwzięć.

Obszarem, który pozwala nam 
najlepiej realizować nasze cele statu-
towe, są projekty inicjowane i prze-
prowadzane przez fundację. W ciągu 
dwóch lat udało się nam pozyskać 
środki z Urzędu Miasta w Gdyni  
i pomoc od AMW w realizacji dwóch 
projektów organizowanych jako za-
dania publiczne. Pierwszym z nich 
jest Gdyńska Debata Młodych, dru-
gim – Gdyńska Akademia Młodych.

Gdyńska Debata Młodych to 
spotkania, na których ludzie mło-
dzi mogą poruszać tematy ważne dla 
miasta oraz przyszłości ich samych. 
Mogą konfrontować swoje opi-
nie i zadawać pytania autorytetom  
w danej dziedzinie. Dzięki takiej 
formie debaty wszyscy jej uczestni-

cy zyskują szersze spojrzenie, wy-
chodzą z niej z nowymi pomysłami,  
a pewnie i pytaniami, na któ-
re szukają później odpowiedzi. 
Przedłużeniem debat jest biuletyn 
wydawany w wersji elektronicz-
nej i dostępny na stronie projektu.  
W nim znajdują się wywiady z uczest-
nikami debaty oraz opinie ludzi 
młodych, w tym studentów AMW. 
Do tej pory odbyły się trzy debaty. 
Pierwsza z nich zorganizowana zo-
stała w AMW w maju 2011 roku  
i dotyczyła przyszłości ludzi młodych 
na rynku pracy oraz roli wykształ-
cenia. Kolejna debata odbyła się  
w grudniu 2011 roku w AM i była 
poświęcona przyszłości przemysłu 
morskiego w Gdyni, ostatnia nato-
miast w maju tego roku w Muzeum 
Miasta Gdyni i traktowała o kształ-
towaniu ładu przestrzennego nasze-
go miasta. W debatach jako eksperci 
udział wzięli znakomici goście, mię-
dzy innymi: Marek Stępa, Jolanta 
Sołtysik, Piotr Lorens, Stanisław 

Dopierała, Janusz Jarosiński, Roman 
Woźniak, Grażyna Grelowska, Jerzy 
Kojkoł, Daniel Duda, Jerzy Herdzik, 
Karol Korcz i Dominika Kita. To 
dzięki ich wiedzy i doświadczeniu 
mogliśmy zaoferować młodym lu-
dziom tak ciekawą tematykę i prze-
prowadzić bardzo owocne dyskusje. 
Chcemy kontynuować gdyńskie de-
baty młodych. Ich tematyka będzie 
dotyczyć tożsamości gdynian, bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wpływu mediów na kształtowa-
nie rzeczywistości. Jesteśmy otwarci 
na dalsze propozycje. 

Kolejnym projektem jest 
Gdyńska Akademia Młodych, która 
od stycznia do maja 2012 roku od-
bywała się w AMW. Fundacja PSC 
we współpracy z WNHiS zorganizo-
wała cykl wykładów, warsztatów i za-
jęć terenowych, które prowadziła ka-
dra naszej uczelni oraz szkoleniowcy 
fundacji. Do projektu zgłosiło się 
ponad 60 uczniów klas pierwszych 
gdyńskich szkół średnich. Mieli 

Szkolenie dla licealistów organizowane przez Pomeranian Students’ Coalition. Fot. Łukasz Wyszyński.
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oni okazję wziąć udział w blokach 
tematycznych dotyczących historii 
Gdyni, komunikacji międzykultu-
rowej, współpracy w regionie Morza 
Bałtyckiego, budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, roli i zadań 
samorządu terytorialnego i wielu in-
nych. Projekt zakończył się uroczy-
stym wręczeniem dyplomów w Sali 
Senatu AMW przez panią wicepre-
zydent Gdyni Ewę Łowkiel. Mamy 
nadzieję, że po sukcesie pierwszej 
edycji nasze miasto zainteresuje się 
wersją pilotażową i powierzy nam re-
alizację kolejnych odsłon Gdyńskiej 
Akademii Młodych, która przy-
bliża młodym ludziom Akademię  
i Gdynię.

Własnymi siłami pod koniec mar-
ca 2012 roku nasza fundacja prze-
prowadziła szkolenia dla licealistów. 
Projekt ten obejmował dwudniowe 
warsztaty i spotkania szkoleniowe. 
Pierwszego dnia młodzi ludzie do-
wiedzieli się, w jaki sposób założyć 
działalność gospodarczą, jak doko-
nać dobrej autoprezentacji oraz jak 
efektywnie pracować w zespole, dru-
giego zaś uczestniczyli w warsztatach 
w trzech dziedzinach: ekonomicz-
nej, technicznej i humanistycznej. 
Sukces pierwszej edycji zorganizo-
wanej we współpracy z Pomorskim 
Parkiem Naukowo-Technologicznym, 
Gdyńskim Centrum Wpierania 

Przedsiębiorczości oraz uczelniami 
wyższymi przekonał nas o potrzebie 
realizacji tego typu projektów, co też 
zamierzamy robić – przygotowujemy 
kolejną edycję.

Fundacja Studentów i Absol-
wentów Uczelni Wyższych – Pome-
ranian Students’ Coalition stale się 
rozwija i stawia sobie coraz ambit-
niejsze cele. Pod koniec tego roku 
chcemy zorganizować kolejną debatę, 
drugą edycję szkoleń dla licealistów, 
a we współpracy z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 
konferencję poświęconą praktyczne-
mu łączeniu edukacji z rynkiem pra-
cy, a także przygotować się do drugiej 

Gdyńskiej Akademii Młodych. 
Co więcej, chcemy uzyskać status 
organizacji pożytku publicznego,  
co umożliwiłoby przekazywanie 1% 
podatku na cele statutowe naszej 
fundacji. Z pozyskanych środków 
chcielibyśmy na początek urucho-
mić program nagród, a później sty-
pendiów dla najlepszych i najaktyw-
niejszych studentów. 

Obszarów działalności, które nas 
interesują, jest zdecydowanie więcej. 
Mamy nadzieję, że spotykając tak 
życzliwych i pomocnych ludzi jak do-
tychczas, będziemy mogli się nimi za-
jąć. Pragniemy gorąco podziękować 
pracownikom i studentom AMW 
za otwartość i zrozumienie dla na-
szych działań. Szczególnie dziękuje-
my Panu Rektorowi-Komendantowi, 
Dziekanowi Wydziału Nauk Huma-
nistycznych i Społecznych oraz 
Prezydium Samorządu Studentów za 
otwartość na nasze pomysły i inicja-
tywy. Liczymy, że działalność naszej 
fundacji będzie dobrze służyć także 
rozwojowi Akademii.

Wszystkie osoby zainteresowane 
naszą działalnością zapraszamy na 
stronę internetową fundacji PSC 
(www.fundacjapsc.pl) oraz na profil 
na portalu Facebook.

Łukasz Wyszyński
III Gdyńska Debata Młodych organizowana w Muzeum MW. Fot. Monika Narloch.

I Gdyńska Debata Młodych organizowana w AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Czasami wolelibyśmy, żeby ży-
cie było dla nas łaskawsze, żebyśmy 
mogli przejść przez nie tanecznym 
krokiem, omijając wszelkie trud-
ne momenty. Jednak w ten sposób 
pozbawilibyśmy się możliwości roz-
woju i kształtowania samoświado-
mości. Nikt nie wstaje rano, marząc  
o problemach, trudnych przeży-
ciach, które ten rozwój, by mu 
umożliwiły. Jednak życie nie oszczę-
dzi nam niczego i od czasu do czasu 
trzeba zmierzyć się ze stratą, bólem, 
złamanym sercem, a nawet śmier-
cią kogoś bliskiego. Trudne, a na-
wet dramatyczne momenty naszego 
życia zawsze stają się dla nas oka-
zją do wzrostu albo nauki płynącej  
z przeżywania własnej historii. Jeśli 
się przed tym bronimy, życie jest 
cierpliwym nauczycielem i daje nam 
kolejną szansę zdania życiowego eg-
zaminu. Nie wszyscy przechodzą 
próby zwycięsko. Są tacy, którzy 
nigdy nie podnoszą się po trauma-
tycznych zdarzeniach, załamują się, 
tracą sens życia. Nie mnie ich oce-
niać, mogę jedynie pochylić się ze 
współczuciem i trzymać kciuki, aby 
z czasem odnaleźli siłę do zmiany.

Kilka lat temu nastała moda 
na książki z serii „Sekret” Rhondy 
Byrne. Świat na nowo zachłysnął się 
filozofią tak zwanego prawa przycią-
gania. Muszę się przyznać, że i mnie 
idea ta wydała się godna uwagi, więc 
postanowiłam zmienić swoje życie 
zgodnie z tymi zasadami. Prawo 
przyciągania mówi o tym, że wszyst-
ko, czemu poświęcamy uwagę, zaist-
nieje w naszym życiu. Jeśli koncen-
trujemy się na naszych obawach, to 
w końcu ściągniemy je do naszej rze-
czywistości. Sama idea nie jest taka 
nowatorska. Nawet psychologia spo-
łeczna, najbardziej naukowa i oparta 
na eksperymentach, odkryła „samo-

spełniające się proroctwa”. Jednak li-
teratura, o której mowa, posuwa się 
jeszcze dalej. Namawia nas, żebyśmy 

traktowali życie jak wielki katalog,  
z którego możemy zamawiać, co tyl-
ko zechcemy. Musisz skoncentrować 
się na pragnieniu, mieć pozytywne 
nastawienie, a WSZYSTKO poja-
wi się w twoim życiu. Czytając to, 

zaczynasz cieszyć się z tych nowych 
możliwości i nie możesz doczekać się 
cudownych prezentów od wszech-
świata. Już zacierałam ręce na myśl 
o nowym domu, wspaniałym mężu 
i podróży dookoła świata. Sądziłam 
naiwnie, że samo koncentrowanie 
się wyłącznie na jasnej stronie życia 
uwolni mnie od problemów. Z każ-
dą przeczytaną na ten temat książką 
wzrastał mój optymizm, ale kłopo-
tów nie ubywało. Przypomniałam 
sobie na szczęście, że życie to nie 

bajka, a praca nad własnym charak-
terem to coś więcej niż samo rado-
wanie się pięknym, jasnym dniem.

Trudne sytuacje powodują, że 
zrzucamy z twarzy wszelkie maski. 
Cała prawda o naszym charakterze 
wychodzi na jaw. To doskonały mo-
ment, żeby przyjrzeć się tej słabszej 
stronie nas samych. Zaakceptować, 
że czasem jesteśmy bezsilni, samotni, 
zagubieni i nie wiemy, co dalej mamy 
robić ze swoim życiem. Użalamy się 
nad sobą, nie potrafimy pogodzić się 
ze stratą, chorobą, złamanym sercem 
lub inną życiową tragedią. Jest czas 
na opłakiwanie straty, ale nie może 
on trwać w nieskończoność. Póki nie 
pogodzimy się z tym, że życie takie, 
jakie znaliśmy przed tragedią, już 
nie istnieje, póki tęsknimy za prze-
szłością, póty nie możemy wyruszyć  
w dalszą podróż. To, że coś się defi-
nitywnie skończyło, oznacza zawsze 
początek czegoś nowego. Jesteśmy  
w ciągłym procesie przemian, czy 
nam się to podoba, czy nie. Zawsze 
coś w naszym życiu umiera: złu-
dzenia, dawne plany, przekonania, 
ale powstaje wtedy miejsce, żeby 
urodziło się coś nowego. Po każdej 
porażce, trudnej sytuacji, dramacie 
możemy stać się silniejsi i lepsi. To 
dobry moment, aby przyjrzeć się 
sobie, być ze sobą szczerym, poznać 
zarówno te mocne strony swojego 
charakteru, jak i te gorsze cechy, 
głęboko skrywane. Każdy ma swoją 
sferę bezpieczeństwa, coś, czym nie 
chce się dzielić z innymi. Jednak jeśli 
okłamujemy sami siebie, przyjmując 
fasadę, którą stworzyliśmy dla świa-
ta, za swoje prawdziwe „Ja”, nigdy 
nie dowiemy się, jaka siła tkwi w na-
szym wnętrzu. Paradoksalnie, aby ją 
odkryć, musimy jednak przyznać się 
do swoich słabości, wad, błędnego 
myślenia, krzywdzących przekonań 

Okiem psychologa

Życie to nie bajka
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i tego wszystkiego, co tak skrzętnie 
chowamy w zakamarkach swojej 
duszy. Zabawne jest to, że ponieważ 
wszyscy ukrywamy ten sam sekret – 
gorszą stronę naszej natury – prze-
staje to być już sekretem. Każdy  
z nas ma swojego gorszego brata bliź-
niaka, który w najmniej odpowied-
nim momencie wyskakuje jak diabeł 
z pudełka z całym repertuarem że-
nujących zachowań. Właśnie trudne 
sytuacje są najlepszym momentem, 
żeby poznać skrywaną część wła-
snego „Ja” i zaakceptować tę mniej 
doskonałą część siebie. Gwarantuję, 
że jest to jedyny sposób, aby zapano-
wać nad nią, a wtedy przestanie ona 
rozbijać nam życie na kawałki. Jeśli 
udajemy, że nie mamy tej ciemnej 
strony, zwanej przez psychoanality-
ków cieniem, to 
rozpanoszy się ona 
w naszym życiu, 
powodując kłopo-
ty, poczucie niższo-
ści oraz psując nam 
relacje z ludźmi. 
Jeśli uda się nam 
wybaczyć sobie tę 
gorszą stronę na-
szej osobowości, to 
ta jasna nabierze mocy i będziemy  
w stanie przezwyciężyć wszelkie 
trudności. Poza tym poprawią się 
nasze relacje z innymi. Gdy akceptu-
jemy własną ciemną stronę, nie gor-
szymy się już tak bardzo słabościami 
innych ludzi.

Kiedy życie toczy się w miarę spo-
kojnie, stres jest na stałym poziomie, 
żyjemy jakby na autopilocie, wszyst-
ko toczy się znanym torem. Dopiero 
tornado, które przejdzie przez nasze 
życie, zmusza nas do tego, abyśmy 
się obudzili. To ból i niepokój spra-
wiają, że pragniemy coś zmienić, za-
stanawiamy się nad sobą i przegląda-
my nasze przekonania. Trudności i 
dramaty są najlepszymi nauczyciela-
mi, o ile jesteśmy gotowi przyjąć ich 
lekcje. Część osób skupia się jedynie 
na tym, aby natychmiast pozbyć się 

negatywnych uczuć za pomocą środ-
ków odurzających, ucieczki w pracę, 
hobby czy podjęcie działalności spo-
łecznej. Pozbawiają się wtedy szansy 
na rozwój i naukę płynącą z cier-
pienia albo błędów, które popełnili. 
Nie oszukujmy się, część tragedii to 
wynik naszych działań, choć wole-
libyśmy obwiniać za nie świat bądź 
innych ludzi. Wzięcie odpowiedzial-
ności za własne błędy to jeden z pod-
stawowych egzaminów, który kiedyś 
powinniśmy wreszcie zaliczyć. Jeśli 
naszym zdaniem to my zostaliśmy 
skrzywdzeni, jest to doskonała oka-
zja do nauki przebaczania i miłości 
pomimo błędów innych osób. 

Tragedie, które czasem nas doty-
kają, sprawiają, że nasze życie dzie-
li się na okres przed i po dramacie. 

Nic już nie będzie takie samo, my 
już nie będziemy tymi samymi oso-
bami. Odbudowujemy swoje życie 
od początku, a sytuacja spala na po-
piół nasze fałszywe przekonania, na 
których opieraliśmy swoje poczucie 
wartości. Umierają iluzje, fantazje, 
wszystko ulega przewartościowaniu. 
Część osób na siłę próbuje udawać, 
że nic się nie stało, chce zatrzymać 
dawne życie, które właściwie prze-
stało istnieć. Jedynym sposobem, 
żeby podnieść się i wyruszyć w dal-
szą podróż, to pogodzić się ze stra-
tą. Uwierzyć, że jeszcze coś dobre-
go czeka na nas za zakrętem, że nie 
wszystko stracone. Póki oddychamy, 
czujemy i mamy sprawny umysł, 
możemy wszystko zacząć jeszcze raz. 
Nawet jak nie znamy całego planu 
na dalszą część życia, on będzie się 

pojawiał wraz z każdym kolejnym 
krokiem, który zrobimy.

Gdy jesteśmy w samym oku cy-
klonu, gdy sytuacja przypiera nas 
do muru, a nam wydaje się, że zaraz 
zabraknie nam oddechu, należy pa-
miętać, że posiadamy znacznie więk-
sze rezerwy siły, które pomogą nam 
przezwyciężyć trudności. Człowiek 
potrafi znieść wiele, podnieść się 
nieskończoną ilość razy, odbudować 
to, co zostało zniszczone. Nie należy 
ulegać podszeptom, że teraz to już 
koniec, wszystko stracone. Zawsze 
jest rozwiązanie, zawsze jest sposób, 
aby nabrać sił do dalszej walki, są też 
towarzysze niedoli, którzy chętnie 
pomogą, jeśli damy im szanse.

Oczywiście, są też jasne momen-
ty w naszym życiu. Codziennie nie 

musimy zmagać się 
z przeciwnościami 
losu. Warto czasem 
z wdzięcznością spoj-
rzeć na to, co już uda-
ło nam się osiągnąć, 
skoncentrować się na 
tym, co posiadamy, 
umiemy, a nie tylko 
na brakach i niedo-
statkach. Optymizm 

jest cechą jak najbardziej pożądaną. 
Pomaga nam podejmować nowe wy-
zwania, stawiać sobie cele do reali-
zacji, wierzyć, że zawsze coś dobrego 
czeka na nas za zakrętem. Zamiast 
ignorować trudności lub problemy 
zabiera się z zapałem do szukania 
rozwiązań. Badania potwierdzają, że 
osoby z dobrym nastawieniem do 
życia i siebie samych żyją dłużej. 

Zachwycanie się życiem jest 
możliwe, mimo że czasem doświad-
czamy bólu lub widzimy cierpienie  
w oczach innych osób. Tak jak mówi 
„Desiderata”: „(…) Z całym swym 
zakłamaniem, znojem i rozwianymi 
marzeniami, ciągle jeszcze ten świat 
jest piękny. Bądź uważny i staraj się 
być szczęśliwy (…)”.

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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Brąz naszego studenta na 
Mistrzostwach Polski Młodzieży

W dniach 31 marca – 1 kwietnia w Opolu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo. To najważniejsza 
impreza w kraju dla zawodników do 22. roku życia. Wielki sukces osiągnął pchor. Roman Błoński, który za-
jął III miejsce w kategorii wagowej 90 kg. Nie jest to pierwsze podium naszego studenta – na początku marca 
wywalczył złoto na Mistrzostwach Wojska Polskiego.

Warto zaznaczyć, iż w zawo-
dach tej rangi startowali najlepsi 
obecnie w kategorii wiekowej do 
22 lat zawodnicy w Polsce. Do mi-
strzostw zakwalifikował się rów-
nież Michał Strychacki, student 
cywilny Wydziału Mechaniczno-
-Elektrycznego, który w kategorii 
wagowej 73 kg zajął XII miejsce.

Wojciech Mundt

Zdjęcia:
Górne - medaliści mistrzostw. 
Dolne od lewej: Dyplom i medal oraz  
pchor. Roman Błoński. 
Fot. Archiwum AMW.
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Reprezentanci 
Akademii mogli 
startować w mi-
strzostwach, gdyż 
wcześniej, pod-
czas półfinałów  
w Lesznie, wy-
walczyli awans 
do ścisłego gro-
na 36 najlep-
szych pływaków. 
Mimo tak wyso-

kiego poziomu rywalizacji nasi za-
wodnicy odnieśli na tegorocznych 
mistrzostwach sukcesy! W kategorii 
uczelni społeczno-przyrodniczych  
bsm. pchor. Dariusz Świerzb dwu-
krotnie wywalczył II miejsce – na 100  
i 50 m stylem klasycznym, natomiast 
st. mat pchor. Radosław Jóźwiak był 
piąty na 100 m stylem grzbietowym.

Wojciech Mundt

W sobotę 21 kwietnia na basenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się finały Akademickich 
Mistrzostw Polski w Pływaniu. Dwa srebrne medale zdobył bsm. pchor. Dariusz Świerzb, a V miejsce zajął 
st. mat pchor. Radosław Jóźwiak. Warto podkreślić, że uczestnikami zawodów byli między innymi reprezen-
tanci pływackiej kadry narodowej oraz wielokrotni medaliści mistrzostw Polski.

Medale na Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Pływaniu

Od lewej: st. mat pchor. Radosław Jóźwiak, bsm. pchor. Dariusz 
Świerzb. Fot. Archiwum AMW.

Finałowy start. Fot. Archiwum AMW.
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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).

Leszek FLIS                                                 
Geometria wykreślna. 
Część 2. Metody transformacji rzutów

Skrypt obejmuje wiedzę z geometrii wykreśl-
nej w zakresie niezbędnym w pracy inżyniera 
mechanika. W części 2 przedstawiono metody 
transformacji rzutów.

Rok wydania: 2011
Objętość: s. 60

Cena: 12,50 

red. nauk. Dariusz BUGAJSKI
Międzynarodowe Prawo Humanitarne, 
tom II

Kolejny tom „Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego” porusza głównie problematy-
kę wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku. Aż 
sześć artykułów w całości lub części poświęco-
nych jest temu zagadnieniu.

Rok wydania: 2011
Objętość: s. 237

Cena: 16,90

Ostatnio wydane




