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Kręcimy LipDub
Studencie, wykładowco, pracowniku!!! Będziemy kręcić LipDub, kręć razem z nami!!! Zapraszamy do udzia-
łu osoby kreatywne i lubiące się bawić. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydium Samorządu 
Studentów. Patronat nad filmem objął prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW. Wszyst-
kich zainteresowanych udziałem w akcji, chcących pokazać swoje zdolności i pomysły prosimy o kontakt 
(kultura@samorzad.amw.gdynia.pl lub Albert Popławski, tel. 507 610 351).



4 Nr 6

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

90 lat Akademii Marynarki 
Wojennej

W roku akademickim 2012/2013 przypada jubileusz 90-lecia Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia przez 
ten czas nieprzerwanie kształci kadry marynarskie. Jej dzieje zostały opisane w książce Akademia Marynarki 
Wojennej. Zarys dziejów 1922–2012, której autorem jest dr hab. Dariusz Nawrot. Pozycja została wydana z 
okazji jubileuszu i przekazana m.in. Prezydentowi RP i Królowej Elżbiecie II.
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Za przekazane pamiątkowe książ-

ki zostały nadesłane podziękowania  
z Kancelarii Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego i od 
Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety 
II. W związku z tym, że część hi-
storii naszej uczelni dotyczy Wysp 
Brytyjskich, listy i książki zosta-
ły również wysłane do premiera 
Wielkiej Brytanii oraz burmistrzów: 
Okehampton i Plymouth. To właśnie 
tam ówczesna Szkoła Podchorążych 
Marynarki Wojennej znalazła schro-
nienie w czasie II wojny światowej, 
co pozwoliło jej nie przerywać proce-
su kształcenia przyszłych kadr. 

Historia Akademii Marynarki 
Wojennej rozpoczyna się w 1922 
roku, kiedy to szef Departamentu 
dla Spraw Morskich wiceadmi-
rał Kazimierz Porębski 1 paździer-
nika nakazał utworzyć Oficerską 
Szkołę Marynarki Wojennej. Nowa 
szkoła powstała w Toruniu i mia-
ła tylko jeden wydział. Pierwszym 
komendantem został komandor 
porucznik Adam Mohuczy. W dniu  
19 października 1928 roku zmie-

niono dotychczasową nazwę szkoły 
na Szkołę Podchorążych Marynarki 
Wojennej, dając tym samym wy-
raz szacunku dla tradycji szkół woj-
skowych Królestwa Kongresowego. 
Wspomniano już wcześniej, iż  
II wojna światowa w zasadzie nie 
przerwała procesu dydaktycznego, 
gdyż już 25 listopada reaktywo-
wano w Wielkiej Brytanii Szkołę 
Podchorążych Marynarki Wojennej. 
Mieściła się ona w bazie morskiej 
w Devonport, na ORP „Gdynia”.  
W 1944 roku została przeniesiona 
do Okehampton.

Wojna wiele zmieniła, nie tyl-
ko w świadomości, ale również  
w geografii. Jedną z tych zmian było 
polskie Wybrzeże, które rozrosło 
się do ponad 500 km. Potrzebne 
były kadry, które mogłyby zasilić 
Marynarkę Wojenną. Naczelny do-
wódca Wojska Polskiego marsza-
łek Polski Michał Rola-Żymierski 
wydał 18 stycznia 1946 roku roz-
kaz utworzenia wojskowej szkoły 
morskiej. Tak powstała Oficerska 
Szkoła Marynarki Wojennej, ale 

już w nowej siedzibie, na Oksywiu,  
u wrót Bałtyku. Już kilka lat później, 
bo 11 czerwca 1955 roku, zosta-
ła przekształcona w Wyższą Szkołę 
Marynarki Wojennej. Doceniono 
rozwój naukowy i dydaktyczny 
szkoły i 17 lipca 1987 roku przy-
znano jej pełne prawa akademickie. 
Doprowadziło to do utworzenia 
Akademii Marynarki Wojennej, 
która dziś jest państwową uczelnią 
wyższą otwartą na potrzeby eduka-
cyjne całego Wybrzeża, która kształci 
zarówno studentów wojskowych, jak 
i cywilnych oraz kadry marynarskie. 
W jej ofercie dydaktycznej można 
znaleźć 11 kierunków studiów I stop-
nia i 6 kierunków studiów II stopnia. 
Można również poszerzać wiedzę na 
kilkunastu kierunkach studiów po-
dyplomowych, a już niedługo będzie 
można rozpocząć studia doktoranc-
kie. Stały rozwój nie przeszkadza jej 
w kultywowaniu bogatych tradycji, 
które odzwierciedla jej przesłanie 
„Amor Patriae Suprema Lex”.

Wojciech Mundt

Pierwsza siedziba Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, wygląd współczesny. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Zdjęcie górne: Toruń, Koszary Racławickie - ówczesna siedziba Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.
Zdjęcie dolne: Siedziba uczelni w Bydgoszczy w latach 1938-1939. Fot. Krzysztof Miłosz
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Wizyta Dowódcy Sił Morskich 
Niemiec

W środę 20 lutego gościem Akademii Marynarki Wojennej był dowódca Sił Morskich Niemiec admirał floty 
Axel Schimpf. W uczelni przebywał w ramach wizyty w Marynarce Wojennej RP. Dowódca Deutsche Marine 
spotkał się z rektorem-komendantem AMW kontradmirałem dr. inż. Czesławem Dyrczem. W trakcie wizyty 
zapoznał się z bazą dydaktyczno-naukową uczelni, jej zadaniami oraz procesem kształcenia studentów.

Zdjęcia od góry: Kontradmirał dr inz. Czesław Dyrcz wręcza Dowódcy Sił Morskich Niemiec pamiątkową tabliczkę z logiem uczelni. 
Zapoznanie się z bazą naukowo- dydaktyczną - wizyta w trenażerze broni strzeleckiej „Śnieznik”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Na powitanie dowódcy Deutsche 
Marine została uroczyście podniesio-
na flaga Niemiec. Delegację przyjął 
osobiście rektor-komendant AMW 
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz 
wraz ze swoim zastępcą kmdr. dr. 
inż. Mariuszem Mięsikowskim. 
Gospodarze oprowadzili gościa po 
uczelni. Admirała Schimpfa bardzo 
zainteresowały laboratoria i pracownie 
wykorzystywane do ćwiczeń i szko-
leń podchorążych. Zaprezentowano 
symulatory, trenażery, sale wykłado-
we oraz nowo wybudowaną bibliote-
kę, która zrobiła ogromne wrażenie 
na niemieckim dowódcy. Admirał 
Schimpf zwiedził również Salę 
Tradycji, w której miał okazję poznać 
część historii naszej uczelni.

W czasie spotkania rektor-ko-
mendant odpowiadał na liczne py-
tania gościa dotyczące m.in. procesu 
kształcenia studentów wojskowych,  
a także relacji między nimi a studen-
tami cywilnymi. Admirał Schimpf 
porównywał niemiecki i polski system 
kształcenia, a jednocześnie poszuki-
wał nowych form współpracy mię-
dzy Akademią Marynarki Wojennej  
w Gdyni a jej niemiecką odpowied-
niczką - Marineschule Mürwik. 

Wojciech Mundt
Zdjęcia od góry: Pokaz w pracowni broni rakietowej i artylerii. Wizyta w symulatorze mostka 
nawigacyjnego. Okręt podwodny typu „Kobben”. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Zdjęcia od góry: Zapoznanie się z 90-letnią historią uczelni - rektor-komendant AMW kontradmirał dr inz. Czesław Dyrcz przedstawia 
dowódcy Sił Morskich Niemiec admirałowi floty Axelowi Shimpfowi zdjęcia (współcześnie wyglądających) poprzednich siedzib Akademii 
Marynarki Wojennej w Toruniu i Bydgoszczy. Admirał Shimpf dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej w Sali Tradycji Akademii Marynarki 
Wojennej. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Akademia Marynarki Wojennej 
zagrała dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy

Za 2035 zł wylicytowany został rejs jachtem Akademii Marynarki Wojennej s/y „Admirał Dickman”. Zwy-
cięzca będzie mógł wziąć udział w regatach Tall Ships Races. Licytacja została przeprowadzona w ramach 
21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku uczelnia włączyła się w pomoc Orkiestrze. 
Wszystkie akcje pozwoliły na zebranie kwoty ponad 8400 zł.

W ramach aukcji prowadzo-
nych na rzecz 21. Finału WOŚP 
Akademia zaoferowała rejs jach-
tem s/y „Admirał Dickman” (typu 
Delphia 40) m.in. na jednym z od-

cinków regat Tall Ships Races na 
trasie: Gdynia - Arhus - Helsinki - 
Ryga - Szczecin - Gdynia. Zwycięzca 
może zabrać osobę towarzyszącą.  
W czasie rejsu poznają podstawy 

żeglowania zarówno w teorii, jak  
i w praktyce. Zobaczą, na czym po-
legają praktyki żeglarskie studentów. 
Praca na żaglach, wachta przy sterze, 
przez parę dni wcielą się w prawdzi-

Na rzecz WOŚP kwestowali studenci Akademii Marynarki Wojennej, zarówno wojskowi, jak i cywilni. Fot. Krzysztof Miłosz.
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W ramach imprez zorganizowanych w Akademii Marynarki Wojennej jeszcze przed 21. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
odbyła się próba bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym jedzeniu zupek błyskawicznych; studenci mogli wziąć udział w koncertach, zobaczyć 
pokazy tańca, zdobyć informacje i poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, a nawet spróbować swoich sił w rugby. Fot. Krzysztof Miłosz.
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W uczelni kwestowanie na rzecz WOŚP rozpoczał osobiście prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

W Klubie MW „Riwiera” wystąpił chór AMW, uczelnia miała również stoisko promocyjne. Fot. Krzysztof Miłosz.

wych żeglarzy pod czujnym okiem 
wykładowców uczelni. 

Rejs to nie jedyne przedsięwzię-
cie, które zorganizowała uczelnia  
w ramach WOŚP. Akademia zagrała 
dla WOŚP już w czwartek 10 stycz-
nia, kiedy to w uczelni rozpoczęli 
kwestowanie jej studenci-wolonta-
riusze. W tym dniu odbyły się kon-
certy zespołów Comise i Nobody, 
pokaz tańca w wykonaniu zespołu 
Jump Style, a także próba ustano-

wienia rekordu Guinnessa w jedno-
czesnym jedzeniu zupek błyskawicz-
nych. 

Natomiast w niedzielę, w cza-
sie 21. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, ruszyła cała 
lawina przygotowanych akcji. 
Akademia dzień rozpoczęła od 
udziału w imprezach w Klubie 
Marynarki Wojennej „Riwiera”. Tam 
można było nabyć uczelniane gadże-
ty i wylicytować przedmioty poda-

rowane przez Akademię. Od rana 
w Trójmieście kwestowali studenci 
AMW, którzy byli wolontariusza-
mi przy sztabach WOŚP w Gdyni: 
Teatrze Miejskim i YMCA. Udało im 
się zebrać prawie 5 tysięcy złotych. 
W teatrze odbyła się także finałowa 
gdyńska licytacja WOŚP. Uczelnia 
przekazała pamiątkowy dzwon okrę-
towy, który został sprzedany za 700 
złotych. Podarowała również na licy-
tację egzemplarze książki Akademia 
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Marynarki Wojennej. Zarys dziejów 
1922-2012, która została wydana  
z okazji 90-lecia uczelni. Oprócz 
rejsu na specjalnych aukcjach 
można było także wylicytować 
udział w szkoleniu poligonowych 
„Leadership”, które co roku prze-

chodzą podchorążowie pierwszego 
rocznika. W czasie zajęć muszą m.in. 
zbudować tratwę i przeprawić się nią 
przez jezioro. Na trzy dni tego szko-
lenia AMW zaprosiła śmiałków, któ-
rzy chcą się sprawdzić w czasie pracy 
w grupie, a także nabyć umiejętno-

ści dowodzenia i kierowania ludźmi 
podczas dużego wysiłku fizycznego 
i psychicznego. Zgrupowanie odbę-
dzie się w Akademickim Ośrodku 
Szkoleniowym w Czernicy. 

Akademia Marynarki Wojennej 
od wielu lat stara się wspierać różne 
akcje charytatywne, w tym WOŚP. 
Kadra, pracownicy i studenci bio-
rą również udział w honorowym 
krwiodawstwie, uczelnia od wielu 
lat zwycięża konkursu „Młoda krew 
ratuje życie”. Społeczność AMW,  
a zwłaszcza studenci, często inicju-
je kolejne akcje. W grudniu został 
zorganizowany „Kufer Świętego 
Mikołaja”, a była to zbiórka odzieży, 
słodyczy, artykułów chemicznych, 
zabawek, gier i książek dla dzieci. 
Uczelnia pomaga również milusiń-
skim, organizując koncerty wspie-
rające schronisko dla bezdomnych 
zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni.  

Wojciech Mundt

Na licytację w Teatrze Miejskim prowadzoną przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka Akademia Marynarki Wojennej wystawiła replikę 
dzwonu okrętowego wraz z pamiątkową tabliczką oraz książki wydane z okazji 90-lecia uczelni. Fot. Krzysztof Miłosz.

W licytacji w Teatrze Miejskim brali udział również studenci AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Akademickie ferie dla dzieci
W piątek 22 lutego zakończyły się ferie dla dzieci w Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia już po raz 
trzeci zorganizowała zajęcia sportowo-rekreacyjne dla „swoich pociech”. Uczestniczyły w nich dzieci kadry  
i pracowników AMW. Program ferii był bardzo napięty; zajęcia sportowe odbywały się na przemian z innymi 
formami aktywności, np. warsztatami plastycznymi. Półkolonie przygotowała kadra Studium Ogólnowoj-
skowego przy współudziale Wydziału Wychowawczego AMW.

Dzieci biorące udział w zimowisku - pierwszy dzień, tuż po podniesieniu flagi państwowej. Fot. Krzysztof Miłosz.

Dzieci rozpoczęły półkolonie  
w poniedziałek 18 lutego. Każdego 
dnia musiały wcześnie wstać, gdyż 
do uczelni przyjeżdżały razem ze 
swoimi rodzicami, którzy rozpo-
czynali pracę. Mimo iż pobudki nie 
zawsze należały do najłatwiejszych, 
to za każdym razem z uśmiechem 
uczestniczyły w zajęciach. Dla naj-
młodszych dzieci był to duży wysi-
łek, ponieważ każdy dzień okazywał 
się bardzo intensywny. Codziennie 
miały zajęcia na basenie, trzy razy 
w ciągu tych pięciu dni spędzały 
po dwie godziny na nauce jazdy na 
łyżwach w hali „Olivia”. W czasie 
półkolonii ponad pięć godzin po-

święcały na zajęcia ogólnorozwojo-
we i naukę gier zespołowych na hali 
sportowej.

Nie tylko jednak zajęcia spor-
towe przygotowano dla dzieci, ale 
wiele innych atrakcji. Dzieci mo-
gły dać upust swojej wyobraźni na 
warsztatach plastycznych, podczas 
których rysowały, kleiły, a nawet 
projektowały ubrania. Efektem 
ich pracy był własnoręcznie wy-
konany bukiet kwiatów, który 
na zakończenie akademickich fe-
rii wręczyły rektorowi-komen-
dantowi AMW kontradmirałowi  
dr. inż. Czesławowi Dyrczowi  
w podziękowaniu za zorganizowa-

nie dla nich wypoczynku. Dzieci 
uczyły się również podstaw foto-
grafii. Bardzo ciekawe były również 
zajęcia na temat gadżetów, których 
używał filmowy bohater – agent 
James Bond. To jednak nie koniec 
atrakcji, które przygotowała dla 
nich uczelnia. Dzieci odwiedziły po-
nadto Pracownię Broni Rakietowej  
i Artylerii, gdzie odbył się pokaz 
strzelań artyleryjskich. Mogły zoba-
czyć, jak wyglądają armaty okręto-
we oraz na czym polega ich użycie. 
Dzieci zwiedziły również okręt pod-
wodny, który znajduje się na terenie 
uczelni. Przekonały się, jak mało 
miejsca jest w takich jednostkach,  
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Dzieci brały udział w podniesieniu flagi państwowej wraz ze studentami wojskowymi uczelni. Fot. Krzysztof Miłosz.

Były zajęcia na hali sportowej, w tym nauka gry w koszykówkę i unihokeja. Dziewczynki też sporo czasu spędzały na sali walki wręcz, gdzie 
miały różne zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe. Fot. Krzysztof Miłosz.
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a trzeba tam przebywać i wykony-
wać zadania.

Każdy dzień był zorganizowany 
tak, aby dzieci mogły uczestniczyć 
zarówno w zajęciach sportowych, 
jak i pozasportowych. Codziennie 
miały też zapewnione drugie śniada-
nie i obiad w akademickiej stołówce. 
Dzień zaczynały o 7.30, a kończyły  
o 16:00. Zmęczone, ale uśmiech-
nięte. Wieczorem, po powrocie do 
domu, nie miały już na nic siły. 
Następnego dnia odzyskiwały jed-
nak energię i pełne zapału przystę-
powały do zajęć. Pod koniec ferii 
pytały, czy latem uczelnia również 
zorganizuje podobne półkolonie.

Na spotkaniu z władzami uczel-
ni opowiadały o swoich wrażeniach,  
o tym, co im się najbardziej podo-
bało, ale też o tym, co im nie od-
powiadało. W sumie każde dziecko 
znalazło coś dla siebie. Ferie były 
okazją do zawarcia nowych przy-
jaźni, choć trzeba przyznać, że część 
dzieci to już „weterani” akademic-
kich półkolonii, dla których była to 
już trzecia edycja. Warto zaznaczyć, 
iż w tym roku po raz pierwszy po-
magały w opiece nad dziećmi stu-
dentki pedagogiki Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Społecznych, 
dla których była to praktyka i moż-
liwość zdobycia nowych doświad-
czeń. 

Po raz pierwszy uczelnia zor-
ganizowała półkolonie dla dzieci 
kadry i pracowników w ubiegłym 
roku, właśnie w okresie ferii zimo-
wych. Później przyszła letnia edycja,  
a w tym roku ponownie zimowa. 
Mimo iż każdy dzień jest napraw-
dę intensywny, to liczba chętnych 
gwałtownie wzrasta. W pierw-
szej edycji uczestniczyło 25 dzie-
ci, a w tegorocznej już 42. Ferie  
w Akademii są wspaniałą okazją nie 
tylko do aktywnego spędzenia cza-
su, ale także do nauki wielu nowych 
rzeczy. 

Wojciech Mundt

Chłopców bardzo interesowały zajęcia w symulatorze strzeleckim „Śnieżnik”. Zajęcia na 
basenie  odbywały się w dwóch grupach: dla poczatkujących i zaawansowanych. Te dzieci, 
które zaczynały swoją przygodę z pływaniem miały zajęcia w brodziku. Natomiast grupa 
zaawansowana doskonaliła swoją technikę na 25 metrowym basenie pływackim.  
Fot. Krzysztof Miłosz.
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Zimowisko odbywało się nie tylko na sportowo, ale również twórczo. Dzieci uwielbiały zajęcia plastyczne z Panią Zosią Bohdanowicz. Był 
także wykład na temat gadżetów używanych przez filmowego tajnego agenta Jamesa Bonda oraz prakltyczne zajęcia dotyczące podstaw 
fotografii. Natomiast symulator siłowni okrętowej odwiedzili nie tylko chłopcy, gdyż zainteresowanie było bardzo duże. Dużo przeżyć 
dostarczyło lodowisko, a dla części nauka jazdy na łyżwach, upadki wcale nie były bolesne. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Dzieci miały również czas na drugie śniadanie i obiad, posiłki spożywały na stołówce akademickiej. Na koniec zimowiska wraz ze swoimi 
opiekunami i organizatorami dzieci spotkały się z władzami uczelni. W podziękowaniu wręczyły bukiet kwiatów wykonany przez siebie na 
zajęciach plastycznych rektorowi-komendantowi AMW kontradmirałowi Czesławowi Dyrczowi. Natomiast zastępca rektora kmdr Mariusz 
Mięsikowski otrzymał słodki upominek. Dzieci podziękowały również studentkow pedagogiki, które nimi się opiekowały. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Występ chóru Akademii Marynarki 
Wojennej na „Shanties 2013”

W dniach 21–24 lutego w Krakowie, w Centrum Kultury „Rotunda”, odbył się XXXII Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties”. W tym roku hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Hej, me Bał-
tyckie Morze”. W ciągu czterech dni festiwalu można było posłuchać dziewięciu koncertów, na których wy-
stąpiły takie sławy muzyki szantowej, jak: Jerzy Porębski, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Zejman & 
Garkumpel, Mietek Folk, Ryczące Dwudziestki, Cztery Refy… i wiele innych, a wśród nich chór Akademii 
Marynarki Wojennej.

Nasz chór otrzymał zaproszenie 
do wzięcia udziału w najważniejszej 
imprezie szantowej w Polsce drugi 
raz z rzędu. Ubiegłoroczny występ 
i spontaniczna reakcja publiczności 
spowodowały, że organizatorzy festi-
walu zaproponowali udział chórowi 
AMW w dwóch tegorocznych kon-
certach: szanty klasycznej i finało-
wym.

Oba koncerty odbyły się w nie-
dzielę 24 lutego; pierwszy pod hasłem 
„Bałtyk szanta”, drugi – „Dookoła 
Bałtyku”. W obu koncertach chór 
AMW wystąpił w towarzystwie 
gwiazd polskiej sceny szantowej. 
Rewelacyjnie zaprezentował się rów-

nież inny chór z Gdyni – Męski 
Chór Szantowy „Zawisza Czarny”, 
który uczestniczył w festiwalu po raz 
pierwszy.   

Portal marynarzy i żeglarzy 
– Tawerna Skipperów tak pod-
sumował występ naszego chóru:  
W tym roku po raz drugi Kraków 
miał przyjemność gościć chór 
Akademii Marynarki Wojennej 
z Gdyni. Niezwykle ciepło przy-
jęty podczas swojego debiutu na 
„Shanties” przed rokiem, również  
i tym razem podbił wraz ze swoją dyry-
gentką serca festiwalowej publiczności.

Chór Akademii Marynarki 
Wojennej odniósł jeszcze jeden 

sukces. Nagrodę im. Jerzego Fijki – 
„Galion” dla najsympatyczniejszej 
wykonawczyni zdobyła Małgorzata 
Rolak, dyrygentka chóru. Pani dyry-
gent oraz całemu chórowi Akademii 
Marynarki Wojennej gratulujemy 
udanego występu i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Więcej na temat samego festiwalu 
„Shanties 2013” można przeczytać 
na stronie portalu marynarzy i żegla-
rzy pod adresem: http://www.tawer-
naskipperow.pl/shanties-2013---hej-
-me-baltyckie-morze,2876,artykul.
html

Mariusz Mięsikowski

Chór Akademii Marynarki Wojennej wystąpił jako gwiazda wieczoru. Fot. Mariusz Mięsikowski.
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Zimowy rejs studentów 
wojskowych

Przebytych ponad 1800 mil morskich, 194 godziny na morzu – tak wyglądała praktyka zimowa studentów 
wojskowych piątego i pierwszego rocznika. W piątek 8 lutego o godzinie 10 podchorążowie powrócili do 
Gdyni na pokładzie okrętu szkolnego ORP „Wodnik”. To pierwsza zimowa praktyka najmłodszych pod-
chorążych, dotychczas w rejsie zimowym brali udział tylko studenci wojskowi ostatniego rocznika. Wszyscy 
zapoznali się z zimowymi warunkami hydrometeorologicznymi i nawigacyjnymi panującymi na Morzu Bał-
tyckim oraz w Cieśninach Bałtyckich.

W sumie 70 studentów woj-
skowych (45 piątego rocznika i 25 
pierwszego rocznika) wzięło udział  
w rejsie zimowym na ORP 
„Wodnik”. Zaokrętowani pod-
chorążowie to studenci wojskowi 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego oraz Wydziału Mecha-
niczno-Elektrycznego Akademii 
Marynarki Wojennej. W czasie 
praktyki pokonali ponad 1800 mil 
morskich i spędzili 194 godziny na 
morzu. Dla studentów pierwszego 

rocznika była to pierwsza praktyka  
w czasie studiów i do tego od razu 
w ciężkich, zimowych warunkach. 
Najmłodsi studenci odbyli prak-
tykę marynarską, podczas której 
zapoznali się z funkcjonowaniem 
okrętu, jego organizacją codzienną 
i bojową, poznali różnego rodza-
ju urządzenia i mechanizmy, mu-
sieli także przestawić się na życie  
w systemie wacht morskich. Było 
to swego rodzaju przygotowanie do 
dłuższej praktyki letniej. Natomiast 

studenci wojskowi najstarszego 
rocznika pełnili wachty morskie już 
jako przyszli oficerowie. Ten rejs to 
była doskonała okazja, aby przypo-
mnieć i odtworzyć sobie wszystko, 
czego się nauczyli na zajęciach i po-
przednich praktykach. To ostatnia 
okazja, aby jeszcze poćwiczyć pod 
okiem wykładowców, przed obję-
ciem już niedługo swoich samo-
dzielnych stanowisk w jednostkach 
Marynarki Wojennej, i nie tylko 
tam.

Powrót ORP „Wodnik” z rejsu ze studentami wojskowymi pierwszego i piątego rocznika. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Trasa rejsu zaplanowana została 
tak, aby była jak najbardziej zróż-
nicowana pod względem nawiga-
cyjnym. ORP „Wodnik”, wycho-
dząc z Gdyni na Morze Bałtyckie, 
skierował się w stronę Gotlandii. 
Po jej okrążeniu wrócił na jeden 
dzień do Gdyni, aby wziąć udział 
w pożegnaniu wiceadmirała Jerzego 
Patza, zastępcy dowódcy Marynarki 
Wojennej - szefa Sztabu Marynarki 
Wojennej. Po krótkiej przerwie okręt 
ponownie wypłynął w morze i udał 
się w kierunku Cieśnin Bałtyckich. 
Z cieśniny Sund dotarł do cieśni-
ny Kattegat, gdzie nastąpił powrót, 
ale już w kierunku cieśniny Wielki 
Bełt, przez którą okręt wyszedł na 
Bałtyk. Jednak nie skierował się 
jeszcze prosto do Gdyni, ale wszedł 
na jeden dzień do Świnoujścia. 
Podchorążowie mogli poznać specy-
fikę wejścia do tego portu.

W czasie rejsu mieli okazję do-
skonalić umiejętności bezpiecznego 

prowadzenia okrętu w warunkach 
wzmożonego ruchu oraz metodykę 
prawidłowego i bezpiecznego pły-
wania w warunkach ścieśnionych 
w okresie zimowym. Okręty MW 
wykonują zadania przez cały rok, 
dlatego wiedza o tym, jak akwen 
Morza Bałtyckiego może się zmie-
nić podczas zimy, jest bardzo przy-
datna. Podchorążowie Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego pro- 
wadzili dziennik maszynowy  
i formularze techniczne kluczo-
wych mechanizmów na okręcie. 
Jednocześnie doskonalili umie-
jętności związane z diagnostyką 
eksploatacyjną maszyn i urządzeń 
okrętowych. Podczas ruchu okrętu 
studenci WME nadzorowali pracę 
urządzeń napędu głównego oraz 
mechanizmów pomocniczych. Na 
morzu pod nadzorem oficera me-
chanika pełnili również wachtę na 
stanowisku dowodzenia działem 
mechanicznym. 

W programie studiów AMW 
każdy rok kończy się praktykami. 
Jeszcze zanim rozpoczną się studia, 
przyszli podchorążowie przechodzą 
szkolenie unitarne, podczas które-
go uczą się regulaminów, musztry, 
zasad bezpieczeństwa, posługiwania 
się bronią i sprzętem wojskowym 
oraz uczestniczą w swym pierw-
szym rejsie na okręcie wojennym. 
Kolejny etap praktyk to szkolenie 
marynarskie obejmujące podsta-
wowe zasady służby na okręcie.  
Z czasem dochodzą bardziej skom-
plikowane sprawdziany z nawigacji, 
eksploatacji urządzeń, manewrowa-
nia okrętem, pracy z uzbrojeniem, 
systemami dowodzenia i łączności. 
Ostatni etap to praktyki dowódcze, 
które przygotowują podchorążych 
do objęcia stanowisk na okrętach 
oraz w jednostkach brzegowych 
MW. 

Wojciech Mundt

Po powrocie spotkanie załogi ORP „Wodnik” i podchorążych biortących udział w praktyce z dowódcą 3 Flotylli Okrętów kontradmirałem 
Marianem Ambroziakiem oraz z rektorem-komendantem AMW kontradmirałem Czesławem Dyrczem. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Uroczystość wręczenia dyplomów 
inżynierskich studentom 

wojskowym
W piątek 22 lutego w Auli Akademii Marynarki Wojennej im. Króla Zygmunta Augusta odbyła się uroczy-
stość zakończenia studiów inżynierskich przez studentów wojskowych IV roku. Inżynierami zostało 43 pod-
chorążych – absolwentów studiów I stopnia – którzy z rąk rektora-komendanta AMW i szefa szkolenia Ma-
rynarki Wojennej otrzymali odpowiednie dyplomy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa 
Marynarki Wojennej RP, jednostek wojskowych oraz władz miejskich i duchownych.

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 12 od wprowadzenia 
sztandaru uczelni. Podchorążowie-
absolwenci w zależności od kierun-
ku, który ukończyli, otrzymali różne 
specjalności. Przyszłym nawigato-
rom (32 absolwentów) nadano tytuł 
zawodowy inżyniera w specjalności 
eksploatacja okrętowych systemów 
pokładowych. Natomiast studen-
ci wojskowi kierunku mechanika i 

budowa maszyn (11 absolwentów) 
zostali inżynierami w specjalności 
eksploatacja siłowni okrętowych. 
W tym roku wśród nowych inży-
nierów najlepsze okazały się ko-
biety, które zdominowały podium. 
Pierwszą lokatę zdobyła bsmt pchor. 
Marta Gortad, drugą – bsmt pchor. 
Izabela Bareła, a trzecią – bsmt 
pchor. Radosław Kiciński. Obie pa-
nie studiują na Wydziale Nawigacji 

i Uzbrojenia Okrętowego, z kolei 
podchorąży Kiciński na Wydziale 
Mechaniczno-Elektrycznym. Wszy-
scy absolwenci będą kontynuować 
naukę na studiach II stopnia (ma-
gisterskich), po których zostaną 
promowani na pierwszy stopień 
oficerski – podporucznika marynar-
ki wojennej. Jednak zanim do tego 
dojdzie, muszą jeszcze odbyć trzy 
semestry nauki, po drodze praktyki, 

Rektor-komendant AMW kontradmirał Czesław Dyrcz wręcza dyplomy inżynierskie absolwentom studiów I stopnia. Fot. Krzysztof Miłosz.
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a na koniec zdać egzamin oficerski  
i obronić pracę magisterską. 

Po wręczeniu dyplomów na-
stąpiły przemówienia. „Panie  
i Panowie Inżynierowie, gratuluję 
Wam i życzę dalszej wytrwałości  
w dążeniu do uzyskania pierwszego 
stopnia oficerskiego” – tak rozpo-
czął swoje przemówienie rektor-
-komendant AMW kontradmirał 
dr inż. Czesław Dyrcz. Natomiast 
szef szkolenia MW kontradmirał 
Stanisław Kania życzył podchorą-
żym, aby ten pierwszy stopień był 

preludium do dalszej nauki, a póź-
niej służby w Marynarce Wojennej 
RP. Głos zabrał również przedsta-
wiciel prezydenta Gdyni – wice-
przewodniczący Rady Miasta Jerzy 
Miotke, który wręczył list gratu-
lacyjny i upominek bsmt pchor. 
Marcie Gortad za zajęcie I lokaty. 
Na koniec uroczystości wysłucha-
no chóru Akademii Marynarki 
Wojennej, który tym razem zapre-
zentował szanty. 

Studia wojskowe w Akademii 
Marynarki Wojennej odbywają się 

dwustopniowo i trwają 10 seme-
strów. Pierwszy stopień obejmuje 
7 semestrów, drugi zaś 3 semestry. 
Studia wojskowe w AMW moż-
na podjąć na dwóch kierunkach: 
nawigacja oraz mechanika i budo-
wa maszyn. Uczelnia jako jedyna 
w kraju szkoli przyszłych oficerów 
Marynarki Wojennej. Oferuje rów-
nież 11 kierunków studiów cywil-
nych, na których obecnie kształci 
się prawie 5000 studentów. 

Wojciech Mundt

Zdjęcia górne: Orkiestra Reprezentacyjna MW biorąca udział w uroczystości, wprowadzenie sztandaru Akademii Marynarki Wojennej. 
Zdjęcie dolne: absolwenci studiów inżynierskich wraz z zaproszonymi gośćmi. Fot. Krzysztof Miłosz.
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Obrona przeciwawaryjna (OPA) 
okrętu na morzu

Po wykonaniu zaplanowanych 
ćwiczeń dowódca okrętu wydał roz-
kaz obrania kursu na port wojenny  
w Helu. Załoga wraz z podcho-
rążymi uporządkowała wszystkie 
stanowiska bojowe. Okręt wojen-
ny z uzbrojeniem to skomplikowa-
na pływająca „broń”. Tutaj nie ma 
miejsca na najmniejsze zaniedba-
nie. Załoga okrętu musi być nieza-
wodnym i zgranym kolektywem! 
Jak mawiają znawcy tego rodzaju 
sił zbrojnych, służba na okrętach 
jest niewątpliwym zaszczytem! Jest 
służbą nadzwyczaj odpowiedzialną!  
W skład załogi wchodzą wykwalifi-
kowani fachowcy różnych specjal-
ności morskich. Przed skierowaniem 
na okręty przechodzą odpowiednie 
przeszkolenie. Jednostka pływająca, 
która spełnia rolę okrętu wojennego 
określonej klasy i przeznaczenia, ma 
odpowiednie cechy zapewniające 
jej również daleko idącą autonomię  
w działaniu na morzu. Ten krótki 
opis niech posłuży Czytelnikowi do 
lepszego zrozumienia specyfiki dzia-
łań pojedynczego okrętu i działań 
w zespole. Każdy podchorąży jako 
przyszły oficer i dowódca, oprócz 
doskonałej wiedzy teoretycznej, 
musi nabyć niezbędnego zasobu 
wiedzy praktycznej! Taka wiedza 
okaże się mu niezbędna w przyszłej 
służbie na okręcie.

Do portu wojennego w Helu 
pozostało nam sześć godzin drogi. 
Silniki pracowały co koń mecha-
niczny wyskoczy. Pogoda sprzyja-
ła. Z komina wydobywał się ledwo 
widoczny dym świadczący o nale-
żytej regulacji silników. Po bardzo 
wyczerpującym dniu ćwiczeń każdy 
z członków załogi oraz zaokrętowa-

nych podchorążych miał nadzieję 
na rychły odpoczynek w porcie. Te 
nadzieje okazały się niestety płonne! 
Nie minęło więcej niż pół godziny, 
kiedy ponownie zabrzmiały wszyst-
kie dzwonki alarmowe, obwieszcza-
jąc „alarm bojowy”! Skończył się 
błogi relaks! Na okręcie zawrzało jak 
w ulu. Tupot marynarskich nóg na 
pokładzie obwieścił, że rozpoczęto 
alarmowe zajmowanie stanowisk 
bojowych zgodnie z rozkładem roz-
pisanym w książeczkach. Sprawdził 
się najgorszy scenariusz! Okręt został 
zaatakowany przez samoloty nie-
przyjaciela. Ponownie rozbrzmiały 
dzwonki alarmowe, tym razem ob-
wieszczając alarm przeciwlotniczy! 
Obsady działek i wkm-ów prowa-
dziły ostrzał atakujących samolotów. 
Dostało się i okrętowi – na pokła-
dzie dziobowym wybuchł pożar 
spowodowany pociskami z broni 
pokładowej atakującego samolotu 
n-pla. Dowódca okrętu natychmiast 
zarządził alarm pożarowy. Drużyna 
przeciwawaryjna pod dowództwem 
bosmana okrętowego przystąpiła do 
działania. Rozwinięto i podłączo-
no węże przeciwpożarowe. W tym 
czasie obsada SB-1 działu elektro-
mechanicznego uruchomiła pompę 
przeciwpożarową i podano wodę 
do systemu ppoż. Drużyna OPA 
rozpoczęła gaszenie pożaru. Użyto 
wody ze środkiem pianotwórczym. 
Okręt wyposażony był w specjal-
ny płyn pianotwórczy o nazwie 
„Spumogen”. W połączeniu z wodą 
wytwarzał pianę, która skutecznie 
gasiła ogień. Po chwili pożar został 
ugaszony. Aby uświadomić załodze 
zasadność gaszenia ognia, wcześniej 
bosman okrętowy przygotował środ-

ki pozoracji. Z głównego stanowiska 
dowodzenia wyglądało to dość prze-
konywająco. Załoga była wcześniej 
przeszkolona w gaszeniu pożarów 
na poligonie „Kur”. Specjaliści in-
struktorzy demonstrowali załodze 
sposoby gaszenia ognia przy użyciu 
różnych środków. Etatowy sprzęt do 
walki z pożarami na okręcie w zu-
pełności wystarczał do tych działań. 
Pewnym mankamentem było to, 
że środek pianotwórczy, o którym 
wspomniałem wcześniej, znajdował 
się w beczkach o pojemności 50 li-
trów, które trzeba było przenieść  
w pobliże hydrantów i tam za po-
mocą odpowiednich wężyków 
podłączać do prądu wodnego z hy-
drantu. Taką beczułkę nie każdy 
marynarz potrafił szybko dostar-
czyć tam, gdzie trzeba. Na szczęście  
w skład drużyn awaryjnych dobiera-
ni byli mocarni marynarze. W cza-
sie walki z pożarem, żeby załoga się 
nie nudziła, dowódca okrętu zarzą-
dził kolejny alarm „walki z wodą”. 
Na okręcie etatowo ustalono dwie 
drużyny awaryjne. Dziobowa dru-
żyna awaryjna to było SB-5 dz. VI - 
– dowodził nią bosman okrętowy. 
Druga drużyna to było SB-6 dz.VI - 
– tu dowódcą był dowódca drużyny 
drenażystów okrętowych. Właśnie 
ta drużyna dostała zadanie uszczel-
nienia przebicia burty przy pomiesz-
czeniu mieszkalnym załogi na rufie. 
Pomieszczenia znajdujące się poni-
żej linii wodnej wyposażone zostały  
w sprzęt przeciwawaryjny, czyli kołki 
drewniane o zróżnicowanej średnicy, 
do łatania większych otworów stoso-
wano poduszki awaryjne o różnych 
wymiarach. Ponadto w każdym po-
mieszczeniu były belki i rozpornice 

Marynarskie wspomnienia chor. szt. mar. w st. spocz. Tadeusza Polańskiego
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metalowe. Stawianie konstrukcji  
z belek, poduszek i rozpornic wyko-
nywało zazwyczaj trzech marynarzy. 
Konstrukcja musiała być nadzwy-
czaj solidna i stabilna. Wykonanie 
zadania niejednokrotnie spraw-
dzał sam dowódca okrętu. Jeżeli 
po uderzeniu w belkę konstrukcja 
się rozleciała, to „budowniczowie” 
mieli przechlapane. Dodatkowo 
na tablicy awaryjnej znajdowały się 
różnego rodzaju opaski służące do 
uszczelniania pękniętych przewo-
dów (rur) itp. Sztukę walki z wodą 
trenowaliśmy również na poligonie 
„Kur” (teraz nazywa się on inaczej). 
Załoga przechodziła treningi w spe-
cjalnej komorze. Po wejściu do niej 
dziesięciu marynarzy właz zamy-
kano od zewnątrz. Komora imito-
wała pomieszczenie maszynowni  
i w wielu miejscach przebiegało 
przez nią kilka rurociągów o róż-
nych średnicach. Ponadto w poszy-
ciu ścian imitujących burty okrętu 
znajdowało się kilka przebić o róż-
nych kształtach. Zanim rozpoczęto 
ćwiczenia, instruktorzy z poligonu 
dokładnie objaśniali sposoby zacho-
wania się w komorze. Najważniejsze 
było zachowanie odpowiedniego 
bezpieczeństwa ćwiczących mary-
narzy. Po tym wprowadzeniu roz-
poczynało się ćwiczenie „walka  
z wodą”! Jednocześnie z wielu otwo-
rów na przewodach tryskała woda 
o dużym ciśnieniu! MASAKRA! 
Pierwszy odruch to ucieczka na ze-
wnątrz komory! Niestety, właz był 
zamknięty od zewnątrz. Jedyne, co 
pozostało, to jak najszybsze założe-
nie opasek na pęknięte przewody 
(rury). Kiedy uporano się z rurami, 
nagle zaczęła się wlewać woda z nie-
foremnych przebić na ścianach (bur-
tach) komory. W ruch poszły po-
duszki, rozpornice i belki awaryjne. 
Wody w pomieszczeniu przybywało! 
Jeżeli załatano i uszczelniono wszyst-
kie przebicia, i można było się jesz-
cze jako tako poruszać po komorze, 
to zadanie było wykonane na do-

brze! Przeważnie ćwiczący brodzili 
po pas w wodzie. Ale ile było radości 
z wykonanej roboty! Podczas ćwi-
czeń na okręcie wszystkie czynności 
naprawcze odbywały się  na sucho. 
Ostatnim etapem ćwiczenia „walka 
z wodą” było pozorowane zraszanie 
rufowej komory amunicyjnej. Ta 
czynność w przypadku rzeczywistej 
konieczności mogła spowodować 
nawet całkowite zatopienie komory 
amunicyjnej. Gdyby nastąpiła taka 
sytuacja, drużyna OPA musiała-
by wzmocnić grodzie wodoszczel-
ne komory. Podstawą tej czynności 
było wykonanie solidnej konstrukcji  
z belek awaryjnych, klinów i roz-
pornic. Okręt był tak zbudowany, 
że mógł zachować bezpieczną pły-
walność nawet po całkowitym zato-
pieniu dwóch dowolnych przedzia-
łów wodoszczelnych. Po złożeniu 
stosownych meldunków na GSD, 
dowódca odwołał wszystkie alarmy. 
Kolejny raz załoga przystąpiła do 
porządkowania stanowisk bojowych 
i pokładów.

Zapadł zmrok, do portu coraz 
bliżej… Niestety, nie był to ostatni 
akord tego pracowitego dnia! Plan 
ćwiczeń dowódcy okrętu jeszcze 
się nie skończył. Kolejny raz załoga 
usłyszała dzwonki alarmowe, które 
tym razem oznaczały „alarm o ska-
żeniach”! Załoga w szybkim tempie 
przebrała się w odzież ochronną L-2. 
Uszczelniono wszystkie przedziały. 
Patrol chemiczny rozpoczął spraw-
dzanie pokładów i pomieszczeń. 
Dowódca patrolu złożył meldunek 
o wykryciu skażenia środkiem bo-
jowym typu „Sarin”. Polecił prze-
prowadzić odkażanie dostępnymi 
środkami. Praca w odzieży ochron-
nej typu L-2 i w maskach przeciw-
gazowych to najgorsze, co mogło 
spotkać załogę. Wysoka temperatu-
ra otoczenia, wysiłek przy wykony-
waniu czynności i co najważniejsze 
– bardzo niewygodny sprzęt powo-
dowały, że pot spływał ciurkiem. 
Marynarze wszelkimi sposoba-

mi kombinowali, jak sobie ulżyć. 
Przeważnie omijano podłączenia 
rurą łączącą maskę z filtrem, aby 
swobodnie oddychać. Jak się oka-
zało, była to zgubna decyzja! Jeden 
z chemików na polecenie dowód-
cy okrętu odpalił środek pozoracji,  
tj. świecę typu C-8. Wydobywający 
się środek pozoracyjny w postaci 
gazu bardzo szybko obnażył kom-
binatorów. W przerażająco szybkim 
tempie podłączali węże do filtra  
w masce! Pamiętam, kiedy sam 
przechodziłem tego typu ćwiczenia  
w OSSM w Ustce! Bosman chemik 
prowadzący z nami ćwiczenia mające 
na celu sprawdzenie szczelności ma-
ski przestrzegał nas o nieskuteczno-
ści wykonywania takich kombinacji 
z maskami. No cóż, bosman swoje, 
a my swoje! Do namiotu weszło nas 
ponad 20 cwaniaków i mieliśmy na-
dzieję, że i tak wyjdziemy na swoje. 
Jakże ciężkimi okazaliśmy się fraje-
rami! Bosman wydawał komendy 
do wykonania przysiadów, obrotów 
głową itp. Było wszystko cacy do 
chwili, kiedy rozgniótł szklany po-
jemnik ze środkiem pozoracji o na-
zwie „Chloropikryna”. Natychmiast 
okazało się, kto był największym 
kombinatorem. Większość z nas ru-
szyła z ogromnym impetem do wyj-
ścia! Nie mieściliśmy się w drzwiach. 
Niektórzy nurkowali pod ściany na-
miotu, aby jak najszybciej wydostać 
się na świeże powietrze! Najbardziej 
zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem pro-
wadzącego ćwiczenia bosmana bez 
maski. Działanie środka pozoracji 
nie robiło na nim wrażenia! Od tego 
dnia nabraliśmy szacunku do odzie-
ży ochronnej i maski p-gaz. Niestety, 
niejednokrotnie zapominało się o tej 
lekcji. Tym razem również sprawdzi-
ło się to, przed czym przestrzegał nas 
bosman chemik!

Ćwiczenie zakończone! Odbój 
wszystkich alarmów! Z dala widać 
już światła portu w Helu. Niedługo 
wchodzimy do portu!

Tadeusz Polański
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Jubileusz Stowarzyszenia „PRom”
W Brennej odbyła się jubileuszowa XX Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, 
które zrzesza ponad sto polskich szkół wyższych. To jedyna tak silna w Polsce branżowa reprezentacja środo-
wiska zajmującego się promocją polskich uczelni, nauki i edukacji wyższej, które zabiegając o kandydatów 
na studia, potrafi jednocześnie współpracować i podejmować wspólne działania w zakresie budowania silnej 
marki szkolnictwa wyższego. Gościem jubileuszowej konferencji był prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewod-
niczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. dr hab. Wiesław Banyś prowadzi wykład inaugurujący XX Konferencję Stowarzyszenia „PRom”. Fot. Archiwum Stowarzyszenia.

Tradycyjną częścią konferencji 
Stowarzyszenia „PRom” są wspól-
ne warsztaty, spotkania, panele 
dyskusyjne i wymiana doświad-
czeń szeroko rozumianego środo-
wiska zajmującego się promocją 
i wizerunkiem uczelni wyższych 
– rzeczników prasowych, pracow-
ników biur promocji, redaktorów 
naczelnych uczelnianych perio-
dyków, pracowników działów ds. 
studentów zagranicznych i wielu 
innych. Tematem jubileuszowej 
XX Konferencji Stowarzyszenia 
PR i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom” były Wyzwania  
i rozwiązania: strategie komu-

nikacyjne uczelni w nadcho-
dzącej przyszłości. Wykład in-
auguracyjny wygłosił prof. dr 
hab. Wiesław Banyś, przewod-
niczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. 
Spotkanie z Pawłem Tkaczykiem, 
który swoim wystąpieniem o wy-
korzystaniu grywalizacji w promo-
cji polskich uczelni sprowokował 
dyskusję o przyszłości tradycyj-
nych strategii komunikacyjnych, 
rozpoczęło cykl warsztatów doty-
czących wystąpień publicznych, 
komunikacji kryzysowej, serwi-
sów społecznościowych i prawa 
prasowego. Dużą część uczest-

ników skupiły panele dyskusyj-
ne na temat przyszłej strategii, 
promocji i kształtu konferencji 
Stowarzyszenia „PRom”, zor-
ganizowane zgodnie z modelem 
European Plaza. Efektem wspól-
nych rozmów będzie realizacja 
wskazanych przez członków sto-
warzyszenia priorytetowych dzia-
łań na rzecz uczelni i środowiska 
oraz wiele interesujących pomy-
słów. 

XX Konferencję Stowarzy-
szenia „PRom” w dniach 27–30 
stycznia 2013 zorganizowała 
Wyższa Szkoła Administracji  
w Bielsku-Białej. 
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Jubileuszowa konferencja była 
także okazją do zaprezentowania 
publikacji na temat historii i do-
tychczasowych dokonań stowa-
rzyszenia. W publikacji – oprócz 
tekstów o początkach integracji 
środowiska i kolejnych konfe-
rencjach oraz prezentacji partne-
rów i patronów stowarzyszenia 
– znajdują się artykuły na temat 
jego strategii, rankingów uczelni 
wyższych jako narzędzia promo-
cji oraz sztuki komunikowania  
o nauce, uczelniach i wyższej 
edukacji. Publikację przeka-
zano m.in. przewodniczącemu 
KRASP-u, zostanie też wysłana 
do rektorów uczelni wyższych  
w Polsce. 

Na konferencji obecny zarząd 
Stowarzyszenia „PRom” w imieniu 
wszystkich członków i sympatyków 
podziękował za dotychczasową 
pracę Kamilowi Melcerowi, nie-

dawnemu wiceprezesowi stowa-
rzyszenia, który został rzeczni-
kiem prasowym minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Barbary 
Kudryckiej. To nie pierwszy 
przypadek, kiedy członkowie 
Stowarzyszenia „PRom” wypływa-
ją na szerokie wody ogólnopolskiej 
promocji uczelni wyższych, i moż-
liwe, że już niedługo będzie można  
o nim mówić jako o kuźni przy-
szłych awansów. 

Na zakończenie swojego in-
auguracyjnego wykładu prof. 
Banyś życzył rzecznikom pra-
sowym uczelni, by byli „zawsze 
dostępni, dobrze poinformo-
wani, a przede wszystkim od-
porni na stres”, pracownikom 
PR – by byli „zawsze kreatywni,  
z dobrym budżetem na pro-
mocję oraz aby ich uczelnie 
były na najwyższych pozycjach  
w każdym rankingu”, zaś całemu 

środowisku – samych sukcesów 
medialnych i promocyjnych. 
Wszystkim członkom, sympaty-
kom, uczestnikom, partnerom  
i patronom Stowarzyszenia PR  
i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom” pozostaje życzyć, żeby 
sprostali wszystkim trudnym 
współczesnym wyzwaniom zwią-
zanym ze skuteczną komunikacją 
na rzecz uczelni wyższych i szeroko 
rozumianej edukacji wyższej. 

Pierwsze konferencje i spotka-
nia integrujące rzeczników praso-
wych i pracowników biur promocji 
polskich uczelni wyższych odbyły 
się już na przełomie 2002 i 2003 
roku. Formalnie Stowarzyszenie 
PR i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom” zostało zarejestrowane  
w kwietniu 2006 roku. Stanowi ono 
dobrowolnie współpracującą sieć 
osób zaangażowanych zawodowo  
w tworzenie dobrego wizerunku 

Kamil Melcer rzecznik prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę we władzach Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich. Statuetkę w imieniu Stowarzyszenia wręcza członek Zarządu dr Beata 
Czechowksa-Derkacz. Fot. Archiwum Stowarzyszenia.
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oraz informowanie o działalności 
edukacyjnej i naukowej polskich 
uczelni. Stowarzyszenie jest organi-
zatorem, wspólnie z poszczególny-
mi szkołami wyższymi, cyklicznych 
konferencji, w których uczestniczą 
przedstawiciele uczelni wyższych 
zajmujący się szeroko rozumianą 
promocją szkół wyższych, nauki  
i edukacji wyższej. Przyznaje tak-
że doroczne „proMYKI” – nagro-
dy za ponadprzeciętne osiągnięcia  
w obszarze komunikacji, praktyki 
działań promocyjnych w sektorze 
polskiego szkolnictwa wyższego. 
Stowarzyszenie ma na swoim kon-
cie szczególne osiągnięcia, jak na 
przykład Eurpio Award (nagroda 
European Public Relations and 
Information Officers Association 
– EUPRIO) – za przygotowanie 
kompletnego modelu promocyj-
nego dla gminy Osiecznica w po-
wiecie bolesławieckim (działania 
promocyjne dla gminy zostały 
przygotowane podczas konferen-
cji w Kliczkowie w 2008 roku). 
Stowarzyszenie „PRom” jest repre-
zentowane w europejskim gronie  
w Komitecie Sterującym EUPRIO. 
Coraz lepiej słyszalny jest głos sto-
warzyszenia w szeroko rozumianym 
środowisku edukacji wyższej, ale 
największą wartością i cechą cha-
rakterystyczną Stowarzyszenie PR  
i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom” jest współpraca osób zaj-
mujących się promocją polskich 
uczelni w warunkach rywalizacji  
o kandydatów na studia. 
Współpraca ta prowadzi do po-
dejmowania wielu wspólnych 
przedsięwzięć i działań dla dobra 
wspólnego polskich szkół wyż-
szych. Prezesem Stowarzyszenia 
PR i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom”, który reprezentuje 
grono PR-owców uczelni wyż-
szych, jest dr Marek Zimnak 
(Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu).

Beata Czechowska-Derkacz

Prezes Stowarzyszenia dr Marek Zimnak odczytuje tekst umieszczony na pamiątkowej 
statuetce. W czasie konferencji odbywały się wykłady, ćwiczenia i warsztaty dla rzeczników 
prasowych i biur promocji. Panel dyskusyjny na temat przyszłej strategii, promocji i kształtu 
Stowarzyszenia „PRom”, zorganizowany zgodnie z modelem European Plaza. Fot. Archiwum 
Stowarzyszenia.
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XIX Krajowa Konferencja 
Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 22–24 marca  
w Kościelisku odbyła się XIX 
Krajowa Konferencja Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jest to konferencja skupiająca 
liderów samorządów studenckich 
z całej Polski. Wzięło w niej udział 
około 400 osób ze 120 uczelni wyż-
szych. Byli to głównie przewodni-
czący uczelnianych samorządów 
studenckich oraz członkowie ich 
zarządów. Dzięki tak licznej repre-
zentacji środowiska konferencja 
ta jest największym tego typu wy-
darzeniem w kraju i doskonałym 
polem do dyskusji. Naszą uczelnię 
z ramienia Prezydium Samorządu 
Studentów reprezentowały nastę-
pujące osoby: Tobiasz Lech, pchor. 
Natalia Smolarz, Monika Dzieruk, 
pchor. Magdalena Kędziora, Michał 
Maliński, pchor. Paweł Marzec oraz 
pchor. Piotr Bidziński, który wcho-
dzi w skład dwunastoosobowej Rady 
Studentów Parlamentu Studentów 
RP. 

Podczas tegorocznej edycji stu-
denci mogli wziąć udział w panelach 
na temat m.in. mediów społeczno-
ściowych, fundraisingu (zdobywanie 
funduszy), spraw socjalnych, kwestii 
prawnych oraz jakości kształcenia. 

Dzięki tym spotkaniom delegaci 
mieli możliwość poszerzyć swoją 
wiedzę w tych dziedzinach. Ponadto 
odbyły się dwie debaty: Krajowe 
Ramy Kwalifikacji – Kolejne Realne 
Komplikacje czy Kompleksowa 
Reforma Kształcenia? oraz Stracone 
pokolenie? Jak państwo może przy-
gotować młodych do wejścia na ry-
nek pracy. W pierwszej z nich udział 
wzięli najważniejsi przedstawiciele 
szkolnictwa wyższego w Polsce, m.in.: 
prof. dr hab. Wiesław Banyś – prze-
wodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, prof. 
dr hab. Jerzy Woźnicki – prezes za-
rządu Fundacji Rektorów Polskich, 
prof. dr hab. Józef Lubacz – prze-
wodniczący Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. 
Maria Próchnicka – przewodnicząca 
Grupy Ekspertów Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej dla kierun-
ku INiB, a także wielu innych gości, 
w tym wicedyrektor Departamentu 
Strategii Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Andrzej 
Kurkiewicz. W drugiej debacie dys-
kutowali czołowi polscy politycy: 
europoseł Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Czesław Siekierski, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Wiesław 

Janczyk, pani poseł Beata Kempa 
z Solidarnej Polski oraz poseł 
Wincenty Elsner z Ruchu Palikota.

Po debacie odbyły się posiedzenia 
komisji branżowych PSRP. Nasi de-
legaci obradowali w dwóch grupach: 
podchorążowie w Komisji Uczelni 
Mundurowych, zaś studenci cywil-
ni w Forum Uczelni Technicznych. 
Podczas podsumowania konferen-
cji padło wiele krytycznych głosów 
dotyczących stosunku Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
studentów. Mimo trwających prac 
nad zmianą ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym nikt z kierownic-
twa resortu nie przybył na najważ-
niejszą konferencję samorządów 
studenckich w Polsce. Ponadto zak-
tualizowany projekt zmian w usta-
wie uwzględnił tylko jedną zapropo-
nowaną przez PSRP zmianę. Wobec 
takiej postawy samorządy studenc-
kie postanowiły wyrazić swój sprze-
ciw. Przewodniczący PSRP Piotr 
Muller zapowiedział, iż skieruje do 
premiera i ministra pracy list w spra-
wie niesatysfakcjonującego dialogu 
z MNiSW oraz wsparcia dla osób 
kończących studia, które ułatwiłoby 
start w biznesie i na rynku pracy.

Monika Dzieruk
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W numerze 4 „Klipra” ukazał się 
tekst, w którym przedstawiliśmy na-
sze przemyślenia na temat noweliza-
cji ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i wynikających z tego zmian 
dla uczelni w Polsce. Wspomniany 
artykuł był poświęcony badaniu 
losów absolwentów. Tym razem, 
kontynuując nasze rozważania  
z poprzedniego numeru, chcemy 
podzielić się swoimi spostrzeżenia-
mi dotyczącymi ankiet oceniających 
nauczycieli akademickich, które wy-
pełniają studenci.

Ten obowiązek, w przeciwień-
stwie do badania losów absolwen-
tów, nie jest nowością i nie został 
wprowadzony w wyniku nowelizacji 
ww. ustawy. Nowe przepisy zmie-

niły jedynie częstotliwość przepro-
wadzania takiej oceny. Zgodnie  
z art. 132, ust. 2 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym, w którym 
czytamy: Podmiot, o którym mowa 
w ust. 2, przy dokonywaniu oceny 
nauczyciela akademickiego w za-
kresie wypełniania przez niego obo-
wiązków dydaktycznych uwzględnia 
ocenę przedstawianą przez studentów  
i doktorantów, po zakończeniu każde-
go cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady 
dokonywania tej oceny i sposób jej 
wykorzystania określa statut uczel-
ni, uczelnia lub podmiot wskazany  
w statucie musi zasięgać opinii 
studentów przy okresowej ocenie 
pracowników nie rzadziej niż raz 
na dwa lata (wyjątek: tytuł nauko-

wy profesora - ocena raz na czte-
ry lata). Zapis ten znajdował się  
w ustawie przed nowelizacją i uczel-
nie z różnym skutkiem realizowa-
ły ten obowiązek. Niniejszy tekst 
nie jest instrukcją przeprowadzania 
ankiet ani nie stanowi wzoru uni-
wersalnego (próby stworzenia wzor-
cowej ankiety były podejmowane 
m.in. przez Parlament Studentów 
RP na posiedzeniu Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego oraz w czę-
ści podsumowującej I Studenckie 
Forum Jakości). My jedynie zasy-
gnalizujemy pewne kwestie, na któ-
re - ze względu na specyfikę uczelni 
- należy zwrócić uwagę.

Na wstępie rozważań na temat 
oceny kadry dydaktycznej przez 

studentów trzeba zadać dwa pyta-
nia: czemu ma ona służyć i jak to 
robić? Problem polega na tym, że 
część uczelni nigdy nie sformuło-
wała takich pytań (w szczególności 
pierwszego - o zasadności samego 
działania), co gorsza - nie starała się 
znaleźć odpowiedzi, nawet wtedy, 
gdy problem był zgłaszany przez róż-
nego rodzaju interesariuszy. 

Rozpatrując pytanie pierwsze, 
o zasadności pytania studentów  
o ocenę, nie sposób nie wspomnieć 
o dwóch kwestiach. Po pierwsze 
założeniu, że student nie jest od 
oceniania, bo nigdy nie był, a tym 
bardziej od oceniania nauczycieli 
akademickich. Po drugie, zdaniem 
niektórych osób, student nie jest 

kompetentny do dokonywania ta-
kiej oceny. Tutaj należy dodać, że  
w uczelniach mundurowych docho-
dzi jeszcze problem trzeci, tj. nie-
rzadko ocena przełożonych przez 
podwładnych. W rzeczywistości te 
argumenty są bezpodstawne, bo-
wiem student nie dokonuje, i z za-
łożenia nigdy nie miał tego robić, 
oceny np. wiedzy prowadzącego, 
zasadności proponowanych treści, 
doboru literatury czy metod dydak-
tycznych. Te elementy oceniane są za 
pomocą hospitacji lub innych narzę-
dzi, którymi dysponują przełożeni, 
jak np. zespoły programowe czy inne 
organy przewidziane w wewnętrz-
nym systemie zapewniania jakości 
kształcenia. Jeżeli chodzi natomiast 

o sam udział studentów w ocenie, 
to należy zauważyć, że są oni pełno-
prawnymi członkami społeczności 
akademickiej, z określonymi w usta-
wie i regulaminie studiów prawami 
oraz obowiązkami. Przykładem tego 
jest udział w organach kolegialnych 
i wyborczych, opiniowanie planów 
studiów czy uczestnictwo w podzia-
le środków na pomoc materialną  
i działalność studencką. W tych ob-
szarach, choć są one strategicznie 
ważniejsze dla uczelni jako całości, 
władze i pracownicy chętniej wysłu-
chują opinii studentów niż wtedy, 
gdy dotyczą one bezpośrednio ich 
pracy. Tak więc zarzut o niezasadno-
ści czy też braku przygotowania stu-
dentów do dokonywania oceny jest 

Ankiety studenckie – niechciany 
obowiązek ustawowy czy skuteczne 

narzędzie zbierania informacji 
zwrotnej?
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mylny i wynika z niezrozumienia 
idei takiego działania. 

Dodatkowo wokół oceny wy-
dawanej przez studentów narosło 
wiele mitów, które również należy 
obalić. Pierwszy z nich zakłada, że 
ankieta uniemożliwia nauczycielom 
bycie wymagającymi. Trudno zna-
leźć przypadek, kiedy prowadzą-
cy, który wywiązywał się ze swoich 
obowiązków, a jednocześnie wyma-
gał, został oczerniony w ankietach  
i otrzymał najniższe oceny. Co wię-
cej, trudno sobie wyobrazić, że wszy-
scy studenci ocenią negatywnie pro-
wadzącego tylko dlatego, że wymaga 
i chce zmusić ich do wytężonej pra-
cy. Tutaj mamy do czynienia z ko-
lejnym mitem, a mianowicie z rolą 
badań opinii studentów jako narzę-
dzia do zwalniania pracowników. 
Nie sposób chyba znaleźć przykładu, 
kiedy to z nauczycielem został roz-
wiązany stosunek pracy, ponieważ 
w przeprowadzonej na koniec cyklu 

kształcenia ankiecie uzyskał on sła-
be wyniki. Czym innym są sytuację 
patologiczne, o których również jest 
mowa w ankietach. Co za tym idzie, 
pogląd ten, jeżeli w ogóle funkcjo-
nuje, to wynika z braku zrozumienia 
celowości zasięgania opinii studen-
tów. Zamykając część poświęconą 
mitologizacji tego procesu, należy 
stwierdzić, że wynika ona po prostu 
z braku zainteresowania badaniami 
opinii studentów i ich niezrozumie-
niem oraz uprzedzeń i strachu wśród 
nauczycieli akademickich. 

Drugie pytanie, czyli jakie na-
rzędzia powinny służyć do oceny 
nauczycieli przez studentów, jest 
już bardziej złożone. Należy pod-
kreślić, że ocena nauczycieli akade-
mickich jest jednym z elementów 
wewnętrznego systemu zapewniania 
jakości kształcenia, nie zaś systemem  
w ogóle. Jest to jedno z narzędzi, 
które odpowiednio wbudowane 
i obudowane systemem, pozwoli 

ocenić, porównać wyniki, zapro-
ponować i zaimplementować zmia-
ny, a następnie ponownie dokonać 
oceny. Kwestią otwartą jest forma 
oceny nauczycieli przez studentów. 
Obecnie przyjęło się, że są to an-
kiety, w formie papierowej lub elek-
tronicznej, przeprowadzane wśród 
studentów. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, żeby wprowadzić inne 
metody, ale tutaj trzeba stwierdzić, 
że dla ich zastosowania potrzebna 
jest „kultura jakości kształcenia”, 
która jest stanem idealnym i w tym 
momencie dalekim do osiągnięcia, 
zarówno przez studentów, jak i na-
uczycieli. Niezmiernie ważną rolę 
odgrywa sam proces informowania 
o ankiecie, jej znaczeniu, zasadach 
przeprowadzania i prezentacji celów, 
którym ma służyć. Jeżeli osoby prze-
prowadzające ankietę papierową,  
a w przypadku ankiety elektronicz-
nej - np. dziekan, zwrócą się do stu-
dentów z prośbą o poważne potrak-

Forum Jakości w Akademii Marynarki Wojennej, listopad 2012 r. Jednym z omawianych tematów była rola ankiet w wewnętrznym systemie 
zapewniania jakości kształcenia.  Fot. Archiwum omeranian Students’ Coalition 
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towanie badania, zaznaczą jego cele 
oraz wyjaśnią zasady, to ankietowani 
inaczej podejdą do zadania - bardziej 
odpowiedzialnie.  

Znając odpowiedź na pytanie  
o cel oceny oraz formy jej przepro-
wadzenia, należy zastanowić się nad 
wzorem ankiety, tj. objęciem pyta-
niami interesującego nas obszaru, 
umożliwienia wypowiedzenia opi-
nii w pytaniach otwartych, co obok 
ankietowych pozwoli na zebranie 
informacji zwrotnej o sprawach,  
o których twórca ankiety nie pomy-
ślał. Do kwestii, które najczęściej 
podlegają ocenie przez studentów 
należą: punktualność i obecność na 
zajęciach, przekazanie i trzymanie 
się zasad zaliczenia, umożliwienie 
konsultacji, otwartość na dysku-
sję oraz zadawanie pytań, jasność 
przekazywanych treści oraz kultura 
osobista prowadzących. Wzór an-
kiety należy utrzymać przynajmniej  
w kilku cyklach jej przeprowadza-
nia, aby można było porównać wy-
niki. Dodatkowo należy określić 
próg ważności ankiet, przyjąć zasa-
dy np. odrzucania skrajnych ocen 
czy też posługiwania się innymi 
narzędziami statystyki. Kolejnym 
ważnym elementem jest opracowa-
nie wyników, ponieważ dane oceny 
czy zebrane komentarze nie mają 
pełnej wartości. Wreszcie następu-
je ostatnia i chyba najważniejsza 
faza, tj. wykorzystanie opracowania  
w procesie oceny jakości kształcenia 
i podjęcie działań zmierzających do 
jej poprawy. 

Niektórzy uważają, że zwolen-
nicy tej formy oceny kierują się 
żądzą krwi, to znaczy chęcią napięt-
nowania, nierzadko publicznego, 
osób, które wypadły najgorzej. Jest 
to kolejny mit. Możliwości działań 
naprawczych jest bardzo dużo. Po 
pierwsze oceniany nauczyciel, jego 
przełożony oraz osoby odpowie-
dzialne za jakość kształcenia powin-
ny mieć dostęp do wyników i wgląd 
do nich. Po drugie to przełożony 

może odbyć rozmowę z pracowni-
kiem, wskazując mocne i słabe stro-
ny, wspólnie analizując możliwości 
zmian, jeżeli takowe są potrzebne. 
Po trzecie wyniki ankiet mogą po-
służyć do nagradzania i wyróżnia-
nia najlepszych. Takie rozwiązanie 
może być motywujące dla pracow-
nika. Kolejnym elementem, który 
może mieć zastosowanie w sytuacji,  
w której nauczyciel został źle ocenio-
ny, jest cała gama działań jego prze-
łożonego. Zaliczyć do nich można: 
oceny przydziału do zajęć, częstsze  
(i może niezapowiedziane) hospi-
tacje, odsunięcie od realizowania 
nadgodzin, jeżeli są dla pracownika 
przewidziane, bo może to oznaczać, 
że nie radzi sobie z taką liczbą zajęć. 

Powtórzony cykl oceny do-
konanej przez studenta, w przy-
padku zachowania warunku po-
równywalności, pozwoli ocenić 
skuteczność podjętych działań. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że jeżeli nie za-
uważymy poprawy, należy pomyśleć  
o bardziej radykalnych działaniach. 
Problemem są inne uwarunkowa-
nia, jak wartość naukowa pracow-
nika, minimum kadrowe kierunku 
studiów oraz kwestie kontaktów 
osobistych. Powstaje jednak py-
tanie: czy tak banalne rzeczy jak 
obecność i punktualność, przeka-
zywanie i trzymanie się zasad za-
liczenia, jasność przekazywanych 
treści, nie powielanie treści z innych 
prowadzonych przez siebie przed-
miotów oraz kultura osobista, to 
takie wysokie wymagania, niemoż-
liwie do osiągnięcia? Bardzo waż-
nym elementem procesu zasięgania 
opinii studentów jest informacja 
zwrotna. Uczelnia lub prowadzący 
przedmiot chce ją uzyskać od stu-
dentów, oni zaś - od władz. W tym 
celu powinien być przeprowadzony 
proces informowania interesariuszy 
- oczywiście nie o wynikach szcze-
gółowych, ale ogólnych wnioskach  
z ankiet, zdiagnozowanych obsza-
rach do poprawy oraz kwestiach oce-

nionych dobrze, a na koniec dzia-
łaniach, które zamierza się podjąć 
dla poprawy słabszych elementów. 
Najtrudniej jest potem sprawozdać 
się z tych ostatnich, to znaczy poka-
zać, że rzeczywiście doszło do zmia-
ny jakościowej. Niestety, bez tych 
elementów studenci stracą poczucie 
wpływu na jakość procesu dydak-
tycznego i zaprzestaną rzetelnego  
i poważnego wypełniania ankiet. 
Co gorsza, młodzi ludzie będą prze-
konani, że ich opinie nie mają war-
tości i że osoby niewywiązujące się 
ze swoich obowiązków są bezkarne, 
stracą też zaufanie do ludzi, którzy 
powinni być dla nich przykładem.

Po co zatem zasięgać opinii 
studentów przy ocenie nauczycie-
li akademickich? Można nad tym 
dyskutować szerzej. Trudno jest roz-
patrywać tę kwestię bez szerszego 
kontekstu wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia, ale 
kilka rzeczy może zastanawiać: czy 
naprawdę prowadzący nie chcą wie-
dzieć, jak oceniają ich studenci i co 
robią w ich opinii dobrze, a co źle? 
Czy władzom szkoły wyższej może 
dziś nie zależeć na wysokiej jakości 
kształcenia? Czy można młodych 
ludzi uczyć krytycznego myślenia, 
zakazując im wypowiadania opinii  
w pewnych kwestiach lub nie 
uwzględniając ich zdania? Czy 
wreszcie da się odpowiedzieć na 
te wszystkie pytania, nie pytając? 
Ocena nauczycieli przez studen-
tów nigdy nie była w pełni rzetel-
na i uczciwa i pewnie nigdy w stu 
procentach nie będzie, ale również 
ocena studentów przez nauczycieli 
nie zawsze taka jest. Nie szukajmy 
w tym procesie winnych, ofiar, ne-
gatywnych przykładów. Skupmy 
się lepiej na tym, co można popra-
wić, żeby satysfakcja ze studiowania  
i nauczania była powszechnym zja-
wiskiem.

Dominika Tracz
Łukasz Wyszyński
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GAM – nowa jakość zajęć 
pozalekcyjnych!

Czy zajęcia pozalekcyjne muszą być nudne? Czy, żeby wziąć udział w ciekawym pozaszkolnym przedsięwzię-
ciu, trzeba za nie płacić (i to niemało)? Odpowiedź na obydwa pytania brzmi: NIE, a bezpośrednim na to 
dowodem jest GAM!

Za skrótem GAM kryje się nazwa 
„Gdyńska Akademia Młodych”. Jest 
to projekt edukacyjny organizowany 
przez fundację Pomeranian Students’ 
Coalition, finansowany ze środków 
Urzędu Miasta Gdyni. Partnerem 
i gospodarzem przedsięwzięcia jest  
Wydział Nauk Humanistycznych  
i Społecznych Akademii Marynarki 
Wojennej. 

Pomysł organizacji GAM-u zro-
dził się w 2011 roku. W tym samym 
roku fundacji PSC udało się pozy-
skać środki finansowe na jego reali-
zację. Stało się tak dzięki konkurso-
wi rozpisanemu przez Urząd Miasta 
Gdyni dotyczącemu wspierania 
zadań w zakresie nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania. W podobny 
sposób rok później pozyskano pie-
niądze na potrzeby drugiej edycji 
projektu. 

Czym jest GAM? W wielkim 
skrócie można powiedzieć, że jest 
to cykl zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Warto z całą mocą podkreślić, 
że udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny, jedyne, o co muszą za-
troszczyć się uczestnicy, to dojazd na 
zajęcia i powrót. Uczniowie mogą 
uczestniczyć w zajęciach dwojakie-
go rodzaju, tj. w wykładach i warsz-
tatach oraz zajęciach terenowych. 
Wykłady i warsztaty odbywają się w 
AMW w dni robocze, zawsze po go-

dzinie 16, nie częściej niż cztery razy 
w miesiącu. Zajęcia terenowe nato-
miast prowadzone są w różnych czę-
ściach Gdyni (zależnie od tematu) 
zawsze w sobotę. Swoją wiedzą i do-
świadczeniem dzielą się z uczniami 
zarówno pracownicy dydaktyczno- 
naukowi AMW, jak i szkoleniowcy 
fundacji PSC. Gdyńska Akademia 
Młodych trwa prawie cały semestr 
letni, czyli od stycznia do czerwca. 

Kto może wziąć udział w GAM-
ie? Jest tylko jeden warunek: trze-
ba być uczniem jednej z gdyńskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Miejsce 
zamieszkania nie ma tu znaczenia, 
ważna jest legitymacja szkolna. 
Pierwsze dwie edycje projektu skie-

Różnorodne zajęcia w czasie II edycji Gdyńskiej Akademii Młodych. Fot. Archiwum GAM.
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rowane były do uczniów pierwszych 
klas, a później także do drugoklasi-
stów . Organizatorzy pragną jednak, 
aby w przyszłości projekt rozsze-
rzyć i zaprosić do udziału również 
uczniów klas trzecich i czwartych  
(w przypadku techników). Rekru-
tacja prowadzona jest drogą elek-
troniczną, a o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Warunkiem 
formalnym jest też dostarczenie or-
ganizatorom pisemnej zgody rodzi-
ców.

Pierwsza edycja GAM-u rozpo-
częła się w listopadzie 2011 roku 
i trwała do czerwca 2012 roku. 
Wzięło w niej udział 65 osób, byli 
to uczniowie dziewięciu gdyńskich 
szkół: I ALO, II LO, III LO, IV LO, 
VI LO, IX LO, X LO i Zespołu Szkół 
Administracyjno-Ekonomicznych 
oraz Technikum Transportowego. 
Mieli oni możliwość wzięcia udziału 
w zajęciach realizowanych w ramach 
siedmiu bloków tematycznych:  
1) Historia Gdyni; 2) Współpraca 
i komunikacja międzykulturowa; 

3) Kultura i tradycja w regionie; 
4) Społeczeństwo obywatelskie;  
5) Współpraca regionalna; 6) Rola 
i zadania samorządu terytorialnego; 
7) Tożsamość lokalna. Poza AMW 
zajęcia w ramach pierwszej edycji 
GAM-u odbywały się: w Muzeum 
Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki 

Wojennej, Akwarium Gdyńskim, na 
Darze Pomorza, w Teatrze Miejskim 
im. Witolda Gombrowicza oraz 
Porcie Wojennym Gdynia (na 
ORP „Metalowiec”, ORP „Kaszub”  
i ORP „Gen. Kazimierz Pułaski”). 

Druga edycja GAM-u rozpo-
częła się dokładnie rok po pierw-
szej. Obecnie bierze w niej udział 

77 osób. Honorowy patronat 
zgodziła się objąć wiceprezydent 
Gdyni Ewa Łowkiel. Do udziału 
w projekcie zgłosili się uczniowie 
dwunastu szkół: I ALO, II LO, 
III LO, VI LO, IX LO, X LO, 
XIV LO, Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Administracyjno-Ekonomicznych, 
Zespołu Szkół Chłodniczych  
i Elektronicznych, Zespołu Szkół 
Hotelarsko-Gastronomicznych oraz 
Zespołu Szkół Mechanicznych. 
Specjalnie dla nich przygotowane 
zostały dwa programy zajęciowe, na 
które ogółem składa się dwanaście 
bloków tematycznych: 1) Historia 
Gdyni i Pomorza; 2) Kultura  
w Gdyni; 3) Komunikacja między-
kulturowa; 4) Współpraca regional-
na; 5) Rola i zadania administracji; 
6) Kompetencje i postawy społecz-
ne; 7) Gdynia i region pomorski;  
8) Sport i zdrowe żywienie;  
9) Środki masowego przekazu i in-
formatyzacja; 10) Bezpieczeństwo 
publiczne; 11) Warsztaty psycho-

I edycja Gdyńskiej Akademii Mlodych również obfitowała w wiele ciekawych zajęć. Fot. Archiwum GAM.
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logiczne; 12) Warsztaty taneczne. 
Program drugiej edycji GAM-u 
przewiduje jeszcze więcej zajęć tere-
nowych. Zostają oczywiście miejsca 
znane z poprzedniej edycji, czyli: 
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum 
Marynarki Wojennej, Dar Pomorza, 
Akwarium Gdyńskie, Teatr Miejski 
im. Witolda Gombrowicza oraz 
Port Wojenny Gdynia. Pojawiają 
się także nowe obiekty, takie jak: 
Stadion Gdyńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, schronisko 
dla bezdomnych zwierząt OTOZ 
Animals „Ciapkowo”, zabytko-
we bunkry i artyleria znajdu-
jące się w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym. Uczniowie wezmą 
ponadto udział w spacerze szlakiem 
gdyńskich zabytków architektury 
modernistycznej pod opieką prze-
wodnika.

Cechą charakterystyczną zajęć 
GAM-u jest nacisk na intensyfikację 
wymiany informacji między organi-
zatorami a uczestnikami. Nie cho-
dzi tu tylko o ankiety ewaluacyjne 
pozwalające na uzyskanie informacji 

zwrotnej, czyli opinii uczestników 
na temat konkretnych zajęć czy ca-
łości projektu. Dzięki popularności 
portali społecznościach GAM dzia-
ła de facto cały czas – nie ogranicza 
się tylko do godzin programowych. 
Po każdych zajęciach publikowane 
są w intrenecie informacje na ich 
temat i zdjęcia. Każdy uczestnik 

może wyrazić swoją opinię, zadać 
pytanie, podzielić się wrażeniami 
itp. Bez wątpienia jest to nowa ja-
kość, która wyróżnia GAM na tle 
klasycznych projektów edukacyj-
nych. Gdyńska Akademia Młodych 
to nie tylko zajęcia dodatkowe, ale 
także coś w rodzaju wydarzenia kul-
turalnego!

Jaka będzie przyszłość GAM-u? 
Plany fundacji PSC są bardzo am-

bitne. Oczywiście wszystko zale-
ży tutaj od Urzędu Miasta Gdyni. 
Niemniej zasadniczym celem orga-
nizatorów jest rozszerzenie grupy 
docelowej projektu, o czym była 
już mowa, oraz rozwój cieszących 
się wielką popularnością zajęć tere-
nowych. Poza tym chodzi o dopra-
cowanie tego, co sprawdziło się do-
tychczas. Bez wątpienia projekt nie 
udałby się bez tak wielkiego wspar-
cia pracowników AMW – trud-
no wyobrazić sobie kolejne edycje 
GAM-u bez ich zaangażowania.  
W GAM-ie pomagają również 
studenci, którzy jako wolonta-
riusze dbają o bezpieczeństwo 
uczestników w trakcie ich pobytu  
w AMW i podczas zajęć tereno-
wych. Rzeczywista wartość wy-
konywanej przez nich pracy jest 
kolosalna. Fundacja Pomeranian 
Students’ Coalition, Urząd Miasta 
Gdyni i Akademia Marynarki 
Wojennej – to właśnie Gdyńska 
Akademia Młodych!

Paweł Kusiak

Zajęcia miały wiele ciekawych form, w tym równiez była nauka poprzez różnego rodzaju gry. Fot. Archiwum GAM.
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Elina from Greece
W Akademii Marynarki Wojennej, w semestrze zimowym, uczyły się dwie studentki z Grecji z Panteion Uni-
versity. Ioanna Beqo i Elina Vlahou przebywały w Polsce w ramach programu Erasmus. Zajęcia rozpoczęły  
w październiku ubiegłego roku, a zakończyły 17 lutego. W trakcie pobytu Elina Vlahou udzieliła wywia-
du panu Waldemarowi Sidorowiczowi, który ukazał się na blogu portalu StudyFun.pl. Wywiad jest bardzo 
ciekawy i opisuje jak czują się zagraniczni studenci w Polsce. W lutym ukazał się również wywiad z Ioanna 
Beqo.

1. Who are you? Briefly descri-
be yourself (where do you come 
from, what do you study, etc.) 

My name is Elina and I come 
from Athens, Greece. I’m 22 
years old and I study Sociology in 
Panteion University of Athens. I was 
in Poland the previous winter se-
mester, with the Erasmus program, 
in the Polish Naval Academy in 
Gdynia (AMW). 

2. What has surprised you in 
Poland? 

The first thing that took me by 
surprise there was the cold weather! 
It was like nothing I have ever expe-
rienced before. I will never forget 
the day I arrived, I thought that I 
wouldn’t make it through the win-
ter! 

3. How did you come up with 
the idea of studying in Poland? 

Actually, I didn’t think of Poland. 
I didn’t get picked for my first cho-
ices, so the Erasmus office of my 
University suggested that I go to 
AMW and I agreed. It was a spon-
taneous decision that I never regret-
ted. 

4. Do you remember the first 
days of studying in Poland? 
Describe the struggles you went 
through: 

I didn’t go through any kind of 
troubles. Everyone was very helpful 
and friendly. Also, the first days of 
my staying there I didn’t have any 
classes. And later, they weren’t actual 
classes, they were more like meetings 

with the professors, because we were 
only 2 people there from Erasmus 
program. 

5. Tell us about the differences 
between studies in Poland and 
studies in Greece 

I couldn’t compare because, as 
I said, I didn’t participate in a real 
class. So I don’t really know. 

6. What do you like about stu-
dying in Poland? 

In general, I would say that I li-
ked very much the communication 
me and my friend had with the pro-
fessors, as we were having something 
like private lessons. Also, I liked the 
way of living of the students the-
re, that everyone is so close to each 
other and you can come and go 
whenever you want. 

7. Do you know any famous pe-
ople from Poland? 

Of course I do. I knew some be-
fore my studying there, but now I 
learned about many more. From 
many sectors like science, music, re-
ligion, athletics etc. 

8. Describe the places in 
Poland, that have a positive influ-
ence on you: 

If I get the question correctly, 
Krakow was one of my favorite pla-
ces in Poland. But I wouldn’t say that 
it influenced me as a person. Surely 
it expanded my horizons, but it was 
the whole experience that had a po-
sitive influence on me. The places I 
visited, the people I met, the friend-

ships I made, the obstacles and the 
difficulties I had to overcome all by 
myself, the things I learned, all of 
these affected me. 

9. Tell us about the country 
you’ve always wanted to visit, but 
still haven’t: 

That’s a very big list! Generally, 
after the Erasmus experience I have 
come to a conclusion that travelling 
and learning about other countries 
and cultures is a life purpose. 

10. Are you a member of any 
student’s club or organization? 
Tell us something about it: 

Unfortunately, no. In Greece that 
system is totally different than in 
Poland. There are some students’ or-
ganizations in the Universities, but 
they function in different way. And 
to be honest, I don’t really like it. 

11. Would you like to come 
back to Poland in the future? Why? 

For sure! I hope that I’ll have the 
chance to come back. Basically for 
my friends. I left Poland 2 weeks 
ago but I already miss them. Also, 
because I spent a period of my life 
there. That will always be a part of 
me. 

Thank you very much for your 
time. We really appreciate it and 
ensure we will use this interview for 
our purposes only. Good luck and 
have fun :)

Z Eliną Vlahou rozmawiał 
Waldemar Sidorowicz
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Mistrzostwa Wojska Polskiego  
w Judo

Reprezentant Akademii Marynarki Wojennej mat pchor. Roman Błoński wywalczył złoty medal na Mistrzo-
stwach Wojska Polskiego w Judo. W zawodach wystartowało 13 reprezentacji – 160 zawodniczek i zawodni-
ków. Mistrzostwa odbyły się na obiektach Wojskowego Zespołu Sportowego w Gdyni w dniach 6–8 marca. 
Reprezentacja AMW w końcowej klasyfikacji zajęła 6 miejsce.

Pchor. Roman Błoński na najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Judo. Fot. Archiwum Romana Błońskiego.

W mistrzostwach, których głów-
nym celem było wyłonienie indy-
widualnych i drużynowych mi-
strzów Wojska Polskiego w judo, 
uczestniczyli najlepsi zawodnicy 
poszczególnych rodzajów sił zbroj-
nych, szkolnictwa wojskowego, 
jednostek i instytucji wojskowych. 
Rywalizowano w siedmiu kate-
goriach wagowych dla mężczyzn 
i dwóch kategoriach dla kobiet. 
Reprezentanci AMW startowali w 

kategoriach: do 63 kg, +63 kg, 73 kg, 
81 kg, 90 kg i +90 kg. Kilkadziesiąt 
walk wyłoniło zwycięzców w klasy-
fikacji indywidualnej kobiet i męż-
czyzn oraz drużynowej.

Złoty medal w indywidualnej 
klasyfikacji końcowej w kategorii 
wagowej do 90 kg wywalczył mat 
pchor. Roman Błoński, wygrywa-
jąc wszystkie 5 walk przed czasem. 
Podchorąży Błoński obronił tym sa-
mym tytuł wywalczony rok temu we 

Wrocławiu. Blisko medalu byli: mat 
pchor. Natalia Smolarz (+63 kg), st. 
mar. pchor. Jakub Pieniążek (66 kg), 
mar. pchor. Mikołaj Bluj (73 kg), st. 
mar. pchor. Michał Berbeć (90 kg), 
którzy ostatecznie zostali sklasyfiko-
wani na 5 miejscach.

Skład reprezentacji AMW:
kmdr ppor. Piotr Górski – kierow-
nik ekipy
pchor. Sandra Mieszkowska – 7 
miejsce
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pchor. Natalia Smolarz – 5 miejsce
pchor. Jakub Pieniążek – 5 miejsce
pchor. Krzysztof Zgud – 17 miejsce
pchor. Mikołaj Bluj – 5 miejsce
pchor. Adrian Panasiuk – 13 miejsce
pchor. Krzysztof Bielicki – 13 miej-
sce
pchor. Patryk Nautz – 17 miejsce
pchor. Bartosz Szczepaniak – 17 
miejsce
pchor. Roman Błoński – 1 miejsce
pchor. Michał Berbeć – 5 miejsce
pchor. Dawid Pawlik – 17 miejsce
pchor. Marcin Kwiatkowski – 7 
miejsce

Po zakończeniu Mistrzostw 
Wojska Polskiego dwóch repre-
zentantów AMW udało się od 
razu na półfinał A Akademickich 
Mistrzostw Polski w Judo. Zawody 
odbyły się w dniach 9–10 marca na 
obiektach Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 
Podchorąży Mikołaj Bluj przegrał 
pierwszą walkę w kategorii wago-
wej do 73 kg i odpadł z dalszej ry-

walizacji. Natomiast podchorąży 
Roman Błoński wygrał wszystkie 
pięć pojedynków w kategorii wa-
gowej do 90 kg i zajął w klasyfika-
cji końcowej pierwsze miejsce. Tym 
samym zakwalifikował się do finału 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w Judo, które odbędą się w dniach 
19–20 kwietnia w Białymstoku. 

Wyniki kategorii wagowej do 90 
kg:
1 miejsce – Roman Błoński, AMW 
(Gdynia)
2 miejsce – Marcin Partyka, 
Politechnika Śląska (Gliwice)
3 miejsce – Błażej Mielcarek, AWFiS 
(Gdańsk)
3 miejsce – Lubomir Adamiak, 
AWFiS (Gdańsk)

Podchorąży Roman Błoński  
w marcu odniósł jeszcze jeden wiel-
ki sukces. W dniach 22–23 marca 
w Opolu odbył się Puchar Polski 
Seniorów w Judo. Nasz reprezentant 
po raz pierwszy startował w kategorii 
seniora i od razu zdobył brązowy me-

dal, będąc jeszcze młodzieżowcem. 
W zawodach wzięło udział około 
250 zawodników z najmocniejszych 
klubów z całej Polski. To kolejny 
sukces naszego studenta wojskowe-
go, który już wcześniej zdobywał lau-
ry zarówno w kraju, jak za granicą. 
Podchorąży Błoński jest dwukrot-
nym mistrzem Wojska Polskiego. 
W czasie studiów w AMW zwy-
ciężył także w Międzynarodowym 
Turnieju Młodzieży do lat 23  
w Bremie, Pucharze Rektorów 
Uczelni Mundurowych w War-
szawie oraz International Baltic 
Cup w Gdyni. Aktualnie podcho-
rąży Błoński przygotowuje się do 
Mistrzostw Świata CISM (Conseil 
International du Sport Militaire 
– Międzynarodowa Rada Sportu 
Wojskowego), które odbędą się  
w Kazachstanie. Na co dzień jest 
studentem drugiego roku mecha-
niki i budowy maszyn na Wydziale 
Mechaniczno-Elektrycznym. 

Wojciech Mundt

Walka pchor. Romana Błońskiego na Akademickich Mistrzostwach Polski. Fot. Archiwum Romana Błońskiego.
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VI Półmaraton Ślężański. 
Mistrzostwa Wojska Polskiego  

w półmaratonie
W sobotę 23 marca w Sobótce pod Wrocławiem odbył się VI Półmaraton Ślężański, który był jednocześnie 
Mistrzostwami Wojska Polskiego w Półmaratonie. Akademię Marynarki Wojennej reprezentowały 2 osoby 
z kadry i 6 studentów wojskowych. Zawodnicy rywalizowali w trudnych warunkach: w temperaturze –70C  
i porywistym wietrze, a trasa obfitowała w przewyższenia.

Reprezentacja Akademii Marynarki Wojennej tuż przed startem w VI Półmaratonie Ślężańskim. Fot. Radosław Maślak.

Sobótka – niewielka miejscowość 
pod Wrocławiem, u podnóża góry 
Ślęży, oddalona od Gdyni o 500 km 
– już po raz szósty stała się miejscem 
zmagań na dystansie półmaratonu. 
Z zapisanych 3400 zawodników na 
linii startu stawiło się prawie 2600, 
w tym 373 reprezentujących siły 
zbrojne. Jednym z czynników takie-

go stanu rzeczy była zimowa aura: 
porywisty wiatr, który sprawiał, że 
temperaturę –7⁰C odczuwało się jak 
–15⁰C. Silna i mocno zmobilizowa-
na ekipa AMW już w piątek stawi-
ła się w Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych we 
Wrocławiu. Podchorążowie mie-
li wyjątkową okazję zobaczyć i 

sprawdzić warunki socjalno-bytowe  
w typowych izbach żołnierskich  
z metalowymi łóżkami, podobnymi 
szafkami, szarymi kocami, drewnia-
ną podłogą i wspólnymi węzłami sa-
nitarnymi.  

Sobotni poranek, mimo pięk-
nego słońca i wiosennej daty w ka-
lendarzu, był zdecydowanie zimo-
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wy i mroźny, z temperaturą –15⁰C. 
Przed startem trzeba było zadbać  
o termiczny ubiór, który miał nas 
zabezpieczyć przed chłodem, a przy 
tym nie ograniczać swobody ruchu. 
To, co nas rozgrzewało wewnętrz-
nie, to optymistyczne nastawie-
nie, duch pozytywnej rywalizacji  
i przyjazna atmosfera wśród biega-
czy. Punktualnie o godzinie 11 wy-
strzałem z armaty dano sygnał do 
rozpoczęcia sportowych zmagań. 
Praktycznie już od rynku gościnnej 
Sobótki zawodnicy zaczęli wspinacz-
kę w okolice góry Ślęży. Dość duża 
grupa biegaczy po pierwszym kilo-
metrze rozciągnęła się, tworząc dłu-
gi, kolorowy peleton. Trudny profil 
trasy i liczne przewyższenia spowo-
dowały, że odczucie chłodu szybko 
zniknęło. Po osiągnięciu przełęczy 
wśród leśnych pejzaży otrzymali-
śmy w nagrodę długi i szybki zbieg. 
Niestety, kiedy dobiegaliśmy do 
nieosłoniętych rejonów trasy – łąk 

i pól, do akcji przystąpił lodowa-
ty wiatr, który najbardziej dał się 
we znaki. Zamiast zamarzniętych 
izotoników i kostek lodu wydawa-
nych w punktach w myślach mie-
liśmy gorącą „herbatkę”. Rok temu 
temperatura przekraczała 20⁰C. 
Tegoroczna niska temperatura mo-
gła być dla niektórych dodatkowym 
czynnikiem mobilizującym. Ostatni 
kilometr – coraz więcej kibiców na 
trasie, słychać muzykę i głos spike-
ra z megafonu; meta była już blisko. 
Szybka dekoracja – medal na szyi, 
wywołana myślami gorąca herbata  
i ciepło pobliskiej hali sportowej. Tak 
kończyły się nasze sportowe zmaga-
nia. Pozostało już tylko wypchnąć 
zakopany samochód z błotnistego 
parkingu i w drogę na północ. 

W klasyfikacji generalnej męż-
czyzn zwyciężył Biwot Wycliffe  
z Kenii (1:07:14), a wśród ko-
biet najlepsza okazała się Jepkosgei 
Hellen również z Kenii (1:21:34).

Czasy indywidualne zawodników 
reprezentujących AMW:
1. mat pchor. Jakub Bryl – 1:26:08
2. st. mat pchor. Adrian Panasiuk – 

1:34:48
3. kmdr por. Radosław Maślak – 

1:36:25
4. mar. pchor. Paweł Głąb – 1:40:54
5. st. mat pchor. Marek Staniszewski 

– 1:42:03
6. st. mat pchor. Iwona Nieradka – 

1:43:25
7. st. mat pchor. Jakub Przygodzki 

– 1:45:23
8. kmdr por. Mariusz Wąż – 

1:51:53 
Szczególne podziękowania i gra-

tulacje dla żeńskiego „rodzynka” 
w ekipie za bardzo dobry rezultat. 
Zachęcamy do sportowej rywaliza-
cji, zdrowego trybu życia i przede 
wszystkim do czerpania radości  
z biegania. 

Radosław Maślak

Każdy uczestnik otrzymał pamiatkowy medal. Wszyscy zadowoleni i dumni z siebie, iż zdołali ukończyć bieg. Fot. Radosław Maślak.
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W pełnym umundurowaniu polowym, w butach o wysokości cholewki minimum 8 cali i z plecakiem  
o wadze co najmniej 10 kg – tak startowali uczestnicy IV Półmaratonu Komandosa. W zawodach, mimo  
iż odbiegających od marynarskich dyscyplin, wzięła udział również reprezentacja Akademii Marynarki Wo-
jennej. Uczelnię reprezentowali: kmdr por. Radosław Maślak, mat pchor. Adrian Panasiuk i mat pchor. Pa-
tryk Żurawski. Zawody odbyły się w sobotę 16 lutego w Wojskowej Akademii Technicznej.

Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie już czwarty raz gości-
ła uczestników służb mundurowych 
zmagających się na dystansie 21 km 
i 97,5 m w biegach ekstremalnych. 
Tegoroczna trasa – trzy okrążenia – 
poprowadzona była po ośnieżonych 
ścieżkach rejonu ćwiczeń taktycz-
nych. Organizatorzy zadbali o wiele 
atrakcyjnych elementów na przeła-
jowej trasie, dając uczestnikom moż-
liwość sprawdzenia samych siebie w 
trudnych warunkach terenowych. 
Należały do niej: oblodzone odcinki, 
przewężenia, tereny bagienne i trzy 
podbiegi z niebezpiecznym nachyle-
niem. Do tego każdy z uczestników 
startował w pełnym umundurowa-
niu polowym (mundur z długim 
rękawem, beret lub czapka polowa, 
buty kroju wojskowego o minimal-
nej wysokości cholewki 8 cali) z ple-

cakiem (minimalne wymiary 45 cm 
x 30 cm, waga minimalna 10 kg) w 
kolorze odpowiadającym umundu-
rowaniu. Można śmiało przyznać, że 
udało się stworzyć bieg wzorowany 
na testach wytrzymałościowych woj-
skowych jednostek specjalnych. 

Obok czysto sportowej rywaliza-
cji istotny był również aspekt inte-
gracji różnych służb mundurowych 
oraz środowiska lokalnego. Rektor-
komendant WAT-u gen. bryg. prof. 
Zygmunt Mierczyk wręczył pucha-
ry najlepszym zawodnikom, każ-
dy uczestnik otrzymał natomiast 
pamiątkowy medal i dyplom. Było 
to dla wszystkich kolejne doświad-
czenie, próba siły charakteru, walka 
z własnymi słabościami, a przede 
wszystkim radość, jaką daje bieganie. 
Na zadane przez dziennikarza pyta-
nie o to, jak marynarze odnajdują się 

na takiej imprezie, odpowiedź mo-
gła być tylko jedna: marynarz jest 
uniwersalny, lubi wyzwania i spraw-
dza się w każdych warunkach.

Zwycięzcą półmaratonu został 
sierż. pchor. Piotr Bartoszewski z 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu z wyni-
kiem 1:42:34. W gronie 199 uczest-
ników nie zabrakło przedstawicieli 
AMW, którzy uzyskali następujące 
rezultaty:
kmdr por. Radosław Maślak – 
2:02:08, 38 miejsce,
mat pchor. Adrian Panasiuk – 
2:12:31, 61 miejsce,
mat pchor. Patryk Żurawski – 
2:44:26, 163 miejsce (szczególne 
brawa i słowa uznania za walkę do 
końca mimo kontuzji).

Radosław Maślak

IV Półmaraton 
Komandosa
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Znasz ich, są wśród nas… 
Przyznam się, że i ja kiedyś należa-
łam do tej ekipy. Być może Ty też od-
najdziesz się w tej grupie. Mistrzowie 
dramatów tworzą wokół siebie aurę 
cierpienia. Zawsze mają kłopoty, ich 
relacje miłosne wypełnione są bólem, 
a historia życia – pełna zakrętów, 
upadków i heroicznych wysiłków. 
Czy to tylko przypadek, czy może 
jednak sami są w pewien sposób 
odpowiedzialni za ten stan rzeczy? 
Podobno zmiana w życiu zawsze za-
czyna się od dobrze zadanego pyta-
nia…

Wielu ludzi za swoje błędy i nie-
szczęścia obwinia sytuacje, swojego 
partnera lub rodziców. Kiedyś szcze-
gólnie modna była teoria psycho-
analityczna głosząca, że wszystkiemu 
winne są matki. Potem do grona wi-
nowajców dołączono również ojców 
oraz innych znaczących dorosłych, na 
przykład dziadków, nauczycieli, księ-
ży katechetów. Niektórzy obwiniają 
za wiele rzeczy również polityków, 
ekonomistów, a nawet prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Choć taka 
postawa pozwala uporać się z po-
czuciem winy (bo przecież ktoś inny 
ponosi odpowiedzialność za moje 
nieszczęścia), to jednak nie pomaga 
rozwiązać życiowych problemów.  
W ten sposób powstają nowe drama-
ty, a grono nieszczęśników wciąż się 
powiększa.

Za wytwory naszego życia to my 
ponosimy odpowiedzialność, ale nie 
tylko z powodu błędnych decyzji, 
kierunku, w jakim się udajemy, lub 
innych podjętych działań. Nasze ży-
cie zewnętrzne jest odbiciem myśli  
i przekonań; nawet sytuacje, na któ-
re pozornie nie mamy wpływu, też 
są wynikiem tego, w co wierzymy  

i czemu nadajemy znaczenie. Innymi 
słowy, mistrzowie dramatów wybra-
li kiedyś błędny program, który jak 
wirus komputerowy opanował ich 
myślenie. 

Związki miłosne „mistrzów dra-
matu” są zawsze burzliwe, pełne 
emocji, częstych zwrotów akcji, roz-
stań i powrotów. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni skarżą się, że żaden 
ich związek nie był satysfakcjonują-

cy; wielokrotnie ich zdradzano lub 
maltretowano, oszukiwano. Mają 
za sobą przynajmniej jeden roz-
wód i bagaż niezbyt przyjemnych 
wspomnień. Co zabawne, winy za 
te wszystkie złe sytuacje nie biorą 
na siebie. Ustawiają się w roli ofia-
ry okoliczności. Myślą, że to złośli-
wość losu albo przynajmniej pew-
nych osób, które ich skrzywdziły. 
Czy nie zauważyliście, że gdy mamy 

Okiem
psychologa

Mistrzowie dramatów
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jakiś problem, przeżywamy trud-
ną sytuację, to zawsze jesteśmy tam 
obecni? To znaczy, że część odpo-
wiedzialności spoczywa również na 
nas. Często „mistrzowie dramatów” 
sami przyznają, że są magnesem dla 
podobnych zdarzeń i osób, które ich 
krzywdzą. Jakby zmieniały się tylko 
dekoracje, a scenariusz był wciąż taki 
sam. Nie zdają sobie sprawy, że to 
właśnie błędny program ich umysłu 
jest odpowiedzialny za taki stan rze-
czy.

Na szczęście jest dla nich ratunek. 
Każdy program można zastąpić no-
wym, przerwać zaczarowany krąg zda-
rzeń. Pierwszym krokiem jest przy-
znanie się do tego, że ma się problem. 
To trochę tak jak osoba uzależniona 
od alkoholu lub środków psycho-
aktywnych, aby się wyzwolić, musi 
sama przed sobą przestać udawać, że 
nie dzieje się nic złego. „Mistrzowie 
dramatów” muszą zrozumieć, że też 
są uzależnieni – od trudności, kłopo-
tów i nieszczęść. Powinni zadać sobie 
pytanie o to, co daje im ta sytuacja, co 
dzięki niej zyskują. Gdyby miała ona 
tylko negatywne strony, dawno by się 
z nią uporali. Niektórzy są zachwyce-
ni współczuciem, którym ludzie ich 
obdarzają, albo podziwem dla ich 
heroicznych wysiłków. Czasami nie-
stety życie takiego „mistrza” kończy 
się rzeczywiście bardzo dramatycznie. 
Zdarza się, że bezmiar problemów  
i trudności, które nieświadomie wy-

wołuje, wpędzi go w końcu w depre-
sję lub stan przedsamobójczy. Część 
tych osób już w dzieciństwie musiała 
walczyć z przeciwnościami, więc życie 
bez dramatów wydaje się im niemoż-
liwe lub zbyt mało ekscytujące. Nie 
zdają sobie sprawy, że mogliby od-
wrócić bieg spraw, zmieniając myśle-
nie, przekonania, zaglądając częściej 
do własnego wnętrza, a nie szukając 
rozwiązania jedynie w okoliczno-
ściach.

Najczęstszy program, który reali-
zują „mistrzowie dramatów”, polega 
na przekonaniu, że życie bez wyzwań 
jest jałowe i bez wartości. Innymi 
słowy, czują się bezwartościowi, gdy 
nie mają, z czym walczyć. Z czasem 
tak głęboko w to wierzą, że sami za-
czynają poszukiwać problemów, bo 
inaczej czują, że ich życie traci sens. 
Lista przekonań „mistrzów dramatu” 
jest długa, a forma u różnych ludzi – 
inna, ale przedstawię parę najbardziej 
powszechnych:

•	 Wszyscy mają lepiej ode mnie.
•	 Nie zasługuję na nic dobrego, 

bo zasłużyłem sobie właśnie na to.
•	 Życie jest ciężkie i niesprawie-

dliwe.
•	 Jestem obywatelem drugiej ka-

tegorii.
•	 Już nic dobrego mnie nie spo-

tka.
•	 Nikt	mnie	nigdy	nie	pokocha.
•	 Muszę	zasłużyć	na…	szczęście,	

miłość itp.

Zdarza się na szczęście, że „mistrz 
dramatu” zmienia – mniej lub bar-
dziej świadomie – negatywne prze-
konanie, a wówczas zauważa, że 
życie nabiera innych barw. Zaczyna 
dostrzegać związek pomiędzy swoim 
wnętrzem a życiem, jakie prowadzi. 
Docenia życiowe trudności, ponie-
waż rozumie, jak wiele dzięki nim się 
nauczył. Widzi, że jest dobra strona 
nagromadzenia dużej ilości przeżyć. 
Zdobywa życiowe doświadczenie, 
zwiększa się jego odporność psy-
chiczna, uczy się rozwiązywać coraz 
szybciej swoje problemy.

Z czasem niektórzy „mistrzowie 
dramatu” stają się „mistrzami życia”, 
potrafią docenić jego walory, cieszyć 
się drobiazgami, być wsparciem dla 
innych. Po wielu upadkach, życio-
wych burzach, okresach niepokoju 
bądź depresji zawijają do jakiejś przy-
stani i cenią to, co jest najważniejsze: 
pokój serca, radość istnienia, miłość 
i życzliwość. Przestają poszukiwać 
problemów i nie mają już potrzeby 
walczyć z całym światem o odro-
binę szczęścia. Dostrzegają piękno  
w chwilach spokoju, a doświadcze-
nia życiowe czynią z nich w końcu 
dojrzałych partnerów w związkach. 
Jeśli uda im się wyjść z trudności bez 
większych szkód emocjonalnych, są 
nieocenionym źródłem mądrości ży-
ciowej i pogody ducha.

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).

Dariusz NAWROT
Zarys historii konfliktów morskich. Od cza-
sów najdawniejszych do XVI wieku
W podręczniku przedstawiono rozwój morskiej 
sztuki wojennej - od jej początków aż do bitwy 
pod Lepanto (1571) oraz klęski Wielkiej Armady 
pod Gravelines (1588). Rozdział I: powstanie  
i rozwój flot wojennych w epoce antycznej; roz-
dział II: rola flot wojennych w najważniejszych 
konfliktach średniowiecza i doby wielkich odkryć 
geograficznych; rozdział III: początki i rozwój 
polskiej floty wojennej za panowania ostatnich 
Jagiellonów.
Rok wydania: 2013
Objętość: s. 208
Cena: 35,50 

Rafał P. DEPCZYŃSKI
Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych 
konfliktów zbrojnych. Liban - studium przy-
padku.
W niniejszej książce Autor dokonuje przede 
wszystkim analizy formalno-prawnych oraz fak-
tycznych możliwości wygaszenia przy pomocy Sił 
Pokojowych ONZ konfliktu pomiędzy Izraelem 
a bojownikami palestyńskimi, w tym działający-
mi w ramach zbrojnego ramienia, legalnie funk-
cjonującej w Libanie, partii Hezbollah. Autor 
podjął się również próby oceny ewolucji man-
datu UNIFIL oraz faktycznej działalności Sił 
Pokojowych ONZ w Libanie.
Rok wydania: 2012 
Objętość: s. 438
Cena: 36,20

Ostatnio wydane




