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Dzień wcześniej wszystkim absol-
wentom wręczono dyplomy ukoń-
czenia studiów magisterskich oraz 
patenty oficerskie. Był to bardzo in-
tensywny dzień, który rozpoczął się 
już o godzinie 6.00 próbą generalną 
promocji oficerskiej. Później, w samo 
południe, odbyła się uroczystość wrę-
czenia dyplomów ukończenia stu-
diów magisterskich, a także odznak 
absolwentów i pierścieni oficerskich. 
Podczas ceremonii wyróżnieni zosta-
li studenci, którzy osiągnęli najlep-
sze wyniki naukowe lub sportowe,  

a także ci, którzy dużo czasu poświęci-
li na prace społeczne, między innymi 
w Prezydium Samorządu Studentów 
AMW.

Po południu, o godzinie 15.00, ab-
solwenci otrzymali z rąk szefa Sztabu 
Generalnego gen. broni Mieczysława 
Gocuła patenty oficerskie jako 
symbol tego, iż staną się oficerami 
Wojska Polskiego. Następnie uczest-
nicy uroczystości wysłuchali wykła-
du wygłoszonego przez szefa Sztabu 
Generalnego na temat etosu służby 
oficera. Na koniec dnia, o godzinie 

17.30, absolwenci uczestniczyli we 
mszy świętej odprawionej w ich intencji  
w Kościele Garnizonowym Marynarki 
Wojennej.

To pasja i chęć bycia oficerem 
Marynarki Wojennej doprowadzi-
ła podchorążych na pokład okrę-
tu-muzeum ORP „Błyskawica”. 
Przeszli długą i trudną pięciolet-
nią drogę. Musieli pogodzić naukę  
z obowiązkami związanymi ze służ-
bą. Studenci wojskowi nie mają na-
wet 3 miesięcy wakacji, a tylko 30 
dni urlopu. Ceremonia promocji 

Długo wyczekiwana chwila radości po otrzymaniu pierwszych szlifów oficerskich. Fot. Krzystof Miłosz.

W piątek 29 sierpnia 2014 roku Wojsko Polskie zasiliło 39 nowych oficerów. To absolwenci Akademii 
Marynarki Wojennej, którzy zostali promowani na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość rozpoczęła się  
o godzinie 10.00 na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Zgodnie z ceremoniałem 
pierwsze oficerskie szlify otrzymał prymus, którym w tym roku został bsm. pchor. Radosław Kiciński. Aktu 
mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Gocuł.

NOWI OFICEROWIE  
WOJSKA POLSKIEGO
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była ukoronowaniem ich wytrwa-
łości, a często też zwieńczeniem 
marzeń. Na pokład okrętu weszli 
jeszcze jako podchorążowie, zeszli  
z niego już jako oficerowie, któ-
rzy po raz pierwszy w życiu usłyszeli 
swój świst trapowy. Gdy mogli już 
rozluźnić szyk i przyjąć gratulacje 
od rodzin, na ich twarzach widać 
było wzruszenie i radość, a niekie-
dy nawet łzy. Na wiwat pierwsze do 
góry poleciały czapki. Dla nowych 
oficerów przepełnionych emocjami 
powrót do szyku nie był już taki ła-
twy, ale wszyscy zgodnie ustawili się  
i z kwiatami na rękach ruszyli do de-
filady. 

W czasie uroczystości wyróżnio-
no oficerów, którzy ukończyli stu-
dia, zajmując trzy pierwsze miejsca. 
Prezydent RP wyróżnił prymusa 
ppor. mar. Radosława Kicińskiego 
białą bronią – Pałaszem Honorowym 
Marynarki Wojennej RP. Minister 
obrony narodowej przyznał ppor. 
mar. Izabeli Bielawskiej nagrodę rze-
czową za zajęcie drugiego miejsca.  
Z kolei rektor-komendant AMW 
wręczył nagrodę rzeczową ppor. mar. 
Marcie Gortad za zdobycie trzeciej 
lokaty. Warto zaznaczyć, iż średnia 

wyliczana jest nie tylko z ocen uzy-
skanych za naukę, gdyż na wynik 

składa się kilka elementów. Student 
wojskowy otrzymuje oceny z egza-
minu oficerskiego, od przełożonych  
i od środowiska, czyli swoich kole-
gów i koleżanek. Ocenia się także jego  
aktywność społeczną.

W tym dniu na pierwszy sto-
pień oficerski promowanych zosta-
ło 39 tegorocznych absolwentów 

Akademii Marynarki Wojennej.  
W gronie podporuczników ma-
rynarki znalazło się 28 studentów 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego oraz 11 studentów 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego.  
W uroczystej promocji oficerskiej 
uczestniczył również poczet sztan-
darowy niemieckiej akademii mary-
narki wojennej. Uroczystość uświet-
niły Kompania Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej RP oraz 
Orkiestra Reprezentacyj na Marynarki 
Wojennej RP.

Co roku w Akademii Marynarki 
Wojennej wiedzę zdobywa około  
8 tysięcy studentów, oficerów i kur-
santów. Jest to jedyna uczelnia morska  
w kraju, która kształci przyszłych ofi-
cerów Marynarki Wojennej – nawi-
gatorów, mechaników, dowódców, 
specjalistów właściwie wszystkich 
dziedzin sztuki wojennej na morzu. 

Od roku akademickiego 2014/2015 
przyszli oficerowie mogą studiować 
również na kierunkach informatyka  
i mechatronika. Akademia Marynarki 
Wojennej oferuje 4 kierunki studiów 
wojskowych i 11 kierunków cywil-
nych, a ponadto studia podyplomowe 
i doktoranckie.

Wojciech Mundt

Promocja oficerska dokonana przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
gen. broni Mieczysława Gocuła. Fot. Krzysztof Miłosz.

Nowo promowani oficerowie szykujący sie do defilady. Fot. Krzysztof Miłosz.
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PIERWSZA TAKA PRZYSIĘGA

Od lewej: poczet sztandarowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (Wrocław), poczet sztandarowy Akademii Marynarki Wojennej 
(Gdynia), poczet sztandarowy Wyższej Szkoły  Oficerskiej Sił Powietrznych (Dęblin).Fot. Krzysztof Miłosz.

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – tak 311 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej ślubowało 
ojczyźnie. To pierwsza w historii wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych i pierwsza, która odbyła się 
na Westerplatte, w miejscu historycznym dla polskiego narodu.

Ceremonia rozpoczęła się o go-
dzinie 8.00 od podniesienia flagi 
państwowej na placu apelowym 
Akademii. Na kulminacyjny punkt 
dnia, czyli uroczystą przysięgę  
wojskową, pododdziały udały się 
na Westerplatte. W Gdyni pod-
chorążowie zostali zaokrętowani na 
ORP „Iskra”, ORP „Lech” i ORP 
„Wodnik”, skąd popłynęli na miej-
sce uroczystości. 

Przysięga rozpoczęła się punk-
tualnie w samo południe od zło-
żenia meldunku przez rektora-ko-
mendanta AMW kontradmirała 
dr. inż. Czesława Dyrcza dowód-
cy operacyjnemu rodzajów sił 
zbrojnych gen. broni Markowi 

Tomaszyckiemu. Później nastąpi-
ło powitanie zaproszonych gości, 
wśród których byli między inny-
mi radca – koordynator sekreta-
rza stanu Ministerstwa Obrony 
Narodowej gen. dyw. Mirosław 
Różański, inspektor Marynarki 
Wojennej wiceadmirał Ryszard 
Demczuk oraz dowódca Centrum 
Operacji Morskich – Komponentu 
Morskiego wiceadmirał Stanisław 
Zarychta. „Jest to historyczna 
chwila, a doniosłości dodaje miej-
sce, w którym się znajdujemy. 
Umieszczony tu napis »Nigdy wię-
cej wojny« oby wam, podchorążo-
wie, towarzyszył do końca służby” 
– powiedział kontradmirał Dyrcz, 

Złożenie przysięgi na sztandar wojskowy.  
Fot. Krzysztof Miłosz.
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zwracając się do podchorążych. 
Przysięgę złożyło 311 podchorą-
żych, w tym 76 studentów wojsko-
wych z Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych, 201 studentów 
wojskowych z Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych 

oraz 34 studentów wojskowych  
z Akademii Marynarki Wojennej.

Zaszczytu złożenia przysięgi 
bezpośrednio na sztandary swoich 
uczelni dostąpili: 
•	 Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych – szer. pchor. Jan 
Szczepański, szer. pchor. Marcin 
Lachowicz, szer. pchor. Stanisław 
Hałyk, szer. pchor. Grzegorz 
Kordylewski;

•	 z Wyższej Szkoły Sił Powietrznych 
– szer. pchor. Patryk Marzysz, 
szer. pchor. Karol Lewandowski, 
szer. pchor. Piotr Gula, szer. 
pchor. Mateusz Brygier;

•	 z Akademii Marynarki Wojennej 
– mar. pchor. Patrycja Breza, 

mar. pchor. Katarzyna Garus, 
mar. pchor. Marcin Przybysz, 
mar. pchor. Karol Paterski.
Przysięga oznacza dla podcho-

rążych rozpoczęcie profesjonalnej 
służby wojskowej oraz początek 
długiej i trudnej drogi do uzyska-
nia szlifów oficerskich. Po akcie 
ślubowania wyróżniono podcho-
rążych, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki podczas szkolenia podsta-

wowego, a w przypadku studen-
tów Akademii – również w cza-
sie rejsu kandydackiego. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: szer. 
pchor. Michał Mądry, szer. pchor. 
Michał Marcula, szer. pchor. 
Paweł Zając (WSOSP), szer. 

pchor. Maciej Magdziak, szer. 
pchor. Tomasz Krzak, szer. pchor. 
Jakub Bończak (WSOWL), mar. 
pchor. Patrycja Breza, mar. pchor. 
Katarzyna Garus i mar. pchor. 
Marcin Przybysz (AMW). Po 
uroczystości odbyła się defilada 
pododdziałów, którym towarzy-
szyła Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej RP oraz 
Kompania Reprezentacyjna Mary-
narki Wojennej RP.

Przysięga wojskowa to najważ-
niejsze wydarzenie w życiu każ-
dego żołnierza. W niej zawarta 
jest cała istota służby wojskowej. 
To ona wiąże żołnierza z ojczyzną  
i narodem, często aż do najwyższej  
ofiary – poświęcenia życia. Przysięga 
była więc wielkim przeżyciem nie 
tylko dla studentów wojskowych 
pierwszego roku, ale także dla ich  
rodzin i najbliższych, którzy licz-
nie przybyli na uroczystość.

Wojciech Mundt 

Pododdziały podchorążych biorące udział w przysiędze wojskowej na Westreplatte.  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Pamiątkowa odznaka. Fot. Krzysztof Miłosz.
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INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO

W środę 1 października w audytorium Biblioteki Głównej AMW odbyła się uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego. Rektor-komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz dokonał krotkiego podsumowa-
nia minionego roku akademickiego i poinformował o otwarciu nowych kierunków, takich jak mechatronika 
i informatyka (studia wojskowe), systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz wojsko w systemie służb pu-
blicznych (studia cywilne). W rozpoczętym roku akademickim 2014/2015 indeksy otrzymało prawie 1500 
nowych studentów.

W związku z inauguracją 
roku akademickiego i świętem 
Akademii Marynarki Wojennej 
do uczelni wpłynęło wiele  
życzeń, w tym list od prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 

Uroczystość rozpoczął przemówie-
niem rektor-komendant Akademii 
Marynarki Wojennej kontradmirał 
dr inż. Czesław Dyrcz. Na wstę-
pie przywitał zaproszonych gości  
i zapoznał z najważniejszymi  

wydarzeniami zakończonego roku 
akademickiego 2013/2014. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas dele-
gacje: z niemieckiej Marineschule  
z komendantem kontradmirałem 
Carstenem Stawizkim na czele oraz  

z Departamentu Technologii i Badań 
Marynarki Wojennej Niemiec, któ-
ry reprezentował dyrektor Wolfgang 
Schlichting. W uroczystości udział 
wzięli również przedstawiciele 
władz państwowych i kierownictwa 

Inauguracja roku akademickiego w AMW odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Wręczenie nowym doktorantom indeksów przez Rektora-Komendanta AMW.  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Rektor-Komendanta AMW wręcza 
wyróżnionym studentom indeksy.  
Fot. Krzysztof Miłosz.
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Ministerstwa Obrony Narodowej, 
kadra kierownicza Marynarki 
Wojennej, jednostek wojskowych  
i innych służb mundurowych, wła-
dze administracyjne i samorządowe 
regionu, przedstawiciele duchowień-
stwa oraz licznie przybyli rektorzy 
innych uczelni. Wykład inauguracyj-
ny „Determinanty rozwoju polskiej 
Marynarki Wojennej” wygłosił prof. 
dr hab. Andrzej Makowski.

Tuż po uroczystości w holu 
Biblioteki Głównej AMW zo-
stała otwarta wystawa „Poczet 

Komendantów naszej Alma Mater 
1922–2014”. Ekspozycja pokazu-
je znaczną część historii Akademii 
Marynarki Wojennej. Szczególnie 
interesujące są zebrane pamiątki 
związane z komendantami uczel-
ni, a także historia symboli władzy 
rektorskiej. Wystawę zorganizowało 
Informatorium Biblioteki Głównej 
AMW. 

Po uroczystej inauguracji 
roku akademickiego odsłonię-
to tablicę poświęconą poległym 
i pomordowanym absolwentom 
Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej. Tablica znajduje się  
w budynku Wydziału Dowodzenia 
i Operacji Morskich, z któregoini-
cjatywy powstała. Upamiętniono 

na niej 62 oficerów, którzy  
zginęli w latach 1939–1956.  
Na dole tablicy wyryta jest sen-

tencja PRO PATRIA ET MARI  
(„Za ojczyznę i morze”). 

Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte kształci 
studentów wojskowych i cywilnych 
oraz kadry marynarskie. Uczelnia prze-
szkoliła i wykształciła ponad 8000 stu-
dentów, kursantów i oficerów. Warto  
zaznaczyć, iż w AMW moż-
na zdobywać wiedzę zarówno na  
11 kierunkach studiów cywilnych  
i 4 kierunkach wojskowych, jak  
i na kilkunastu kierunkach stu-
diów podyplomowych, a także na 
studiach doktoranckich oraz wie-
lu kursach, zwłaszcza dotyczących  
tematyki morskiej, zgodnych  
z konwencją STCW.

Albert Popławski

Gratulacje złożone przez Rektora-Komendanta AMW nowo habilitowanym pracownikom 
dydaktyczm AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Zaproszeni goście podczas Inauguracji roku akademickiego w AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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PIERWSZE DYPLOMY DLA 
STUDENTÓW UNIWERSYTETU

TRZECIEGO WIEKU

W sobotę 28 czerwca 2014 roku w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste  
wręczenie dyplomów ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po dwuletnim cyklu spotkań dyplomy z rąk 
rektora-komendanta kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza otrzymało 26 słuchaczy. To pierwsza w historii  
uczelni taka uroczystość. Akademia Marynarki Wojennej jest prawdopodobnie jedyną uczelnią w kraju, która  
proponuje słuchaczom-seniorom tematykę morską.

Upominki dla Rektora-Komendanta kontradmirał dr. inż. Czesłwa Dyrcza oraz komandora. Jarosława Kuźmickiego. Fot. Krzysztof Miłosz.

Absolwenci studiów, odbierając 
z rąk rektora-komendanta Akademii 
dyplomy, słyszeli słowa: „Wręczam 
dyplom ukończenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku o tematyce mor-
skiej. Gratuluję”. Po uroczystości 
wręczenia dyplomów odbyła się 
krótka dyskusja na temat charakteru 
UTW. Wszyscy absolwenci zgodnie 
uznali, iż dla nich to zdecydowanie 
za mało, i poprosili rektora-ko-
mendanta o kolejną edycję studiów  
z dodatkowymi zajęciami z karto-
grafii i hydrografii. Stwierdzili, że to 

właśnie tematyka morska zachęciła 
ich do uczestnictwa w UTW. Byli 
pozytywnie zaskoczeni podejściem 
władz uczelni, a zwłaszcza nauczy-

Wręczenie Rektorowi-Komendantowi AMW 
kartki upominkowej wraz z podpisami 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciegu Wieku.  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Kartka upominkowa. Fot. Krzysztof Miłosz.
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cieli akademickich (którzy społecz-
nie prowadzili zajęcia) – ich przygo-
towaniem i wiedzą. 

Pierwszy rocznik, który wła-
śnie ukończył UTW, zapoznał się  
z takimi zagadnieniami, jak: 

•	 historia	Marynarki	
Wojennej;

•	 oceanografia;
•	 ratownictwo	morskie;
•	 uzbrojenie	okrętowe;
•	 meteorologia	i	wypadki	

morskie;
•	 chemiczne	zagrożenie	

Morza Bałtyckiego;
•	 manewrowanie	jednostką	

pływającą;
•	 zarządzanie	kryzysowe;
•	 okręty	3.	Flotylli	Okrętów;
•	 prawo	morza;
•	 zwyczaje	i	tradycje	okręto-

we;
•	 nawigacja;
•	 logistyka	Marynarki	

Wojennej i przemysł morski;
•	 mechanika	okrętowa;

•	 międzynarodowe	prawo	
drogi morskiej;

•	 symulator	broni	strzeleckiej	

„Śnieżnik”;
•	 morska	sztuka	wojenna;
•	 Liga	Morska	i	Kolonialna.
Choć wykładowcy starali się prze-

kazać jak najwięcej wiedzy, to uczest-

nikom czasami wciąż było mało.  
Ze względu na specyficzny charakter 
zajęć w Akademii słuchaczami byli 

nie tylko mieszkańcy Trójmiasta  
i okolic, ale również woje-
wództw zachodniopomorskiego  
i wielkopolskiego.

Wszystkie osoby w „złotym wie-

Wspólne zdjęcie upamiętniające wręczenie dyplomów. Fot. Krzysztof Miłosz. 

Uroczystość wręczenia dyplomów słuchaczom UTW. Fot. Krzysztof Miłosz.
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ku” serdecznie zapraszamy na zaję-
cia, na których dowiedzą się między 
innymi: skąd wiemy, gdzie znajduje 
się statek pomimo tego, że na pełnym 
morzu nie widać nic prócz wody  
i horyzontu; jak pracują silniki okrę-
towe; co znajduje się w morzu; jak 
żyją w czasie wykonywania zadań na 
morzu załogi okrętów nawodnych  
i podwodnych. Dużo słyszy się, 

ogląda lub czyta o katastrofach mor-
skich, nie wiedząc, jakie są możli-
wości ratowania życia ludzkiego 
lub mienia na morzu. Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań poznają 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na zajęciach w Akademii 
Marynarki Wojennej. Serdecznie 
zapraszamy!

Albert Popławski

Słuchacze UTW otrzymują dyplomy z rąk 
Rektora-Komendanta AMW.  
Fot. Krzysztof Miłosz.Wręczenie dyplomów słuchaczom UTW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Rektor-Komendant kieruje słowa gratulacji do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fot Krzysztof Miłosz.
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40-LECIE BRACTWA 
KAPHORNOWCÓW

Bractwo Kaphornowców obchodzi w tym roku swoje 40. urodziny. Z tej okazji w sobotę 16 sierpnia na po-
kładzie „Daru Pomorza” odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Bractwa. Uczczono jubileusz oraz 
wybrano nowego grotmaszta. Z tej funkcji, po dwóch kadencjach, ustąpił kontradmirał dr inż. Czesław 
Dyrcz, który serdecznie podziękował Kapitule oraz wszystkim Braciom i Siostrom za współpracę.

Uroczyste obchody 40-lecia 
utworzenia Bractwa Kaphornowców 
rozpoczęły się punktualnie o go-
dzinie 12.00 od podniesienia pro-
porca Bractwa. Następnie głos 
zabrał ustępujący grotmaszt kontr-
admirał dr inż. Czesław Dyrcz, 
który powitał zaproszonych gości,  
w tym prezydenta Miasta Gdyni 
dr. Wojciecha Szczurka, dyrektora 
Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku dr. inż. Jerzego 

Litwina oraz prezesa Ligi Morskiej  
i Rzecznej dr. inż. kpt. ż. w. Andrzeja 
Królikowskiego. W czasie uroczy-
stości kontradmirał Czesław Dyrcz 
dokonał również otwarcia wystawy 
poświęconej Polakom na Hornie, 
którą można oglądać na pokła-
dzie „Daru Pomorza”. Bractwo 
Kaphornowców zostało uhonoro-
wane krzyżem „Pro Mari Nostro”, 
który wręczył stowarzyszeniu prezes 
Ligi Morskiej i Rzecznej. Z okazji 

jubileuszu wpłynęły również listy  
z gratulacjami i życzeniami od szefa 
Kancelarii Prezydenta RP, prezyden-
tów Gdyni i Torunia oraz dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Kolejnym punktem obchodów ju-
bileuszu 40-lecia były wybory nowe-
go grotmaszta Bractwa. Dotychczas 
sprawujący tę funkcję kontradmirał 
Czesław Dyrcz ustąpił po dwóch ka-
dencjach. W swoim pożegnalnym wy-
stąpieniu stwierdził, iż przez ten czas, 
prawie osiem lat, Bractwo przeszło 
przeobrażenie, zmieniła się również 
żeglarska rzeczywistość, w tym zdoby-
wanie przylądka Horn. „Towarzyszy 
mi refleksja, że wiele zadań oraz  
decyzji stało się moim oraz Waszym 
udziałem. Wszystko, co czyniłem, 
wynikało z głębokiego przekonania, 
iż nadrzędną wartością jest dobro 
Bractwa Kaphornowców. W pracy 
dla Bractwa zawsze kierowałem się 
przekonaniem, że najważniejsi jeste-
ście Wy i nasza przyjaźń” – tymi sło-
wami kontradmirał Czesław Dyrcz 
pożegnał się ze swoimi Braćmi jako 
ustępujący grotmaszt. Po przemó-
wieniu wybrano komisję skrutacyjną  
i dokonano wyboru nowego grot-
maszta. Jednogłośnie wybrany zo-
stał kpt. Cezary Bartosiewicz, który 
w pierwszych słowach podziękował 
za duże zaufanie, jakim go obda-
rzyli Siostry i Bracia Kaphornowcy. 
Teraz przed nowo wybranym grot-
masztem stoi zadanie utworzenia  
i przedstawienia Kapituły Bractwa. 

 
Wojciech Mundt

Od lewej: kpt. Cezary Bartosiewicz (nowo wybrany grotmaszt), kpt. Aleksander Kaszowski 
(grotmaszt w latach 1985-1993), kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz (ustępujący grotmaszt)
Fot. Krzysztof Miłosz.

Podniesienie proporca Bractwa 
Kaphornowców. Fot. Krzysztof Miłosz.

Prezydent Miasta Gdyni na obchodach 
Kaphornowców. Fot. Krzysztof Miłosz.
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AKADEMIA MARYNARKI 
WOJENNEJ Z WYRÓŻNIENIAMI

NA BALT MILITARY EXPO

Endoskopowe stanowisko dia-
gnostyki luf artyleryjskich było jed-
nym z trzech stanowisk wystawia-
nych na stoisku Akademii Marynarki  
Wojennej. Taka diagnostyka pozwa-
la na ocenę stanu technicznego lufy 
za pomocą urządzenia endoskopo-
wego. Obsługiwane średnice (ka-
libry) to: 23, 30, 35, 57, 76 i 76,2 
milimetrów. Na stanowisku można 
również wykonać czyszczenie prze-
wodu lufy oraz komory nabojowej. 
Badania można rejestrować, archi-
wizować i wizualizować. Uczelnia 
zaprezentowała również system 
szkolno-treningowy 3D przenośne-
go przeciwlotniczego zestawu rakie-

towego (PPZR) „Grom” oraz system 
symulacji trójwymiarowych modeli 
uzbrojenia morskiego. Są to jedne  
z najnowszych symulatorów Aka-
demii Marynarki Wojennej, które 
zostały wdrożone w grudniu 2013 
roku. To panele interaktywne sta-
nowiące wirtualną obsługę modeli 
armat morskich: Ak-176M, Mk-75, 
AK-630, a także modeli: morskiego 
zestawu rakietowo-artyleryjskiego 
ZU-23-2MR, 35 mm automatu ar-
tyleryjskiego KDA, systemu rakie-
towego RBS15 Mk3, zintegrowanej 
głowicy śledzącej ZGS-158 oraz 
amunicji artyleryjskiej do armat mor-
skich. Zadanie symulatora to przede 
wszystkim szkolenie i doskonalenie 
umiejętności podchorążych, ofice-

Targi Militarne BALT MILITARY EXPO 2014 odbyły się w PGE ARENA GDAŃSK.  
Fot. Krzysztof Miłosz.

Prezentowanie nowych rozwiązań technicznych podczas targów. Fot. Krzysztof Miłosz.

Podczas 13. Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO 2014 (24–26 czerwca 2014 roku) Aka-
demia Marynarki Wojennej otrzymała wyróżnienie prezesa Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności 
Kraju za endoskopowe stanowisko diagnostyki luf artyleryjskich. Referat napisany na ten temat uznano za 
najbardziej nowatorski. Współautorami byli przedstawiciele naszej uczelni – kmdr por. Mirosław Chmieliń-
ski i kmdr por. rez. Mirosław Gołyga. 
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rów i załóg okrętowych w zakresie 
obsługi uzbrojenia artyleryjskiego, 
rakietowego i amunicji artyleryjskiej.

Wydarzeniem towarzyszącym 
targom była VI Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna 
NATCON 2014 poświęcona tech-
nologiom morskim dla obronności  
i bezpieczeństwa. Zgłoszono 80 refe-
ratów, które obejmowały trzy bloki 
tematyczne: morskie systemy walki, 
system bezpieczeństwa morskiego  
i eksploatację techniki morskiej. Do 
udziału w konferencji zgłosiło się 
172 uczestników z Polski, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów 
Zjednoczonych, Meksyku, Francji, 
Holandii, Włoch i Izraela. Po raz 
pierwszy zorganizowano konkurs na 
najbardziej nowatorski referat. Naj-
większą liczbę punktów zdobył refe-
rat Diagnostyka stanu technicznego 
luf artyleryjskich przy wykorzystaniu 
wideoskopu autorstwa kmdr. por. 
Mirosława Chmielińskiego i kmdr. 
por. rez. Mirosława Gołygi z Akade-
mii Marynarki Wojennej.

Celem konferencji była budowa 
platformy wymiany wiedzy między 
przyszłymi użytkownikami, prze-
mysłem i instytucjami naukowo-
-badawczymi krajów nadbałtyckich. 

Sympozjum zorganizowały: Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Centrum 
Techniki Morskiej S.A., Akademia 
Marynarki Wojennej, Wojskowa 
Akademia Techniczna, Politechnika 
Gdańska, Akademia Obrony Naro-
dowej oraz Międzynarodowe Targi 
Gdańskie.

Podczas targów BALT-MILI-
TARY-EXPO 2014 nasza uczelnia 
podpisała porozumienie z Bohemia 
Interactive Simulations (BIS). Firma 
ta specjalizuje się w projektowaniu  
zaawansowanych interaktywnych  
systemów symulacji dla sektora 
obronnego, służb ratunkowych oraz 
służb cywilnych. W ramach porozu-
mienia BIS przekaże AMW licencyj-
ne oprogramowanie Virtual Battle  

Space 3 w zamian za możliwość 
włączenia się do projektów badaw-
czych prowadzonych przez uczelnię. 
Umowa obejmuje również progra-
my praktyk i staży dla studentów 
oraz organizowanie wspólnych na-
rad, konferencji, warsztatów, pre-
zentacji, pokazów i szkoleń specja-
listycznych. Strony porozumienia 
zamierzają wspólnie realizować 
projekty związane z zastosowaniem 
symulatorów wirtualnych. Uczel-
nia może wykorzystywać wspo-
mniane oprogramowanie do reali-
zacji zajęć dydaktycznych ujętych  

w planach studiów. Prowadzona bę-
dzie również współpraca w zakresie 
określania efektów kształcenia i pro-
gramów kształcenia na kierunku in-
formatyka.

Sztandarowym produktem fir-
my jest symulator taktyczny Virtual 
Battle Space, który w ciągu zaledwie 
kilku lat stał się podstawowym sy-
mulatorem taktycznym dla państw 
członkowskich NATO. Jest on  
w pełni interaktywnym, trójwy-
miarowym systemem szkolenio-
wo-symulacyjnym. Ma on wie-
le zastosowań ćwiczebnych oraz  
eksperymentalnych, zarówno woj-
skowych, jak i cywilnych.

Mirosław Chmieliński

Endoskopowe stanowisko diagnostyczne lufy 
artyleryjskiej na targach militarnych. 
Fot. Krzysztof Miłosz.

Widok hali targowej podczas BALT MILITARY EXSPO 2014. Fot. Krzysztof Miłosz.
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WIZYTA KOMENDANTA 
BUŁGARSKIEJ AKADEMII 
MARYNARKI WOJENNEJ

Komandor Boyan Mednikarov, komendant bułgarskiej akademii marynarki wojennej, był gościem naszej 
uczelni. Sześciodniowa wizyta (1–7 czerwca) odbyła się w ramach programu Erasmus+. W tym czasie bułgar-
ski komendant zapoznał się z bazą dydaktyczno-naukową uczelni, przeprowadził cykl wykładów na temat 
bezpieczeństwa na morzu oraz uczestniczył w uroczystości pożegnania okrętu szkolnego ORP „Wodnik” 
wypływającego w siedmiotygodniowy rejs między innymi z bułgarskimi podchorążymi na pokładzie.  

Przywitanie komendanta bułgarskiej akademii marynraki wojennej przez Rektora-Komendanta AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni zaprezentowała nie 
tylko swoją bazę dydaktycz-

no-naukową, ale także przed-
stawiła proces kształcenia stu-
dentów wojskowych. Komandor  
Boyan Mednikarov był szczegól-
nie zainteresowany symulatorami 
i trenażerami. Miał również okazję 
odwiedzić Akademicki Ośrodek 
Szkoleniowy w Czernicy, w którym  
podchorążowie odbywali prakty-
kę żeglarską. Warto zaznaczyć, iż  
brało w niej udział dwóch bułgar-
skich studentów. Również dwóch 
bułgarskich studentów uczestniczy-

ło w praktyce na okręcie szkolnym 
ORP „Wodnik”, który 4 czerwca 
wyszedł w siedmiotygodniowy rejs. 
Wraz z nimi w rejs wypłynął buł-
garski oficer pełniący rolę instruk-
tora. Okręt po drodze zawitał do 
portu w Konstancy, gdzie bułgar-
scy podchorążowie wymienili się  
z dwójką swoich kolegów. Tam też 
nastąpiła wymiana instruktorów 
bułgarskiej uczelni. 

Wizyta bułgarskiego gścia była tak-
że okazją do zaprezentowania nasze-Komendant bułgarskiej AMW wraz  

z małżonką. Fot. Krzysztof Miłosz.
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go regionu. Komandor Mednikarov 
zwiedził Gdynię, Gdańsk i Sopot,  
a także Muzeum Marynarki Wojennej 
oraz ORP „Błyskawica”. Nie za-
brakło też wycieczki do Malborka  
i zwiedzania pięknego zamku. 

Akademia Marynarki Wojennej  
w Gdyni współpracę z bułgarską 

uczelnią nawiązała w 2011 roku. 
Efektem tej współpracy było pod-
pisanie porozumienia w styczniu 
2013 roku. Od tej pory odbywają 
się wymiany studentów na prakty-
ki. Warto przypomnieć, że w stycz-
niu 2014 roku rektor-komendant 
Akademii Marynarki Wojennej 

kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz 
otrzymał tytuł honorowego profeso-
ra bułgarskiej uczelni.

 
Wojciech Mundt

Wykład przeprowadzony w Sali Senatu AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Zwiedzanie bazy dydaktyczno-naukowej AMW przez gości z bułgarii. Fot. Krzysztof Miłosz.

Wykład dla podchorążych AMW.  
Fot. Albert Popławski.



17Nr 9

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej

ORP „Wodnik” tuż przed wyjściem na morze w siedmiotygodniowy rejs. W rejsie udział wzięło dwóch bułgarskich podchorążych 
wraz z bułgarskim oficerem, który pełnił funkcję instruktora. ORP „Wodnik” wraz z podchorążymi był żegnany przez kadrę AMW 
oraz bułgarskiego komendanta AMW. Fot. Albert Popławski. 
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REKTOR-KOMENDANT 
AMW DOWÓDCĄ PARADY 

ŻAGLOWCÓW

Podczas zlotu można było zwie-
dzać żaglowce, niektóre oferowały 
także krótkie rejsy. Dużym powodze-
niem, nie tylko wśród najmłodszych 
odwiedzających gdyńskie nabrze-
ża, cieszyło się zbieranie pieczątek 
wszystkich przybyłych jednostek. 
Najdłuższa kolejka zwiedzających 
ustawiała się do okrętu podwodnego 
„Kondor”.

Zakończeniem „Operacji Żagle 
Gdyni 2014” była wyczekiwana pa-
rada żaglowców. Paradę otworzył 
„Kapitan Poinc”, jednostka mor-
skiej służby  ratownictwa (SAR), 
która postawiła  kurtynę wodną, 
czyli tzw. motyla. Jako pierwszy 
żaglowiec wypłynął ORP „Iskra”. 
Kolejne jednostki ustawiono we-

dług zasady większa na przemian  
z mniejszą. Jako ostatni płynął „Dar 
Młodzieży”, który pięknie prezento-

wał się prawie pod pełnymi żaglami. 
Część żaglowców, jak „Sedov” czy 
„Kruzensztern”, postawiły żagle tyl-
ko symbolicznie. Silny wiatr (mo-
mentami prawie 7 w skali Beauforta) 
nie pozwoliłyby jednostkom utrzy-
mać się w jednej linii w pełnym 
ożaglowaniu. Parada rozpoczęła się  
o 18.00, a zakończyła się po go-
dzinie. Żaglowce uformowały szyk 
na wysokości sopockiego mola 
i popłynęły w kierunku Gdyni. 
Całością dowodził rektor-komen-
dant Akademii Marynarki Wojennej 
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. 
Stanowisko dowodzenia znajdo-
wało się na pokładzie jednostki 
„Kontroler-20” – najnowszego stat-
ku inspekcyjnego Urzędu Morskiego 
w Gdyni – na którym bande-

W poniedziałek 18 sierpnia kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, rektor-komendant Akademii Marynarki 
Wojennej, dowodził paradą żaglowców, która zakończyła „Operację Żagle Gdyni 2014”. W zlocie uczest-
niczyło 25 jednostek reprezentujących 6 państw, w tym największe na świecie „Sedov” i „Kruzensztern”.  
W sumie żaglowce obejrzało 1,9 miliona osób. Kontradmirał Dyrcz dowodził paradą już po raz trzeci, wcze-
śniej był dowódcą podczas zlotów w roku 2009 i 2011. Tegoroczna impreza odbyła się w dniach 15–18 
sierpnia. 

Rektor-Komendant AMW na pokładzie jednostki „Kontroler-20”. Fot. Krzysztof Miłosz.

Stanowisko dowodzenia wewnątrz statku inspekcyjnego Urzędu Morskiego „Kontroler-20”. 
Fot. Krzysztof Miłosz.



19Nr 9

Kliper - Biuletyn Akademii Marynarki Wojennej
ra została podniesiona zaledwie  
2 miesiące wcześniej, 24 czerwca 
2014 roku. Admirał Dyrcz już trze-
ci raz dowodził paradą żaglowców. 
W 2009 roku wspólnie z admira-
łem floty w st. spocz. Jędrzejem 
Czajkowskim dowodzili paradą roz-
poczynającą regaty The Tall Ships 
Races. Już dwa lata później odbył się 
w Gdyni kolejny zlot żaglowców The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta, 
który również zakończył się paradą.

„Operacja Żagle Gdyni 2014” 
uświetniła 40. rocznicę pierwsze-
go zlotu żaglowców – „Operację 
Żagiel ’74”. Międzynarodową flotę 
żaglowców reprezentowały jednostki 
uczestniczące w pamiętnym zlociew 
1974 roku: rosyjski „Kruzensztern”, 
szwedzki „Falken” oraz „Zawisza 
Czarny” i „Generał Zaruski”. 
Francuski szkuner „Etoile” przypły-
nął na Bałtyk po raz pierwszy od 
1974 roku. Z kolei zamiast nieist-
niejącego już szkunera ORP „Iskra” 
w zlocie wziął udział jego następca 
– ORP „Iskra II”, który wszedł do 
służby w 1982 roku. W tegorocznej 
imprezie uczestniczyły również ża-
glowce, których cztery dekady temu  
w Gdyni nie było. Przede wszystkim 
wspomniany już rosyjski „Sedov” 
(największy szkolny żaglowiec 
świata), replika fregaty cara Piotra  
I – „Shandart”, portugalski cztero-
masztowiec „Santa Maria Manuela”, 
litewski „Brabander” czy niemiecki 
50-metrowy „Roald Amundsen”. 
Ponadto przy gdyńskich kejach za-
cumowały prawie wszystkie naj-
większe polskie żaglowce: „Dar 
Młodzieży”, „Pogoria”, „Fryderyk 
Chopin” oraz wspomniane wcze-
śniej „Iskra II”, „Zawisza Czarny”  
i „Generał Zaruski”. W honoro-
wej roli wystąpił statek-muzeum 
„Dar Pomorza”, którego zwycięstwo  
w regatach The Cutty Sark Tall Ships 
Races 1972 otworzyło Gdyni dro-
gę do organizacji „Operacji Żagiel”  
dwa lata później.

Wojciech Mundt
Parada żaglowców widoczne: Shtandart (Rosja), Roald Amundsen (Niemcy), Dar Młodzieży 
(Polska). Fot. Krzysztof Miłosz.
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ZAKOŃCZENIE KURSU 
PRZYSZŁYCH KOMANDORÓW 

PORUCZNIKÓW

Uroczystego wręczenia świa-
dectw dokonał rektor-komen-
dant AMW kontradmirał dr inż. 
Czesław Dyrcz. Kurs kwalifika-
cyjny rozpoczął się 10 kwietnia  
i nie był ukierunkowany wyłącz-
nie na jedną tematykę. Dzięki za-
jęciom kursanci nie tylko posze-
rzyli swoją wiedzę i odświeżyli już 
wcześniej zdobyte wiadomości, 
ale także spojrzeli na siły zbroj-
ne z szerszej perspektywy. Sami 

uczestnicy kursu przyznali, iż 
nieocenioną wartością były zaję-
cia z admirałami, byłymi dowód-
cami, szefami sztabu Marynarki 
Wojennej. Doświadczeni ofi-
cerowie mogli przekazać swoją 
wiedzę, zwłaszcza tę praktyczną, 
zdobytą na różnych szczeblach  
w czasie wielu lat służby nie tylko  
w Marynarce Wojennej.

Tematyka zajęć obejmowała 
zagadnienia z zakresu polityki bez-

pieczeństwa, działań wielonarodo-
wych, bezpieczeństwa morskiego 
państwa oraz międzynarodowego 
prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych. Oficerowie zdobyli 
również wiedzę na temat współ-
pracy cywilno-wojskowej w śro-
dowisku międzynarodowym oraz 
dowiedzieli się, jak organizować 
pracę podległego zespołu. Ponadto 
zostały im przekazane podstawy 
public affairs w siłach zbrojnych. 

Wspólne zdjęcie upamiętniające wręczenie dyplomów. Fot. Krzysztof Miłosz.

W środę 18 czerwca 2014 roku w Akademii Marynarki Wojennej zakończono kurs kwalifikacyjny w pionie 
funkcjonalnym sztabowym dla oficerów przewidzianych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia 
komandora porucznika. Podczas kursu swoje kwalifikacje podnosiło 32 oficerów. Zajęcia prowadzone były 
przez Centrum Doskonalenia Kursowego AMW. Prymusem kursu został kmdr ppor. Mariusz Jankowski.
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List gratulacyjny dla kmdr ppor. Mariusza 
Jankowskiego za najlepszą lokatę na kursie. 
Fot. Krzysztof Miłosz. 

Istotnym elementem kursu były 
zajęcia poza uczelnią. Oficerowie  
brali udział w podróżach studyjnych 
do Centrum Techniki Morskiej, 
Stoczni Marynarki Wojennej  
i Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakie-
towego. W terenie odbywały się 
również zajęcia z przedmiotu 
współpraca cywilno-wojskowa. 
W sumie oficerowie uczestni-
czyli w zajęciach z 19 przedmio-
tów. Był to zatem bardzo inten-
sywny kurs, którego wartością  
dodaną, jak sami uczestnicy stwier-
dzili, było wzajemne poznanie  
się i wymiana doświadczeń, co 
może przełożyć się na jeszcze lep-
szą współpracę między komórkami 
reprezentowanymi przez oficerów.

Wojciech Mundt

Tuz przed uroczystym zakończenim kursu, które odbyło się podczas spotkania w Sali Sentau 
Akademii Marynarki wojennej.Fot. Krzystof Miłosz.

Marisz Jankowski z najlepsz lokatą na 
kursie. Fot. Krzysztof Miłosz. 

Rozdanie dyplomów. Fot. Krzysztof Miłosz. 
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Warto zaznaczyć, iż uczelnia co 
roku przygotowuje ołtarz, który  
w poprzednich latach znajdował się 

przy wejściu głównym do Akademii. 
Pomysłodawcą nietypowego ołtarza 
był dziekan Marynarki Wojennej RP 

ks. prałat kmdr Bogusław Wrona,  
a wykonawcą – kapelan AMW 
ks. kmdr ppor. Radosław 
Michnowski. Sam pomysł zrodził 
się, gdy okręt podwodny stanął na  
terenie uczelni. Niestety wtedy jesz-
cze nie można było zrealizować 
tego pomysłu, ponieważ okręt nie  
należał do Akademii. Dopiero  
w tym roku, dzięki przychylności rek-
tora-komendanta AMW kontradmi-
rała dr. inż. Czesława Dyrcza i prof. 
Wacława Morgasia oraz pomocy 
chor. Przemysława Pilaskiego, uda-
ło się zbudować wymarzony ołtarz.  
Na okręcie rozwieszono kolorowe 
flagi, z których każda oznaczała lite-
rę alfabetu lub cyfrę. Zostały ułożone 
tak, aby można było odczytać napis 
w kodzie flagowym – „Boże Ciało 
2014”. Ostatni ołtarz usytuowany był  
przy bloku na ulicy Śmidowicza 55.

Obie parafie organizują wspólną 
procesję od 2000 roku. Uroczystości 
rozpoczynają się na przemian raz  
w jednym, raz w drugim kościele. Od 
tylu też lat duszpasterstwo akademic-
kie wystawia ołtarz przy uczelni.

Radosław Michnowski

WYJĄTKOWY OŁTARZ NA  
BOŻE CIAŁO

Już kolejny raz przed głównym wejściem do Akademii Marynarki Wojennej stanął ołtarz na procesję Bożego 
Ciała. Parafie: Michała Archanioła i Garnizonowa Marynarki Wojennej co roku wspólnie organizują tę uro-
czystość. Po mszy świętej wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Wierni przeszli ulicą Arciszewskich do Ron-
da Bitwy pod Oliwą, następnie wzdłuż ulicy Śmidowicza do Kościoła Garnizonowego Marynarki Wojennej. 
Pierwszy ołtarz umieszczony był tuż przy kościele pw. Michała Archanioła, drugi zaś na ulicy Arciszewskich, 
przy ogrodzeniu cmentarza parafialnego. Kolejnym ołtarzem był okręt podwodny Kobben przy Akademii 
Marynarki Wojennej.

Monstrancja na okręcie podwodnym Kobben. Fot. Albert Popławski.

Udział mieszkańców Gdyni w procesji. Fot. Albert Popławski Wyjątkowy ołtarz. Fot. Albert Popławski
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PRAKTYKI PODCHORĄŻYCH
Studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej letnie miesiące spędzali głównie na praktykach, w znacz-
nej części na morzu. Uczestniczyli w praktykach na żaglowcu ORP „Iskra” oraz na okręcie szkoleniowym 
ORP „Wodnik”. W dniu 4 czerwca 2014 roku w ponadsiedmiotygodniowy rejs wypłynął ORP „Wodnik”, 
zabierając na pokład dwa roczniki podchorążych AMW. Studenci rozpoczęli żeglugę po morskich i oceanicz-
nych akwenach, wizyty w zagranicznych portach, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rze-
miosła. W pożegnaniu okrętu brał udział komendant bułgarskiej akademii marynarki wojennej kmdr Boyan 
Mednikarov, gdyż uczestnikami praktyk byli również bułgarscy podchorążowie. 

Studenci spędzili intensywne 
lato. Za nimi rejsy na żaglowcu 
ORP „Iskra” i na okręcie szkolnym 
ORP „Wodnik”, praktyki na okrę-
tach Marynarki Wojennej RP oraz 
rejsy nawigacyjno-szkoleniowe na 
jachtach. ORP „Wodnik” wyszedł 
z Gdyni 4 czerwca, a powrócił 25 
lipca. Rejs to kilkanaście tysięcy mil 
morskich żeglugi. Podchorążowie 
odwiedzili następujące porty: Split, 
Konstanca, Gibraltar i Rejkiawik. 
Okręt przepłynął po trasie: Morze 
Bałtyckie – Morze Północne – Ocean 
Atlantycki – Morze Śródziemne – 
Morze Czarne.

Na pokładzie ORP „Wodnik” 
praktyki odbywali podchorążowie 
drugiego, trzeciego i czwartego rocz-

nika. Każda grupa brała udział w in-
nym rodzaju praktyki. Drugi rocznik 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego (WNiUO) odbywał 
praktykę nawigacyjno-astronomicz-
ną. Studenci mieli okazję wykorzy-
stać wiedzę zdobytą zwłaszcza na 
zajęciachz astronawigacji, na któ-
rych uczyli się między innymi wy-
znaczać pozycję okrętu za pomocą 
ciał niebieskich. Z kolei czwarty rok 
WNiUO odbywał praktykę oficer-
ską. Podchorążowie pełnili wachty 
morskie dublera oficera wachtowe-
go, jednocześnie przygotowywali się 
już do objęcia swoich pierwszych 
stanowisk oficerskich w Marynarce 
Wojennej. Pozostali praktykan-
ci to studenci drugiego, trzeciego  

i czwartego roku studiów na 
Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym 
(WME), czyli przyszli mechanicy 
okrętowi. Na nich czekała prak-
tyka specjalistyczna. Zapoznali się  
z różnymi urządzeniami okręto-
wymi, ich obsługą dokumentacją,  
a także pełnili wachty morskie  
w siłowniach okrętowych. 

W Konstancy (26 czerwca) do-
konano wymiany części podchorą-
żych. W pierwszym etapie praktyki 
WME wzięli udział podchorążo-
wie drugiego roku i pierwsza część 
podchorążych czwartego roku.  
W drugim zaś etapie zaokrętowa-
ni zostali studenci WME trzeciego 
roku i druga część podchorążych 
czwartego roku. Podobnie dokona-

Udział załogi ORP „ISKRA” w paradzie. Fot. Mariusz Jankowski.
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no wymiany podchorążych czwar-
tego roku WNiUO. Wymienili 
się z kolegami z tego samego 
rocznika, którzy wcześniej odby-
wali praktykę oficerską na okrę-
tach 3 Flotylli Okrętów. Ponadto  
w pierwszym etapie praktyki na 
pokładzie ORP „Wodnik” za-
okrętowano dwóch podchorążych 
bułgarskiej akademii marynarki 
wojennej i jednego oficera instruk-
tora. W drugiej części trasy, od 
Konstancy do Gdyni, udział wzię-
ło dwóch podchorążych z Bułgarii  
i jeden oficer instruktor oraz dwóch 
podchorążych z rumuńskiej akade-
mii marynarki wojennej. 

Praktyka marynarska i żeglarska. 
Pierwszy rok studiów wojskowych 
w Akademii Marynarki Wojennej 
podsumowują dwa rodzaje prak-
tyk: marynarska i żeglarska.  

W tym roku podchorążowie roz-
poczęli praktyki od szkolenia 
na stopień żeglarza jachtowego,  
które odbywało się w Akademickim 
Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. 
Szkolenie trwało do 21 czerwca. 
Następnie czekał na nich rejs na-
wigacyjno-szkoleniowy na ORP 
„Iskra” – żaglowcu szkoleniowym 
Marynarki Wojennej. W czasie rej-
su uczyli się podstaw marynarskiego,  
a zwłaszcza żeglarskiego rzemiosła. 
Podchorążowie odwiedzili porty 
Arlingen, Fredrikstad, Stavanger 
i Bergen, a do Gdyni powrócili  
1 sierpnia. Na pokładzie ORP 
„Iskra” praktyki odbywało dwóch 
podchorążych z bułgarskiej akade-
mii marynarki wojennej. To nie był 
jednak koniec praktyk pierwszego 
rocznika, gdyż już nastęnego dnia 
okrętowali się na jachty Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej, na których odbyli rejs po 

polskich portach. Podczas szkole-
nia mieli możliwość uczestniczenia  
w ćwiczeniu pożarowym, w którym 
odgrywali rolę tzw. pozorantów. 
Praktyka marynarska i żeglarska to 
jeden z wielu etapów prowadzonych 
szkoleń.

Kolejnym cennym doświadcze-
niem dla podchorążych był udział 
ORP „Iskra” w The Tall Ships 
Races. Z portu Harlingen wy-
płynęli w niedzielę w godzinach 
popołudniowych i mieli około 
doby na dopłynięcie do linii star-
tu pierwszego wyścigu żaglowców  
w tegorocznej edycji imprezy. Start 
do regat zaplanowano na 7 lipca 
o godzinie 12.00 czasu polskiego. 
Pogoda nie dopisała. Już 1 milę 
morską przed startem trzeba było 
używać tylko napędu żaglowego. 
Wiatr, który w porywach osiągał  
7 w skali Beauforta, oznaczał, że 
nie uda się rozwinąć dużych pręd-
kości. Czas mijał, a wszystkie ża-
glowce wydawały się nieruchome. 
To tylko pozorny spokój. Kolejne 
dni rejsu okazały się bardzo nieprze-
widywalne. Morze Północne dało 
się we znaki. Pogoda zmieniała się 
bardzo szybko, a wiatr dochodzą-
cy do 35 węzłów pozwalał nabrać 
prędkości. Start wyścigu znajdował 
się około 60 mil morskich na pół-
noc od portu Harlingen, meta zaś  
u wejścia do Skagerraku. 
Problemem był tylko kierunek,  
z którego wiał wiatr (z reguły  
w tym kierunku zmierzał nasz 
okręt), czyli północny przechodzący 
w północno-wschodni, a następnie 
we wschodni.

Kolejne dni rejsu były uciążli-
we, zwłaszcza dla załogi szkolnej, 
która w tym czasie oprócz zajęć 
teoretycznych i pełnienia wachty 
starała się o zaliczenie ze znajomo-
ści ożaglowania i olinowania znaj-
dującego się na pokładzie żaglowca 
szkolnego ORP „Iskra”. Problemy 
z kierunkiem wiatru nie pozwoliły 

Ćwiczenia na pokłądzie ORP „Iskra”. Fot. 
Mariusz Jankowski.

Praktyki na rejach. Fot. Mariusz Jankowski.
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im znaleźć się w czołówce wyścigu. 
Na pierwszym pomiarze znajdo-
wali się mniej więcej na 20 pozycji  
w klasie A na 28 startujących w niej 
żaglowców. Prognozy dawały jed-

nak nadzieje na lepszy wynik i gdy-
by nie przeliczniki, które ma ORP 
„Iskra”, miejsce wyższe niż 9. na 
koniec etapu byłoby w zasięgu na-
szej załogi, zwłaszcza że na ostatecz-
nym podliczeniu okręt znajdował 
się zaledwie około 15 mil morskich 
od żaglowca „Kapitan Głowacki”, 
który ten etap wygrał. Z powo-
du niezbyt sprzyjających wiatrów  
i zagrożenia, że żaglowce nie 
zdążą do portu norweskiego 
Fredrikstad, ogłoszono koniec re-
gat na godzinę 14.00 dnia 10 lipca. 
Dyrektor wyścigu zarządził wej-
ścia żaglowców do portu już dzień  
później w godzinach wieczornych. 
ORP „Iskra” otrzymała puchar  
za „most spectacular arrival”, czy-
li najefektowniejsze przybycie  
do portu spośród wszystkich  
żaglowców.

Pobyt w Fredrikstad, podob-
nie jak w Harlingen, był bogaty  
w wiele różnych wydarzeń. Tym 
razem rozgrywki sportowe nie oka-
zały się naszą silną stroną, a para-

da odbyła się w strugach deszczu.  
Mimo to naszym podchorążym 
należą się wyrazy uznania. Załoga  
bardzo mocno angażowała się  
w zadania i dała z siebie wszystko, 

aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. 
Praktyka uzbrojeniowa. W ra-

mach praktyki okrętowo-uzbro-
jeniowej podchorążowie trzeciego 
roku WNiUO przygotowywali 
m.in. armaty do wykonywania ar-
tyleryjskich zadań ogniowych do 
celów nawodnych i powietrz-
nych, prowadzili poszukiwanie  
i niszczenie min oraz rzucali trały. 

Zapoznali się z zasadami przecho-
wywania min morskich oraz nauczy-
li się, na czym polega praktyczne 
przygotowanie rakiet do strzelania. 
Nauka praktycznego wykorzysta-
nia uzbrojenia okrętowego to cel 
zasadniczy praktyki uzbrojeniowej, 
czyli istoty bojowych działań mor-
skich. Podchorążowie mieli okazję 
skonfrontować wiedzę teoretycz-
ną zdobytą na zajęciach w AMW  
z praktycznymi umiejętnościami. 

Kolejnym bardzo ważnym zagad-
nieniem są zasady zachowania się na 
okręcie, tj. przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące obsługi mechanizmów  
i urządzeń, a zwłaszcza zasady bez-
pieczeństwa obowiązujące podczas 
obsługi i prac z uzbrojeniem mor-
skim. Podchorążowie zapoznawa-
li się z zasadami przechowywania 
min morskich oraz uczyli się, na 
czym polega przygotowanie min do 
użycia, a także jak załadować minę 
na okręt transportowo-minowy. 
Przebieg wszystkich czynności nad-
zorowali dowódcy okrętów i podle-
gła kadra z 2 Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych i 12 
Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Dowódcy okrętów bardzo 
wysoko ocenili zaangażowanie  
i umiejętności podchorążych  

Szkolenie podchorążych na pokładzie ORP”Iskra”. Fot. Mariusz Jankowski.

Podchorążowie podczas prakty okrętowo-uzbrojeniowych. Fot. Mirosław Chmieliński.
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w czasie realizacji poszczególnych 
zadań. Warto dodać, iż dywizjo-
ny okrętów często podporządko-
wują wykonywanie swoich zadań 
planom praktyk podchorążych. 
Pod czujnym okiem załóg okrętów  
i wykładowców z uczelni dzień po 
dniu rosły ich umiejętności. Nad 
merytoryczną stroną zagadnień 
czuwali wykładowcy AMW – kie-
rownicy poszczególnych etapów 
praktyk: kmdr por. Piotr Bekier, 
kmdr por. Mirosław Chmieliński 
oraz kmdr por. Artur Cywiński, 
którzy sami mogli się przekonać  
o efektach nauczania podchorążych  
w salach wykładowych Instytutu 
Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki,  
a zwłaszcza o tym, w jakim stop-
niu przydała im się wiedza wy-
niesiona z ćwiczeń na uczelnia-
nychtrenażerach i symulatorach 
Wszystko było tak organizowane, 
aby studenci wojskwi zobaczyli  
i nauczyli się jak najwięcej.

Praktyka oficerska i manewro-
wa. Podchorążowie piątego roku 
odbywali praktyki oficerskie i ma-
newrowe. W praktyce manewrowej 
uczestniczyli studenci Wydziału 
Nawigacji 

i Uzbrojenia Okrętowego. 

Musieli nauczyć się trudnej sztuki 
manewrowania okrętem w porcie, 
a także podejmowania rozbitków 
oraz zakotwiczania i odkotwicza-
nia. W czasie praktyki manewrowej 
studenci wojskowi muszą posiąść 
wiele umiejętności, w tym nauczyć 
się przewidywać, jak zachowa się 
okręt po wydaniu określonych ko-
mend. Wykonując manewry, należy 
uwzględnić wiele elementów, które 
mają wpływ na jednostkę, jak choć-
by wiatr. Podstaw tych umiejętno-
ści, a także wydawania odpowied-
nich komend nauczą się podczas 
ćwiczeń na kutrze K-9 z 3 Flotylli 
Okrętów. Manewrowanie okrętem 
jest zdecydowanie trudniejsze niż 
jazda samochodem. Prawidłowe 
zacumowanie czy odcumowanie 
zależy od współpracy i koordyna-
cji wielu ludzi. Czasami nawet za 
późne podanie cumy może zniwe-
czyć cały manewr, a cumowanie  
i odcumowywanie to tylko jeden  
z elementów nauki manewrowania. 
Dochodzi do tego jeszcze nauka 
kotwiczenia i odkotwiczenia oraz  
podejścia do rozbitka.

Piąty rocznik zakończył  
praktyki 18 lipca. Do tego cza-
su zarówno „mechanicy”, jak  

i „nawigatorzy” odbyli również 
praktyki oficerskie. Doskonalili 
sztukę dowodzenia ludźmi, od-
powiedniego zarządzania i kie-
rowania. To bardzo istotny  
element szkolenia przyszłych ofice-
rów Marynarki Wojennej. Po prak-
tyce udali się na urlopy, a następnie  
rozpoczęli przygotowania do  
uroczystej promocji oficerskiej.

W programie studiów AMW 
każdy rok kończy się praktyka-
mi. Jeszcze zanim rozpoczną się  
studia, przyszli podchorążowie 
przechodzą tzw. szkolenie unitar-
ne, podczas którego uczą się regu-
laminów, musztry, zasad bezpie-

czeństwa, posługiwania się bronią  
i sprzętem woskwym oraz  
uczestniczą w swym pierwszym rejsie 
na okręcie. Kolejny etap praktyk to  
szkolenie marynarskie obejmujące 
podstawwe zasady służby na okręcie.  
Z upływem czasu dochodzą bar-
dziej skomplikowane sprawdziany  
z nawigacji, eksploatacji urządzeń, 
manewrowania okrętem, pracy  
z uzbrojniem, systemami dowo-
dzenia i łączności. Ostatni etap 
to praktyki dowódcze, które 
przygotowują podchorążych do  
objęcia stanowisk na okrętach oraz  
w jednostkach brzegowych 
Marynarki Wojennej.

 
Albert Popławski

Umieszczanie uzbrojenia na pokład okrętu 
„Toruń”. Fot Mirosław Chmieliński.

Podchorążowie z opiekunem praktyk kmdr por. Mirosław Chmielińskim. Fot. Zbiór prywatny.
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LETNIE PRAKTYKI NA N.R.P. 
SAGRES

Dnia 11 czerwca 2014 roku 
st. mar. pchor. Tomasz Bąchor 
przyleciał do Lizbony, aby od-
być letnie praktyki na pokładzie 
portugalskiego okrętu szkolnego 
„N.R.P Sagres”, żaglowca z wie-
loletnią tradycją. Z lotniska ode-
brał go podchorąży drugiego roku,  
który w trakcie rejsu był opiekunem 
naszego studenta. Po przyjeździe 
do bazy pchor. Bąchor zamieszkał  
w tamtejszej akademii mary-
narki wojennej (Escola Naval). 
Oprowadzono go po uczelni,  
a wieczorem zaproszono na 
zwiedzanie zabytków portu-
galskiej stolicy. Następnego 
dnia został zaokrętowany na 
„N.R.P. Sagres”, a 13 czerwca  
o godzinie 9.00 wraz z całą  
załogą opuścił port, kierując się 
do Las Palmas (Gran Canaria). 
Uczestnikami rejsu byli przed-
stawiciele z całego świata (Stany 
Zjednoczone, Kanada, Meksyk, 
Brazylia, Chiny, Maroko, Tunezja, 
Angola, Turcja i Niemcy).

Dzień zaczynał się o 7.00  
porannym rozruchem fizycznym  
i toaletą. Po śniadaniu, o 8.30 cała 
załoga stawała na zbiórkę do roz-
prowadzenia. Do obiadu podcho-
rążowie i marynarze wykonywali  
prace przy ożaglowaniu, klarowa-
niu sprzętu, zmywaniu pokładu,  
drobnych pracach konserwacyjnych  
i porządkowych. 

Każdorazowo przed wejściem do 
portu żaglowiec był starannie przy-
gotowywany, by przyjąć wielu tury-
stów, którzy chcieli wejść na pokład 
i zwiedzić okręt. Załogę podzielo-
no na 4 zmiany wacht i przydzielo-
no do masztów. Wachty pełniono 
przy sterze, do którego obsługi po-

trzebowano przynajmniej 4 osób,  
i w kabinie nawigacyjnej (praca  
z wykorzystaniem map, urządzeń  

i pomocy nawigacyjnych). Ponad-
to co godzinę odnotowywano 
wszystkie parametry ruchu okrętu 
oraz warunki atmosferyczne. Dla 
Portugalczyków rejs ten był przede 
wszystkim praktyką astronawiga-
cyjną. Piękna pogoda i gwiaździ-
ste noce na Atlantyku stworzyły 
do tego idealne warunki. Każdej 
zmianie przypadał tzw. briefing 
day, czyli 24 godziny wolne od 
pełnienia wacht. Tego dnia przy-
gotowywano prezentację podsu-
mowującą cały proces nawigacji, 
astronawigacji, dokładność ocenianych  
pozycji, warunki meteorologiczne  
i wszelkiego rodzaju prognozy na 
najbliższy czas. Tak opracowane 
dane codziennie przedstawiano  
całej kadrze oficerskiej. Nasz stu-
dent, pchor. Bąchor, wygłosił pre-
zentację o Marynarce Wojennej RP  
i Akademii Marynarki Wojennej.  
W morzu uczestniczył w obcho-
dach różnych świąt i rocznic. Dzień 
Świętego Antoniego, patrona 
Lizbony, uczczono kolacją na pokła-
dzie przy tradycyjnej portugalskiej 
muzyce. Innym ważnym wydarze-
niem dla załogi było przepłynię-

cie na wysokości miasta Sagres, 
w którym znajdowała się pierw-
sza Escola Naval. Odczytano apel  
i oddano honory. Cieszono się rów-
nież z awansów na kolejne stopnie, 
m.in. niemieckiego podchorążego 
na stopień sierżanta. Podczas rej-
su zapewniono też inne atrakcje,  
zawody sportwe, pływanie w oceanie  
i skoki do wody. Najwięcej emo-
cji wzbudzało wspólne oglądanie 
mistrzostw świata w piłce nożnej, 
zwłaszcza wśród podchorążych 
wspierających na środku Atlantyku 
reprezentacje swoich krajów.

Okręt szkolny „N.R.P Sagres” 
zawitał również do portów Ponta 
Delgada i Angra de Herosimo na 
Azorach. Po 11-dniowym przejściu  
z Hiszpanii na wyspę żaglowiec 
hucznie przywitała miejscowa or-
kiestra. Wieczorem na wytworną 
kolację na jego pokładzie zaproszo-
no przedstawicieli władz i wojska. 
Dnia 20 lipca załoga powróciła  
do macierzystego portu w Lizbonie.

Portugalczycy okazali za-
proszonym podchorążym z za-
granicy ogromną gościnność. 
Umożliwienie przedstawicielom 
innych państw uczestniczenia  
w rejsie szkoleniowym na pokła-
dzie swojego okrętu jest wyrazem 
wspaniałej tradycji. Uczestnicy 
rejsu opowiadali sobie o służbie  
i nauce w swoich akademiach. 
Znaleźli wiele podobieństw. Rejs 
ten był niewątpliwie wspaniałą 
przygodą, dzięki której podchorą-
żowie mogli zdobyć kolejne cenne 
doświadczenia w marynarskim rze-
miośle oraz poznać niesamowitych 
ludzi i morskie zwyczaje innych 
krajów. 

Tomasz Bąchor

Załoga żaglowca N. R. P. „SAGRES”.  
Fot. Zbiór prywatny.
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REJS KANDYDACKI
Dnia 19 sierpnia 2014 roku przyszli studenci wojskowi pierwszego roku studiów w Akademii Marynar-
ki Wojennej powrócili z rejsu kandydackiego na ORP „Wodnik”. To było dla nich pierwsze zetknięcie  
z morskim żywiołem. W czasie dwutygodniowej „kandydatki” odbyli rejs po Bałtyku Południowym, weszli  
w cieśninę Sund, Wielki Bełt i ponownie wpłynęli na Bałtyk Południowy, ponadto odwiedzili port w Świ-
noujściu. Wcześniej uczestniczyli w szkoleniu podstawowym, na którym uczyli się regulaminów, musztry  
i posługiwania sprzętem wojskowym. 

Okręt wypłynął z Gdyni 8 wrze-
śnia, a do Świnoujścia dotarł ty-
dzień później. Na pokładzie ORP 
„Wodnik” oprócz kadry stałej za-
okrętowanych było 34 podchorą-
żych, w tym 9 pań. Rejs kandydacki 
jest dla przyszłych studentów woj-
skowych pierwszym zetknięciem  
z faktyczną służbą na morzu  
i ostatnim testem, który muszą 
przejść, aby zostać podchorążymi,  
a w przyszłości – oficerami Marynarki 
Wojennej RP. Przeszli już selekcję 
podczas rekrutacji oraz szkolenie 
podstawowe. Teraz mogli się sami 
przekonać, na czym polega służba na 
okrętach Marynarki Wojennej RP  
w trudnych warunkach morskich.

Podczas rejsu kandydackie-
go odbyli szkolenie marynarskie  
w systemie wacht morskich. Przyszli 
studenci wojskowi zapoznali się 
z Regulaminem służby okrętowej 
(RSO), pełnili wachty morskie na 

stanowiskach marynarskich, na-
uczyli się podstaw obsługi urządzeń 
okrętowych, a także uczestniczyli  
w alarmach okrętowych.  
W czasie rejsu zawinęli do portu  
w Świnoujściu, dzięki czemu mo-
gli się przekonać, na czym polega 
specyfika wejścia do portu, a także 
poznać procedury, które trzeba za-

chować, wykonując tego typu ma-
newry.

Rejsy kandydackie organizo-
wane są co roku w ramach szkole-
nia przygotowawczego do studiów  
w Akademii Marynarki Wojennej. 
Kierownikiem praktyki w cza-
sie rejsu był kmdr ppor. Mariusz 
Jankowski, a dowódcą podchorą-
żych – por. mar. Dawid Klawitter. 
Po powrocie przyszli studenci woj-
skowi rozpoczęli przygotowania do 
uroczystej przysięgi na Westerplatte. 
Miejsce to wybrano dla uczczenia 

75. rocznicy wybuchu drugiej wojny 
światowej. Po raz pierwszy w historii 
przysięgę złożyli wspólnie z podcho-
rążymi z Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie. 

Mariusz Jankowski

Rejs Kandydacki na ORP „Wodnik”.  
Fot. Czesław Dyrcz.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych podczas prac na okręcie. Fot. Czesław Dyrcz.
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STUDENCI AMW 
MEDALISTAMI MISTRZOSTW 

POLSKI
Studenci Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich: Joanna Tomala i Witosław Krzak zdobyli medale na 
Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym, które odbywały się 3–6 lipca we Wrocławiu. Joanna To-
mala wywalczyła srebro w konkurencji pistoletu pneumatycznego, a Witosław Krzak zdobył brązowy medal  
w konkurencji pistoletu dowolnego. Z kolei trzech naszych podchorążych: Michał Berbeć, Marcin Kwiat-
kowski i Dawid Pawlik zostało mistrzami Polski w futbolu amerykańskim.

Joanna Tomala zakwalifikowa-
ła się do finału konkurencji pisto-
letu pneumatycznego z czwartym 
rezultatem (378 punktów na 400 
możliwych). Do finału awanso-
wało 8 najlepszych zawodników  
w strzelaniu zasadniczym. Finałową 
rozgrywkę zawodnicy rozpoczynali 
od początku, nie liczyły się zdobyte 
do tej pory punkty. Każdy miał więc 
szansę na medal, tym bardziej że fi-
nał to gra nerwów. Finaliści oddają 
po 20 strzałów, ale już po 8 odpada 
najgorszy z nich. Każdy strzał oce-
niany jest z dokładnością do jednego 
miejsca po przecinku. Warto zazna-
czyć, że dzięki wspaniałemu wyniko-
wi nasza studentka zdobyła kwalifi-
kacje do Akademickich Mistrzostw 

Świata w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, na których będzie re-

prezentować Akademię Marynarki 
Wojennej. 

Z kolei Witosław Krzak  
w strzelaniu zasadniczym uzyskał 543 
punkty i awansował do finału również  
z czwartym rezultatem. Ostatecznie 
wywalczył brązowy medal. Pistolet 
dowolny to specyficzna konkuren-
cja, gdyż strzela się z odległości aż 
50 metrów do tarczy. Średnica dzie-
siątki ma zaledwie 5 centymetrów. 
W konkurencji tej używa się broni 
kalibru 5,56 milimetra. Finał roz-
grywany jest według takich samych 
zasad jak w konkurencji pistoletu 
pneumatycznego. Witosław Krzak 
również zdobył kwalifikacje do 
Akademickich Mistrzostw Świata. 
Jego wyjazd stoi jednak pod znakiem 
zapytania ze względu na ograniczo-

Trójka medalistów AMW. Fot. Krzysztof Miłosz.

Medaliści z wizytą u Rektora-Komendanta AMW. Fot. Krzysztof Miłosz
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ny budżet Akademickiego Związku 
Sportowego.

Wśród 36 uczelni Akademia 
Marynarki Wojennej, którą repre-
zentowało tylko troje strzelców, 
została sklasyfikowana na 4. miej-
scu. Nasi utalentowani studenci 
na co dzień trenują w Wojskowym 
Klubie Sportowym „Flota” na strzel-
nicy mieszczącej się w budynku nr  
5 Akademii Marynarki Wojennej.

Rektor-komendant kontradmi-
rał dr inż. Czesław Dyrcz spotkał się  
z naszymi reprezentantami i wrę-
czył im listy gratulacyjne oraz upo-
minki w podziękowaniu za godne 
reprezentowanie uczelni. W cza-
sie rozmowy zapytał strzelców, czy 
mieli okazję wypróbować trenażer 
strzelecki „Śnieżnik”. Okazało się,  
że dwoje z nich nigdy nie ćwiczy-
ło na „Śnieżniku”, dlatego zaraz po 
spotkaniu wszyscy udali się na krótki 
trening strzelecki. Nasi mistrzowie 
pokazali pełnię swoich umiejętności. 
Docenił to rektor-komendant, któ-
ry stwierdził, że jeszcze nie widział, 

aby cele były tak szybko likwido-
wane. Mimo iż dwoje studentów 
po raz pierwszy trzymało karabinek 
kbk AKMS czy karabin maszynowy,  
to dzięki umiejętnościom nabytym 
na strzelnicy sportowej doskonale 

poradzili sobie z tym wyzwaniem.
Joanna Tomala kształci się na 

pierwszym roku studiów pierwsze-
go stopnia na kierunku bezpieczeń-
stwo narodowe. Strzelectwo trenuje 
od 15. roku życia. Z kolei Witosław 
Krzak kończy już studia drugiego 
stopnia na kierunku bezpieczeństwo  
wewnętrzne. Strzelectwem sporto-
wym zajmuje się od 13. roku życia. 
Rafał Hinc, trzeci z naszych reprezen-

tantów, ukończył historię na studiach 
drugiego stopnia. Treningi strzelec-
kie rozpoczął dopiero na studiach  
w Akademii Marynarki Wojennej.

Nasi studenci są mistrzami  
nie tylko w strzelectwie sporto-
wym. Na początku sierpnia dru-
żyna Seahawks Gdynia po raz 
drugi w historii klubu sięgnęła po 
tytuł mistrza Polski Polskiej Ligi 
Futbolu Amerykańskiego (PLFA). 
Wśród zawodników mistrzowskiej  
drużyny są studenci – podcho-
rążowie Akademii Marynarki 
Wojennej: Michał Berbeć, Marcin 
Kwiatkowski i Dawid Pawlik. 
Zdaniem głównego trenera Macieja 
Cetnerowskiego nasi podchorążo-
wie byli znaczącymi współautorami 
zwycięstwa. Wykazali się wspaniałą 
wolą walki i doskonałym przygo-
towaniem kondycyjnym. Drużyna 
Seahawks Gdynia do tej pory zdo-
była dwa tytuły mistrza Polski  
w Toplidze oraz jedno mistrzostwo 
Polski w PLFA 8.

Albert Popławski

Zdjęcie pamiątkowe z medalistami. Fot. Krzysztof Miłosz.
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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).

Krzysztof LIGĘZA                              
Leksykon działań sił morskich

Rok wydania: 2013
Objętość: s. 176
W leksykonie zaprezentowano wybrane podstawowe hasła 
oraz ich definicje związane z taktyką ogólną i taktyką rodzajów 
działań marynarki wojennej. Niniejsze opracowanie stanowi 
próbę ujednolicenia i jed-noznacznego zrozumienia bogate-
go, niezwyklezłożonego, wciąż rozwijającego się wojskowego 
słownictwataktycznego.

Cena: 20,00

Jerzy PRZYBYLSKI, Paweł PRZYBYLSKI                
Polska Marynarka Wojenna w latach 1945-1995. Część I

Rok wydania: 2013
Liczba stron: 254
Monografia jest efektem wieloletnich dociekań historycznych 
Jerzego Przybylskiego oraz współczesnych badań prowadzonych 
przez Pawła Przybylskiego. Według Autorów historia PMW  
pozostaje nadal słabo zbadanym i jednocześnie niezwykle inte-
resującym obszarem badań naukowych.

Cena: 24,00




