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Drodzy Czytelnicy!

 Na początku chcielibyśmy bardzo podzięko-
wać Państwu za miłe przyjęcie Biuletynu Akademick-
iego. Dziękujemy za wszystkie opnie, uwagi, a przede 
wszystkim za chęci współpracy przy tworzeniu 
kwartalnika AWL.

 W drugim wydaniu Biuletynu znajdą Państwo 
podsumowanie najważniejszych wydarzeń z ostat-
nich trzech miesięcy. Był to okres z mnóstwem imprez 
sportowych, w których reprezentanci Akademii 
osiągali znaczące sukcesy, dlatego też w tym wyda-
niu będzie więcej treści dotyczących sportu w AWL.
 
 Z aktualnego numeru dowiemy się także 
więcej na temat programu Erasmus oraz poznamy 
bliżej postać mjr. Krzysztofa Woźniaka – absolwenta 
naszej Uczelni, który zginął na misji w Afganistanie. 

 Od drugiego numeru biuletynu dodajemy 
stały dział o nazwie „Kącik kolekcjonera”, którego 
autorem jest ppłk dr Rafał Niedziela, zapraszając 
równocześnie do współpracy z autorem w tworzeniu 
Klubu Kolekcjonera AWL – więcej informacji 
w tekście.

 Oddajemy zatem kolejny numer Biuletynu 
Akademickiego w Wasze ręce i liczymy na kolejne 
sugestie, propozycje, pytania oraz chęć 
zaangażowania się w tworzenie Biuletynu Aka-
demickiego z nami. 
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Pierwsze półrocze roku 2021 za nami. Pandemia odpuszcza, miejmy nadzieję, że nie jest
to chwilowe i będziemy mogli wrócić do „normalności”. A poniżej krótkie podsumowanie 
minionego kwartału w Akademii.

AKADEMIA

Drugi kwartał Akademia rozpoczęła szczepie-
niami podchorążych oraz żołnierzy zawodowych 
przeciw Covid-19. Szczepienie się jest szczególnie 
istotne w przypadku żołnierzy Wojska Polskiego, 
których służba związana jest z ryzykiem zakażenia.

Inne, ważne dla Akademii wydarzenia to: 
dołączenie AWL do Programu Cyfrowych
Ambasadorów NCBC, wizyta Przewodniczą-
cego Komitetu Wojskowego NATO marszałka 
lotnictwa Sir Stuarta Peacha w AWL, podczas 
której wygłosił wykład na temat przywództwa
oraz kierunków rozwoju zawodowego oficerów,
a któremu towarzyszył Szef Sztabu Generalne-
go WP generał Rajmund Andrzejczak oraz
Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach 
Wojskowych NATO i UE generał broni Janusz 
Adamczak.
 
Odbyło się również spotkanie podchorążych AWL 
z przedstawicielami Jednostki Wojskowej GROM, 
którzy promowali Wojska Specjalne oraz objęli 
patronatami niektóre sekcje, w dniach 20-21 maja 
br. w Akademii odbyło się spotkanie rektorów 
wiodących uczelni technicznych, w którym wzięli 
udział rektorzy: Politechniki Poznańskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej, 
Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej, 
Politechniki Wrocławskiej oraz nawiązanie 
współpracy z Politechniką Świętokrzyską na rzecz 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla 
przemysłu.

PODSUMOWANIE KWARTAŁU
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Za nami także przysięga wojskowa słuchaczy 
trzymiesięcznego Studium Oficerskiego oraz Semi-
narium Naukowe Trzecia Wojna Światowa Delta 
(TWSD).
II kwartał 2021r. to również dużo wydarzeń i imprez 
sportowych, w których reprezentanci AWL odnosili 
znaczące sukcesy.

NAGRODY, AWANSE, POŻEGNANIA

Za nami kolejny kwartał, a co za nim idzie kolejne 
wyróżnienia, odznaczenia i pożegnania.

Zacznijmy od wręczenia medali przez Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego Jego Ekscelencję 
gen. bryg. dr. Józefa Guzdka zasłużonym dla dusz-
pasterstwa wojskowego. Podczas wspomnianej 
uroczystości Medalem Błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki zostali uhonorowani
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka,
płk. dr inż. Jacek Narloch, płk dypl. Krzysztof
Grabowski oraz płk Piotr Gazarkiewicz, zaś ppłk
Wojciech Czerechowski – Medalem w Służbie 
Bogu i Ojczyźnie.

W II kwartale 2021 r. w Akademii odbyły się uroc-
zyste pożegnania por. Karoliny Mróz, płk. dr. hab. 
inż. Norberta Świętochowskiego, płk. dr. inż. Artura 
Duchaczka i mł. chor. Jacka Trawki oraz 
wręczenie awansu na wyższy stopień wojskowy 
mł. chor. Andrzejowi Świerszczowi.

UROCZYSTOŚCI I ROCZNICE

Początek kwietnia jak co roku przynosi kolejną 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej (81.) oraz Katastrofy 
Smoleńskiej (11.). W tym roku, w przeddzień kole-
jnej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w budynku 
dydaktycznym AWL, noszącym od paździe-
rnika 2020 roku imię Władysława Augustyna 
Stasiaka, delegacja pod przewodnictwem
Rektora - Komendanta złożyła pod tablicą 
pamiątkową okolicznościowy wieniec.

W rocznicę Zbrodni Katyńskiej Rektor – Komendant 
uczestniczył w garnizonowych obchodach – mszy 
świętej oraz zapaleniu symbolicznego „Znicza 
Pamięci”, a po odczytaniu apelu poległych
pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej zło-
żono wieńce.

W maju Akademia uczestniczyła w uroczysto-
ściach z okazji dnia flagi (2.05), rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja, wrocławskich obchodów 
Narodowego Dnia Zwycięstwa (8.05), uczczenia 
pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w 120. 
rocznicę jego urodzin (13.05) oraz 73. rocznicę 
śmierci (25.05). 
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W maju odbył się również 2. Rajd Motocyklowy 
Weterana, w którym wzięli udział żołnierze i pra-
cownicy RON AWL, przedstawiciele Żandarmerii 
Wojskowej we Wrocławiu, Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu oraz sympatycy.
Celem Rajdu było uczczenie pamięci poległych: 
śp. mjr. Jacka Kosteckiego i śp. st. chor. 
Władysława Wojciechowskiego oraz złożenie 
kwiatów na Ich grobach.

Za nami również Dzień Weterana Działań Poza 
Granicami Państwa (29.05) oraz Święto Wojsk Pan-
cernych i Zmechanizowanych (17.06).

STUDENCI

Kolejny kwartał to kolejne szkolenia i przedsię-
wzięcia podchorążych AWL w ramach studiów 
oraz sekcji.

Studenci wojskowi uczestniczyli m.in.: w szkoleniu
z „Ochrony przed bojowymi środkami trującymi
i substancjami promieniotwórczymi” w Ośrodku 
Szkolenia z OPBMR Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych Drawsko, szkoleniu poligonowym
w CS Biedrusko, szkoleniu „BLOS” (broń, lufa,
otoczenie, spust) na terenie strzelnicy piechoty
10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała 
Stanisława Maczka w Świętoszowie, zajęciach 
praktycznych w zakresie rozwoju umiejętności 
dowódczych w Ośrodku Szkolenia Akademii
Wojsk Lądowych Raków, ćwiczeniach pod kryp-
tonimem RENEGADE/SAREX-21 z zakresu przeciw-
działania zagrożeniom terrorystycznym oraz dos-
konalili swoje umiejętności przy wykorzystaniu 
trenażerów PPZR GROM, PPZR PIORUN oraz 
ZU–23–2 „HIBNERYT” podczas udziału w szkoleniu
w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Stargardzie.

Oczywiście nie możemy nie wspomnieć o kolejnej 
edycji ćwiczeń „KRYZYS”, które odbywało się od 
14 do 18 czerwca 2021. Ćwiczenia KRYZYS są 
ważnym elementem procesu dydaktycznego 
AWL, w  trakcie których studenci cywilni i wojskowi 
zdobywają nowe doświadczenia i wiedzę współ-
pracując ze służbami i instytucjami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo.
Patrząc jednak z perspektywy lipcowej promocji, 
na pierwszy stopień oficerski tegorocznych absol-
wentów, najważniejszym wydarzeniem kwartału 
były rozmowy kadrowe.

tekst: Redakcja
na podstawie aktualności wojsko-polskie.pl/awl/ 

Zdjęcia: AWL

05BIULETYN AKADEMICKI



ŚWIĘTO DOWÓDZTWA OPERACYJNEGO RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH

ŚWIĘTO CENTRUM OPERACJI CYBERNETYCZNYCH

ŚWIĘTO 21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE

ŚWIĘTO BATALIONU DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. PŁK. KAZIMIERZA PRUSZKOWSKIEGO

ŚWIĘTO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W MIĘDZYRZECZU

ŚWIĘTO 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU

ŚWIĘTO 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ W ŚWIĘTOSZOWIE

ŚWIĘTO 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWAŃ REKRUTACYJNYCH

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA WOJSKOWE W AWL

ŚWIĘTO 2. DYWIZJONU OKRĘTÓW TRANSPORTOWO-MINOWYCH

ŚWIĘTO 5. BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ŚWIĘTO GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

IM. KMDR. POR. PIL. KAROLA TRZASKI-DURSKIEGO

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH W KOSZALINIE

ŚWIĘTO 15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO 3. PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO

ŚWIĘTO 7. POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY WYBRZEŻA W SŁUPSKU

ŚWIĘTO 2. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ LEGIONÓW W BUDOWIE

ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ

ŚWIĘTO 4. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

LIPIEC
CO PRZYNIESIE NASTĘPNY KWARTAŁ?

SIERPIEŃ

PROMOCJA OFICERSKA

26

01

05

22

31

14

15

08

20

10

07

17

06

15

28

06



DZIEŃ WETERANA

ŚWIĘTO WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. WICEADMIRAŁA JÓZEFA UNRUGA

ŚWIĘTO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W BARTOSZYCACH

ŚWIĘTO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

ŚWIĘTO 6. BRYGADY DESANTOWO-SZTURMOWEJ W KRAKOWIE

ŚWIĘTO 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU

ROZPOCZĘCIE XXVIII MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH

ŚWIĘTO 12. BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU

ŚWIĘTO 31. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU

ŚWIĘTO 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

ROZPOCZĘCIE MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W BIEGACH NA ORIENTACJĘ

ŚWIĘTO CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNCYH W KIELCACH

ŚWIĘTO 8. KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

ŚWIĘTO 5. KRESOWEGO BATALIONU SAPERÓW KROSNO ODRZAŃSKIE

ŚWIĘTO WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPADOCHRONIARZA

ŚWIĘTO 36. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OP W MRZEŻYNIE

ŚWIĘTO 1. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE

ROZPOCZĘCIE SEMINARIUM NAUKOWEGO

ŚWIĘTO 25. BATALIONU LOGISTYCZNEGO

WRZESIEŃ
CO PRZYNIESIE NASTĘPNY KWARTAŁ?

ŚWIĘTO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NIL

WCIELENIE PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW WOJSKOWYCH

PROMOCJA OFICERSKA

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

ŚWIĘTO WOJSK LĄDOWYCH

 PT.: „WYKORZYSTANIE BRONI STRZELECKIEJ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA”

WCIELENIE PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW WOJSKOWYCH

WCIELENIE SŁUCHACZY 12. MIESIĘCZNEGO STUDIUM OFICERSKIEGO

WCIELENIE PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW WOJSKOWYCH

10

17

18

29

30

20

01

03

27

23

12

08

06

05

04

07

15

11

24

07



BIULETYN AKADEMICKI 08

Powyższe słowa naczelnego wodza Polskiej 
Armii – marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale 
opisują czym dla żołnierza jest wojna. Konflikty 
zbrojne silnie wpływają na każdego człowieka, 
jednakże dzisiaj skupimy się na absolwencie 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechani-
zowanych, czyli obecnie Akademii Wojsk 
Lądowych – majorze Krzysztofie Woźniaku.

Warto zadać sobie pytanie kim właściwie był 
bohater naszych rozważań? Po studiach został 
dowódcą plutonu rozpoznania w 1. Brygadzie 
Pancernej w Wesołej. W tym czasie był na misji 
PKW KFOR w Kosowie. W 2005 roku został prze-
niesiony do 10. Brygady Kawalerii Pancernej

w Świętoszowie. Dwa lata później przeszedł 
morderczą selekcję w Bieszczadach i trafił do 
GROM-u. W 2008 roku zaliczył jeszcze kurs 
lądowych i morskich operacji antyterrorysty- 
cznych i rozpoczął służbę w strukturach 
bojowych tej elitarnej jednostki. 

Jego działania z pewnością wprawiają
w osłupienie wiele osób. Poza służbą w jakże 
elitarnej jednostce, brał udział w wielu opera- 
cjach wojskowych. Major służył na V, IX i XII 
zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie - najpierw jako zastępca 
dowódcy Grupy Szturmowej, a na IX i XII zmianie 
jako dowódca Sekcji Szturmowej.

 „Dla żołnierza wojna to nie jest to, co dla panów ubranych w tużurek; wojna dla żołnierza –
to kochanka. I tak, jak pierwsza miłość tkwi zawsze w pamięci dojrzałego mężczyzny, tak samo dla 
mnie, dla żołnierza, wojna, którą przeżyłem razem z Legionami, z Brygadą, którą dowodziłem, jest 
tym pierwszym pocałunkiem i to jest wszystko wspomnienie i ciężkie, i piękne, i te wszystkie wspomnie-
nia tak serce niewolą.” Marszałek Józef Piłsudski

WIELKICH
GALERIA

major KRZYSZTOF WOŹNIAK

 - Nie uznawał komendy „naprzód”. Wolał mówić „za mną”.
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„Krzysiek podczas wielu operacji był dowódcą 
grup szturmowych. Lubiliśmy, gdy dowodził. Miał 
olbrzymią wiedzę i analityczny umysł. Potrafił 
przewidywać ruchy przeciwnika”  – mówi jeden 
komandosów i opowiada, jak 12 października 
2012 roku pod komendą majora brał udział
w operacji pod kryptonimem „Shaad”. Opera-
torzy GROM-u po brawurowej akcji odbili wtedy 
pięciu afgańskich zakładników.

Żołnierze wspominają także inne sukcesy ludzi 
mjr. Woźniaka. – „Dzięki jego rozwadze i umie- 
jętności przewidywania, sukcesem zakończył się 
brawurowy pościg za samochodem pełnym terro-
rystów. Przestępcy byli dobrze uzbrojeni, ale tak 
zaskoczeni, że nawet się nie ostrzeliwali” – 
opowiadają. 

Na misjach brał udział w operacjach bojowych 
m.in. chwytania liderów talibskich ugrupowań 
terrorystycznych. Często dochodziło wówczas
do „bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem”.
– W działaniu zawsze stał na czele, dając przykład 
odwagi, waleczności i męstwa – mówią jego 
podwładni.

Obecnie kształcąc przyszłych oficerów Akademia 
Wojsk Lądowych kładzie szczególny nacisk na 
rozwój kompetencji przywódczych. Łatwo jest 
wydać rozkaz, jednak zdobycie szacunku u po- 
dwładnych należy do grupy umiejętności, które 
zdecydowanie trudniej osiągnąć. Jakim zatem 
liderem był mjr Krzysztof Woźniak? Na powyższe 
pytanie odpowiedzą osoby, których życie wielok-
rotnie zależało od decyzji podjętych przez absol-
wenta naszej Uczelni. 

Analizując przeszłość oraz wartości uznawane za 
najważniejsze w teraźniejszości możemy zauważyć 
jedną uniwersalną prawdę. Chociaż przywództwo 
jako proces jest zjawiskiem niezwykle złożonym, 
lider jest przede wszystkim wsparciem dla swego 
otoczenia, usuwa bariery, motywuje ludzi, rozwija                  
i pomaga im osiągać cele. Wymienione założenia 
idealnie wpisują się w działalność Akademii Wojsk 
Lądowych kiedyś i dziś, co ponownie potwierdzają 
krótkie, ale jakże wymowne słowa podwładnych 
naszego bohatera.  „Nie uznawał komendy 
„naprzód”. Wolał mówić „za mną”. Zawsze był na 
czele. 
Na ostatniej akcji też prowadził i jako pierwszy 
przyjął na siebie zmasowany ogień” – 
opowiadają.

Niestety w historii mjr. Woźniaka nadszedł tragic-
zny dzień. 



opracowała: kpr. pchor. Agata PRZYBYLSKA

Źródła / zdjęcia:
www.gov.pl/web/mswia/wojska-specjalne

www.formacjasgo.pl/portfolio-view/major-krzysztof-wozniak-jw-grom/ 
www.rosnijwsile.pl/

przywodztwo-sluzebne-servant-leadership-kluczowe-cechy-przywodcy-sluzebnego/
www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/6178?t=w-afganistanie-zginal-zolnierz-grom-u#

Komandosi, wspólnie z funkcjonariuszami afga-
ńskich służb bezpieczeństwa (National Depart-
ment of Security – NDS), wkroczyli do niewielkiej 
miejscowości w prowincji Ghazni, w której, jak 
ustalił polski wywiad wojskowy, znajdowali się 
terroryści z Abdulem Rahmanem na czele.
To jeden z najbardziej poszukiwanych prze-
stępców w Afganistanie. „W trakcie podchodze-
nia do wytypowanego obiektu żołnierze z grupy 
szturmowej wojsk specjalnych zostali ostrzelani
z broni małokalibrowej i zaatakowani granatami” 
– opisuje zdarzenie ppłk Mirosław Ochyra, rzecznik 
prasowy Dowództwa Operacyjnego. Nasz 
bohater został przetransportowany do polskiego 
szpitala w bazie Ghazni. Niestety nie udało się 
uratować mu życia. 
„To pierwszy żołnierz Wojsk Specjalnych, który 
zginął podczas operacji bojowej w Afganistanie. 
Ubolewamy nad tym, że nie żyje nasz kolega”
– mówi mjr Krzysztof Plażuk z Wydziału Prasowego 
Dowództwa Wojsk Specjalnych. 

Kapitan Krzysztof Woźniak miał 36 lat. Zostawił 
żonę i trójkę dzieci. W wojsku służył od 1996 roku. 
Był doświadczonym żołnierzem, kilka razy 
wyjeżdżał na misje zagraniczne. W Afganistanie 
służył po raz czwarty. 

Od początku 2013 roku komandosi Zgrupowania 
Wojsk Specjalnych w Afganistanie wspólnie ze 
swoimi sojusznikami z afgańskich sił bezpie-
czeństwa przeprowadzili kilka udanych operacji. 
Zatrzymali kilkunastu rebeliantów. Trzech znajdo-
wało się na listach najbardziej poszukiwanych 
przestępców w Afganistanie. Żołnierze przejęli
i zniszczyli ponad półtorej tony materiałów wybu-
chowych domowej produkcji oraz kilkadziesiąt 
skrzynek z amunicją, broń i granaty moździerzowe 
różnego kalibru. Przejęto również duże sumy 
pieniędzy.

– powyższe słowa bezbłędnie wpisują się
w maksymę działania naszego bohatera.
Jego postać budzi wielki szacunek i uznanie wśród 
społeczności Akademii Wojsk Lądowych.
W ramach uznania ofiarnej służby, jedna z sal
w budynku dydaktycznym została nazwana
imieniem mjr. Krzysztofa Woźniaka. 

„SIŁA PRZYWÓDCÓW SŁUŻEBNYCH NIE WYNIKA Z ICH POZYCJI. LUDZIE PODĄŻAJĄ ZA NIMI
NIE DLATEGO, ŻE SIĘ ICH BOJĄ, LECZ DLATEGO, ŻE ICH PODZIWIAJĄ.
ZAPRACOWALI SOBIE NA PRAWO BYCIA PRZYWÓDCAMI”

10BIULETYN AKADEMICKI
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Kultura i sport

Bieganie w AWL

Pierwsza część sezonu biegowego już za nami. Pora na podsumowanie tego, co się wydarzyło
na trasach biegowych tam, gdzie biegali zawodnicy z AWL.

Podchorążowie i żołnierze Akademii Wojsk Lądowych pracowali nad formą całą zimę, aby być 
gotowym na wiosenne starty. Członkowie Sekcji Biegów Długodystansowych skupili się na przy-
gotowaniu szczytu formy do imprez o najwyższej randze. Pierwsze zawody jakie miały zweryfikować 
poziom przygotowań przypadły na 28 kwietnia br. Były to Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojs-
kowego w biegach przełajowych, które organizowała Wojskowa Akademia Techniczna w Warsza-
wie. Nasi zawodnicy rywalizowali w następujących kategoriach wiekowych:

 • do 35 roku życia • od 36 do 45 roku życia • powyżej 46 roku życia.

Natomiast dystanse i konkurencje, z jakimi przyszło im się mierzyć to: 

 • bieg na dystansie 3 km • bieg na dystansie 8 km • sztafeta 4 x 1000 m • sztafeta 4 x 2000 m

Doskonałe przygotowanie reprezentantów Akademii przełożyło się na zajęcie medalowych
miejsc aż dziewięciokrotnie. W biegu na dystansie 3 km cieszyliśmy się z sukcesów: 

 1. miejsce w kat. od 36 do 45 lat zajęła ppor. Krystyna Guzik

 2. miejsce w kat. do 35 lat zajęła por. Agata Pietroszek-Domoradzka

 2. miejsce w kat. do 35 lat st. szer. pchor. Szymon Gużkowski

 3. miejsce w kat. 36 do 45 lat st. szer. Dagmara Wielowiejska
  

Zdjęcia: stock/freepik/archwium AWL
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Ze startu na dystansie 8 km również mieliśmy powód do dumy: 1. miejsce w kat. do 35 lat zajął
st. kpr. pchor. Marcin Suszczewski, natomiast 3. miejsce w kat. 45+ st. chor. sztab. Wojciech 
Michałkiewicz. Także starty sztafet okazały się mocną stroną naszej reprezentacji. W rywalizacji sztafe-
towej kobiet 4 x 1000 m reprezentacja AWL zajęła 1. miejsce w składzie: por. Agata Pietroszek-
Domoradzka, ppor. Krystyna Guzik, st. kpr. pchor. Magda Wójcik, st. szer. Dagmara Wielowiejska.
W rywalizacji sztafetowej mężczyzn 4 x 1000m zajęliśmy 2. miejsce w składzie: sierż. pchor. Patryk 
Pawłowski, sierż. pchor. Michał Sobolewski, st. szer. pchor. Szymon Gużkowski, st. kpr. pchor. Marcin 
Suszczewski. W rywalizacji sztafetowej mężczyzn 4 x 2000 m reprezentacja Akademii zajęła 3. miejsce 
w składzie: st. szer. Mateusz Mika, st. szer. Paweł Piechnat, plut. pchor. Marek Oślizło oraz plut. pchor. 
Michał Franczak. W klasyfikacji końcowej, podsumowującej wszystkie występy, nasza reprezentacja 
ustąpiła tylko drużynie WAT, zajmując tym samym 2. miejsce i pozwalając z optymizmem patrzeć
na kolejne zawody.

Na kolejny pokaz formy długo nie musieliśmy czekać, gdyż już po dwóch tygodniach od zawodów 
cała czołówka wojskowych biegaczy zjechała się do Opola, by wziąć udział w Mistrzostwach Wojska 
Polskiego w biegach przełajowych. Tym razem gospodarzem wydarzenia była 10. Opolska Brygada 
Logistyczna. W zawodach łącznie wystartowało ponad 160 zawodników, którzy reprezentowali wszyst-
kie rodzaje sił zbrojnych, związki taktyczne i szkolnictwo wojskowe. Warunki jakie czekały na biegaczy 
nie należały do najłatwiejszych. Trasa obfitowała w podbiegi, a nawierzchnia była bardzo trudna do 
biegania, dlatego też cieszą sukcesy, bo i konkurencja była bardzo mocna. Reprezentanci Akademii 
Wojsk Lądowych stanowili ważną część drużyny wyższego szkolnictwa wojskowego, która pod 
dowództwem kpt. Michała Breszki z Lotniczej Akademii Wojskowej pokazała się z dobrej strony.
Drużyna wyższego szkolnictwa wojskowego w sztafecie mężczyzn 4 x 1000 m okazała się najlepsza
i zwyciężyła przed Wojskami Obrony Terytorialnej i 12. Dywizją Zmechanizowaną. Trzeba zaznaczyć,
że poziom Mistrzostw był na niezwykle wysokim poziomie, w zawodach startowali liczni zawodnicy
z poziomu Mistrzostw Europy. Podchorążowie z czasem 11.12,45 triumfowali w składzie: kpr. pchor. 
Jakub Wróbel, szer. pchor. Kamil Mezglewski, st. szer. pchor. Szymon Gużkowski (AWL), plut. pchor.
Jan Zielonka. Szymon jako zawodnik AWL pokazał się z najlepszej strony - okazał się najmocniejszym 
ogniwem sztafety. Na pewno sukcesem można nazwać osiągnięcia indywidualne pozostałych 
naszych reprezentantów. Oto niektóre z wyników: 

11. miejsce na dystansie 3 km w kat. 36+ zajęła ppor. Krystyna Guzik 
14. miejsce na dystansie 8 km do 35 lat zajął st. kpr. pchor. Marcin Suszczewski
14. miejsce na dystansie 3 km do 35 lat zajął st. szer. pchor. Szymon Gużkowski 

Warto odnotować również występ st. kpr. pchor. Marcin Suszczewskiego w konkurencji sztafeta 
mężczyzn 4 x 2000 m, gdzie jako jeden z zawodników był reprezentantem wyższego szkolnictwa
wojskowego. Finalnie reprezentacja AWL w składzie: ppor. Krystyna Guzik, st. kpr. pchor. Marcin
Suszczewski, st. szer. pchor. Szymon Gużkowski, chor. Ludwik Hickiewicz, st. szer. Mateusz Mika i st. szer. 
Dagmara Wielowiejska zajęła 9. miejsce.

Poziom tych zawodów dał naszym zawodnikom słuszny zastrzyk motywacji do dalszej pracy, dlatego 
wierzymy w możliwości każdego z biegaczy i wypatrujemy kolejnych sukcesów!

tekst: st. kpr. pchor. Hubert KOŁACZEK

BIULETYN AKADEMICKI
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Kultura i sport

Zdjęcia: freepik/archwium AWL

II kwartał obfitował w wydarzenia i imprezy sportowe, za nami wiele zawodów i rywalizacji w różnych 
dyscyplinach, zatem podsumujmy je oraz osiągnięcia naszych reprezentantów. A mamy się czym 
chwalić, gdyż sport w AWL jest na bardzo wysokim poziomie.

SPORTY WALKI

W kwietniu odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie. Jest to wydarzenie, 
które od 2015 roku organizuje Akademia Wojsk Lądowych. Eliminacje w AWL odbyły się 23.04.2021 r., 
a sama gala, której gwiazdą był Mateusz Masternak, odbyła się 30 kwietnia w 33. Bazie Lotnictwa 
Transportowego w Powidzu. W karcie głównej walk można była znaleźć reprezentanta AWL –  st. kpr. 
pchor. Dawida RYKA, który niestety decyzją sędziów przegrał pojedynek.

Innym wydarzeniem z dyscyplin sportów walki, które również odbyło się w kwietniu (23-24.04), były 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym. Nasz reprezentant –  st. kpr. pchor. 
Marcin MIKOŁAJCZYK, po czterech wygranych walkach i jednej przegranej zajął 3. miejsce w  swojej 
kategorii, która była najsilniej obsadzoną kategorią turnieju.

Maj zdecydowanie należał do naszych judoków. Rozpoczęli miesiąc świetnymi wynikami podczas 
Mistrzostw Szkolnictwa Wojskowego w Judo zorganizowanych przez Akademię, by następnie 
zdominować maty w Elblągu podczas Mistrzostw Wojska Polskiego zorganizowanych przez 16. Pułk 
Logistyczny. Więcej o przebiegu zawodów i wynikach znajdziemy w artykule od podchorążych.

Zaś w czerwcu (11-13.06) nasza reprezentantka –  st. kpr. pchor. Anita JANIK, zdobyła tytuł wicemis-
trzyni Polski w walkach oraz uplasowała się na 4 miejscu w konkurencji technik specjalnych, podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów w Taekwondo ITF, które odbyły się w Głubczycach.

BIULETYN AKADEMICKI
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CIĘŻARY

Zawodnicy AWL również w konkurencjach związanych z ciężarami nie mają sobie równych. Mianowi-
cie, podczas Mistrzostw Polski AZS w Podnoszeniu Ciężarów, które w maju (14-15.05) odbyły się
w Zamościu st. szer. pchor. Patryk WITACZAK, zdobył złoty medal swojej kategorii wagowej.

Innym wydarzeniem z „ciężarami” były I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu 
RAW & III Otwarte Mistrzostwa Polski w Martwym Ciągu RAW (16.06), podczas których repreze-
ntanci Akademii Wojsk Lądowych zdobyli drużynowo 1. miejsce oraz przywieźli 10 medali indywidual-
nych, w tym 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe:

 St. szer. pchor. Klaudia MADEJA  – 3 złote medale, 2 srebrne;
 Szer. pchor. Paweł HAŃCZYC  – 1 złoty medal, 1 srebrny:
 Kpr. pchor. Jan ŁOPUSIEWICZ  – 1 srebrny medal, 1 brązowy;
 Por. Łukasz BARCIKOWSKI   – 1 brązowy medal.

BIEGANIE

Uzupełniając artykuł o bieganiu musimy jeszcze wspomnieć o sukcesach biegaczy z AWL podczas 
Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w biegach przełajowych na orientację, które odbyły 
się 28-30 maja 2021 r. Żołnierze zawodowi wraz z podchorążymi również podczas tej rywalizacji 
osiągali znaczące wyniki. Dwa złote medale zdobyła sierż. pchor. Zuzanna WAŃCZYK, z srebrnymi 
krążkami rywalizację zakończył st. szer. Paweł PIECHNAT, zaś brązowe medale zdobyli sierż. pchor. 
Adrianna KOZIŃSKA, st. szer. Piotr PIOTRUK oraz w dwóch kategoriach st. chor. szt. Roman ZALEWSKI.
Podczas ostatniego dnia mistrzostw odbyła się rywalizacja w biegach sztafetowych, w których 
również zdobyliśmy miejsca na podium. Sztafeta kobieca w składzie: sierż. pchor. Zuzanna Wańczyk, 
ppor. Krystyna GUZIK, kpr. pchor. Magdalena WÓJCIK, sierż. pchor. Adrianna KOZIŃSKA zajęła drugie 
miejsce zdobywając srebrny medal mistrzostw. Zaś sztafeta seniorska z Akademii Wojsk Lądowych
w składzie: sierż. pchor. Dariusz SZRAMA, st. szer. pchor. Kamil STAŃCZYK, ppor. Karol KUZARA,
sierż. pchor. Bartosz MRÓZ po zaciętej mogła cieszyć się pierwszym miejscem i złotym medalem.
Drużynowo AWL zajęła 1. miejsce.

Wszystkim naszym medalistom i reprezentantom gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

tekst: Redakcja
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Jak zawsze podchorążowie Akademii Wojsk 
Lądowych dostarczają dawki emocji każdemu
z nas. Rozwijają nie tylko swoje pasje, ale również 
dumnie reprezentują Akademię nie tylko na 
imprezach sportowych, lecz również przynoszą 
chlubę podczas różnorakich szkoleń poza jej 
murami w innych jednostkach czy centrach 
szkoleń. W tym wydaniu pozwolę sobie przybliżyć 
niektóre tylko z sukcesów odniesionych w ostat-
nim czasie.
 

tekst: st. kpr. pchor. Karolina ROSIŃSKA
Naukowe Koło Mediów i Komunikacji Społecznej 

przy współpracy: st. kpr. pchor. Bartosz PAWLICKI
st. szer. pchor. Konrad ŚLEBIODA

Zdjęcia: AWL
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Z ŻYCIA
PODCHORĄŻEGO

Nasze sukcesy
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   - st. mat pchor. Alicja DUDEK   (AMW)   kat.     63 kg;
   - szer. pchor. Arkadiusz WANISZEWSKI  (AWL)    kat.     60 kg;
   - st. kpr. pchor. Bartosz PAWLICKI   (AWL)    kat.     81 kg;
   - sierż. pchor. Miłosz GRZEGORZEK  (LAW)    kat.      100 kg.
   - plut. pchor. Grzegorz MARCINIAK (AWL)    kat.     60 kg;
   - st. szer. pchor. Karol BATKO   (AWL-WCKmed)  kat.     66 kg;
   - st. szer. pchor. Mateusz OSIAK   (AWL)    kat.     73 kg;
   - st. szer. pchor. Witold POSMYK   (WAT)    kat.     81 kg.
   - st. szer. pchor. Julia GUT    (AWL-WCKmed)  kat.    + 63 kg;
   - st. szer. pchor. Jan ISAD    (AWL)    kat.     66 kg;
   - st. kpr. pchor. Norbert ŚLUSARZ   (AWL)    kat.   +100 kg.
   - sierż. pchor. Aleksandra GRABOWSKA  (LAW)    kat.    63 kg;
   - st. kpr. pchor. Jakub SOKÓŁ   (AWL)    kat.    73 kg.
   - st. kpr. pchor. Marcin KLAMROWSKI  (AWL)    kat.    90 kg.

I Miejsce:
   

II Miejsce:
   

III Miejsce:
   

V Miejsce:
   

VII Miejsce:
   

W dniach 08-09.06.2021 r. nasza Uczelnia miała przyjemność zorganizować Mistrzostwa Szkolnictwa
Wojskowego w Judo. W tegorocznych mistrzostwach brali udział reprezentanci czterech szkół oficer-
skich, w których Akademia zajęła I miejsce, deklasując tym samym konkurencje i otrzymała możliwość 
wystawienia szesnastoosobowej reprezentacji na zbliżające się mistrzostwa. Na zawodach w Elblągu 
startowało blisko 200 zawodników z całego Wojska Polskiego. Nasza reprezentacja zdobyła łącznie
11 medali z czego: 4 złote, 4 srebrne, 3 brązowe, pokonując rywali w zawodach drużynowych oraz 
zdobyła pierwszą lokatę w klasyfikacji generalnej.

Na turnieju drużynowym Wyższego Szkolnictwa Wojskowego zdobyliśmy miejsce na najwyższym 
podium pokonując w finale reprezentacje 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Reprezentanci 
Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, którzy brali udział w turnieju drużynowym:

   - sierż. pchor. Aleksandra GRABOWSKA        63 kg;
   - st. szer. pchor. Julia GUT       + 63 kg;
   - szer. pchor. Arkadiusz WANISZEWSKI        66 kg;
   - st. szer. pchor. Karol BATKO         66 kg;
   - st. szer. pchor. Mateusz OSIAK         73 kg;
   - st. kpr. pchor. Jakub SOKÓŁ         73 kg;
   - st. kpr. pchor. Bartosz PAWLICKI         81 kg;
   - sierż. pchor. Mikołaj PODGÓRSKI        90 kg;
   - st. kpr. pchor. Norbert ŚLUSARZ      + 90 kg. 
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Na uwagę zasługuje również Sekcja Biegów Przeszkodowych i OSF, która swoja działalność wznowiła 
od stycznia bieżącego roku. Dzięki wysiłkowi oraz sercu włożonemu w trudną pracę, na którą miało 
również wpływ szkolenie kondycyjne w m. Szklarska Poręba, biegacze uzyskali bardzo wysokie wyniki 
na Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Zajęli tam drugie miejsce zespołowo. W wywi-
adzie jednego z członków sekcji padło zapewnienie, że sekcja nie powiedziała jeszcze ostatniego 
słowa. [o biegach również na str.12 – przyp. red.]

Podchorążowie nie tylko reprezentowali Akademię podczas zawodów sportowych, ale również rozwi-
jali swoje umiejętności i dzielili się tą wiedzą z innymi. W dniach 14-18 czerwca podchorążowie III roku 
studiów mieli okazje szkolić się i poszerzać swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktorów
w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Stargardzie. Podchorążowie specjalności artylerii przeciwlotnic-
zej mieli możliwość użytkowania trenażerów PPZR GROM, PPZR PIORUN oraz ZU–23–2 „HIBNERYT”.

Nasi studenci zawsze chętnie biorą udział w szkoleniach, nie tylko dla samych siebie, ale również 
przekazują już zdobytą wiedzę tym, którzy już w niedługim czasie być może dołączą do szeregów
Akademii Wojsk Lądowych. Podchorążowie z 24kszkol szkolili kadetów ze szkół mundurowych
z Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks. Przekazując im wiedzę z zakresu taktyki, regulaminów oraz 
podstawowych zagadnień związanych z strzelectwem, wywołali ogromne zainteresowanie związane 
z wojskowym rzemiosłem oraz zachęcili kadetów do rozpoczęcia nauki w murach naszej Akademii. 



Oczywistym jest, że pandemia oraz zmiany, które wywołała w naszym codziennym życiu, stały się dla 
wielu z nas źródłem stresu. Rzeczywistość pandemiczna, w której przyszło nam funkcjonować charak-
teryzuje się dużą dynamicznością, zmiennością, a także niepewnością. Aktualnie odczuwamy rozlu-
źnienie wszelkich restrykcji, wiele osób zdecydowało się i przyjęło szczepionkę, rozpoczyna się sezon 
urlopowy, ale nie mamy pewności, co do przyszłości w kontekście trwającej pandemii.

Wśród czynników stresowych, które pojawiły się  w ostatnim roku i miały lub nadal mają wpływ na 
nasze zdrowie psychiczne, można wymieniać wiele. Wśród tych, które dotyczą naszej społeczności to 
np. konieczność edukacji i pracy online oraz związane z nią wyzwania, zaburzony proces szkolenia, 
często wielokrotna konieczność przechodzenia kwarantanny, długotrwała izolacja społeczna, obawy 
o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych, utrudniony kontakt z rodziną, przyjaciółmi, odczuwanie 
tęsknoty za życiem w normalności. Wiele osób doświadcza aktualnie negatywnych konsekwencji 
zaburzonych kontaktów społecznych. Są to pojawiające się problemy w relacjach z rodziną, par-
terami, partnerkami, przyjaciółmi, u których podstaw często jest tęsknota. Przede wszystkim jesteśmy 
wyczerpani ciągłym stanem zagrożenia i koniecznością adaptacji do ograniczeń oraz wyzwań logisty-
cznych, jakie przyniosła pandemia. Lista źródeł stresu jest otwarta, każdy z nas może dopisać tu swoje 
doświadczenia, które powodowały lub nadal powodują indywidualnie poczucie napięcia i stresu.

Pojęcie stresu doczekało się wielu wyjaśnień. Termin ten jest ujmowany w znaczeniu psychologicznym, 
biologicznym i socjologicznym. Stres w psychologii najczęściej definiowany jest jako relacja człowieka 
z otoczeniem szczególnie, gdy relacja ta jest oceniana przez niego jako obciążająca lub 
przekraczająca zasoby, a przez to zagrażająca jego dobrostanowi (Terelak, 2017). Stres pojawia się 
wówczas, kiedy człowiek ocenia, że nie ma wystarczających możliwości, aby poradzić sobie ze 
stojącymi przed nim wymaganiami. Czynniki powodujące stres psychologiczny mogą mieć wiele 
źródeł pochodzenia, różnie też są one interpretowane. Badacze zjawiska stresu określili  je mianem 
stresorów (Terelak, 2017). Stresory mogą być rozumiane jako wydarzenia życiowe, zarówno o pozyty-
wnym znaczeniu (np. wstąpienie w związek małżeński, narodziny dziecka, rozpoczęcie nowej pracy, 
przejście na emeryturę) oraz negatywnym znaczeniu (np. śmierć współmałżonka, rozwód, separacja, 
choroba lub uraz, trudności w relacjach z przełożonym).  

Czym jest stres i kiedy możemy mówić, że staje się dla nas szkodliwy?
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Wydarzenia te charakteryzują się zaistnie-
niem zmiany w naszym dotychczasowym
funkcjonowaniu.

Badacze do źródeł stresu zaliczają też trudności 
życia codziennego i drobne utrapienia. Mimo że 
mają one mniejsze natężenie, przy dużym nasile-
niu i sekwencji mogą negatywnie wpływać na 
funkcjonowanie osoby i mocno obniżać jej 
indywidualną odporność. Do najsilniejszych 
stresorów zalicza się wydarzenia ekstremalne lub 
traumatyczne  powodujące ciężkie następstwa
u człowieka (Heszen, 2013). Stresorami mogą być 
również czynniki środowiskowe (hałas, zatłocze-
nie, temperatura), ale również wyzwania, które 
stawia przed nami pełniona rola życiowa, 
społeczna (rola dowódcy, podwładnego, pra-
cownika, bycie ojcem/matką itp.). W kontekście 
pełnionej roli napięcie może być powodowane 
na przykład sprzecznością stojących przed nami 
wymagań, ilością obowiązków, przeciążeniami, 
brakiem wsparcia czy też niskim stopniem poczu-
cia wpływu i kontroli.

Istotny też w rozumieniu przyczyn i skutków stresu 
jest podział stresu ze względu na jego nasilenie
i czas trwania. Mogą występować stresory ostre 
(np. zabieg operacyjny, ciężkie przechorowanie 
Covid), sekwencje stresorów (np. sprawa 
rozwodowa), chroniczne, ale nie ciągłe (np. prob-
lemy seksualne, powikłania po przechorowaniu 
Covid) oraz przewlekłe chroniczne (np. niepe-
łnosprawność, bezrobocie, przeciążenia, opieka 
nad ciężko chorą osobą, życie w pandemii).

Stresory przewlekłe uważa się za szczególnie 
szkodliwe dla człowieka i nadwyrężające jego 
możliwości adaptacyjne. Zbyt długo trwający 
stres, skumulowanie się różnych trudnych zdarzeń
i doświadczeń życiowych, może wyczerpać
nasze możliwości radzenia sobie i negatywnie 
wpłynąć na nasz dobrostan psychiczny.
Epidemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 
bez wątpienia jest powodem silnego i zarazem 
długotrwałego stresu i niepokoju, który aktualnie 
jest powodem wielu trudności. Już dziś widoczne 
są skutki pandemii. Odbiła się ona na zdrowiu
i funkcjonowaniu Polaków w sposób dramatyczny, 
choć jest to trend ogólnoświatowy. Z licznych 
badań wynika, że zwiększa się liczba osób 
zmagających się z objawami depresji. Część z tej 
grupy wymaga natychmiastowej pomocy. 
Zwiększyła się też sprzedaż alkoholu, liczba 
rozwodów, nasilała przemoc domowa, trudniej 
nam jest funkcjonować offline, a dystans 
społeczny w relacjach przełożył się na dystans 
emocjonalny, rozluźnienie więzi i poczucie 
samotności.

Czym jest stres i kiedy możemy mówić, że staje się dla nas szkodliwy?
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Jednym z podstawowych sposobów w efektywnym radzeniu sobie ze stresem jest zwiększanie wiedzy 
na jego temat. Świadomość tego jak oddziałuje na organizm, jakie może mieć konsekwencje dla 
zdrowia oraz poszukiwanie najbardziej dopasowanych do nas indywidualnych sposobów, aby lepiej 
radzić sobie z codziennym stresem. Skonkretyzowanie i nazwanie tego, co nas stresuje, jest kolejnym 
krokiem, żeby móc efektywniej radzić sobie ze źródłem stresu, nazwanie stresora oraz ocena w jakim 
zakresie na nas oddziałuje oraz w jakiej perspektywie czasu. Kolejne kroki to ocena własnych 
możliwości w poradzeniu sobie, ale również określenie możliwości uzyskania wsparcia z zewnątrz. 
Pamiętajmy o sobie i swoim organizmie. Higieniczne życie, balansowanie pracy i życia osobistego, 
dbanie o dietę i sen oraz o aktywność fizyczną dostosowaną do naszych możliwości. Dbajmy
i pielęgnujmy relacje z ważnymi dla nas osobami, jak również z ludźmi, z którymi na co dzień pracu-
jemy, uczymy się, funkcjonujemy. Wrażliwość na drugiego człowieka i wzajemne wsparcie jest 
niezastąpionym zasobem w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami. Warto jest skupiać swoją 
uwagę i energię działania na tym, na co mamy wpływ. Jeśli natomiast czujemy, że rzeczywistość nas 
przytłacza, nie obawiajmy się sięgać po pomoc.

Jeśli zauważasz znaczące zmiany w codziennym komforcie życia; odczuwasz gorsze samopoczucie
i nastrój, nic Cię nie cieszy; czujesz się zmęczony, masz kłopoty z uwagą, koncentracją, pamięcią; 
negatywnie oceniasz siebie, swoją teraźniejszość oraz przyszłość. Pojawiają się u Ciebie myśli samo-
bójcze; masz trudność z efektywnym wykonywaniem codziennych obowiązków, gorzej śpisz, wybud-
zasz się nad ranem, zmienił się Twój sposób odżywiania, jakość relacji z najbliższymi oraz z otoczeniem, 
a objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, warto zgłosić się na rozmowę ze specjalistą.

warto wiedzieć!

Jak możemy sobie i innym pomóc? 
Co powinno nas zaniepokoić w naszym funkcjonowaniu?

Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? 
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• lekarze pierwszego kontaktu – mają wiedzę o naturze zaburzeń psychicznych, w razie konie-
czności skierują do specjalisty; • psychiatra – lekarz do którego nie potrzebne jest skierowanie;
• psychoterapeuta – potrzebne jest skierowanie z NFZ. Na rynku prywatnym jest wielu specjalistów 
psychoterapeutów. Warto sprawdzać ich kompetencje i wykształcenie. Ważny jest uzyskany i potwi-
erdzony certyfikat psychoterapii. Można dopytać i poczytać opnie, które są dostępne w sieci;
• psycholog – przeprowadzi rozmowę i jest w stanie ocenić poziom nasilenia objawów oraz udzielić 
wsparcia i wskazówek w zależności od przejawianych trudności; • na terenie AWL – zespół
psychologów (https://www.wojsko-polskie.pl/awl/ppk/).

gdzie szukać pomocy?

Nie bagatelizujmy pierwszych objawów, ani u siebie, ani u osób najbliższych. Objawy depresyjne łatwo 
pomylić z młodzieńczym buntem czy lenistwem, a nawet z chorobą somatyczną,
gdy objawiają się np. bólami. Depresja często kryje się pod różnymi maskami – sięganie
po używki, dolegliwości somatyczne (bóle pleców, głowy, problemy z żołądkiem, problemy 
ze snem itp.), pojawiająca się drażliwość, poirytowanie, ryzykowne zachowania, które wcześniej nie 
występowały, pracoholizm... 

Depresję można skutecznie leczyć.
Nie obawiaj się sięgnąć po pomoc.

tekst: mgr Katarzyna  STOPA

Zdjęcia: stock/archwium AWL
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W drugim wydaniu Biuletynu przyjrzymy się bliżej białku fibrylarnemu – kolagenowi. Obecnie znamy 
niespełna 30 odmian kolagenu w zależności od miejsca występowania w organizmie i funkcji jaką 
pełnią. Kolagen zbudowany jest z glicyny, proliny, alaniny, hydroksyproliny i hydroksylizyny. Stanowi
ok. 30 procent wszystkich białek organizmu ludzkiego.

Najczęściej występujące typy kolagenu
w organizmie to:

Typ I   –  skóra, ścięgna, więzadła i kości
Typ II   –  chrząstka stawowa,
  dyski kręgosłupa
Typ III   –  skóra, naczynia krwionośne,
  płuca i wątroba
Typ IV –  błona podstawna
  (występuje m. in. w tkance   
  tłuszczowej, nerwowej
  i mięśniowej)
Typ V  –  płuca, włosy, kości.

W związku z niedoborem
lub starzeniem  się kolagenu w organizmie
może dojść do zaburzeń i chorób takich jak:

1. zwyrodnienie stawów,
2. dyskopatie, 
3. deformacje gałki ocznej, 
4. zmarszczki, rozstępy,  
5. przepukliny, 
6. pękające naczynia krwionośne,
 żylaki kończyn dolnych, hemoroidy, 
7. kruchość kości, próchnica zębów.
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Oczywiście lista nie jest kompletna, natomiast starałem wybrać się najbardziej typowe dla 
„kolagenowych problemów” dysfunkcje ciała.

Na Rysunku 1 przedstawiony został uśredniony, procentowy ubytek kolagenu w organizmie człowieka 
związany z wiekiem.

Często spotykam się z opiniami, że spożywanie kolagenu nie ma żadnego sensu, bo organizm nie jest 
w stanie go wykorzystać, gdyż jest trawiony w układzie pokarmowym. Jednak nie jest to prawdą, bo 
po pierwsze dostarczamy dzięki temu aminokwasów potrzebnych do budowy wewnętrznego 
kolagenu takich jak prolina i glicyna, a po drugie po strawieniu we krwi krążą fragmenty peptydów 
kolagenowych, które kumulują się w tkance łącznej. Zatem spożywanie kolagenu – jak pokazały 
badania – przyczynia się m. in. do odmładzania i regeneracji tkanki łącznej w organizmie.

Naturalnym, a zarazem najlepiej przyswajalnym źródłem kolagenu są zimne nóżki, galaretki 
(niesłodzone), wywary rosołowe. Na rynku możemy spotkać suplementy diety zawierające kolagen 
wołowy, wieprzowy, drobiowy oraz rybi w postaci hydrolizatu najczęściej jako mieszanka typu I i III. 
Jest jeszcze nizdenaturowany kolagen typu II, stosowany w dozach, ale to temat na inny artykuł.

Rysunek 1. Źródło: https://naturalny-kolagen.eu/ (interpretacja własna) 
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Przepis na dobrej jakości, naturalny kolagen: 

1 kg kurzych łapek gotujemy ok 3 godziny, 
zagęszczamy przez odparowanie części 
wody, dzielimy na 100 ml porcje i zamrażamy. 
Co drugi dzień spożywamy porcję. Zapach 
gotowanych nóżek nie każdemu się podoba, 
na co uczulam. Możemy dodać warzyw 
według własnych preferencji.

Jaki kolagen i ile stosować?
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Należy pamiętać również o kofaktorach (czyli substancjach niezbędnych do efektywnego działania) 
takich jak witamina C, krzem, czy siarka – dlatego warto poszukać kolagenu, który jest wzbogacony 
o dodatkowe, naturalne składniki. Wybierajmy sprawdzone, dobrej jakości suplementy. Tanie, 
niewiadomego pochodzenia mogą zrobić więcej szkód w organizmie niż przynieść pożytku.
Decydujące przy stosowaniu kolagenu jest systematyczność i długi okres stosowania, typ ma 
drugorzędne znaczenie, natomiast co do źródła to uważam, że najlepszy jest (oczywiście oprócz 
samodzielnie przyrządzonego wywaru) kolagen rybi ze względu na sposób pozyskiwania.

Ciekawostka na koniec: często reklamowane są kremy zawierające kolagen, który wygładza 
i upiększa skórę – co jest nic innego jak chwytem marketingowym, bo cząsteczki kolagenu nie 
przenikają do głębszych warstw skóry. Jeśli taki krem działa to znaczy, że za nawodnienie skóry 
odpowiadają inne jego składniki – z pewnością nie kolagen.

Natomiast najwygodniej jest dozować kolagen 
kupowany w proszku jako hydrolizat kolagenu. 

W zależności od zamierzonego efektu, w różnych 
badaniach klinicznych dawki wahają się od 1 g 
do 15 g na dobę, natomiast czas kuracji w przed-
ziale 12 tygodni do prawie dwóch lat. Przy prob-
lemach zdrowotnych (np. zwyrodniania stawów, 
dyskopatie) dawka lecznicza to 5 – 10 g hydro-
lizatu kolagenu dziennie, natomiast na cele 
upiększające skórę, włosy i paznokcie wystarczą 
dawki do 5 g dziennie.

tekst: mjr Sebastian DOSTAL

Zdjęcia: freepik/stock/archwium AWL



Falerystyczne tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty w naszej Alma Mater*

* Falerystyka – nauka pomocnicza historii zajmująca się orderami, odznaczeniami i innymi 
odznakami oraz znakami honorowymi, nadawanymi osobom zasłużonym dla władcy, 
państwa lub innej organizacji posiadającej prawo do ich nadawania.

Akademia Wojsk Lądowych wywodzi swój historyczny rodowód 
m.in. ze Szkoły Podchorążych Piechoty (SPP) z okresu II RP. Decyzją  
nr 133/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia
2014 r. ówczesna Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia 
generała Tadeusza Kościuszki przejęła dziedzictwo tradycji SPP, 
która do dziś jest z honorem kultywowana w naszej Uczelni.

Szkoła Podchorążych Piechoty istniała w latach 1917-1939. Od roku 
1926 nieprzerwanie stacjonowała w małej miejscowości 
Komorowo, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. W drugiej połowie 
1918 r. jeden z jej uczniów, podchorąży Karol Koźmiński
(ew. Kuźmiński) opracował projekt odznaki dla absolwentów SPP. 
Odznakę stanowi orzeł w koronie stylizowany na tarczę, trzyma-
jący w szponach podchorążacki naramiennik z guzikiem.
Uwidocznione są na nim litery SP (stanowiące inicjały Szkoły 
Podchorążych) zwieńczone koroną. Prawo do noszenia odznaki 
przysługiwało absolwentom szkoły. W początkowym okresie 
odznaki były numerowane na odwrocie, później tego zaniechano. 
W roku 1919 wprowadzono również odmianę odznaki dla kadry 
instruktorskiej, która nieznacznie różniła się od absolwenckiej
– rant naramiennika pokryty był ciemnoczerwoną emalią,
a korona i szpony orła były pozłocone. 
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Odznaki Szkoły Podchorążych Piechoty
- instruktorska i absolwencka

Odznaka absolwentów WSO
im. Tadeusza Kościuszki (1996-2002)

Praktycznie jedynym wykonawcą odznak SPP był renomowany 
warszawski grawer Józef Michrowski. Odznaki produkowane na 
przestrzeni prawie 20 lat różniły się wielkością, materiałem
i szczegółami wykonania – były jednymi z najdłużej nadawanych
w okresie międzywojennym.

Do symboliki Szkoły Podchorążych Piechoty po raz pierwszy 
odwołano się w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
która powstała w 1994 r. z połączenia dwóch wrocławskich uczelni: 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza 
Kościuszki z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. 
Jakuba Jasińskiego. Absolwentka WSO, wzorowana na przed-
wojennej odznace SPP powstała dopiero w 1998 r. ale została 
wstecznie przyznana również rocznikom promocji 1996 i 1997.
W nowej odznace zmieniony został naramiennik trzymany przez 
orła – w miejsce inicjałów SP umieszczono wizerunek oznaki szkolnej 
WSO (Wyższa Szkoła Oficerska), a zamiast korony – inicjały patrona 
uczelni Tadeusza Kościuszki. Drobnym zmianom uległ również 
wygląd samego orła. Odznaka nadawana była do 2002 r.,
do czasu przeformowania uczelni w Wyższą Szkołę Oficerską
Wojsk Lądowych. 
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Po kilkunastoletniej przerwie motyw odznaki Szkoły Podchorążych Piechoty powrócił w AWL,
w której decyzją nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2018 r. wprowa-
dzono m.in. 3 oddzielne wzory odznak dla absolwentów: pięcioletnich studiów wojskowych,
sześcioletnich studiów medycznych oraz studium oficerskiego.

Wizerunki odznak absolwentów AWL

Autor zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy
przy utworzeniu w naszej Uczelni „Klubu Kolekcjonera AWL”.

tekst: ppłk dr Rafał NIEDZIELA

Zdjęcia: freepik/stock/archwium AWL
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ERASMUS w AWL
W grudniu 2020 roku zakończył się siedmioletni okres realizacji programu Erasmus+, największej 
inicjatywy edukacyjnej Unii Europejskiej wspierającej reformowanie systemów edukacji w krajach
w nim uczestniczących.  W latach 2014–2020 oferta programu była skierowana do instytucji 
organizujących kształcenie i szkolenia tj.: uczelni, szkół i firm szkoleniowych, stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji pracodawców, podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz seniorów, a także 
ośrodków analitycznych i instytucji badawczych. Program dał im możliwość pozyskiwania środków 
na projekty, z których korzystali pracownicy, uczniowie, studenci i słuchacze. Zapewniał też 
finansowanie partnerstw między placówkami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, 
przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi.

W latach 2014–2020 ze środków programu Erasmus+ skorzystało 5,2 tys. 
placówek oświatowych, instytucji i organizacji w całej Polsce.

Efekty siedmiu lat programu Erasmus+ obserwujemy również w Akademii Wojsk Lądowych. Najsilniej 
przejawiają się one w trwałych relacjach z zagranicznymi partnerami, bliskiej współpracy nad no-
wymi inicjatywami i bogatej ofercie dydaktycznej prowadzonej w języku angielskim dla studentów
z uczelni partnerskich. Szczególnie cieszy to, że dzięki rozwiniętym kontaktom AWL coraz łatwiej 
odnajduje zagranicznych partnerów do realizowania kolejnych innowacyjnych pomysłów, przyczy-
niając się w ten sposób do rozwoju naszej Uczelni.

Po 10 latach funkcjonowania programu Erasmus+ w AWL można z pewnością powiedzieć, że już 
praktycznie każdy pracownik oraz każdy student AWL poszerzył swoją mapę skojarzeń związaną
z realizacją unijnych projektów mobilności w AWL. Dzięki środkom z Erasmusa+, udało się w Akademii 
znacząco unowocześnić metody dydaktyczne, rozwinąć ofertę edukacyjną, a studenci są lepiej 
przygotowani do wejścia na rynek pracy. Szeroka gama doświadczeń związanych z realizacją 
programu Erasmus+ w AWL zdobytych w ciągu ostatnich lat pozwala z dużą nadzieją patrzeć na 
kolejną perspektywę programu Erasmus+ w latach 2021-2027.

Studenci to grupa odbiorców najczęściej kojarzona z Erasmusem+. Nie bez powodu. Na sfinanso-
wanie ich wyjazdów (również w AWL) przeznaczana jest największa część budżetu unijnego 
programu. Pobyt za granicą stanowi dla młodych ludzi okazję do doskonalenia znajomości języków 
obcych, uniezależnienia się i wzmocnienia wiary we własne możliwości, co w rezultacie wpływa na 
poprawę ich perspektyw zawodowych.  

I CIEKAWOSTKI
INFORMACJE



W 2019 r. na dofinansowanie samych tylko wymian
w szkolnictwie wyższym przeznaczono w Polsce 73 476 632 euro.

 Ze środków tych skorzystali studenci chcący zaliczyć
część programu studiów za granicą oraz pracownicy

uczelni prowadzący zajęcia lub biorący udział w szkoleniu.

KARTA ECHE
dla Szkolnictwa Wyższego

Dokument, który uprawnia szkoły
/uczelnie wyższe do udziału

w programie Erasmus+.

Jest nadawany przez
Komisję Europejską.

 Karta określa
podstawowe zasady,

jakie instytucja
powinna spełniać

przy organizowaniu
 i realizacji

wysokiej jakości
 mobilności i współpracy.

Wyjazdy umożliwiają również poznanie nowych 
kultur, co może być istotnym atutem w przyszłej 
pracy w środowisku wielokulturowym (np. w mię-
dzynarodowej korporacji).

Z programu Erasmusa+ korzystają jednak nie tylko 
studenci. Dzięki programowi nauczyciele 
akademiccy prowadzą zajęcia na uczelniach 
poza Polską, a uczelnie wyższe zapraszają 
pracowników zagranicznych przedsiębiorstw do 
prowadzenia zajęć. Ponadto Erasmus+ umożliwia 
wszystkim pracownikom uczelni na udział w szko-
leniach w zagranicznych uczelniach wyższych,
a także w innego rodzaju instytucjach.

Program to również doskonała oferta dla wielu 
różnorodnych instytucji i organizacji: instytucje 
włączające się w program Erasmus+ mogą 
realizować projekty służące m.in. podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych personelu, budowaniu 
potencjału czy tworzeniu międzynarodowych 
partnerstw. 
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Nowy program Erasmus+
- projekty mobilności studentów i pracowników w latach 2021-2027

Oferta programu Erasmus+ dla szkolnictwa 
wyższego na lata 2021-2027 została podzielona
na 3 Akcje, tj.: „Akcja 1” – mobilność edukacyjna; 
„Akcja 2” – współpraca organizacji i instytucji; 
„Akcja 3” – wsparcie rozwoju polityki i współpracy.

Już od października 2021 roku w AWL będą real-
izowane działania w ramach Akcji 1. Wspierane 
będą miedzy innymi projekty mobilności osób 
uczących się i kadry. W ramach tej akcji otrzy-
mane dofinansowanie zostanie przeznaczone na 
prowadzenie wymiany studentów i pracowników 
z krajami programu oraz krajami partnerskimi
z innych regionów świata.

Kraje programu to:

Państwa członkowskie UE
(plus 6 państw spoza Unii, tj. Norwegia, Islandia, 
Lichtenstein, Turcja, Serbia, Macedonia).

Kraje partnerskie to:

pozostałe kraje 14 regionów świata np. USA, 
Kanada, Australia, Ukraina, Republika 
Południowej Afryki…. i więcej.

ERASMUS+ BUDŻET 2021-2027: 28 miliardów €

kształcenie i szkolenie 
83%  

młodzież 
10,3%

narodowe agencje 
3,3%

sport 
1,9%



W nowym programie Erasmus+ w latach 2021 - 2027 mobilność studentów można realizować
z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju
partnerskiego, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów 
wyższych: licencjackich / magisterskich / doktoranckich). 

• Mobilność studentów w celu odbycia praktyki 
(staż) za granicą w przedsiębiorstwie, instytucie 
badawczym, laboratorium, organizacji lub 
dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy. 
Praktyki zagraniczne można odbywać podczas 
studiów w dowolnym cyklu i tuż po ich 
zakończeniu. W miarę możliwości praktyki
powinny stanowić integralną część programu 
studiów. Każdy student – a w szczególności 
studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w dłu-
goterminowej mobilności fizycznej w celu studio-
wania lub odbycia praktyk zawodowych – może 
skorzystać z krótszej mobilności fizycznej 
połączonej z mobilnością wirtualną.

• Mobilność studentów w celu studiowania za 
granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa 
wyższego. Okres studiów za granicą musi być 
częścią programu studiów studenta, którego 
celem jest uzyskanie dyplomu w dowolnym
cyklu studiów. Okres studiów realizowanych
za granicą może obejmować również czas
praktyki. Mobilność ta może obejmować 
uzupełniający okres praktyki, jeżeli jest 
planowana, oraz może zostać zorganizowana
w różny sposób, zależnie od okoliczności:
jedno działanie może następować po drugim lub 
mogą one przebiegać jednocześnie.

Studenci mogą realizować następujące działania:

Mobilność studentów
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Przykładowe miejsca odbycia praktyk np.:

• publiczne lub prywatne małe, średnie lub  
 duże przedsiębiorstwo;
• organ publiczny na szczeblu lokalnym,   
 regionalnym lub krajowym;
• ambasada lub urząd konsularny    
 wysyłającego kraju programu;
• organizacja non-profit, stowarzyszenie,   
 organizacja pozarządowa;
• instytucja szkolnictwa wyższego z kraju   
 programu posiadająca ECHE.

Komisja Europejska nadal pracuje nad udosko-
naleniem platformy OLS. Już wiemy, że w nowym 
programie Erasmus+  zostanie zniesiony obo-
wiązek dokonywania "ostatecznej" (tj. drugiej) 
oceny znajomości języka przez każdego uczest-
nika po zakończeniu mobilności. Pierwsza ocena 
jest nadal obowiązkowa, ale ostatnia będzie 
opcjonalna.



Nowa możliwość w nowym programie
ERASMUS+ to:

długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od
2 do 12 miesięcy: mobilność fizyczna (minimum
2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna 
(min./max. czas trwania nieokreślony).

Nowa możliwość w nowym programie
ERASMUS+ to:

krótkoterminowe wyjazdy na studia/praktykę
(5-30 dni mobilności fizycznej); połączone
z obowiązkową częścią wirtualną (min./max.
czas trwania nieokreślony).

Celem projektów mobilnościowych skierowanych do studentów jest:

• umożliwienie poznania różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań naukowych
 oraz praktyk pracy w ich dziedzinie studiów;
• rozwijanie umiejętności przekrojowych, takich jak komunikacja, znajomość języków,   
 rozwiązywanie problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze;
• rozwijanie przyszłościowych umiejętności studentów, takich jak umiejętności cyfrowe, które  
 umożliwią im sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;
• rozwój osobisty, obejmujący np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i wzrost  
 pewności siebie.

• Mobilność studentów w celu studiowania za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego. 
Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta, którego celem jest uzyskanie 
dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować 
również czas praktyki. Mobilność ta może obejmować uzupełniający okres praktyki, jeżeli jest 
planowana, oraz może zostać zorganizowana w różny sposób, zależnie od okoliczności:
jedno działanie może następować po drugim lub mogą one przebiegać jednocześnie.
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W nowym programie Erasmus+ mobilność kadry można realizować z dowolnego kraju programu do 
dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego. Aby zapewnić wysoką jakość 
działań w zakresie mobilności o maksymalnym wpływie, działanie w zakresie mobilności musi być 
związane z rozwojem zawodowym pracownika oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i oso-
bistymi potrzebami rozwojowymi.

• okres szkolenia za granicą w partnerskiej insty-
tucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub 
innym odpowiednim miejscu pracy. Okres szkole-
nia umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa 
wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za 
granicą, które są istotne z punktu widzenia ich 
codziennej pracy w instytucji szkolnictwa 
wyższego. Może to mieć formę szkoleń lub obser-
wacji pracy.

• okres nauczania za granicą w partnerskiej insty-
tucji szkolnictwa wyższego. Okres nauczania za 
granicą umożliwia pracownikom dydaktycznym 
instytucji szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkol-
nictwa wyższego za granicą. Mobilność pra-
cowników związana z prowadzeniem zajęć dyda-
ktycznych może mieć miejsce  w dowolnej dyscy-
plinie akademickiej.

Pracownicy mogą realizować dowolne z opisanych poniżej działań:

Mobilność kadry
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Celem projektów mobilnościowych
skierowanych do pracowników
jest umożliwienie rozwoju zawodowego, aby:

• dzielili się swoją wiedzą fachową;
• doświadczyli nowych środowisk
 nauczania;
• zdobyli nowe innowacyjne umiejętności   
 pedagogiczne i umiejętności w zakresie
 opracowywania programów nauczania
 i umiejętności cyfrowych;
• wymieniali się dobrymi praktykami
 i zacieśniali współpracę między
 instytucjami szkolnictwa wyższego;
• lepiej przygotowywali studentów do   
 rozpoczęcia pracy dzięki swojemu   
 udziałowi w nauczaniu.



Nie ma się co oszukiwać: w 2020 roku międzynarodowa aktywność studentów i pracowników AWL
w znanej dotychczas formie wygasła. Wiele zaplanowanych mobilności i projektów zostało 
odwołanych, organizacja imprez o charakterze bezpośrednich spotkań okazała się niemożliwa.
Do tego doszły prawdziwie ruletkowe „atrakcje”: uda się wyjechać za granicę na Erasmusa czy nie? 
Wydarzenia, których nie udało się zorganizować w 2020 r., przesunięto na 2021, ale czy rzeczywiście
w tym roku dojdą do skutku, a może dopiero w 2022 roku?

Niepewna sytuacja na świecie dostarczyła nam nie tylko wrażeń. Wszystkim przybyło pracy, wszyscy 
dostaliśmy również jakąś lekcję – np. tego, że nawet w trudnych okolicznościach można dostrzec 
pozytywne aspekty. Dla przykładu: międzynarodowa promocja uczelni w ramach programu Erasmus+ 
przeniosła się prawie w całości do sieci (np. międzynarodowy „e-bieg Erasmusa+”), a semestr 
międzynarodowy dla studentów z uczelni partnerskich w całości odbył się w formie zdalnej.

Można zatem prognozować, że nawet gdy przyjdzie kres pandemii, działania promocyjne programu 
Erasmus+ w AWL będą realizowane, z jeszcze lepszym skutkiem, ale w formie hybrydowej. W tym 
usilnym poszukiwaniu dobrych stron lockdownu nie może się rozmazać istota wymiany 
międzynarodowej. Jest nią żywy, bezpośredni kontakt studenckiej młodzieży z rówieśnikami z innych 
krajów, spotkania twarzą w twarz w zagranicznych placówkach. Pomimo trudności i wyzwań 
związanych z nowym programem Erasmus+ oraz wychodzeniem z sytuacji pandemicznej, Biuro Karier 
i Programu Erasmus nadal prężnie działa i ma nadzieję na owocną, niedaleką współpracę ze 
studentami i pracownikami AWL.

Erasmus+ w dobie pandemii

34



Nowością w programie Erasmus+ jest nowa aplikacja mobilna OLS (OLS app). Studenci nadal muszą 
założyć swoje konto na normalnej stronie internetowej OLS, ale po jej zakończeniu będą mogli 
wykonać wstępny/pierwszy test językowy, wziąć udział w kursie językowym i nawiązać kontakt ze 
społecznością OLS przez telefon komórkowy.

Jednym z celów inicjatywy "European Student Card Initiative" jest doprowadzenie do tego,
aby wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego korzystały z programu "Erasmus Without Paper"
oraz dokonywały skutecznej, bezpiecznej wymiany danych dotyczących mobilności studentów,
jak również pracowników. Ponad 2000 instytucji szkolnictwa wyższego jest już podłączonych do sieci 
EWP. Informacje zwrotne od nich wskazują, że dzięki wymianie dokumentów dotyczących mobilności 
z innymi instytucjami w ramach Sieci PWE, zmniejszyły one czas poświęcany na kluczowe elementy 
zarządzania mobilnością studentów o ponad 50%.

Aplikacja mobilna programu Erasmus+ (App Erasmus+) jest już gotowa do zain-
stalowania. Zawiera mnóstwo informacji, które pomogą studentom w przy-
gotowaniu się do wyjazdu za granicę. Aplikacja jest w dalszym ciągu rozwijana 
w celu włączenia szeregu usług informacyjnych i informacji, które mają 
wspierać studentów przed, w trakcie i po zakończeniu studiów i praktyk. 
Zachęcamy studentów AWL do pobierania i korzystania z istniejącej aplikacji.

Nowości w  programie Erasmus+
Digitalizacja
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Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach
programu Erasmus+ zapraszamy do: 
Biura Karier i Programu Erasmus
Budynek numer 7/ pokój 1.25
Telefon 261-658-702

tekst: mgr Magdalena HRYNIEWICZ

Zdjęcia: freepik/stock/archwium AWL

.



36

I CIEKAWOSTKI
INFORMACJE

ZMIANY W PRZEPISACH

ZMIANY PRZEPISÓW W RUCHU DROGOWYM

Przed nami okres wakacyjny, czas urlopów, wyjazdów i zaplanowanych wycieczek. Niektórzy z nas 
podczas nich będą siadać za kierownicę, inni korzystając z uroków miast pozostaną pieszymi. 
Zarówno jednych, jak i drugich dotyczą ostatnie zmiany przepisów w ruchu drogowym. Poniżej przy-
pomnienie jakim zmianą 1 czerwca br. uległy poszczególne przepisy dotyczące kierowców i osób 
pieszych.

Pierwszeństwo pieszych w obrębie przejścia dla pieszych.

Od 1 czerwca pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwajów) nie tylko
w momencie, kiedy już się na nim znajduje, ale również zbliżając się i wchodząc na jezdnię.
Zarówno pieszy, jak i kierowca są zobowiązani zachować szczególną ostrożność w obrębie
przejść dla pieszych, kierujący pojazdem są zobowiązani również dostosować prędkość, aby
bez narażania pieszych ustąpić im pierwszeństwa.

Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych.

Pieszemu wchodzącemu na lub przechodzącemu przez przejście dla pieszych (jezdnie/torowisko) 
zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na przejściu dla pieszych, jezdni lub torowisku.

Ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym.

Aktualna dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym (chyba, że znaki wskazują inaczej) wynosi 
50 km/h. Ograniczenie to obowiązuje całą dobę, a nie tak jak było wcześniej w godzinach
5.00-23.00.

Zdjęcia: archiwum AWL / Stock / Freepik
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tekst: Redakcja
na podstawie: Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)

Wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami poruszającymi się
po autostradzie lub drodze ekspresowej.

Podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową, kierowca od 1 czerwca jest zobowiązany 
zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na 
tym samym pasie ruchu. Odstęp liczony w metrach ma wynosić nie mniej niż połowa liczby 
określającej prędkość pojazdu (km/h). Przykład: przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być 
mniejszy niż 50 m. Przepisu nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Warto pamiętać, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich, dlat-
ego warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami.

Zdjęcia: archiwum AWL / Stock / PXhere
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I CIEKAWOSTKI
INFORMACJE

ZFŚS NA WAKACJE

DOFINANSOWANIA NA WAKACJE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oferuje pracownikom Akademii dopłaty do wypoczynku
w dwóch formach: dofinansowania do wypoczynku dla osób uprawnionych oraz dofinansowania
do wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie do wypoczynku dla osób uprawnionych przyznawane jest raz na 3 lata, minimalna 
długość urlopu wypoczynkowego to 5 dni roboczych (zmiana w ostatnich latach), a jego wysokość 
zależna jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie do wypoczynku 
wypłacane jest dla pracowników, byłych pracowników oraz uprawnionych i uwzględnionych
w złożonych dokumentach członków ich rodzin. Po złożeniu wszystkich dokumentów dofina-
nsowanie zostanie wypłacone nie później niż na 3 dni przed planowanym urlopem wypoczynkowym, 
dla którego było wnioskowane.

Każdego roku zaś pracownik może złożyć wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. Wypoczynek może być organizowany w formie zimowiska, kolonii, obozu, wyjazdu klima-
tycznego połączonego z nauką (zielone szkoły) lub z leczeniem. Wypoczynek zorganizo-
wany może być także w formie półkolonii, półzimowiska, warsztatu. Dofinansowanie to przy-
sługuje tylko raz w roku (w regulaminie występują wyjątki uprawniające do skorzystania
z dofinansowania dwa razy w roku), tylko u jednego uprawnionego rodzica i nie powinien
trwać dłużej niż 21 kolejnych dni kalendarzowych. Wypoczynek zimowy powinien odbyć się do
31 marca, natomiast wypoczynek letni do 30 września. Ta forma dofinansowania jest rozliczana
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku imiennego na wnioskodawcę 
potwierdzającego fakt uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku dziecka.

Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać dofinasowanie z ZFŚS, pracownik zobowiązany jest do 
złożenia stosownych dokumentów w odpowiednich terminach. Tu najlepszym źródłem informacji
jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki dostępny w zakładce ‘Dla pracownika’ na stronie www Aka-
demii. Sekcja Socjalna oczywiście służy pomocą w razie pytań, interpretacji, wyjaśnień 
dotyczących wszystkich spraw socjalnych pracowników i emerytów.

tekst: Redakcja
przy współpracy: p. Katarzyna SASKAZdjęcia: archiwum AWL / Stock / Freepik
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