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Drodzy Czytelnicy!

 Biuletyn Akademicki, który mamy 
przyjemność Państwu zaprezentować, ma być 
kwartalnikiem reprezentującym całą naszą 
Społeczność Akademicką.

 Pracując nad pierwszym numerem, nie do 
końca wiedzieliśmy, w którym kierunku dokładnie iść.
Z założenia chcemy, aby Państwo dzięki tym kilku 
stronom dostrzegli to, że pracownicy, żołnierze
i studenci tworzą całość AWL, że niektóre
sprawy dotyczą nas wszystkich, a informacje
o wydarzeniach i działaniach Akademii spra-
wią, że będziemy mieli większą świadomość
tego, gdzie jesteśmy i co robimy, a oprócz uśmiechu 
pojawi się także poczucie wspólnoty.
Niestety, podobnie jak w roku 2020, tak i w 2021
pandemia COVID-19 sprawia, że daleko nam do 
normalności, którą znamy. Spotkania z drugim 
człowiekiem zostały zastąpione konferencjami, spot-
kaniami czy wydarzeniami organizowanymi on-line, 
na korytarzach mijamy się w maskach. Mimo takich 
okoliczności, w naszej Akademii dalej dużo się dzieje 
i mamy się czym pochwalić.
 W pierwszym numerze znajdziemy podsu-
mowanie wydarzeń pierwszego kwartału, 
pogłębimy wiedzę o naszym patronie, dowiemy się 
co robią podchorążowie w czasie wolnym, ale 
również znajdziemy kilka informacji dla pracownika, 
coś o zdrowiu dla każdego oraz planowane wydar-
zenia w Akademii na następny kwartał 2021 r.
 Kwiecień to także czas rozliczania PIT, a więc 
również możliwość przekazania 1% dla wybranej 
sprawy. Warto podjąć świadomy wybór. W tym 
numerze opowiemy historię Oliwki – wnuczki jednego 
z naszych pracowników, którą także w ten sposób 
można wspierać w leczeniu. Nas to nic nie kosztuje,
a jej może pomóc (oczywiście zachęcamy również 
do pomocy poza przekazaniem 1%).

 Oddajemy zatem pierwszy numer Biuletynu 
Akademickiego w Państwa ręce i liczymy na 
Państwa sugestie, propozycje, pytania, a najba-
rdziej na chęć zaangażowania się w tworzenie
Biuletynu Akademickiego z nami.
 Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwa 
pomocą Biuletyn będzie się rozwijał z każdym 
numerem i każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
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Za nami I kwartał 2021 roku, a więc wszelkie podsumowania roku ubiegłego, jak również
planowanie działań na rok bieżący. Poniżej podsumowanie najważniejszych wydarzeń
w Akademii z minionych 3 miesięcy.

AKADEMIA

Ważnym wydarzeniem w I kwartale 2021 było 
nawiązanie współpracy Akademii Wojsk 
Lądowych z Międzynarodowym Ośrodkiem
Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury
w Zagrożeniu, której rozpoczęciem było
uroczyste podpisanie porozumienia 2 marca
2021 r. Współpraca będzie obejmowała kilka 
aspektów w obszarze ochrony dóbr kultury na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej 
poprzez współdziałanie m.in. w zakresie opracow-
ania i realizacji szkoleń, prowadzenia analiz, 
badań, konsultacji oraz współpracę w obrębie 
działalności naukowej, wydawniczej i badawczej.

I kwartał to również ważne wydarzenia kultu-
ralne i sportowe. Na początku stycznia 
podchorążowie rywalizowali podczas Mistrzostw 
AWL w szachach, a zwycięzcy zarówno 
indywidualni, jak i drużynowi zostali nagro-
dzeni przez Rektora - Komendanta 21 stycznia 
2021 r. W I kwartale odbyły się również
VI zawody strzeleckie o Puchar Rektora
– Komendanta AWL w strzelaniu z broni
pneumatycznej w konkurencjach indywidualnej 
oraz drużynowej. 

Za nami również rozstrzygnięcie świątecznego 
konkursu limerykowego, który był skierowany do 
całej społeczności akademickiej.

PODSUMOWANIE KWARTAŁU
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Marzec rozpoczął się IV edycją programu Legia 
Akademicka – uczestnicy od 1 marca br. realizują 
część teoretyczną szkolenia, która potrwa do 
połowy maja.

NAGRODY, AWANSE, POŻEGNANIA

18 lutego odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń i medali resortowych, podczas
której za zasługi dla obronności i suwerenności 
kraju na wniosek Ministra Obrony Narodowej, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda nadał Brązowy Krzyż Zasługi ppłk. 
Przemysławowi Żukowskiemu oraz mjr. Arturowi 
Zielichowskiemu.
Na uroczystości żołnierze zawodowi oraz
pracownicy RON zostali wyróżnieni również 
Medalami Sił Zbrojnych, Medalami za Zasługi
dla Obronności Kraju oraz Medalami za 
Długoletnią Służbę. 
Ponadto w I kwartale Dowódca Operacyjny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz 
Piotrowski wyróżnił kadrę, podchorążych oraz
pracowników cywilnych Akademii za udział
w ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-20.

Za nami także uroczystości wręczenia nominacji 
na wyższe stopnie wojskowe, które odbyły się
23 lutego oraz 26 marca br.
Podczas pierwszej z nich Rektor - Komendant 
wręczył odznaczenia i medale resortowe dla 
żołnierzy zawodowych oraz pracowników RON. 
Wyróżniono Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę panią Grażynę Chrobak-Kułagę oraz 
panią Barbarę Zielonkę, zaś Złotym Medalem za 
Zasługi dla Obronności Kraju wyróżniony 
został ppłk Jacek Pająk. W tym miejscu warto 
również przypomnieć, iż podczas obchodów
Dnia Nauki Polskiej (19.02) prof. dr hab. Maria 
Kopertyńska została laureatką nagrody Ministra 
Nauki i Edukacji za całokształt dorobku
naukowego.
I kwartał  to również pożegnania żołnierzy 
zawodowych, którzy zakończyli swoją służbę 
wojskową, a przez lata pracy przyczynili się do 
rozwoju Akademii. 
I tak, 28 stycznia oraz 28 lutego br. odbyły się 
wspomniane uroczystości, podczas których Rektor 
– Komendant wyróżnił st. chor. sztab. Sławomira 
Grabczaka pismem pochwalnym ze zdjęciem na 
tle sztandaru, mł. chor. Krzysztofa Słojewskiego 
listem gratulacyjnym oraz na wniosek Ministra 
Obrony Narodowej st. chor. Marek Dolot został 
odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnia 
Służbę.
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UROCZYSTOŚCI I ROCZNICE

I kwartał każdego roku to kolejna rocznica urodzin 
generała Tadeusza Kościuszki (4.02) oraz rocznica 
Insurekcji Kościuszkowskiej (24.03) - są to ważne 
rocznice dla AWL, gdyż dotyczą one patrona
Akademii Wojsk Lądowych.

Akademia jako jednostka wojskowa bierze także 
udział w uroczystościach upamiętniających 
ważne osobistości oraz wydarzenia. Za nami
81. rocznica pierwszej masowej deportacji 
Polaków z terenów wschodnich obchodzona pod 
Pomnikiem Zesłańcom Sybiru we Wrocławiu 
(10.02.2021 r.), 1 marca na Cmentarzu Osobowic-
kim delegacja AWL uczciła Narodowy Dzień 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 7 marca na 
Ostrowie Tumskim miały miejsce obchody
83. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła, a 14 marca na cmentarzu
św. Rodziny we Wrocławiu odbyła się uroczystość 
upamiętniająca ppłk. Jana Kruka - Śmigli z okazji 
45. rocznicy śmierci tego zasłużonego oficera. 

W Akademii obchodzono również 22. rocznicę 
wstąpienia Polski do NATO przypadającą na
12 marca.

STUDENCI

Początek roku był wymagającym czasem dla 
studentów. Podchorążowie mają za sobą liczne 
szkolenia i kursy poszerzające zainteresowania
i umiejętności, zarówno w ramach zajęć dydakty-
cznych, jak i w obrębie kół i sekcji.

Zrealizowano szkolenie górskie w uczelnianym 
Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Ka-
mień” w Szklarskiej Porębie, szkolenie taktyczno - 
narciarskie w Karkonoszach, taktykę w Górach 
Izerskich, szkolenie w tunelu aerodynamicznym, 
szkolenie poligonowe w 2. Ośrodku Radio-
elektronicznym, zajęcia na poligonie w Wędrzynie. 
Za nimi również strzelania amunicją bojową
z LM-60D na toruńskim poligonie.

Nasi podchorążowie w czasie wolnym chętnie 
angażują się także w pomaganie i nie ogra-
nicza się to tylko do oddawania krwi,
którą chętnie się dzielą. Przykładem może być 
ostatnia akcja, jaką była zbiórka pieniędzy
na zakup materiałów edukacyjnych i zabawek 
dla podopiecznych Fundacji „Na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową” we 
Wrocławiu.

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

Zdjęcia: AWL
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WIELKICH:
GALERIA

generał TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Bohater dwóch narodów - Patron Akademii Wojsk Lądowych

 Zapisał się na stałe na kartach historii jako bohater dwóch narodów Polski oraz Stanów Zjednoc-
zonych, nazywano go także księciem chłopów ze względu na przekonania i wyznawane wartości. 
Kim był patron Akademii Wojsk Lądowych? Poznajmy najważniejsze wydarzenia z życia bohatera, 
którym był Kościuszko.

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko.
Urodzony 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie, 
zmarł 15 października 1817 w Solurze. Wybrał 
karierę wojskowego ze względu na to, iż majątek 
rodzinny miał odziedziczyć jego starszy brat 
Józef. Dzięki rodzinie Czartoryskich, Tadeusz
w 1765 r. wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły 
Rycerskiej, gdzie wyróżniał się spośród innych. 
Pozostał w niej jako instruktor podbrygadier
w stopniu chorążego. Szkołę ukończył w stopniu 
kapitana. W październiku 1769 r. wyjechał jako 
stypendysta królewski do Paryża. Pogłębiał tam 
wiedzę, między innymi w Akademii Wojskowej 
szwoleżerów gwardii królewskiej w Wersalu.
Po tych wydarzeniach udał się do Ameryki 
Północnej, gdzie zasłynął jako wybitny inżynier

i wojskowy – zajmował się fortyfikacją wielu 
obozów wojskowych. Uznaniem jego umiejętno-
ści inżynierskich było m.in.: powierzenie budowy 
twierdzy West Point (decyzję poparł naczelny 
wódz armii amerykańskiej Jerzy Waszyngton). 
Umiejętności Tadeusza Kościuszki przyczyniły się 
do wielu zwycięstw odniesionych przez 
Amerykanów. Za zasługi, Tadeusz Kościuszko 
uchwałą Kongresu, 13 października 1783 awan-
sowany został na generała brygady armii 
amerykańskiej. Otrzymał też specjalne podzię-
kowanie, nadanie gruntu oraz znaczną sumę 
pieniędzy, którą Kongres wypłacił dopiero
w 1798, a którą Tadeusz, mimo trudnej sytuacji 
finansowej natychmiast przeznaczył na wykupi-
enie wolności i kształcenie czarnoskórych 
mieszkańców.



W 1784 r. powrócił do Polski, gdzie bardzo 
angażował się w życie polityczne. Kościuszko brał 
aktywny udział w przygotowaniach Wojska 
Polskiego dokonując inspekcji i manewrów 
podległych sobie wojsk. Z początkiem maja 
1792 r. został dowódcą jednej z trzech dywizji 
tworzących armię konną liczącą ok 17 tys. 
żołnierzy, której wodzem król mianował księcia 
Józefa Poniatowskiego. Odnosił on sukcesy
w wielu bitwach, za co (między innymi) został 
odznaczony orderem Virtuti Millitari.

Po przystąpieniu króla do konfederacji targo-
wickiej Tadeusz Kościuszko musiał jednak uciekać
z Polski. Udał się on do Paryża, gdzie konty-
nuował działalność polityczną na rzecz Polski.
W 1793 r. udało mu się wrócić do kraju. Na pewien 
czas osiadł w Dreźnie. 

24 marca 1794 r. na rynku krakowskim złożył 
narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie 
przywództwo insurekcji jako Najwyższy Nacze-
lnik Siły Zbrojnej Narodowej. Niestety,
10 października 1794 w bitwie pod Maciejowicami 
ranny Kościuszko dostał się do niewoli,
po czym został uwięziony w twierdzy Pietro-
pawłowskiej w Petersburgu. Po złożeniu przysięgi 
wiernopoddańczej 26 listopada 1796 r. car 
wypuścił Kościuszkę. Złożenie przysięgi wierno-
poddańczej było ceną za uwolnienie z rosy-
jskich więzień i łagrów 20 000 Polaków. Kościuszko 
musiał także przyrzec, że już nigdy nie wróci do 
Polski. Wyruszył zatem z Wielkiej Brytanii do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. W 1797 r. po kilkunastu 
miesiącach wrócił do Europy, zamieszkując
w Paryżu, a następnie w Szwajcarii.
W latach 1807–1814 mieszkał w château de 
Berville pod La Genevraye u Petera Josefa Zelt-
nera i wziął udział w tworzeniu Legionów Polskich. 

W roku 1799 spotykał się z Napoleonem, któremu 
nie ufał. Kościuszko był przeciwnikiem wiązania 
sprawy polskiej z Napoleonem.

W 1799 roku brał udział w zakładaniu w kraju 
Towarzystwa Republikanów Polskich, a w 1808 r. 
opublikował książkę „Obroty artylerii konnej”.
W 1815 r. car Aleksander I Romanow, pragnąc 
uzyskać aprobatę dla stworzenia marionet-
kowego Królestwa Polskiego, zaprosił Kościuszkę 
do Wiednia. Ten na wiadomość, że planowane 
Królestwo Polskie ma mieć mniejsze terytorium od 
Księstwa Warszawskiego, oświadczył, że to jest 
„pośmiech” i po bezskutecznej próbie listownego 
skontaktowania się z carem, opuścił Wiedeń.
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WIELKICH
GALERIA

generał TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Na chrzcie otrzymał trzy imiona: Andrzej Tadeusz Bonawentura 
Kościuszko, jednak w ciągu swojego życia używał praktycznie tylko 
drugiego imienia – Tadeusz. To pod nim przeszedł do historii.

Dzięki stypendium księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wyjechał 
do Paryża studiować na Akademii Malarstwa i Rzeźby. Jego 
głównym celem były studia z zakresu wojskowości, ale uczył się 
także rysunku. Malował portrety, akty, widoki, był też uzdolniony 
muzycznie.

Takie przezwisko nadali mu koledzy z ławy szkolnej. Kiedy uczył się
w Szkole Rycerskiej, wyróżniał się pilnością, postępami w nauce,
a także sprawnością i siłą fizyczną. Ponadto fascynował się postacią 
króla Szwecji Karola XII, co przełożyło się na jego przydomek Szwed.

Tadeusz Kościuszko mimo wielkiej sławy, a także powodzenia
u płci pięknej, nigdy się nie ożenił. Jego największą miłością była 
Ludwika Sosnowska. Niestety ojciec dziewczyny odrzucił Kościuszkę 
jako kandydata do ręki córki.

Jako jedyny Polak, a jeden z trzech cudzoziemców należał do 
prestiżowego Towarzystwa Cyncynatów, zrzeszającego najbardziej 
zasłużonych oficerów.

Przebywając w Ameryce spotkał się z wodzem indiańskim z plemie-
nia Ottawa Małym Żółwiem. Dostał od niego tomahawk, natomiast 
w zamian podarował dwa pistolety oraz okulary.

Chociaż sam posiadał szlacheckie korzenie, to zabiegał o prawa 
chłopów. “Za samą szlachtę bić się nie będę”- z taką myślą 
przystępował do insurekcji. W 1794 roku wydał uniwersał połaniecki, 
który ograniczał poddaństwo.

Był zdecydowanym przeciwnikiem niewolnictwa. Swojego czar-
noskórego ordynansa Agrippę Hulla traktował jak równego sobie. 
Opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa i godnym wynagradza-
niem osób czarnoskórych, pracujących na plantacjach.

“Posiada” największą liczbę ulic w Polsce nazwanych swoim imie-
niem – przewyższa Piłsudskiego czy Mickiewicza, a w Stanach Zjed-
noczonych jest na drugim miejscu pod względem ilości pomników 
zaraz po Jerzym Waszyngtonie.

TRZY IMIONA

SZTUKA

“SZWED”

WIECZNY KAWALER

TOWARZYSTWO CYNCYNATÓW

PRZYJACIEL INDIAN

KWESTIA CHŁOPSKA

PRZECIWNIK NIEWOLNICTWA

UCZCZENIE PAMIĘCI
- ciekawostka mniej oficjalna

tekst: kpr. pchor. Wiesław KOWALCZYK
Naukowe Koło Mediów I Komunikacji Społecznej

Zdjęcia: AWL
Domena  Publiczna:

Karl Gottlieb Schweikart - Tadeusz Kościuszko (ÖAL)
Wojciech Kossak - “Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku”
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GRA KRÓLEWSKA
SZACHY

Wywiad z sierż. pchor.
Pawłem GŁUSZAKIEM

BIULETYN AKADEMICKI12

Widząc szachownicę za pomnikiem patrona
Akademii myślę, że każdy pomyśli o tej grze
strategicznej. Szachy to jedna z najstarszych gier, 
zwana grą królewską, gdyż była uwielbianą grą 
królów i władców w średniowieczu.

Na temat szachów, sekcji szachowej oraz se-
rialu „Gambit królowej” rozmawiał z nami brązowy 
medalista mistrzostw Polski Wojska Polskiego, 
brązowy medalista Mistrzostw Służb Mundurowych 
w szachach oraz przewodniczący sekcji sierż. 
pchor. Paweł GŁUSZAK (12 kszkol 5 rok 
zarządzanie spec. OPL).
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Red.: No to zaczynamy. Pamiętasz swoją 
pierwszą styczność z szachami? Pierwszą 
rozgrywkę? Kto pokazał Ci szachy?

PG: Swoją przygodę zacząłem w bardzo młodym 
wieku, bo będąc sześciolatkiem już znałem pod-
stawowe ruchy figurami. Zaczęło się dość przy-
padkowo, ponieważ w zerówce zostawałem po 
lekcjach, czekając w świetlicy na rodziców. Raz 
w tygodniu przychodził starszy pan z pudełkiem 
szachów oraz szachownicą i uczył dzieciaków 
podstaw gry, a że byłem osobą, której wszędzie 
było pełno, więc zaciekawiłem się. Po kilku 
treningach, trener zaproponował, abym zapisał 
się do klubu w mojej miejscowości.

Red.: Powiedz, czym są dla Ciebie szachy? Tylko 
hobby czy coś więcej?

PG: Hobby przede wszystkim musi dawać radość. 
Chyba jak każdy, lubię zbierać owoce swojej 
pracy. Często treningi były ciężkie, a godzina 
ciągłego myślenia potrafiła mocno zmęczyć. 
Jednak nastawał czas, kiedy jechałem na 
zawody, konfrontowałem się z innymi graczami
i nierzadko wygrywałem, co dawało mi ogromną 
satysfakcję, a sukcesy rekompensowały mozolne 
treningi. Mogę stwierdzić, że szachy to więcej niż 
hobby. Po kilkunastu latach spędzonych przy 
szachownicy poznałem wielu wspaniałych ludzi, 
z którymi mam kontakt do dzisiaj. 

Red.: Opowiedz również o partii, która najbardziej 
zapadła Ci w pamięć. 

PG: Z pewnością było kilka sytuacji, które wpadły 
mi w pamięć. Na jednym z turniejów, grałem
z jakimś starszym panem, który popełnił błąd, a ja 
wygrałem. Zakończyłem partię i poszedłem się 
pochwalić starszym kolegom, a jak powie-
działem, że zwyciężyłem z jakimś dziadkiem
o takim nazwisku, zaczęli się śmiać i powiedzieli,
że nawet nie miałbym szansy z nim zagrać, a co 
dopiero wygrać.

Jednak pokazałem im wynik i osłupieli. Okazało 
się, że miałem rację.  Ten starszy pan okazał się 
faworytem turnieju i wygrał, doznając jedynie 
jednej porażki, a ja byłem może 50. Wtedy 
wyciągnąłem jedną z najcenniejszych lekcji
w życiu. Gdybym wiedział przed zaczęciem 
partii, że gram z mistrzem, to od razu bym się 
poddał. Tak naprawdę nieważne, kto stanie
z drugiej strony. Wszystko zależy tylko ode mnie
i mojego nastawienia.

Red.: Czasami też odrobiny szczęścia. Mówisz
o zawartych znajomościach trwających przez 
lata, o satysfakcji jaką dają zwycięstwa, również
o poświęconym czasie na treningi, który, jak 
sądzę, też sprawia radość. Tak z ciekawości, bo 
sama grać nie potrafię: myślisz że szachy są dla 
każdego? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje
i czy jest jakaś granica wiekowa, kiedy można 
zacząć?

PG: Jeżeli chodzi o profesjonalną grę na poziomie 
krajowym lub światowym, to myślę że trzeba mieć 
wyjątkowe umiejętności, takie jak myślenie 
przestrzenne, logiczne myślenie i cierpliwość. 
Same treningi od małego mogą nie wystarczyć. 
Jeżeli chodzi o naukę królewskiej gry, jestem 
pewny, że każdy potrafi nauczyć się podstaw, 
bez względu na wiek. Wystarczy tylko odrobina 
chęci, samozaparcia i cierpliwości. W dzisiejszych 
czasach mamy wiele materiałów w Internecie, 
które są darmowe.

Red.: Jesteśmy jednak w uczelni wojskowej. Nie 
mogę więc nie zapytać o zależności miedzy 
szachami i wojskiem. Mianowicie w rozgrywkach 
szachowych, jak i w wojsku trzeba myśleć do 
przodu i przewidywać ruchy przeciwnika. Zatem, 
czy Twoim zdaniem szachy przekładają się na 
zdolności przywódcze przydatne w wojsku, czy 
umiejętność planowania oraz taktykę wyko-
rzystywaną podczas gry można przełożyć czy też 
porównać do planowania wojskowego? 
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PG: Z pewnością szachy pomagają w codzien-
nych sytuacjach. Na pewno gra poprawia 
zdolność logicznego myślenia. Zdecydowana 
większość profesjonalnych graczy skończyła 
kierunki ścisłe na politechnikach. Jeśli chodzi
o moje doświadczenia, zauważyłem, że szachy 
pomagają przeanalizować sytuację i podjąć 
odpowiednią decyzję, często działając pod 
presją czasu.  Może dlatego marszałek Piłsudski 
był wielkim zwolennikiem królewskiej gry.
W końcu przecież szachy to mała wojna. Są dwie 
strony konfliktu, posiadają swoją hierarchię,
a żeby wygrać, trzeba obrać odpowiednią 
strategię. Czasem jednak zdarzy się, że jeden 
kluczowy manewr może przeważyć, kto okaże się 
lepszy. Porównań do prawdziwej wojny można 
znaleźć wiele. Odpowiadając na pytanie, 
uważam że jak najbardziej umiejętności nabyte 
przy grze w szachy wpływają na zdolności przy-
wódcze.

Red.: W styczniu odbyły się Mistrzostwa AWL
w szachach. Jak oceniasz poziom zawodników 
naszej Akademii i samych Mistrzostw AWL?

PG: Z powodu sytuacji z Covid-19, zawody 
batalionowe musiały odbyć się online. Osobiście 
nie spodziewałem się tylu ludzi, którzy zechcieli 
zmierzyć się w zawodach. W porównaniu
z tamtym rokiem było o 50% więcej osób.
Turniej główny na szczęście mógł odbyć się na 
żywo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Mistrzostwa były na wysokim poziomie, o czym 
świadczy fakt, że nie musiałem ani razu 
interweniować w związku z popełnieniem 
nieprawidłowego ruchu figurą (co czasem
i najlepszym się zdarza). Jestem też wdzięczny 
osobom, z którymi współpracowałem,
za udostępnienie obiektu, możliwości rozegrania 
turnieju i ufundowania cennych nagród.  

Red.: Rozumiem, że są dwa etapy: batalionowy 
jako kwalifikacje oraz turniej główny, czyli 
Mistrzostwa AWL?

PG: Zgadza się.

Red.: Skupmy się na szachach w Akademii. 
Opowiedz o Sekcji Szachowej. 

PG: Sekcja od dwóch lat jest pod zwierzchnict-
wem Klubu Akademickiego. Dzięki temu nabi-
eramy tempa. Opiekunem jest Pani Magdalena 
Mielczyk, która cały czas wychodzi ze świetnymi 
inicjatywami. Niestety plan, jakim jest zorgani-
zowanie zawodów na skalę całego WP drugi raz 
pokrzyżowała nam pandemia. Nasza grupa liczy 
sobie około 40 członków. Są osoby o różnym 
poziomie zaawansowania. Nie trzeba być
w Sekcji, aby dołączyć do naszej grupy faceboo-
kowej na AWL. Tam ogłaszane są terminy 
spotkań, gdzie można przyjść i sprawdzić swoje 
umiejętności w doborowym towarzystwie.
Z pewnością każdy znajdzie przeciwnika na 
swoim poziomie. Jeżeli chodzi o tych najlepszych, 
to reprezentują naszą szkołę na Mistrzostwach WP 
w szachach oraz Mistrzostwach Służb Mundu-
rowych w szachach, odnosząc znaczące wyniki. 
Nasi absolwenci, którzy swego czasu reprezen-
towali Uczelnię, stanowili trzon kadry Polski na 
Mistrzostwach NATO. O sukcesach, jakie odnieśli 
członkowie naszej sekcji, mógłbym długo 
opowiadać.

Red.: Słyszałam, że organizowaliście też turniej, 
gdzie brali udział pracownicy. Czy możemy liczyć 
na więcej takich inicjatyw?

PG: Odbyły się w tamtym roku, ale w tym
roku również planujemy takie przedsięwzięcie, 
aby emancypować pracowników uczelni
i podchorądzych.

Red.: Jesteś przewodniczącym naszej Sekcji 
Szachowej. Jak długo w niej działasz? Jaka była 
Twoja droga do stania się jej przewodniczącym?
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PG: Dopiero na ostatnim roku udało się przejąć 
władzę od Kamila Cichego, który został już 
promowany. Przeważnie przewodniczącym 
Sekcji zostaje osoba, która ma największe 
doświadczenie z szachami, będąca już na wielu 
turniejach, przez co wie, jak to wszystko wygląda 
i łatwiej jej organizować różne przedsięwzięcia.
Z pewnością w zostaniu przewodniczącym 
pomogło mi też, że już jestem na piątym roku 
studiów.

Red.: Wielu sportowców (szachy to w końcu 
również dyscyplina sportowa) miewa chwilę 
zwątpienia i chęć rezygnacji. Co prawda szachy 
są grą strategiczną, co nie zabiera im jednak 
emocji towarzyszących podczas turniejów
i rozgrywek, stąd też pytanie, czy był kiedykolwiek 
taki moment, że chciałeś zrezygnować
z szachów, znudziły Ci się albo po prostu nie 
znajdowałeś dla nich czasu?

PG: Miałem takie chwile - jak dobrze pamiętam, 
to był okres późnego gimnazjum/wczesnego 
liceum. Przestałem intensywnie trenować, 
zacząłem znacznie mniej jeździć na zawody.  
Chyba był to swego rodzaju okres buntu, a może 
było po prostu więcej nauki. Dzisiaj tego nie 
rozumiem, dlaczego tak postąpiłem. Jednak 
wybierając AWL, mam mnóstwo mozliwości. 
Mogę poświęcić czas na rozwijanie mojego 
hobby, w końcu do najlepszego wojaka w Polsce 
jeszcze mi trochę brakuje. Beth Harmon z „Gam-
bitu Królowej” też miała swoje problemy, ale i tak
w końcu pokonała je i zrealizowała swój cel.

Red.: Jeżeli mówimy już o „Gambicie Królowej”, 
może miałeś okazję oglądać tą produkcję?
Co myślisz o niej myślisz? Mówiono później, że 
serial ten wpłynął na popularyzację szachów. 
Czy było to również widoczne w Sekcji Szachowej 
AWL?

PG: Ostatnimi czasy często jest poruszany motyw 
z wykorzystaniem zawodów szachowych, ale ef-

ekt, który wywołała ekranizacja „Gambitu 
Królowej” przerosło moje oczekiwanie pod 
względem popularyzacji gry. Serial stał się,  
można powiedzieć bestsellerem, a krótko po 
premierze, na platformie handlowej eBay,
liczba zakupionych szachów wzrosła o 250%. 
Osobiście dostałem kilkanaście próśb o naukę 
gry w szachy w zaledwie kilka miesięcy.
Często siedzę w pokoju i przychodzą znajomi na 
partyjkę, co wcześniej nie zdarzało się.
Nie widziałem dotąd takiego filmu, który tak 
rozsławił szachy. Co do filmu, nie będę zdradzał 
co się tam działo, ale jeżeli chodzi o partie,
to nie są przypadkowe posunięcia figurami,
lecz nad partiami czuwali prawdziwi
arcymistrzowie.

Red.: Kończąc - w kwietniu mają się odbyć 
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pokrzy-
wnej. Przybliż nam to wydarzenie i oceń szanse 
zawodników reprezentujących AWL.

PG: To już będzie XX, jubileuszowa edycja 
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. W poprzed-
nim roku podchorążym AWL nie udało się.
Lecz dwa lata temu przywieźliśmy dwa złote 
medale w szachach indywidualnych (na dwa 
możliwe) oraz jedno srebrne w drużynowych.
W tym roku liczę po cichu na powtórzenie
wyniku sprzed dwóch lat.
AWL reprezentować będzie aż sześciu 
podchorążych. Najważniejsze jest, aby wyprze-
dzić podchorążych z WAT, z którymi jest odwiec-
zna, zdrowa rywalizacja.

Red.: W takim razie trzymamy kciuki. Dziękuję za 
wywiad.

w imieniu redakcji rozmawiała: mgr Magdalena KOBYLARZ

Zdjęcia: AWL, Stock, archiwum własne
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Jako członek zarządu nau-
kowego koła Mediów i Komuni-
kacji Społecznej, chciałabym 
przybliżyć czytelnikom codzienne 
życie podchorążych Akademii 
Wojsk Lądowych. Choć wstają
o godzinie 5.30 i mają rozpla-
nowany dzień oraz dużo zajęć, to 
po zrealizowaniu swoich zobo-
wiązań – zajęć programowych 
oraz ćwiczeń, rozwijają swoje 
zainteresowania i pasje.

Na naszej Uczelni swoją dzia-
łalność prężnie rozwijają wszelk-
iego rodzaju sekcje oraz koła 
naukowe, a należy zwrócić 
uwagę, że jest ich ponad 40 (!).

W tym wydaniu przybliżę dzia-
łalność nielicznych z nich:

Zacznijmy od Sekcji Biegów 
Długodystansowych (SBD).

Sekcja powstała nie tylko
w oparciu o rozwijanie i utrzy-
manie sprawności fizycznej, lecz 
przede wszystkim z zamiłowania 
do tej dyscypliny. Istotą jej 
działalności jest promowanie 
zdrowego trybu życia oraz 
biegania jako najprostszej formy 
aktywności fizycznej zarówno 
wśród podchorążych, jak i pra-
cowników Akademii. Sekcja 
zrzesza coraz większą liczbę 
osób, którzy mogą razem 
trenować w każdy czwartek
w godzinach popołudniowych.
W ramach swojej działalności 
sekcja organizuje również 
wewnętrzne zawody.

Autor tekstu:
Przy współpracy: 

 
st. kpr. pchor Karolina ROSIŃSKA 

kpr. pchor Hubert KOŁACZEK 
plut. pchor Kinga GRABSKA

SEKCJA 
BIEGÓW
DŁUGODYSTANSOWYCH

SEKCJA
TEATRALNA

KOŁO NAUKOWE
ŁĄCZNOŚCI I ELEKTRONIKI

Z ŻYCIA
PODCHORĄŻEGO

po zajęciach cz. 1
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Członkowie sekcji wpadli na znakomity pomysł 
zorganizowania na przełomie grudnia i stycznia 
challenge’u „Zmechol Run”. To wirtualne zmaga-
nia, które polegały na rywalizacji przy użyciu 
mobilnej aplikacji Strava oraz pokonaniu jak 
największej ilości kilometrów w poszczególnych 
miesiącach. Dzięki temu można było zaobse-
rwować wzrost formy u wielu z nich, co z kolei 
dało fenomenalny rezultat przy eliminacjach do 
Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa.
Zakwalifikowanych zostało 8 osób: sześciu 
panów, którzy będą rywalizować na dystansach 
3 i 8 km oraz dwie panie, które pobiegną na 
dystansie 2 km. W rozmowie z kpr. pchor.
Hubertem Kołaczek – jednym z członków zarządu 
SBD, podkreślał on, jak wielką wartością dla 
członków sekcji jest świetna atmosfera oraz 
ludzie, którzy wspierają się w ramach współzawo-

Są to umiejętności niemniej istotne w codziennym 
życiu oficera. Śmiało można powiedzieć, że czło-
nkowie Sekcji Teatralnej to uzdolnieni ludzie
o wielkich sercach, a świadczą o tym miedzy 
innymi realizowane przez nich akcje: 
„Podchorążowie dzieciom”, podczas której 
wcielili się w role postaci z wiersza pt. „KATAR” 
oraz „Podchorążowie i studenci AWL – 
świątecznie”, gdzie wydana płyta z bożo-
narodzeniowymi kolędami i wierszami została 
przekazana dzieciom z domów dziecka i pens-
jonariuszom hospicjów.
Nasi podchorążowie zawsze chętnie i z pełnym 
entuzjazmem angażują się w różnego rodzaju 
konkursy i akcje, również w organizowany przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy 
z Wojskowymi Uczelniami Wyższymi konkurs na 
opracowanie i realizację projektu bezzało-

dnictwa sportowego: „Trening buduje we-
wnętrzne wartości. Wzmacnia. Uczy szacunku i 
wiary w własne możliwości”.

Sprawność fizyczna to atrybut, którym powinien 
wyróżniać się prawdziwy dowódca, ale czy aby 
na pewno tylko tym? Nic bardziej mylnego. 
Podchorążowie z Sekcji Teatralnej są tego 
świetnym przykładem. Dzięki licznym występom, 
które Sekcja organizuje co roku (np. Inscenizacja 
z okazji Dnia Podchorążego), jej członkowie 
mogą przekazywać wartości, które są ważne dla 
każdego żołnierza. Ponadto wyrażają swoje 
emocje, rozwijają zainteresowania oraz 
poszerzają horyzonty. Występy przed widownią 
oraz umiejętność bycia w centrum uwagi to dla 
niektórych z nas wyjście ze swojej strefy komfortu.
 

gowego systemu powietrznego oraz bezzałogo-
wego systemu morskiego. Cieszy się on dużą 
popularnością wśród podchorążych szczególnie 
z niedawno powstałego Koła Naukowego 
Łączności i Elektroniki. Członkowie tego koła 
mają możliwość rozwijać swoje umiejętności 
praktyczne pod okiem fachowców z zakładu 
łączności na AWL oraz dzięki laboratoriom orga-
nizowanym w czasie wolnym. Na wspomnianych 
laboratoriach mają okazję zaznajomić się
ze sprzętem będącym na wyposażeniu, na 
którym jako oficerom Wojska Polskiego będzie 
dane im pracować.

CDN
Zdjęcia: AWL



Profilaktyka psychologiczna to strategia opracowana w celu ograniczenia lub wyeliminowania 
występowania chorób, zaburzeń i/lub problemów społecznych. Zapobieganie mogłoby 
koncentrować się na osobnikach lub określonej populacji. Interwencje profilaktyczne koncentrują się 
na zmniejszaniu ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego i promowaniu pozytywnego zdrowia psychicz-
nego. Interwencje profilaktyczne dzieli się zwykle na trzy kategorie: uniwersalne, selektywne i wska-
zane. Interwencje uniwersalne skierowane są do całej populacji, interwencje selektywne skierowane 
są do grup o podwyższonym ryzyku,  a interwencje wskazane skierowane są do osób najbardziej 
zagrożonych lub z wczesnymi oznakami lub objawami zaburzenia. Niektóre interwencje profilaktyczne 
mają na celu zmotywowanie osób do przyjęcia zdrowych zachowań i zapewnienie umiejętności, 
które to wspierają. Inne interwencje koncentrują się na tworzeniu środowisk, które wspierają
i wzmacniają te zdrowe zachowania. Badania wskazują, że najskuteczniejsze interwencje profilaktyc-
zne obejmują oba podejścia. WHO definiuje promocję zdrowia jako „proces umożliwiania ludziom 
zwiększenia kontroli i poprawy ich zdrowia” (WHO, 1986). Promocja zdrowia psychicznego często 
odnosi się do pozytywnego zdrowia psychicznego, a nie do złego stanu zdrowia psychicznego.

Ani zdrowie psychiczne, ani fizyczne nie mogą istnieć same. Funkcjonowanie psychiczne, fizyczne 
i społeczne jest współzależne. Ponadto zdrowie i choroba mogą współistnieć. Są tylko wzajemnie 
wykluczające się, jeśli zdrowie definiuje się restrykcyjnie jako brak choroby (Sartorius, 1990). Uznawanie 
zdrowia jako stanu równowagi obejmującego siebie, innych i środowisko pomaga społecznościom,
a ludzie rozumieją, jak szukać jego poprawy.

Z tej definicji wynikają trzy kluczowe dla poprawy zdrowia idee.
 
Zdrowie psychiczne to:
• integralna część zdrowia
• zdrowie psychiczne to coś więcej niż brak choroby
• zdrowie psychiczne jest ściśle związane ze zdrowiem fizycznym i zachowaniem
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tekst: mgr Joanna KRZYWAK

CIAŁA I DUCHA
ZDROWIE

kącik
psychologiczny

PROFILAKTYKA I OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Zdjęcia: archiwum AWL / Stock



• doświadczasz trudności w relacjach z innymi,
• wydarzyło się coś niespodziewanego
 w Twoim życiu,
• masz poczucie kryzysu psychicznego,
• od dłuższego czasu odczuwasz obniżony nastrój
 i brak energii do działania,
• doświadczasz nadmiernego stresu,
• niepokoi Cię coś, co dzieje się w Twojej rodzinie,
• chciałabyś/chciałbyś porozmawiać o czymś   
 ważnym dla siebie,

 to zapraszamy na spotkanie.

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY 
ŚWIADCZY BEZPŁATNĄ POMOC W ZAKRESIE

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 
PODCHORĄŻYM, KADRZE, STUDENTOM

ORAZ PRACOWNIKOM AKADEMII.

PSYCHOLOG MAGDALENA
261 - 658 - 053

m a g d a l e n a . s l i p e k- t y m e c k a @ a w l . e d u . p l

PSYCHOLOG KATARZYNA
261 - 658 - 597

k a t a r z y n a . s t o p a @ a w l . e d u . p l

PSYCHOLOG JOANNA
261 - 658 - 060

j o a n n a . k r z y w a k @ a w l . e d u . p l

CAŁODOBOWA
INFOLINIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ
725 - 500 - 233

PEŁNA ANONIMOWOŚĆ. INFORMACJE UDZIELANE
W PSYCHOLOGICZNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ PSYCHOLOGA.

JEŚLI:
BIULETYN AKADEMICKI19
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Oliwka jest wnuczką jednego z naszych kolegów. Ma już ponad 5 lat, 
chociaż niektórzy lekarze dawali jej rok życia. Żyje dzięki ludziom dobrej 
woli takim jak Wy. Część z Was pewnie zna już jej sytuację, ponieważ 
w 2018 roku nasza Uczelnia była bardzo zaangażowana w zbieranie 
funduszy na operację w USA. Dla tych, którzy nie mieli możliwości 
zapoznać się z tą historią, przedstawiamy ją poniżej.

Oliwka urodziła się 26.11.2015 r. z wrodzoną siniczą wadą serca, o której jej 
mama dowiedziała się w połowie ciąży. Choć w Polsce kardiochirurgia 
dziecięca jest na wysokim poziomie i z powodzeniem operuje się około 
90% wad serca, dziewczynka nie mogła być operowana w naszym kraju 
ze względu na złożoność wady. Pierwszą operację przeszła w Rzymie 
mając 8 miesięcy. Tam uratowano jej życie. Operacja trwała ponad 12 
godzin, była bardzo skomplikowana i choć lekarz skorygował wadę, po 
tygodniu trzeba było wykonać operację ratującą życie. Niestety nie 
obyło się bez komplikacji. Podczas jednej z operacji doszło do wylewu 
krwi do mózgu oraz niedotlenienia i choć nikt nie umiał powiedzieć, czy 
Oliwka dojdzie do siebie po tym wszystkim, ona pokazała jak silną jest 
dziewczynką i z pomocą mamy, dzięki ciężkiej pracy, doszła do siebie.

Podczas drugiej operacji, żeby uratować dziecku życie, lekarz musiał 
zrobić krok wstecz i zrobić dziurkę w serduszku Oliwki. Kiedy wylatywały
z Rzymu plan lekarzy zakładał powrót za rok i dokończenie korekty wady 
serca. Niestety, do operacji we Włoszech nie doszło. U dziewczynki 
rozwinęło się nadciśnienie płucne, które zdyskwalifikowało ją z korekty 
wady w Rzymie. 

 

POMAGAĆ:
WARTO

historia OLIWKI
Oliwka – dzielna wojowniczka. Pamiętacie ją? Ma już ponad 5 lat.

wojsko-polskie.pl/awl

fot. Jowita Borowska - Zając

materiały: Sławomir GRABCZAK

zdjęcia: archiwum własne
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Jeżeli ktoś z Państwa chciałby ją wesprzeć w tej 
nierównej walce o życie, można przekazać swój 
1% podatku na Konto Fundacji Serce Dziecka

Nr KRS 0000266644
Cel szczegółowy  ZC8079 OLIWIA DĄBROWSKA

i/lub przekazać darowiznę na konto
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym 

“Kawałek Nieba” 

Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 
Tytułem: “1595 pomoc dla Oliwii Dąbrowskiej”
odpisując od podatku 6% w następnym roku. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie. 

https://www.facebook.com/RatujemyOliwkoweSerduszko/

Mama Oliwki jednak nie podała się i znalazła 
pomóc dla córki w Stanach Zjednoczonych. 
W 2019 roku dziewczynka poleciała razem
z mamą i babcią za ocean po ratunek dla
serduszka i płuc.
Na miejscu, po przeprowadzonych badaniach 
okazało się, że na tamten moment operacja 
przyniosłaby zbyt mało korzyści , a ryzyko niepo-
wodzenia było bardzo duże, nadciśnienie 
płucne pokrzyżowało plany. W związku z tym, że 
operacja korygująca wadę się nie odbyła, 
Oliwka została odesłana do domu z zaleceniem 
podjęcia w Polsce terapii,  która miała na celu 
obniżenie nadciśnienia płucnego. 

Po roku ponownie dziewczynka poleciała do 
USA, żeby lekarze mogli ocenić czy lekarstwa 
pomogły na tyle, że operacja może się odbyć.
Ostatnie lata nie przynosiły dobrych informacji,
tak też było w tym przypadku. Lekarstwa nie 
pomogły na tyle, na ile liczyli lekarze. Wykluczyło 
to Oliwkę z korekty wady serduszka, ale 
przeprowadzili oni bardzo poważny zabieg 
wstawienia zastawki płucnej i poszerzenia tętnic. 
Kolejny krok, jaki zaproponowali, to przeszczep 
serca i płuc, który obarczony jest ogromnym ryzy-
kiem, a statystyki takiej operacji są bezlitosne 
(przeszczep dwunarządowy, w tym przypadku 
serca i płuc,  jest niezwykle rzadko przeprowad-
zany, a w Polsce nie ma dziecka po takim 
przeszczepie). Lekarzom trudno jest ocenić, czy 
Oliwka ma szansę żyć dłużej bez przeszczepu czy 
po przeszczepie. 

Rodzina dziewczynki stanęła pod ścianą. W sytu-
acji, w której Oliwka obecnie się znajduje, jedyne 
co może jej pomóc w wydłużeniu życia 
i w miarę normalnym funkcjonowaniu, to zabiegi 
interwencyjne, paliatywne na naczyniach 
płucnych, podobne do tego, który wykonano 
podczas ostatniego pobytu w USA. 

Choć życie nie rozpieszcza Oliwki, dziewczynka 
jest otoczona ogromem miłości. 
Mimo, że rodzina została przyparta do ściany,
nie poddała się i walczy o życie dziecka. 

Dziewczynka po tym wszystkim, co przeszła 
w swoim 5 letnim życiu, a przeszła o wiele
więcej niż niejeden dorosły, jest radosnym 
dzieckiem, chcącym żyć jak jej zdrowi 
rówieśnicy, bawić się i cieszyć każdym dniem, 
choć w jej organizmie jest tylko 78% tlenu, gdzie 
zdrowy człowiek ma 95-100%.  

Bardzo się męczy, nawet przy wejściu na schody, 
nie mówiąc o bieganiu. Jej przyszłość to 
nieustająca walka o życie i o każdy oddech, ale 
póki co cieszy się z uroków dzieciństwa na tyle,
na ile pozwala jej organizm.
  
Historia Oliwki na stronie www:

BIULETYN AKADEMICKI21
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Beret

Koszulka
polowa

Pas
do munduru
polowego

Spodnie
polowe

Trzewiki

Czapka rogaty-
wka (beret)

Mundur galowy 
Wojsk Lądowych

Sznur galowy /
wyróżniający

Koszula koloru 
białego

Krawat koloru 
khaki

Szalik koloru 
khaki
(letni / zimowy)

Spinki Wojsk 
Lądowych

Płaszcz Wojsk 
Lądowych

Rękawiczki 
koloru czarnego

Skarpety letnie 
koloru czarnego

Półbuty galowe 
(trzewiki zimowe) 

Czapka rogaty-
wka (beret)

Mundur galowy 
Wojsk Lądowych

Koszula koloru 
białego

Krawat koloru 
khaki

Sznur galowy /
wyróżniający

Spinki Wojsk 
Lądowych

Rękawiczki 
koloru czarnego

Skarpety letnie 
koloru czarnego

Półbuty galowe 

ZMIANY W UMUNDUROWANIU

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY 
NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodza-
jów, zestawów i wzorów oraz noszenia umun-
durowania i oznak wojskowych przez żołnierzy 
zawodowych i żołnierzy pełniących służbę 
kandydacką (dziennikustaw.gov.pl)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY 
NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodza-
jów, zestawów i wzorów oraz noszenia umun-
durowania i oznak wojskowych przez żołnierzy 
zawodowych i żołnierzy pełniących służbę 
kandydacką (dziennikustaw.gov.pl)

Od nowego roku zmieniły się prze-
pisy dotyczące umundurowania żołnierzy 
zawodowych oraz żołnierzy pełniących 
służbę kandydacką. Żołnierzy zawodowych 
Wojsk Lądowych dotyczą zmiany w ubiorze 
galowym (nowy wzór), w ubiorze galowym
z płaszczem (obowiązuje tylko i wyłącznie 
nowy model płaszcza), również buty do tych 
zestawów zostały ściśle określone. Zmieniły się 
także przepisy w umundurowaniu polowym. 
Wprowadzono zestaw polowy z koszulka 
polową, czego nie było wcześniej.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat 
zmian i umundurowania znajdziemy w aktach 
prawnych:

tekst: Redakcja
przy współpracy: por. Maciej ANTCZAK
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tekst: Redakcja
przy współpracy: p. Renata KORZENIOWSKA

I CIEKAWOSTKI
INFORMACJE

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Związki zawodowe NSZZ PW działają na mocy Ustawy o związkach zawodowych
(Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 ze zm.). W naszej Akademii Związki Zawodowe zrzeszające
obecnych i byłych pracowników (emerytów) działają od roku 1984, są dobrowolne,
a zapisać może się do nich każdy pracownik cywilny (również osoby nowozatrudnione
na okresie próbnym) wypełniając deklarację przynależności do NSZZ PW, która
dostępna jest na dysku publicznym AWL. NSZZ PW działa w imieniu pracowników i na rzecz pra-
cowników (również emerytowanych). Zapisując się do związków zawodowych możemy liczyć na 
szereg korzyści wynikających z członkostwa w zamian za comiesięczna składkę w wysokości 1% 
płacy zasadniczej. I tak związki m.in.:

 • dbają o bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez Społecznego Inspektora Pracy
 • dbają o dobro oraz prawa pracowników w całym okresie zatrudnienia
 • organizują wycieczki dla członków, spotkania i imprezy integracyjne
 • organizują akcje charytatywne, spotkania dla nauczycieli akademickich
 • przekazują bony podarunkowe

Aktualnie związki zrzeszają ponad 150 osób, którym przewodniczy zarząd (9 osób) pod przewod-
nictwem Pani Renaty Korzeniowskiej oraz komisja rewizyjna (5os.). W najbliższym czasie ma 
powstać strona WWW związków, gdzie będą dostępne aktualności oraz wszystkie dokumenty 
dotyczące działalności związków.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 261-658-396 lub w pok. 0.19, bud.7.

Zdjęcia: archiwum AWL / Stock



wojsko-polskie.pl/awl 24

Moje felietony w Biuletynie Akademickim będą obejmowały zagadnienia od suplementacji, 
żywienia, po praktyczne porady dotyczące dbałości o ciało. Postaram się w przedstawianych 
treściach nie zanudzać czytelników samą teorią, którą można znaleźć w „wujku Google”, ale skupię 
się na szczegółach, które są najbardziej istotne i na podstawie przestudiowanej literatury oraz badań 
naukowych, postaram się rówież przedstawiać moje przemyślenia oraz wyniki analiz. Powodem, dla 
którego warto wdrożyć suplementację jest spadek na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat 
zawartości witamin, minerałów i pierwiastków w owocach i warzywach do nawet 40 procent. 
Oczywiście to tylko informacje, więc nikogo nie namawiam do tego, by się do nich stosował, natomi-
ast nadmienić w tym miejscu muszę, że to, co jest poniżej napisane, było lub jest nadal przeze mnie, 
moich bliskich i znajomych stosowane z pozytywnym skutkiem.

SUPLEMENTACJA WIT. D

W premierowym wydaniu Biuletynu weźmiemy pod lupę witaminę D, o której dużo się
w ostatnich latach mówi, część z nas ją suplementuje, ale czy robimy to dobrze?

Kilka faktów

Witamina D należy do związków organicznych 
rozpuszczalnych w tłuszczach, które wywierają 
wielostronne działanie fizjologiczne, przede 
wszystkim w gospodarce wapniowofosfo-
ranowej, a także ma nieoceniony wpływ na
układ kostny, nerwowo-mięśniowy, immunologic-
zny oraz krążenia. Bez wchodzenia w szczegóły 
interesuje nas forma D3 (cholekalcyferol) – 
występująca w produktach zwierzęcych (jaja, 
tłuste ryby – np. węgorz) oraz powstająca 
w skórze wystawionej na działanie promieni 
słonecznych(UVB).
Z diety jesteśmy w stanie uzupełnić średnio 20 % 
dziennego zapotrzebowania na witaminę D.

Wiedza praktyczna.

Przed rozpoczęciem suplementacji warto zrobić 
badanie: Witamina D metabolit 25(OH), zale-
cana norma to 40-60 ng/ml (100-160 nmol/l),
nie należy przekraczać 100ng/ml.

Literatura podaje profilaktyczne przyjmowanie 
witaminy D na poziomie 2 000 UI - 4 000 UI dzien-
nie (2000 UI to 50 mcg – czasem zawartość 
podawana jest w mikrogramach) przez cały rok 
w Polsce (szacunkowo 80% naszej populacji ma 
niedobory), natomiast przy stwierdzonym 
niedoborze, dawki można zwiększyć nawet do 
10 000 UI, w skrajnych przypadkach przez 
określony czas – znam przypadki przyjmowania 
jeszcze dużo większych dawek. Amerykański 
Instytut Medycyny twierdzi, że przyjmowane 
przez dłuższy czas dawki dziennej powyżej 10 000 
UI może być toksyczne, ale warto mieć na 
uwadze, że wystawione na słońce ciało potrafi
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zsyntetyzować do 20 000 UI dziennie. Jeszcze słów kilka
o opalaniu i solarium – pamiętajmy, że synteza przezskórna 
jest możliwa tylko w miesiącach kwiecień-wrzesień
w godzinach 10-15 (wiąże się to z kątem padania promieni 
słonecznych w naszej szerokości geograficznej), profilakty-
czne kilka minut tygodniowo w solarium w okresie 
jesienno-zimowym też nie powinno nikomu zaszkodzić. 
Oczywiście ze słońca należy korzystać z umiarem,
im jaśniejsza karnacje, tym szybciej zasilimy nasz organizm 
w witaminę, zatem czas ekspozycji ciała na słońce powin-
ien być bezpieczny dla skóry (kilkanaście minut dla 
jasnej karnacji, by skóra nie ulegała nawet lekkiemu
poparzeniu!).

Oczywiście, przy suplementacji witaminą D ważne, by do 
organizmu trafiała także witamina K2 MK7 (w dawce nie 
mniejszej niż 100 mcg), witamina A (najlepiej w postaci 
retinolu), magnez (np. w postaci cytrynianu) oraz wapń.
Kupując suplementy diety, zwracajcie uwagę na skład 
danego produktu – jestem zwolennikiem czystych postaci 
i łączenia nutraceutyków wzajemnie na siebie 
oddziałujących w organizmie człowieka, dlatego przyj-
mowanie profilaktycznie witaminy D w zestawie ADEK 
(czyli wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
w jednym produkcie) uważam za dobre rozwiązanie
– w trakcie posiłku zawierającego tłuszcz lub przyj-
mowanego z małą łyżeczką oleju lnianego (tłoczonego 
na zimno i przechowywanego od momentu wyprodu-
kowania w lodówce), byłoby idealne. Często, kupując 
suplementy oprócz składnika, który nas interesuje, są tam 
barwniki, wypełniacze, które są zbędne (a kumulując się
w naszym organizmie z czasem mogą być szkodliwe), dlat-
ego warto zwracać uwagę na etykiety. Przyjmowanie 
cały rok witaminy D powoduje, że organizm nie przy-
gotowuje się do gromadzenia zapasów na zimę, a co za 
tym idzie, ograniczone zostaje przybieranie na wadze.
Także kobiety planujące potomstwo powinny „pilnować” 
poziomu witaminy D w organizmie, najlepiej by był on
w okolicach 50 ng/ml.
Przykład z życia: członek mojej rodziny zrobił badanie 
poziomu witaminy D, który okazał się niski. Po miesięcznym 
stosowaniu witaminy D (plus pozostałych witamin, które 
zostały wspomniane powyżej w odpowiednich dawkach
i konfiguracji), poziom znacząco się podniósł, osoba 
nabrała dużo większego wigoru i chęci do akty-
wności fizycznej (mężczyzna po 60 roku życia) – nic poza 
suplementami nie zmienił w diecie, więc traktuję to jako 
wynik wspomagania organizmu.

Na zakończenie wspomnę, że ciało mamy jedno, więc 
dbać o nie należy ze szczególną troską. Jeden
z polskich profesorów medycyny w swoim wykładzie 
porównał dbałość o ciało do troski o posiadane auto-
gdzie to drugie pielęgnujemy dużo lepiej - coś w tym jest,
dlatego powiedzenie „jak dbasz tak masz” uważam za 
bardzo trafne.
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