WYSTĄPIENIE
KOMENDANTA-REKTORA AMW PODCZAS INAUGURACJI ŚRODOWISKOWEJ
ROKU AKADEMICKIGO 2007-2008
Panie Ministrze, Panie Admirale, Magnificencje Rektorzy uczelni akademickich
województwa pomorskiego, Wielce Szanowni Państwo i moja Społeczności
Akademicka - Polskie Morskie Szkolnictwo Wojskowe ma 85 lat.
Powołanie do życia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej było ściśle
powiązane z odzyskaniem niepodległości i rozwojem sytuacji na polskim Wybrzeżu
w roku 1918 i w latach następnych. Uzyskanie, co prawda niewielkiego, bo zaledwie
70. kilometrowego dostępu do morza wymagało zadbania o morskie bezpieczeństwo
Rzeczypospolitej. Z tą myślą Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret
powołujący z dniem 28 listopada 1918 roku Marynarkę Polską. Wówczas termin ten
obejmował całość floty, zarówno jej komponent wojskowy jak i cywilny.
Uczyniony pierwszy krok natury administracyjnej, wyłonił liczne problemy,
z których najpoważniejszym było przygotowanie odpowiednich morskich kadr,
zdolnych sprostać nowym zadaniom. Co prawda szeregi tworzonej od podstaw
Polskiej Marynarki Wojennej licznie zasilili oficerowie z flot państw zaborczych, ale był
to zaciąg jednorazowy, który należało wzmocnić korpusem oficerskim - wychowanym
i wykształconym w warunkach niepodległego bytu. Taka próbę podjęto już w roku
1921, kiedy to 20 marca zapoczątkowały swoją działalność Tymczasowe Kursy
Instruktorskie dla Oficerów Marynarki Wojennej. Ich zadaniem było przeszkolenie tej
części kadry, która z różnych przyczyn, zwłaszcza spowodowanych wojną, nie
uzyskała

pełnego

specjalistycznego

przygotowania

do

służby na

okrętach.

Niewątpliwie spełniły one swoją misję, ale właściwym rozwiązaniem było dążenie do
powołania wojskowej uczelni morskiej, w pełnym tego słowa znaczeniu.
Sprzyjające okoliczności zaistniały w roku 1922, kiedy to minister ds.
wojskowych, w związku z demobilizacją, podjął decyzję o uporządkowaniu zagadnień
związanych z funkcjonowaniem szkół wojskowych. Efektem owych działań było
zorganizowanie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu, mieście,
które w tamtych warunkach jako jedyne dysponowało stosowną bazą i kadrą
nauczycielską. Warto tu zaznaczyć, iż była to jedna z najmłodszych szkół
wojskowych.
19 października 1928 roku zmieniono dotychczasową nazwę szkoły, tytułując
ją Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej, dając tym samym wyraz szacunku dla
tradycji szkół wojskowych Królestwa Kongresowego. W okresie międzywojennym

uczelnia wykształciła 224 oficerów na wydziale morskim, 23 oficerów na wydziale
technicznym oraz 12 oficerów na wydziale administracyjnym.
Druga wojna światowa nie oszczędziła Szkoły i jej absolwentów, którzy podjęli
nie tylko walkę na morzu, ale także i w formacjach lądowych. Zapisali oni piękną kartę
chwały polskiego morskiego oręża, zaświadczając i potwierdzając, że uczelnia
w sposób najwłaściwszy przygotowała kilka pokoleń oficerów do sprostania
najtrudniejszym z zadań – wojny na morzu. Kształcenia oficerów nie zaniechano
w warunkach wojennych. Już w listopadzie 1939 roku, w brytyjskiej bazie morskiej
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wykorzystując do tego celu okręt – bazę „Gdynia”. Przeniesiona w grudniu 1944 roku
do koszar w Okehampton, służyła Polskiej Marynarce Wojennej do 1 grudnia 1946
roku.
Druga wojna światowa, a bezpośrednio po niej następujący czas wiele zmienił,
nie tylko w świadomości, ale również i geografii naszego wybrzeża. Jedną z tych
zmian była długość polskiej linii brzegowej. Potrzebny był tu gospodarz, który owe
wybrzeże nie tylko obejmie w posiadanie, ale również dokona zagospodarowania.
Ważna rola przypadła wówczas Marynarce Wojennej, która podobnie jak w roku 1918
stanęła wobec problemu niedoboru kadr oficerskich. Pierwszoplanowym zadaniem
było odtworzenie, a w praktyce zorganizowanie od początku Oficerskiej Szkoły
Marynarki Wojennej. Zadanie to zlecono przedwojennemu oficerowi, pierwszemu
komendantowi szkoły w latach 1922-1924 komandorowi Adamowi Mohuczemu. To
spowodowało, że szkoła organizowana na Oksywiu, u wrót Bałtyku i w naszej Gdyni,
formą i treścią nawiązywała do swojej poprzedniczki. Rozpoczęła działalność już
18 stycznia 1946 roku i kontynuuje powierzoną jej misję nieprzerwanie. Trzeba
wyraźnie podkreślić, że uczelnia wraz z upływem czasu dojrzewała organizacyjnie
i merytorycznie, a wyrazem tego było nadanie jej najpierw statusu szkoły wyższej na
prawach akademii, a następnie przekształcenie w Akademię Marynarki Wojennej,
z nadaniem pełnych praw akademickich. Dziś Akademia jest państwową uczelnią
wyższą, otwartą na potrzeby edukacyjne nie tylko Marynarki Wojennej RP ale
i całego Wybrzeża. Kultywowanie bogatych tradycji wojskowych zwieńcza przesłanie
zawarte w inskrypcji znajdującej się na frontonie dzisiejszej stołówki akademickiej:
„AMOR PATRIE SUPREMA LEX”.
Obecne oblicze akademickie naszej Akademii tworzą wydziały: Dowodzenia i
Operacji Morskich, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektryczny
oraz Instytut Nauk Społecznych. W bieżącym roku akademickim przez sale
2

wykładowe, symulatory i laboratoria przejdzie około 3,5 tysiąca słuchaczy i studentów
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów doskonalących. Dzisiejsza Akademia Marynarki Wojennej, to obok dydaktyki, ważny
ośrodek naukowo-badawczy, odpowiadający i reagujący na współczesne wyzwania
i zapotrzebowania naukowe. Nasza współpraca międzynarodowa w szczególności
w ramach uczelni morskich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego owocuje między
innymi wymianą nauczycieli i studentów. Czego przykładem są studiujący u nas
łotewscy podchorążowie i piszący prace dyplomowe francuscy oficerowie, którzy za
chwilę otrzymają indeksy naszej Uczelni.
Z wielkim szacunkiem i uznaniem spoglądam jako obecny komendant - rektor
na ogrom wykonanej pracy i osiągnięcia moich wielkich poprzedników: komendantów
- rektorów, wspaniałych wychowawców i nauczycieli akademickich – również i moich,
obecnych na tej Sali. Społeczność naszej Uczelni w przeciągu mijających 85. lat
tworzyli: doskonali nauczyciele, specjaliści, a przede wszystkim wychowawcy, załogi
i dowódcy okrętów szkolnych i jednostek szkolno-badawczych, służby logistyczne
zapewniające funkcjonowanie Akademii, personel administracyjny i finansowy,
bibliotekarze, kadra zawodowa, marynarze, pracownicy wojska na wszystkich
stanowiskach oraz zdobywający tu wykształcenie oficerowie, podchorążowie, a od
1996 roku studenci cywilni, nasza młodzież akademicka.
W tych minionych latach, Polskie Morskie Szkolnictwo Wojskowe podlegało
wielu zmianom, jednakże nie jest to ich koniec. Duże jest również grono,
współpracujących z naszą Akademią, instytucji naukowych i uczelni, tak szeroko
reprezentowanych podczas dzisiejszej inauguracji.
Wielce Szanowni Goście, dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia
i obecność w murach naszej Uczelni w dniu jej święta i 85. rocznicy powstania
Polskiego Morskiego Szkolnictwa Wojskowego.
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akademickich województwa pomorskiego i moja Społeczności Akademicka
– rok akademicki 2007/2008 w Akademii Marynarki Wojennej uważam za
otwarty.
“Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”
(Oby był dobry, szczęśliwy, obfity i pomyślny!)
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