
                                              Moi drodzy, 

                         młodsi koledzy i koleżanki☺ 

Miałem przyjemność być uczniem w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Wincentego Pola w Czersku. Z perspektywy lat, już jako absolwent tej szkoły, 

z czystym sumieniem mogę powiedzieć, iż Liceum to zapewniło mi udany start 

w dorosłe życie. Była to szkoła, w której mogłem spędzić przyjemnie czas,  

a dodatkowo motywowała mnie do pracy, otwierała mój umysł i prowokowała mnie do 

kreatywności i samodzielnego myślenia. 

Wysoki poziom nauczania zarówno przedmiotów ścisłych, jak również  

humanistycznych zaowocował wieloma korzyściami, jakich dane było mi 

doświadczyć.  

▪ Nauka  języka niemieckiego pozwoliła mi na dwutygodniowy wyjazd 

zagraniczny w ramach wymiany uczniów i doskonalenia umiejętności 

językowych, w moim przypadku była to Dania. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że 

nie każde Liceum realizowało takie wydarzenia i  na tym obszarze 

działalności, Liceum w Czersku dystansowało inne licea znajdujące się w 

okolicznych miejscowościach czy też aglomeracjach miejskich, takich jak 

Warszawa czy Trójmiasto. 

▪ Przedmioty ścisłe jak matematyka czy też fizyka wywarły decydujący wpływ na 

przebieg mojej dalszej edukacji. To umiejętne pokierowanie mnie 

i zainteresowanie tą tematyką zaowocowało tym, że rozpocząłem studia na 

Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej 

w Gdyni.  

Będąc jeszcze słuchaczem w Akademii Marynarki Wojennej, miałem okazję odbyć 

roczny rejs dookoła świata pod żaglami na ORP Iskra. Po ukończeniu Akademii 

i zdobyciu pierwszych szlifów oficerskich (podporucznika marynarki wojennej) 

zdobywałem doświadczenie i kolejne stopnie wojskowe w 8 Flotyllii Obrony 

Wybrzeża w Świnoujściu na trałowcach, jednostkach transportowo-minowych 

i w sztabie.  

Zamiłowanie do przedmiotów ścisłych, zapoczątkowane w Liceum, skierowało 

mnie ponownie do Akademii Marynarki Wojennej. Obecnie jestem nauczycielem 

akademickim i pracuję w Akademii Marynarki Wojennej. W 2017 roku przy 

sprzyjających wiatrach, udało mi się obronić rozprawę doktorską nt.: „Optymalna 



konfiguracja terrestrycznej struktury nawigacyjnej w funkcji wymaganej dokładności 

pozycji” i uzyskać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: geodezja 

i kartografia w specjalności: nawigacja. Obrona dysertacji zaowocowała otrzymaniem 

nominacji na  stopień wojskowy komandor porucznik.  

Reasumując, Liceum im. Wincentego Pola w Czersku odkrywało „w każdym 

z nas” ukryte talenty i pasje, i nie mam tutaj na myśli tylko tych o charakterze 

naukowym. Wszelkiego rodzaju warsztaty i wyjazdy, chociażby do Paryża (wyjazd 

klasowy), jak również wymiana uczniowska z krajami UE oraz debaty i wywiady 

z ciekawymi ludźmi były dopełnieniem kształcenia, którym może pochwalić się 

Liceum w Czersku. 

W związku z powyższym gorąco zachęcam i polecam każdemu z Was, razem 

i z osobna, wstąpienie w mury tej Szczytnej Szkoły. 

Ze swej strony pragnę zapewnić, że absolwenci Liceum im. Wincentego Pola 

zawsze będą mile widziani w Akademii Marynarki Wojennej i w miarę możliwości 

będę służył im pomocą. 

 

Z marynarskim pozdrowieniem 

Kmdr por. dr inż. Arkadiusz Narloch 

 

 

P.S. 

Jeszcze parę zdjęć ☺ 

 





 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 



 
 

 


