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� 17−21 maja
• Polska i niemiecka uczelnia świętowały w tym roku

35 lat bliskiej współpracy. Z tej okazji wizytę 
w Hochschule Bremerhaven złożyli: rektor Akademii
Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż.
Janusz Mindykowski oraz prorektor ds. morskich dr
inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG. 
A w porcie reprezentował naszą uczelnię „Dar
Młodzieży”, odbywający praktykę żeglarską ze
studentami Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie. 

� 3 czerwca
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz był

gościem XI edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013”
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym 
w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98. W konkursie
udział wzięło 723 uczestników, którzy zaprezentowali
761 oryginalnych pomysłów; złożonych zostało 
159 biznesplanów.

� 4 czerwca
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

uczestniczył w posiedzeniu Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego, odbywającym się 
w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, któremu
przewodniczył rektor prof. Janusz Moryś.

� 6 czerwca
• Chór Akademii Morskiej w Gdyni został nagrodzony

Złotą Wstęgą Sołczy. Podczas odbywającego się 
w litewskim mieście Eisiskes II Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej zajął I miejsce 
w kategorii chórów kameralnych. 

kroNikA
czerwiec – grudzień 2013

Rektorzy obu uczelni: prof. Piotr Jędrzejowicz i prof. Josef Stockemer w salonie „Daru Młodzieży”



4 9 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

3G R U D Z I E Ń 2 0 1 3

� 6−8 czerwca
• Na Politechnice Koszalińskiej odbywała się

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
(KRPUT). Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
dr hab. Jacek Guliński mówił o finansowaniu nauki 
w Polsce w latach 2014−2020, transferze technologii
i komercjalizacji wyników prac badawczych. KRPUT
działa od 1989 roku, pierwotnie pod nazwą
Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół
Technicznych, pod obecną od roku 1996. KRPUT jest
członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (KRASP).

� 10−16 czerwca
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, wizytował „Dar
Młodzieży” w Rouen, spotkał się z organizatorami
Armada Rouen i prowadził rozmowy dotyczące
kolejnych wizyt żaglowca w tym porcie.

� 12−14 czerwca
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz był

jednym z prelegentów i przewodniczącym jednej 
z sesji IEEE International Conference on Cybernetics,
lausanne Switzerland (Workshops, Tutorials – special
sessions and plenary talks by emitent invited speakers).

� 18 czerwca
• Na „Darze Pomorza” i w budynku AMG, w ramach

Święta Szkoły, odbyło się spotkanie rektora 
z kapitanami żeglugi wielkiej.

� 22 czerwca
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz wziął

udział w inauguracji Święta Morza, nawiązującego
do tradycji od roku 1932, rozpoczętego uroczystym
podniesieniem flag na Skwerze Kościuszki.

� 22 czerwca
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, reprezentował AMG
podczas uroczystości 75-lecia portu Władysławowo.
Więcej na str. 37.

� 28 czerwca
• Święto Morza zakończyła wielka parada okrętów 

i jachtów na wodach Zatoki Gdańskiej. Tego też
dnia „Horyzont II” wyszedł w kolejny rejs naukowo-
badawczy na Spitsbergen. Jednostka zabrała z Gdyni
zaopatrzenie dla polskich stacji polarnych oraz
grupę polarników, którzy zastąpią obecnie
stacjonujących tam naukowców.

� 2 lipca
• Z inicjatywy Muzeum Historycznego w Gdańsku, 

w kościele św. Katarzyny odbyło się spotkanie
rektorów województwa pomorskiego, w którym
uczestniczył rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz.

� 12 lipca
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, był gościem
uroczystości w porcie Jastarnia, związanych 
z 40-leciem powstania Bractwa Żelaznej Szekli.

� 12 lipca
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz wziął

udział w Konferencji „Ekosystem dla innowacji. 
Jak budować otoczenie społeczno-gospodarcze,
sprzyjające inteligentnemu rozwojowi regionów”,
połączonej z uroczystym otwarciem Gdańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego im. Profesora
Hilarego Koprowskiego w Gdańsku, ul. Trzy lipy 3.
W uroczystości uczestniczyła też Máire Geoghegan-
Quinn – komisarz Unii Europejskiej ds. badań
naukowych, innowacji i nauki, prof. Barbara
Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego
oraz profesor Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu
Europejskiego, przewodniczący PE w latach 
2009–2012.

Pożegnanie „Horyzonta II” – na fot. m.in. rektor prof. zw. dr
hab. P. Jędrzejowicz, prorektor dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AM, kapitan Waldemar Frankiewicz,
załoga i naukowcy

Spotkanie rektora z kapitanami. Z prawej strony – 
dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski, 

przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

�



� 5 sierpnia
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, wizytował „Dar
Młodzieży” w Szczecinie, w czasie finału regat The
Tall Ships’ Races, podczas których statek odwiedził
prezydent RP Bronisław Komorowski.

� 15 sierpnia
• Prof. dr hab. kpt. ż. w. Daniel Duda, rektor Wyższej

Szkoły Morskiej w latach 1972−1981,
postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej odznaczony został „za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz rozwoju gospodarki
morskiej, za szczególne osiągnięcia w pracy
naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie
marynistyki”, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.

� 21 sierpnia
• „Dar Młodzieży” asystował podczas wejścia 

do portu Gdańsk największego kontenerowca 
na świecie klasy Triple E–statku „Maersk McKinney
Moeller”. Więcej na str. 21.

� 24 sierpnia
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczył 
w pożegnaniu „Daru Młodzieży”, wychodzącego 
w „Rejs dla serca”, zorganizowany wspólnie 
z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym. 
Więcej na str. 23.

� 3 września
• Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz

Mindykowski, ubiegłoroczny laureat nagrody
„Sopocka Muza”, przyjął zaproszenie do udziału 
w pracach Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta
Sopotu, wystosowane przez prezydenta Sopotu
Jacka Karnowskiego.

� 6 września
• Podczas Dni Wilna w Gdańsku rektor prof. zw. 

dr hab. Piotr Jędrzejowicz spotkał się z ambasador
litwy w Polsce loretą Zakarevičienė.

� 10−14 września
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

uczestniczył w międzynarodowej konferencji
naukowej Computational Collective Intelligence
Technologies and Applications (CCCI),
organizowanej przez uniwersytet w Craiova,
Rumunia, i Politechnikę Wrocławską.

� 24 września
• Ateneum-Szkoła Wyższa była gospodarzem

posiedzenia Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego. Rada Rektorów skupia 13 rektorów
wszystkich państwowych uczelni wyższych 
w województwie pomorskim (rektor Ateneum 
prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński jest jedynym
przedstawicielem uczelni niepublicznych). 
W spotkaniu wziął udział rektor prof. zw. dr hab.
Piotr Jędrzejowicz.

� 26 września
• Konsul generalna Chińskiej Republiki ludowej 

w Gdańsku liu Yuanyuan wydała w hotelu
„Scandic” w Gdańsku przyjęcie z okazji 64-lecia
powstania Chińskiej Republiki ludowej oraz 
55-lecia założenia Konsulatu Generalnego ChRl 
w Gdańsku. Akademię Morską w Gdyni podczas
uroczystości reprezentował rektor AMG prof. zw. 
dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski.

� 28 września
• Rektor prof. zw. dr hab.Piotr Jędrzejowicz wziął

udział w inauguracji roku akademickiego 
w Akademii Morskiej w Szczecinie.

� 1 października
• W Katedrze Oliwskiej odbyła się msza św.

inaugurująca rok akademicki 2013/2014 pod
przewodnictwem metropolity gdańskiego
arcybiskupa Sławoja leszka Głódzia, w której
uczestniczył rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz oraz prorektor ds. nauki prof. dr hab.
inż. Janusz Mindykowski.

� 2 października
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz był

gościem uroczystego posiedzenia Senatu
Uniwersytetu Gdańskiego, a prorektor ds.
kształcenia dr inż. Mirosław Czechowski uczestniczył
w inauguracji roku akademickiego w Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

• W auli AMG odbyła się uroczysta jubileuszowa, 
bo już dziesiąta, inauguracja roku akademickiego
2013/2014 Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, z udziałem wiceprezydenta Gdyni 
mgr. Michała Gucia, dyrektora Centrum Aktywności
Seniora mgr Bożeny Zglińskiej oraz członka Rady
Programowej Uniwersytetu prof. dr. hab. inż. Józefa
lisowskiego, który przywitał gości i studentów 
w imieniu rektora AMG prof. zw. dr. hab. Piotra
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Prezydent RP Bronisław Komorowski na pokładzie „Daru
Młodzieży”, kapitan żaglowca Krzysztof Kocyba i prorektor ds.
morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG

�



Jędrzejowicza. Na program wykładów i zajęć,
odbywających się na Gdyńskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, składa się 40 różnych przedmiotów,
kursy komputerowe dla początkujących 
i zaawansowanych oraz lektoraty z języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

� 3 października
• Prorektor ds. kształcenia dr inż. Mirosław Czechowski

uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

� 4 października
• Odbyła się inauguracja pierwszych studiów

doktoranckich, jako studiów III stopnia,
realizowanych w systemie bolońskim, w ramach
powołanego przez rektora pierwszego na uczelni
Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym.
Więcej str. 11.

• Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w Regionalnych
Obchodach Światowego Dnia Turystyki 2013,
odbywających się w Teatrze Muzycznym im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni, pod hasłem „Turystyka 
i woda – ochrona naszej wspólnej przyszłości”,
wzięli udział pracownicy AMG z Wydziału
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedry
Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich. 
Prof. dr hab. inż. Piotr Palich, z rąk prezesa
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
odebrał nagrodę za współpracę, studentka

Magdalena Muzyka wygłosiła referat, przygotowany
przez dr Joannę Kizielewicz, dotyczący stanu
rozwoju turystyki morskiej w Polsce.

� 5 października
• Przy nabrzeżu Pomorskim i na pokładzie „Daru

Młodzieży” Akademia Morska w Gdyni
zainaugurowała 93. rok akademicki. Więcej str. 8.
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�

Na pokładzie „Daru Młodzieży” uroczysta inauguracja 93. roku
akademickiego. Od lewej: Rektor AM Szczecin prof. dr hab. inż.

kpt. ż. w. Stanisław Gucma, rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz, podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej 

w MTBiGM, prorektor dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof.
nadzw. AM, dziekan WPiT prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,

dziekan WE prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, dziekan WN 
dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, dziekan

WM dr hab. inż. Adam Charchalis, prof. nadzw. AMG

Inauguracja Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w auli AMG. 
Od lewej siedzą m.in.: wiceprezydent Michał Guć, senator Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, Alina Zaborska.
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�
� 7 października
• Prorektor ds. kształcenia dr inż. Mirosław

Czechowski uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

• W posiedzeniu Komitetu Badań Polarnych PAN 
i Polskiego Konsorcjum Polarnego w Warszawie
udział wziął prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w.
Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG.

� 9 października
• Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz

Mindykowski reprezentował AMG na inauguracji
nowego roku akademickiego 2013/2014 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

• AMG otrzymała upoważnienie do przeprowadzania
egzaminów na wszystkie patenty i licencje żeglarskie
i motorowodne. Więcej na str. 26.

� 10 października
• Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz

Mindykowski był przedstawicielem AMG na
uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego
w Gdańskim Seminarium Duchownym. W oliwskiej
archikatedrze odbyła się msza święta, której
przewodniczył metropolita gdański ks. abp Sławoj
leszek Głódź; obecni byli przedstawiciele
pomorskich uczelni i władz samorządowych. 

� 10 października
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczył 
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku
Armatorów Polskich, które odbywało się w Gdyni.

� 11 października
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz był

gościem XIII edycji Międzynarodowego Forum
Gospodarczego w Gdyni.Dyskusje panelowe
odbywały się w ramach trzech konferencji:
gospodarka morska, lotniska regionalne 
oraz przekształcenia terenów poportowych 
i postoczniowych. Tematami przewodnimi były:
„Wybrane czynniki zewnętrzne rozwoju polskiej
gospodarki morskiej”, „Model nowoczesnego
lotniska GA. Rozwój biznesu okołolotniskowego jako
szansa na rozwój portu lotniczego” oraz „Nowe
funkcje miejskie poprzemysłowych terenów
nadmorskich”.

� 12 października
• Na zaproszenie rektora Gdańskiego

Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego 
w Gdyni, udział w uroczystej inauguracji roku
akademickiego wziął prorektor ds. nauki prof. dr
hab. inż. Janusz Mindykowski.

� 13−15 października
• Na Politechnice Opolskiej odbyło się spotkanie

przedstawicieli KRPUT (Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych) i CCISP (Rady
Koordynującej Uczelni Technicznych w Portugalii).
Oprócz ponad 40 rektorów, w konferencji wzięli
udział ambasadorzy RP w Portugalii i Republiki
Portugalii w Polsce, ministrowie szkolnictwa
wyższego obydwu krajów oraz wiele osób stojących

na czele organizacji mających istotny wpływ na
rozwój nauki polskiej. Przewodniczący KRPUT prof.
Tadeusz Więckowski i przewodniczący CCISP prof.
Joaquim Mourato podpisali deklarację o współpracy
w zakresie prowadzenia wspólnych projektów
naukowo-badawczych, wymiany pracowników
naukowych i studentów oraz realizowania programów
podwójnego dyplomowania. Ze względu na bliskie
relacje środowisk akademickich Portugalii i Brazylii,
rektorzy z Polski liczą, że porozumienie pośrednio
otwiera polskim uczelniom możliwość nawiązania
współpracy również z uczelniami brazylijskimi.

� 14 października
• Prorektor ds. kształcenia dr inż. Mirosław

Czechowski uczestniczył w wojewódzkiej
uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Dworze
Artusa w Gdańsku.

• Przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni − prof.
Marek Grzybowski i dr Tomasz Studzieniecki
otrzymali zaproszenie do Bałtyckiego Zespołu
Doradczego przy ministrze spraw zagranicznych.
Głównym celem powołanej grupy jest wypracowanie
strategicznych priorytetów polskiej polityki
zagranicznej wobec regionu Morza Bałtyckiego,
przede wszystkim w kontekście zbliżającej się
prezydencji Polski w Radzie Państw Morza
Bałtyckiego w latach 2015−2016. W nawiązaniu
do zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie
Państw Morza Bałtyckiego dr Studzieniecki
poinformował o inicjatywie zorganizowania przez
AMG konferencji poświęconej Europie Bałtyckiej.
Konferencja zorganizowana byłaby w ramach Forum
Europa Nostra w roku 2015.

� 19 października
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG,reprezentował
uczelnię podczas inauguracji roku akademickiego 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

� 22 października
• W Warszawie odbyło się spotkanie dr hab. Doroty

Pyć, podsekretarza stanu ds. gospodarki morskiej 
w ministerstwie transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej, z rektorami i prorektorami
uczelni morskich. Z AMG w spotkaniu udział wzięli:
rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz,
prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk
Śniegocki, prof. nadzw. AMG, i prorektor 
ds. kształcenia dr inż. Mirosław Czechowski. 
Z przewodniczącym Centralnej Morskiej Komisji
Egzaminacyjnej omówiono m.in. opracowanie
wspólnego stanowiska w zakresie kwalifikacji,
współpracy w zakresie edukacji morskiej i sprawy
finansowe. 

� 24 października
• Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz

Mindykowski wziął udział w ceremonii otwarcia 
9. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
TECHNICON-INNOWACJE 2013, w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo. AMG
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otrzymała wyróżnienie w konkursie INNOWACJE
2013 za motocykl sportowy z napędem
elektrycznym. Więcej na str. 22.

� 25−29 października 
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz i dr inż.

kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AMG,
uczestniczyli w spotkaniu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Uczelni Morskich (International
Association of Maritime Universities), której
gospodarzem był Constanta Maritime University 
w Rumunii. Więcej na str. 14.

� 26 października
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczył 
w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Więcej na str. 42. 

• W 30. rocznicę pierwszej podróży „Daru Młodzieży”
poza Europę − do Osaki w Japonii,na pokładzie
żaglowca spotkali się uczestnicy tamtej wyprawy. 
W spotkaniu udział wziął prorektor ds. morskich 
dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw.
AMG. Więcej – str. 35.

� 29 października
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, spotkał się 
z armatorem Reederei Nord Hamburg,
zainteresowanym współpracą w zakresie praktyk dla
studentów z Wydziału Mechanicznego i Wydziału
Elektrycznego.

� 30 października
• Na pokładzie „Daru Młodzieży” prorektor ds.

morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof.
nadzw. AMG, przyjmował ambasadora Ekwadoru
Fabiána Valdivieso; w spotkaniu udział wziął także
prezes Zarządu Portu Gdynia SA Janusz Jarosiński 
i przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr Stanisław
Szwabski. 

� 1−9 listopada
• Prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk

Śniegocki, prof. nadzw. AMG, przebywał w Algierii
na negocjacjach w sprawie warunków umowy dot.
przeprowadzenia szkolenia dla algierskiej załogi
żaglowca, nowo budowanego w Gdańskiej Stoczni
Remontowej wg projektu inż. Zygmunta Chorenia
(projektanta „Daru Młodzieży”).

� 11 listopada
• Akademia Morska po raz dziesiąty (bo od 2003 r.,

gdy odbyła się pierwsza Parada Niepodległości),
pięknie zaprezentowała się w Paradzie Niepodległości,
odbywającej się w ramach święta państwowego
oraz Gdyńskich Urodzin Niepodległej. 

� 12−13 listopada
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

uczestniczył w Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP), której gospodarzem był
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

� 12 listopada
• Ambasador Francji w Polsce Pan Pierre Buhler

wystosował do władz AMG zaproszenie do udziału

w uroczystościach z okazji 95. rocznicy Zawieszenia
Broni 1918 r. Ceremonia odbyła się na Francuskim
Cmentarzu w Gdańsku z udziałem przedstawiciela
naszej uczelni – prorektora ds. nauki prof. dr. hab.
inż. Janusza Mindykowskiego.

� 14−17 listopada
• W Aalborgu w Danii prorektor ds. morskich dr inż.

kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG,
uczestniczył w konferencji Sail Training International
i spotkaniu z przedstawicielami miast organizujących
The Tall Ships’ Races 2014, by omówić warunki
uczestnictwa „Daru Młodzieży” w regatach. Miasta
te to: Harlingen w Holandii, Fredrikstad i Bergen 
w Norwegii oraz Esbjer w Danii.

� 15 listopada
• Akademię odwiedził marszałek województwa

pomorskiego Mieczysław Struk. Rektor AMG
zapoznał marszałka z postępem prac budowlanych
na obiektach uczelni, współfinansowanych 
z regionalnego programu operacyjnego dla
województwa pomorskiego na lata 2007−2013.

� 22 listopada
• Odbyło się III spotkanie Konwentu Akademii

Morskiej w Gdyni, utworzonego Uchwałą Senatu
Akademii Morskiej w Gdyni 27.09.2012 r.

� 29 listopada
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

uczestniczył w Spotkaniu Rektorów Polski Północnej,
zorganizowanym na Politechnice Koszalińskiej.

� 3 grudnia
• Koło Naukowe „Nautica” po raz czwarty

zorganizowało akcję „Szlachetna Paczka”. Jej cel:
„Zostańmy bohaterami i zmieniajmy świat na
lepsze!” Przez kilka ostatnich dni listopada studenci
Wydziału Mechanicznego przeprowadzali na terenie
Akademii Morskiej w Gdyni zbiórkę pieniędzy na
świąteczne prezenty dla biednych rodzin.

Studenci AMG na Paradzie Niepodległości. 
Tegoroczny udział był imponujący: władze uczelni, motocykl

elektryczny, szalupa i studenci z wszystkich wydziałów.



Rek tor AMG prof. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz w prze -
mó wie niu in au gu ra cyj nym na wią zał do hi sto rii uczel ni,
od da jąc hołd jej twór com, przed sta wił dzia łal ność, osią -
gnię cia i pla ny: – Aka�de�mia�Mor�ska�w Gdy�ni� jest� jed�ną
z naj�więk�szych�uczel�ni�mor�skich�w Eu�ro�pie,�kształ�cąc�przy�-
szłych� ofi�ce�rów� flo�ty� han�dlo�wej� oraz� ka�dry� in�ży�nier�skie
i me�ne�dżer�skie�dla�go�spo�dar�ki�mor�skiej�i re�gio�nu�nad�mor�-
skie�go,�na wszyst�kich�trzech�po�zio�mach�stu�diów�–�in�ży�nier�-
skim� i li�cen�cjac�kim,�ma�gi�ster�skim� oraz� dok�tor�skim.� Ry�nek

pra�cy�w sfe�rze�że�glu�gi�i eks�plo�ata�cji�za�so�bów�mo�rza�po�sia�-
da�współ�cze�śnie�cha�rak�ter�glo�bal�ny�–�i dla�ta�kie�go�wła�śnie
wiel�kie�go�mię�dzy�na�ro�do�we�go�ryn�ku�kształ�ci�my�na�szych�ab�-
sol�wen�tów,�zgod�nie�z wy�ma�ga�nia�mi�kon�wen�cji�mię�dzy�na�ro�-
do�wych� oraz� naj�wyż�szy�mi� stan�dar�da�mi� sta�wia�ny�mi� przez
ad�mi�ni�stra�cję�mor�ską�i zgod�nie�ze�wszyst�ki�mi�wy�ma�ga�nia�mi
usta�wy�Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym.�Ab�sol�wen�ci�AMG�są
ce�nio�ny�mi� ofi�ce�ra�mi� ma�ry�nar�ki� han�dlo�wej,� za�trud�nia�ny�mi
przez� naj�więk�szych� świa�to�wych� ar�ma�to�rów.� Ich� pra�ca� jest
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uroczysta inauguracja 
rozpoczynamy dzisiaj kolejny rok akademicki, z dumą kontynuując tradycje 93 lat polskiego

szkolnictwa morskiego – powiedział rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz z pokładu „daru
młodzieży” do studentów stojących w równych szeregach na nabrzeżu Pomorskim. uroczystość
odbyła się z udziałem reprezentacyjnej orkiestry marynarki Wojennej, chóru Akademii morskiej,

mieszkańców Gdyni oraz  gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, rektorzy pomorskich uczelni i zaprzyjaźnionej od 35 lat Hochschule

Bremerhaven, przedstawiciele przedsiębiorstw morskich, stowarzyszeń współpracujących 
z Akademią morską, a także absolwenci i sympatycy uczelni. 

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz: wszystkim członkom społeczności akademickiej – pracownikom uczelni, studentom życzę, 
by nadchodzący rok akademicki przyniósł wiele dobrych doświadczeń i sukcesów.

Szanowni Państwo! Rok akademicki 2013/2014 ogłaszam za otwarty!

ROK AKADEMICKI 2013/2014
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przy�kła�dem�wy�so�ce�opła�cal�ne�go�eks�por�tu�wie�dzy�i umie�jęt�-
no�ści.�Utrzy�my�wa�nie�wy�so�kiej�ja�ko�ści�kształ�ce�nia�nie�by�ło�by
moż�li�we�bez�no�wo�cze�snej�in�fra�struk�tu�ry�dy�dak�tycz�nej�i na�-
uko�wej,�któ�ra�obej�mu�je�do�sko�na�le�wy�po�sa�żo�ne�stat�ki�szkol�-
ne�−�„Dar�Mło�dzie�ży”�oraz�„Ho�ry�zont�II”,�sze�reg�la�bo�ra�to�-
riów�oraz�ta�kich�sy�mu�la�to�rów,�jak:�most�ka�wi�zyj�ne�go,�ma�-
new�ro�wy,�map�elek�tro�nicz�nych�ECDIS,�dy�na�micz�ne�go�po�zy�-
cjo�no�wa�nia,�si�łow�ni�okrę�to�wych,�ope�ra�cji�prze�ła�dun�ko�wych
ga�zow�ca,� au�to�ma�ty�ki,� kon�tro�li� za�ła�dun�ku� i wie�le� in�nych.
AMG�kształ�ci�przy�szłych�ofi�ce�rów�flo�ty�han�dlo�wej,�opie�ra�jąc
się�na sys�te�mie�wy�pra�co�wa�nym�w trak�cie�po�nad 90�lat�dzia�-
łal�no�ści.� Ce�chą� szcze�gól�ną� te�go� sys�te�mu� jest� bu�do�wa�nie
umie�jęt�no�ści�i kom�pe�ten�cji�stu�den�tów�po�przez�łą�cze�nie�stu�-
diów�na lą�dzie�z prak�ty�ka�mi�mor�ski�mi,�w tym�na ża�glow�cu
szkol�nym.�Na dłu�go�za�nim�Mi�ni�ster�stwo�Na�uki�i Szkol�nic�twa
Wyż�sze�go�roz�po�czę�ło�pro�ces�wdra�ża�nia�w uczel�niach�sys�te�-
mu�Kra�jo�wych�Ram�Kwa�li�fi�ka�cji,�AMG�kształ�ci�ła�zgod�nie�ze
stan�dar�da�mi� mię�dzy�na�ro�do�wy�mi,� po�twier�dzo�ny�mi� od�po�-
wied�ni�mi�cer�ty�fi�ka�ta�mi�zgod�no�ści�z wy�ma�ga�nia�mi�Kon�wen�-
cji�STCW,�wy�da�wa�ny�mi�przez�kra�jo�wą�ad�mi�ni�stra�cję�mor�ską
pod kon�tro�lą�Eu�ro�pe�an�Ma�ri�ti�me�Sa�fe�ty�Agen�cy.

Z gra tu la cja mi dla spo łecz no ści aka de mic kiej wy stą pił
m.in. pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej prof. Do ro ta Pyć,
pro rek tor Hoch schu le Bre mer ha ven Ge rard Feld me ier
oraz przed sta wi ciel ka rek to ra Uni wer sy te tu Ka to lic kie go
w Ru żom ber ku na Sło wa cji. Głos za bra ła tak że prze -
wod ni czą ca Par la men tu Stu den tów AMG Mał go rza ta
Ma li now ska.

Rek tor uro czy ście pa so wał na stu den tów re pre zen tan -
tów po szcze gól nych wy dzia łów: Ka ro li nę Gro sman, Mi -
cha ła Gol ca (WN), Mi cha ła Pa lu cha, Ad ria na Ro ma now -
skie go (WM), Na ta lię Kraw czyk, Kor ne liu sza Pie cho wi -
cza (WE), San drę Paw łow ską, Aga tę Re ikow ską (WPiT).

Rek tor oraz dzie ka ni po szcze gól nych wy dzia łów wrę czy li
dy plo my dok tor skie pra cow ni kom, któ rzy uzy ska li sto pień
na uko wy dok to ra w ro ku aka de mic kim 2012/2013. 
By li to: dr inż. Ju sty na Mo len da (WM), dr inż. Krzysz tof
Du dzik (WM), dr inż. Woj ciech la bu da (WM), dr inż. 
Mi ro sław De re szew ski (WM) oraz dr inż. lech li piń ski
(WE) i dr inż. Sła wo mir Tor bus (WE).

Mi ni ster trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor -
skiej Sła wo mir No wak przy znał prof. dr. hab. inż. Wie -
sła wo wi Ta reł ce (WM) na gro dę in dy wi du al ną dla na -
uczy cie li aka de mic kich za ca ło kształt do rob ku. Za szcze -
gól ne za słu gi dla oświa ty i wy cho wa nia Me da le Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma li: dr inż. Ali na De re szew -
ska, dr inż. le onard Hem pel, dr Cze sław Kraw czyk, dr
Ka ta rzy na Skrze szew ska, dr hab. inż. To masz Ta ra siuk,
dr Ma rze na Wa na gos.

Zło ty Me dal Fun da cji im. Ed mun da Kło po tow skie go
za wy bit ne osią gnię cia w ży ciu pu blicz nym, z rąk rek to -
ra prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza oraz kanc le rza
Ka pi tu ły mgr. inż. Edwar da Kło po tow skie go, ode brał
ko mi sarz Unii Eu ro pej skiej ds. bu dże tu dr Ja nusz le wan -
dow ski.

�

Czterech studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów – na sztandar
Akademii Morskiej: Rafał Łoszczak (WN), Bartosz Wasielewski (WM), Olaf Lech (WE) oraz Krzysztof Warzała (WPiT)
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� Wy dział elek trycz ny
4 paź dzier ni ka
W uro czy sto ści uczest ni czy ły wła dze Aka de mii Mor -

skiej w Gdy ni, re pre zen to wa ne przez rek to ra prof. zw.
dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza i pro rek to rów oraz dzie ka -
nów in nych wy dzia łów. Go spo da rzem uro czy sto ści był
dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr hab. inż. Ja -
nusz Za ręb ski oraz Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go.
Na uro czy stość przy by li tak że za pro sze ni go ście: przed -
sta wi cie le władz Po li tech ni ki Gdań skiej i Aka de mii Ma -
ry nar ki Wo jen nej, SEP oraz przed się biorstw z Trój mia -
sta. li sty gra tu la cyj ne otrzy ma li stu den ci za an ga żo wa ni
w pro mo cję Wy dzia łu w mi nio nym ro ku aka de mic kim,
in dek sy – stu den ci stu diów pierw sze go stop nia oraz,
po raz pierw szy w hi sto rii Aka de mii, dok to ran ci. Wy -
kład in au gu ra cyj ny wy gło sił dr hab. inż. Wi told Gie rusz,
prof. nadzw. AMG.

� Wy dział me cha nicz ny
10 paź dzier ni ka 
Wy kład in au gu ra cyj ny na te mat me tod dia gno zo wa -

nia sil ni ków okrę to wych wy gło sił dr inż. Mi ro sław De re -
szew ski. Pod czas uro czy sto ści rek tor oraz dzie kan Wy -
dzia łu po dzię ko wa li prof. dr. inż. Al fre do wi Bran dow -
skie mu za dłu go let nią pra cę na Wy dzia le Me cha nicz -
nym AMG. Pra cow ni kom wy dzia łu, któ rzy ukoń czy li
prze wo dy dok tor skie, dzie kan wrę czył sym bo licz ny
upo mi nek – pió ro. Dzie się ciu stu den tom pierw sze go ro -
ku, któ rzy uzy ska li naj lep szy wy nik re kru ta cyj ny, rek tor
wraz z dzie ka nem wrę czy li in dek sy, a stu den ci bio rą cy
czyn ny udział w pro mo cji uczel ni i wy dzia łu zo sta li wy -
róż nie ni dy plo ma mi.

� Wy dział Na wi ga cyj ny
15 paź dzier ni ka
W uro czy sto ści udział wzię li: pro rek tor ds. na uki prof.

dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski, pro rek tor ds. mor skich
dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG,
oraz dzie ka ni po zo sta łych wy dzia łów. Go spo da rzem uro -
czy sto ści był dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go dr hab.
inż. kpt. ż. w. Adam We in trit, prof. nadzw. AMG. Pro -
rek tor ds. na uki oraz dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go
wy gło si li o ko licz no ścio we prze mó wie nia. W imie niu
Par la men tu Stu den tów AMG Pau la Do me radz ka przy wi -
ta ła stu den tów I ro ku. Tra dy cyj ny wy kład in au gu ra cyj -
ny wy gło si ła dr hab. inż. Te re sa Abra mo wicz -Ge rigk,
prof. nadzw. AMG. Uro czy stość uświet nił wy stęp chó ru
aka de mic kie go, pro wa dzo ne go przez Ka ro la Hil lę.
Na za koń cze nie stu den ci I ro ku otrzy ma li in dek sy.
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inauguracje wydziałowe
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� Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa 
17 paź dzier ni ka
Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne wy gło sił  rek tor AMG

prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wi cz i dzie kan Wy dzia łu
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa prof. dr hab. inż.
Piotr Przy by łow ski. Rek tor w sło wie do stu den tów
pierw sze go ro ku skie ro wał wy zwa nie do pod ję cia od po -
wie dzial no ści za swo ją przy szłość. Przed sta wi ciel ka Par -
la men tu Stu den tów Ka ro li na Smo liń ska za chę ca ła
do an ga żo wa nia się w ży cie stu denc kie. Rek tor AMG
i dzie kan WPiT wrę czy li in dek sy. Wy kład in au gu ra cyj ny
wy gło si ła dr hab. inż. Ane ta Ocie czek, prof. nadzw.
AMG.

4 paź dzier ni ka br. od by ła się in au gu ra cja pierw szych
stu diów dok to ranc kich, ja ko stu diów III stop nia, re ali zo -
wa nych w sys te mie bo loń skim, w ra mach po wo ła ne go
przez rek to ra pierw sze go na uczel ni Stu dium Dok to ranc -
kie go na Wy dzia le Elek trycz nym, w dwóch dys cy pli nach
na uko wych – elek tro ni ka i elek tro tech ni ka. Kie row ni -
kiem Stu dium jest prof. dr hab. inż. Jó zef li sow ski.
W wy ni ku re kru ta cji na ukę pod ję ło 15 dok to ran tów,
po uprzed nim wska za niu opie ku na na uko we go. 13
dok to ran tów to ab sol wen ci Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni, je den − Po li tech ni ki Gdań skiej, a jed na – Wyż szej
Szko ły In for ma ty ki w Ło dzi.

Stu dia dok to ranc kie re ali zo wa ne są w try bie sta cjo -
nar nym, trwa ją czte ry la ta, a wa run kiem za li cze nia
pierw sze go ro ku jest po nad to otwar cie prze wo du dok -

tor skie go. Pro gram stu diów obej mu je: sześć przed mio -
tów obo wiąz ko wych, sześć przed mio tów obie ral nych
spo śród 18 pro po no wa nych, wy kład z me tod i tech nik
pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych, wy kład z tech nik ko -
mu ni ko wa nia się w dzia łal no ści na uko wej i dy dak tycz -
nej, wy kład z pro wa dze nia pro jek tów ba daw czych oraz
ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań, pra cow nię na uko wą
umoż li wia ją cą re ali za cję pra cy dok tor skiej w ra mach in -
dy wi du al ne go pro gra mu stu diów dok to ran ta, se mi na -
rium dok to ranc kie oraz od 10 do 90 go dzin za jęć dy -
dak tycz nych w ro ku aka de mic kim.

Dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr hab. inż. Ja -
nusz Za ręb ski ufun do wał sty pen dia dok to ranc kie dla
ośmiu osób, któ re uzy ska ły naj wyż sze oce ny w po stę po -
wa niu re kru ta cyj nym.

WY DZIAŁ ElEK TRYCZ NY – PIERW SZE STU DIUM DOK TO RANC KIE

Od lewej stoją w pierwszym rzędzie: prorektor ds. kształcenia dr inż. Mirosław Czechowski, prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk
Śniegocki, prof. nadzw. AMG, kierownik Studium prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz

Mindykowski, rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz i dziekan WE prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
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Pod czas fo rum pre zen to wa no, wy ło nio ne w po stę po -
wa niu kon kur so wym, naj lep sze przy kła dy współ pra cy
pol sko -chiń skiej. Rów no le głe pro wa dzo no warsz ta ty
w ob sza rach: go spo dar ka, ener ge ty ka, od no wa śro do -
wi ska, tu ry sty ka (w ra mach II Fo rum Tu ry stycz ne go
Pol ska -Chi ny) oraz edu ka cja, kul tu ra.

Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -
kow ski za pre zen to wał syn te tycz ne wy ni ki bli sko 30-let -
niej współ pra cy na uko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni i Shan ghai Ma ri ti me Uni -
ver si ty, któ rej osią na uko wą jest part ner stwo w ra mach
wspól nych, mię dzy na ro do wych pro jek tów na uko wo -ba -
daw czych (Si no -Po lish Jo int Re se arch Pro jects) w prio -
ry te to wych ob sza rach na uki i tech no lo gii, głów nie skie -
ro wa nych „ku mo rzu” (10 pro jek tów w la tach 1994-
2014) oraz part ner stwo w mię dzy na ro do wej prze strze ni
ba daw czej i pra ca na rzecz mię dzy na ro do wych or ga ni za -
cji mor skich: współ pra ca na fo rum IMO (In ter na tio nal
Ma ri ti me Or ga ni za tion), IAMU (In ter na tio nal As so cia -
tion of Ma ri ti me Uni ver si ties), wspól ne pro jek ty
pod au spi cja mi Nip pon Fo un da tion. 

Współ pra ca dy dak tycz na opie ra się na wy mia nie 
vi�si�ting� pro�fes�sors, opie ce nad dok to ran ta mi, wy mia nie
grup stu den tów, wspól nym udzia le w pre sti żo wych kon -
fe ren cjach mię dzy na ro do wych (IMECE, IEEE, IMEKO),

wspól nych pu bli ka cjach w cza so pi smach obu uczel ni
(„Jo ur nal of Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty”, „Jo int Pro -
ce edings of GMU”) oraz cza so pi smach mię dzy na ro do -
wych o uzna nej ran dze.

Prof. Ja nusz Min dy kow ski był pro mo to rem roz pra wy
dok tor skiej pra cow ni ka na uko we go SMU – mgr. inż. Xu
Xia oy ana pt „Me asu re ment and con trol of ship elec tri -
cal po wer sys tem for saving ener gy con sump tion and
im pro ving re lia bi li ty”, za koń czo nej po myśl ną obro ną
w grud niu 2008 ro ku i uzy ska niem przez Xu Xia oy ana
stop nia na uko we go dok to ra na uk tech nicz nych w za -
kre sie elek tro tech ni ki.

W związ ku z moż li wo ścią uzy ska nia do fi nan so wa nia
ba dań w for mie pro jek tów mię dzy na ro do wych, nad zo -
ro wa nych przez MNiSW/ NCBiR, a obec nie przez Na ro -
do we Cen trum Na uki (NCN), pro jek ty za ak cep to wa ne
na 33 i 35 po sie dze niu Pol sko -Chiń skiej Ko mi sji ds.
Współ pra cy Na uko wo -Tech nicz nej by ły roz wi ja ne
po stro nie pol skiej po przez pro jekt MNiSW/ NCBiR
2009-2011 „Ana li za i ba da nia wła ści wo ści eks plo ata -
cyj nych fil trów ak tyw nych do za sto so wań okrę to wych”
nr 588/N – CHINY/2009/0 (pro jekt w peł ni zre ali zo wa -
ny, po zy tyw nie oce nio ny i za koń czo ny) oraz pro jekt
NCN 2013-2015 „Ana li za ist nie ją cych i opra co wa nie
no wych me tod oce ny ja ko ści ener gii elek trycz nej
w okrę to wych sys te mach elek tro ener ge tycz nych”
(wnio sek skła da ny w kon kur sach HARMONIA 3 i HAR -
MONIA 4 – na eta pie od wo ła nia).

W la tach 1984-2013 udział we współ pra cy wzię ło
kil ku dzie się ciu uczo nych z obu uczel ni. I tak po stro nie
pol skiej: prof. J. li sow ski, prof. R. Cwi le wicz, prof. J.
Min dy kow ski, prof. P. Ję drze jo wicz, prof. T. Ta ra siuk,
prof. W. Fi li po wicz, prof. l. Mo raw ski, prof. W. Ta reł -
ko, prof. W. Ry marz, prof. A. We in trit, prof. B. Łą czyń -
ski, dr inż. B. Du dojć, dr inż. R. Ma śnic ki, dr inż. J. Po -
mir ski, dr inż. l. Tom czak, dr inż. W. Ga łec ki, mgr inż.
A. Rak, mgr inż. M. Szwe da. Po stro nie chiń skiej: prof.
Yu Shi cheng, prof. li Jie ren, prof. Zheng Hu ay ao, prof.
Hu ang Xu ewu, prof. Hu Yihu ai, prof. Chu Jianxin, prof.
Gu Wei, prof. Zheng Shi jun, prof. Shi We ifeng, prof.
Nie Yiwen, prof. Zhan Yulong, prof. Zeng Xiang ming,
prof. Wang Xia ozhong, prof. Xue Shi long, prof. Xu 

Best Practice Gdynia-shanghai
Podczas i Forum regionalnego Polska-chiny, zorganizowanego pod honorowym patronatem

prezydenta rP Bronisława komorowskiego w Gdańsku, w kwietniu 2013 roku, Akademia
morska w Gdyni i shanghai maritime university zostały uhonorowane nagrodą za najlepszy

przykład długoletniej współpracy „Best Practice”– sięgającej roku 1984, gdy podpisana została
umowa bilateralna między smu (shanghai maritime university) i Gmu (Gdynia maritime
university) o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, oraz umowy o Współpracy

Naukowo-Technicznej między rządem rzeczypospolitej Polskiej a rządem chińskiej republiki
Ludowej z 1995 roku. 

I FORUM REGIONAlNE POlSKA-CHINY

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 
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Xia oy an, prof. Yao Gang, prof. Tang Tian hao, prof. You
Qin ghua, prof. He Min, Prof. Shi Cha ojian, prof. Yang
Yong sheng, prof. Ye Yinzhong, prof. li Ha iliang, prof.
Bao Min zhong, prof. Ye Yin Zhong, prof. Hu Qi ny ou,
Mr. Xu Tie, Mr. Qin Tin grong, Mr. Yang Chun.

W 2004 ro ku zo stał wy da ny zbiór 20 wy bra nych pu -
bli ka cji na uko wych „Jo ur nal of Shan ghai Ma ri ti me Uni -
ver si ty – Pro ce edings SMU-GMU Twen ty Years of Co -
ope ra tion”. Kon tak ty przed sta wi cie li obu uczel ni za owo -
co wa ły po nad 30 pu bli ka cja mi pol sko -chiń ski mi, w tym
kil ko ma in dek so wa ny mi w ba zie Web of Scien ce.

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je fakt, iż stu den -
ci Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go AMG (osiem osób) w la -
tach 2010-2012 wzię li udział w za ję ciach pro wa dzo -
nych w ję zy ku an giel skim dla mię dzy na ro do wej gru py
stu den tów w Mer chant Ma ri ne Col le ge of Shan ghai
Ma ri ti me Uni ver si ty.

Wy mier ny mi efek ta mi wspól nych dzia łań by ły: współ -
pra ca na fo rum IMO (In ter na tio nal Ma ri ti me Or ga ni za -
tion) przed sta wi cie li Chin (prof. Ruan Wei, Shan ghai
Ma ri ti me Uni ver si ty) i Pol ski (prof. J. Min dy kow ski,
mgr inż. J. Wy szkow ski, Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si ty)
w ob sza rze uda ne go wpro wa dze nia do kon wen cji
STCW 78/2010 za pi sów do ty czą cych wie dzy, kom pe -
ten cji i umie jęt no ści Elec tro -Tech ni cal Of fi cers (ETO).
Kon ty nu acją tej współ pra cy był wspól ny udział w pro -
jek cie IAMU, fi nan so wa nym przez Nip pon Fo un da tion:
Pro ject FY 2012 „IAMU Mo del Co ur se for Elec tro -Tech -
ni cal Of fi cers (ETO)” 2012/2013. Pro jekt (Ukra ina, Pol -
ska, Chi ny) był re ali zo wa ny przez ze spół Con tract Re se -
arch Co or di na tor – prof. Va dym Za kchar chen ko (Ode -
sa Na tio nal Aca de my), Pro ject Co or di na tor of EU Re -
gion – prof. Ja nusz Min dy kow ski (Gdy nia Ma ri ti me
Uni ver si ty), Pro ject Co or di na tor of Asia Pa ci fic Re -
gion – prof. Ru an Wei (Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty).
Zre ali zo wa ny w 2004 r. pro jekt IAMU Net SHSs, In ter -

net Ba sed In te gra tion of Mul ti ple Ship Han dling Si mu -
la tor, fi nan so wa ny był przez Nip pon Fo un da tion.
W pro jek cie wzię li udział: ze stro ny chiń skiej Pro ject Su -
per vi sor – prof. Shi Chaojian (Shan ghai Ma ri ti me Uni -
ver si ty), a ze stro ny pol skiej – prof. A. We in trit, dr inż.
P. Dziu la, mgr A. Bom ba (Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si ty).

W 2004 r., z oka zji 20-le cia współ pra cy, prof. Jó zef
li sow ski, prof. Ro mu ald Cwi le wicz, prof. Ja nusz Min -
dy kow ski i prof. Piotr Ję drze jo wicz otrzy ma li od władz
Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty wy róż nie nie „Out stan -
ding achi ve ments” za wy bit ne osią gnię cia w za kre sie
kształ ce nia tech nicz ne go za re ali zo wa ną współ pra cę
ba daw czą w ra mach pol sko -chiń skiej umo wy mię dzy -
rzą do wej.

W 2006 r. prof. Ja nusz Min dy kow ski, po sied mio -
krot nej mi sji w SMU ja ko vi si ting pro fes sor, zo stał ho -
no ro wym pro fe so rem tej uczel ni (Ho no ra ry Pro fes sor
of Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty). Wła dze Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni w ro ku 2004 wy róż ni ły gru pę pro fe -
so rów Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty me da lem pa miąt -
ko wym z oka zji 20-le cia współ pra cy na uko wo -ba daw -
czej i dy dak tycz nej mię dzy na szy mi uczel nia mi.

Sze ro kie spek trum ob sza rów współ pra cy i jej wy ni ki
zo sta ły za uwa żo ne przez gre mia I Fo rum Re gio nal ne go
Pol ska -Chi ny, któ re uzna ły współ pra cę na uko wo -ba -
daw czą oraz dy dak tycz ną mię dzy Aka de mią Mor ską
w Gdy ni i Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty za je den z sied -
miu wy róż nio nych przy kła dów („Best Prac ti ce”) naj lep -
szych form współ pra cy pol sko -chiń skiej. In for ma cję tę,
w for mie li stu gra tu la cyj ne go dla obu uczel ni, prze ka -
zał rek to ro wi Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. zw. dr.
hab. Pio tro wi Ję drze jo wi czo wi mar sza łek wo je wódz twa
po mor skie go Mie czy sław Struk – ja ko swo iste si gnum
tem po ris 30-le cia współ pra cy mię dzy Aka de mią Mor -
ską w Gdy ni a Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty.

�

Chińscy uczestnicy Forum przed budynkiem Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
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14. Zgromadzenie ogólne iAmu

Rek tor tej uczel ni prof. Cor nel Pa na it – prze wod ni czą -
cy IAMU, koń czył swo ją 2-let nią ka den cję wła śnie pod -
czas te go zgro ma dze nia. Na na stęp ną wy bra ny zo stał
Glenn Blac kwo od – rek tor Fi she ries and Ma ri ne In sti tu te
of Me mo rial Uni ver si ty of New fo un dland (FMIMUN),
uczel ni, któ ra go ści ła zgro ma dze nie w 2012 ro ku. AMG
zo sta ła po now nie człon kiem ko mi te tu wy ko naw cze go
IAMU. Każ de spo tka nie IAMU sprzy ja kon tak tom mię dzy
uczel nia mi, pro fe so ra mi i stu den ta mi, co skut ku je za pro -
sze nia mi na mię dzy na ro do we kon fe ren cje, wspól nym
uczest nic twem w pro jek tach i pra cach ba daw czych, wy -
mia nie pro gra mów na ucza nia, a tak że do świad czeń z za -
kre su mor skie go szkol nic twa wyż sze go. 

Te ma tem wio dą cym zgro ma dze nia by ło: „New Tech -
no lo gi cal Al ter na ti ves for En han cing Eco no mic Ef fi cien -
cy”. Se sja in au gu ra cyj na zo sta ła zor ga ni zo wa na bar dzo
uro czy ście w Bu ka resz cie, w nie ty po wej sce ne rii, bo
w Na ro do wym Ban ku Ru mu nii (ten XIX-wiecz ny, za byt -
ko wy, ol brzy mi kom pleks moż na śmia ło po rów nać
z zam kiem kró lew skim o pięk nej ar chi tek tu rze, peł nych
prze py chu wnę trzach, zbio rach ma lar stwa i in nych dzieł
sztu ki).

Przy był na nią pre zy dent Ru mu ni Tra ian Băse scu, ka pi -
tan że glu gi wiel kiej, któ ry – jak po wie dział – tyl ko okre so -
wo stał się po li ty kiem. Co pięć lat od na wia swój dy plom
mor ski i ani na chwi lę nie tra ci kon tak tu z za wo dem. Swo -
im prze mó wie niem udo wad niał, że w te ma ty ce mor skiej,
a szcze gól nie w za gad nie niach edu ka cji mor skiej, czu je się
jak ry ba w wo dzie, a Ru mu nia z 30−35 ty sią ca mi ma ry -
na rzy znaj du je się obec nie na 9. miej scu w świe cie w ran -
kin gu kra jów, któ re są naj więk szy mi do star czy cie la mi za -
łóg do świa to we go ship pin gu. Na se sji tej po ru szo no spra -
wy bu dże to we, do ta cje do pro wa dzo nych prac ba daw -
czych, za opi nio wa no wnio ski róż nych uczel ni
o człon ko stwo w or ga ni za cji, wy bra no miej sca na stęp nych
zgro ma dzeń ogól nych itp. Go spo da rzem zgro ma dze nia
w 2014 ro ku bę dzie Au stra lian Ma ri ti me Col le ge, wcho -
dzą cy w skład uni wer sy te tu na Ta sma nii, a w ro -
ku 2015 – Uni wer sy tet Mor ski w Ri je ce, Chor wa cja.

Od by ło się też tra dy cyj ne Pre si dents” Fo rum, na któ -
rym rek to rzy prze dys ku to wa li naj istot niej sze pro ble my
nur tu ją ce po szcze gól nych człon ków IAMU. Na stęp nie
uczest ni cy zo sta li prze wie zie ni do Kon stan cji, od da lo nej
od Bu ka resz tu o oko ło 250 km. 

Tegoroczne spotkanie międzynarodowego stowarzyszenia uczelni morskich miało miejsce 
w rumuni w dniach 26−29 października. Gospodarzem był constanta maritime university. 

Uczestnicy 14. Annual General Assembly of International Association of Maritime Universities 
przed gmachem Uniwersytetu Morskiego w Konstancji

RUMUNIA
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Po dob nie jak w la tach po przed nich, od ręb nym try -
bem to czy ło się spo tka nie stu den tów. W tym ro ku by ło
dwóch przed sta wi cie li na szej uczel ni − Se ba stian Osso -
liń ski z III ro ku Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go (stu dia in ży -
nier skie) i Ro bert Bur sie wicz z V ro ku Wy dzia łu Na wi ga -
cyj ne go (stu dia ma gi ster skie). Pierw szy z nich przy go to -
wał pre zen ta cję „Upda te of ECDIS edu ca tion pro grams in
re fe ren ce to the Ma ni la amend ments to the STCW Co n -
ven tion and Co de”, a dru gi przed sta wił pro jekt „Wa ter
Di scus” – pod wod ne go ho te lu, któ re go kon cep cja po -
wsta ła w Pol sce. Oba re fe ra ty spo tka ły się z uzna niem
i za in te re so wa niem stu den tów z uczel ni ame ry kań skich,
ja poń skich, ko re ań skich, ro syj skich, ukra iń skich, tu rec -
kich i sze re gu in nych – ogó łem przy je cha ło ich oko ło 30.
W wy ni ku se lek cji, do ko na nej przez or ga ni za to rów, a nie
sa mych stu den tów (nie za do wo lo nych ta kim ob ro tem
spra wy), wy bra no do pre zen ta cji na koń czą cej zgro ma -
dze nie se sji dwa re fe ra ty, przy go to wa ne przez stu den -
tów z Mas sa chu setts (o or ga ni za cji trans por tu wę gla z In -
do ne zji do Chin) oraz stu den tów z To kio (wy ni ki an kie ty
„Czy Ja poń czy cy ko cha ją oce an?”). 

Na od by wa nych rów no le gle se sjach za pre zen to wa -
no 50, wy bra nych przez ko mi tet or ga ni za cyj ny z ogól nej
licz by 220, na de sła nych re fe ra tów, a uczest ni cy mie li
oka zję za po znać się z wy po sa że niem uczel ni, w tym
z no wo za ku pio nym nor we skim sy mu la to rem DP. Każ -
de go dnia w go dzi nach wie czor nych or ga ni za to rzy przy -
go to wy wa li spo tka nia nie for mal ne, na któ rych uczest ni -
cy mo gli za po znać się z kul tu rą, kuch nią i oby cza ja mi
Ru mu nii, za po mi na jąc przy tym o pew nych nie do cią -
gnię ciach or ga ni za cyj nych.

IAMU jest or ga ni za cją sku pia ją cą 57 wyż szych uczel ni
mor skich, ofe ru ją cych stu dia na wszyst kich trzech stop -
niach. No wo przy ję tym, 57. człon kiem zo stał Uni wer sy -
tet Mor ski ze Spli tu w Chor wa cji. Na sza uczel nia jest
człon kiem od po cząt ku ist nie nia IAMU, tzn. od 2000 ro -
ku, a dwa la ta te mu by li śmy go spo da rza mi co rocz ne go
zgro ma dze nia.

dr inż. kpt. ż. w. Bo gu mił Łą czyń ski, 
prof. nadzw. AMG, od po wie dzial ny za kon tak ty

z IAMU

Nawigacja morska i bezpieczeństwo
transportu morskiego

AMG go ści ła prak ty ków i teo re ty ków na wi ga cji oraz
trans por tu mor skie go, ma ry na rzy, że gla rzy, trans por -
tow ców, rek to rów, dzie ka nów, dy rek to rów in sty tu tów,
kie row ni ków ka tedr i za kła dów, pro fe so rów i człon ków
ich ze spo łów ba daw czych, przed sta wi cie li sto wa rzy szeń
na uko wych i za wo do wych, to wa rzystw kla sy fi ka cyj -
nych, ad mi ni stra cji mor skiej, stocz ni, por tów, ar ma to -
rów, firm że glu go wych i trans por to wych oraz pro du -
cen tów i użyt kow ni ków sys te mów i urzą dzeń na wi ga -
cyj nych nie mal z ca łe go świa ta, w każ dym ra zie
z wszyst kich sze ściu kon ty nen tów. 

W trak cie ob rad po ru sza no naj waż niej sze kwe stie,
do ty czą ce ak tu al nych pro ble mów trans por tu mor skie -
go i na wi ga cji. Uczest ni ka mi by li przed sta wi cie le aż 52
państw: Al gie rii, Ara bii Sau dyj skiej, Au stra lii, Au strii,
Bel gii, Bra zy lii, Buł ga rii, Chi le, Chin, Chor wa cji, Czar no -
gó ry, Czech, Da nii, Egip tu, Es to nii, Fi li pin, Fin lan dii,
Fran cji, Gre cji, Gru zji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Hong Kon -
gu, In dii, Ira nu, Ir lan dii, Izra ela, Ja po nii, Ka na dy, Ko rei,

li twy, Ło twy, Ma le zji, Nie miec, Nor we gii, Pol ski, Por -
tu ga lii, Ro sji, RPA, Ru mu nii, Ser bii, Sin ga pu ru, Sło wa -
cji, Sło we nii, Sta nów Zjed no czo nych, Szwe cji, Taj wa nu,
Tur cji, Ukra iny, Wiel kiej Bry ta nii, Wiet na mu oraz
Włoch. W 200-oso bo wym Ko mi te cie Na uko wym zna -
la zło się 120 ob co kra jow ców, po cho dzą cych z 42
państw oraz 80 na szych ro da ków. Do prac w ko mi te cie
uda ło się po zy skać już po raz czwar ty ta kie sła wy, jak:
prof. Vi dal Ash ke na zi, prof. John Kemp i prof. Jin Wang
z Wiel kiej Bry ta nii, prof. Knud Be ne dict z Nie miec,
prof. Sho go Hay ashi i prof. Ma sao Fu ru sho z Ja po nii,
prof. Ma lek Po urzan ja ni (re pre zen tu ją cy Ma le zję, po -
przed nio Au stra lię), prof. Cha ojian Shi z Chin, prof. Jac
Spa ans z Ho lan dii, prof. Fran ti sek Vej ražka z Czech czy
prof. Ta de usz Ka czo rek i prof. lech Ko by liń ski z Pol skiej
Aka de mii Na uk. Po raz trze ci na sze za pro sze nie do prac
w Ko mi te cie Na uko wym przy ję ły ta kie zna ko mi to ści,
jak: prof. Wie sław Osta cho wicz, prof. Pe ter Vor smann
z Nie miec, prof. Shyy Wo ei Chang z Taj wa nu, prof.

Wydział Nawigacyjny Akademii morskiej w Gdyni, wspólnie z prestiżowym The Nautical
institute, zorganizował w dniach 19−21 czerwca 2013 roku międzynarodową konferencję

TransNav 2013 on marine Navigation and safety of sea Transportation. Było to już dziesiąte
tego typu spotkanie i czwarte od czasu, gdy nadany mu został wymiar międzynarodowy.

TRANSNAV 2013

�
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My ko la Tsym bal z Ukra iny czy prof. Hi deo Yabu ki z Ja -
po nii. Za de biu to wa ły zna ne oso bi sto ści: prof. lee Ale -
xan der, prof. Björn Kjer fve i prof. Mar tha Gra bow ski
z USA, prof. He inz Pe ter Berg, prof. Bernd Eis fel ler
i prof. Jens Fro ese z Nie miec, prof. Ste phen J. Cross
i prof. Her cu les Ha ra lam bi des z Ho lan dii, prof. El Tha -
las si nos z Gre cji czy prof. En ri co Zio z Włoch. 

Co waż ne, znów zde cy do wa nie wię cej re fe ra tów
wpły nę ło z za gra ni cy niż z kra ju i ta róż ni ca sta je się co -
raz bar dziej wy raź na. Au to ra mi 230 przy ję tych re fe ra -
tów by li przed sta wi cie le aż 43 państw, w su mie 527
au to rów, pra wie o 200 wię cej, niż przed dwo ma la ty.
Naj licz niej szą gru pę sta no wi li, oprócz Po la ków, Niem -
cy (49), Fi li piń czy cy (40), Ko re ań czy cy (32), Tur cy
(32), Ja poń czy cy (28), Ro sja nie (20), Ukra iń cy (18),
Wło si (18) i Chiń czy cy (13). Nie wszy scy jed nak współ -
au to rzy za szczy ci li nas swo ją obec no ścią. W su mie
uczest ni czy ło po nad 300 go ści z ca łe go świa ta. Naj licz -
niej szą gru pę, po za Po la ka mi, sta no wi li: Niem cy (20),
Ko re ań czy cy (12), Tur cy (11), Ja poń czy cy (10), Ro sja -
nie (6), Szwe dzi (5), Fi li piń czy cy (5), Wło si (4), Hisz pa -
nie (4) i Fi no wie (4). Z cie kaw szych wy stą pień na le ży
wy mie nić ta kich au to rów re fe ra tów i ich pre zen te rów,
jak: prof. Pa olo Al fre di ni, prof. Yasuo Arai, prof. Knud
Be ne dict, prof. Germán de Me lo Ro dri gu ez, prof. Ma -
sao Fu ru sho, prof. Qi ny ou Hu, prof. Ni ki tas Ni ki ta kos,
prof. Gy ei -Kark Park, prof. Tho mas Paw lik, prof. Fran -
ti sek Vej ražka czy prof. Hi deo Yabu ki. Nie wspo mi na -
jąc już o na szych kra jo wych zna ko mi to ściach, jak: prof.
An drzej Chu dzi kie wicz, prof. lu cjan Guc ma, prof. An -
drzej Fel ski, prof. An drzej Grze la kow ski, prof. Je rzy
Haj duk, prof. Ja cek Ja nu szew ski, prof. Jan Kul czyk,
prof. An drzej le nart, prof. Jó zef li sow ski, prof. Je rzy
Mi kul ski, prof. Zbi gniew Pie trzy kow ski, prof. Ce za ry
Specht, prof. Ro man Śmierz chal ski. W su mie na de sła -

no 309 zgło szeń i stresz czeń re fe ra tów, z któ rych Ko mi -
tet Na uko wy wstęp nie za kwa li fi ko wał po nad 200. 

Ho no ro wy pa tro nat nad sym po zjum ob ję li: pod se -
kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej kpt. ż. w. An na Wy pych -Na miot -
ko, Je rzy Me la niuk re pre zen tu ją cy Za rząd Por tu
Gdańsk, pre zy dent The Na uti cal In sti tu te Capt. Si va ra -
man Kri sh na mur thi oraz rek tor AMG prof. Piotr Ję drze -
jo wicz. Swo ją obec no ścią za szczy ci ła nas oso ba nu mer
dwa w Na uti cal In sti tu te – Phi lip Wa ke, Chief Exe cu ti -
ve of Na uti cal In sti tu te.

Part ne ra mi or ga ni za to rów by li: Urząd Mor ski w Gdy -
ni, Biu ro Hy dro gra ficz ne Ma ry nar ki Wo jen nej, Sek cja
Na wi ga cji i Hy dro gra fii Ko mi te tu Geo de zji PAN, Sek cja
Ste ro wa nia Ru chem w Trans por cie Ko mi te tu Trans por -
tu PAN, Pol skie Fo rum Na wi ga cyj ne, Pol skie To wa rzy -
stwo Na uto lo gicz ne PTN, Sto wa rzy sze nie Hy dro gra fów
Mor skich RP, Sto wa rzy sze nie Ka pi ta nów Że glu gi Wiel -
kiej, Pol skie Sto wa rzy sze nie Te le ma ty ki Trans por tu,
Pol skie To wa rzy stwo In for ma cji Prze strzen nej PTIP, Pol -
skie To wa rzy stwo Bez pie czeń stwa i Nie za wod no ści
PTBN oraz dzia ła ją ce przy Ka te drze Na wi ga cji Stu denc -
kie Ko ło Na uko we „Na wi ga tor” – lau re at pre sti żo wej
Na gro dy Czer wo nej Ró ży z 2010 ro ku.

Pierw sze go dnia w au li głów nej AMG go ści po wi tał
głów ny or ga ni za tor kon fe ren cji dzie kan Wy dzia łu Na -
wi ga cyj ne go kpt. ż. w. prof. Adam We in trit. Pod czas
ce re mo nii otwar cia głos za bra li: przed sta wi ciel Mi ni -
ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor -
skiej, prze wod ni czą cy Pań stwo wej Ko mi sji Ba da nia Wy -
pad ków Mor skich, kpt. ż. w. dr Ce za ry Łu czy wek, dy -
rek tor Ju lian Skel nik re pre zen tu ją cy Za rząd Por tu
Gdańsk, Capt. Si va ra man Kri sh na mur thi – Pre si dent of
The Na uti cal In sti tu te oraz prof. Piotr Ję drze jo -
wicz – rek tor AMG, któ ry ofi cjal nie otwo rzył ob ra dy.
Na stęp nie z krót ką wią zan ką pie śni w róż nych ję zy kach
wy stą pił chór AMG pod dy rek cją Ma rii Hil li.

W ce re mo nii otwar cia uczest ni czy li tak że: dy rek tor
na czel ny Chiń sko -Pol skie go To wa rzy stwa Okrę to we go
Chi pol brok An drzej Kar na bal, dy rek tor Urzę du Mor -
skie go w Gdy ni An drzej Kró li kow ski – prze wod ni czą cy
Sto wa rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej oraz li gii
Mor skiej i Rzecz nej, szef Biu ra Hy dro gra ficz ne go Ma ry -
nar ki Wo jen nej kmdr Hen ryk Nit ner, pre zy dent
NavSim Po land Ja cek Pie trasz kie wicz, prof. Krzysz tof
Ko ło wroc ki – pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Bez pie -
czeń stwa i Nie za wod no ści, prof. Je rzy Mi kul ski – Pre si -
dent of the Po lish As so cia tion of Trans port Te le ma tics,
prof. Ta de usz Ka czo rek – by ły prze wod ni czą cy Cen tral -
nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów, czło nek rze czy wi sty
Pol skiej Aka de mii Na uk, o. Edward Pracz – ko or dy na -
tor Re gio nal ne go Apo stol stwa lu dzi Mo rza dla Eu ro py.
Udział wzię li rów nież ak tu al ni oraz by li pre zy den ci wie -
lu na ro do wych in sty tu tów na wi ga cji.

Pierw szą, a za ra zem je dy ną se sję ple nar ną, w któ rej
wy stą pi ło czte rech pre le gen tów, po świę co ną pro ble -
mom na wi ga cji i bez pie czeń stwa w trans por cie mor -
skim, po pro wa dził rek tor prof. Piotr Ję drze jo wicz wraz
z prof. Yasuo Arai – wi ce prze wod ni czą cym Mię dzy na -

Szczególnym gościem konferencji TransNav 2013 był prezydent
Lech Wałęsa, honorowy obywatel Gdyni. Obok dziekan Wydziału
Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw.
AMG

�
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ro do we go Sto wa rzy sze nia In sty tu tów Na wi ga cji IAIN.
Phi lip Wa ke, Chief Exe cu ti ve of the Na uti cal In sti tu te,
przed sta wił re fe rat pt. „Re vi sion of the Dy na mic Po si -
tio ning Tra ining Sche me”, Die drich Wol ter − re fe rat
pt. „To wards Sa fe Na vi ga tion by For ma li zing Na vi ga -
tion Ru les”, Ju lian Skel nik – „Port of Gdańsk To day”
oraz Sel cuk Nas − „A Con tent Ana ly sis of the In ter na -
tio nal Jo ur nal on Ma ri ne Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea
Trans por ta tion from 2007 to 2012”, w któ rym do ko nał
ana li zy do tych czas za miesz czo nych ar ty ku łów w, wy da -
wa nym przez or ga ni za to rów od 2007 ro ku, kwar tal ni -
ku „TransNav”.

Pa ne lo wa Ro und Ta ble Pa nel Ses sion po świę co na
by ła za gad nie niom wdra ża nia sys te mów sa te li tar nych
pt. „GNSS and e -Na vi ga tion”. Po pro wa dził ją, po dob -
nie jak po przed nio, świa to wej sła wy prof. Vi dal Ash ke -
na zi z Wiel kiej Bry ta nii, a pa ne li sta mi by li przed sta wi -
cie le Nie miec, Nor we gii, Sta nów Zjed no czo nych,
Włoch i Pol ski. Te go rocz ni pa ne li ści to: prof. Bernd Eis -
fel ler, Di rec tor, In sti tu te of Spa ce Tech no lo gy and Spa -
ce Ap pli ca tions, Uni ver si ty of FAF, Mu nich, Ger ma ny,
Gard Ueland, Pre si dent Kongs berg Se atex AS, Nor way,
and Pre si dent of Ga li leo Se rvi ces, Ma rek Dzie wic ki
z Urzę du Mor skie go w Gdy ni, re pre zen tu ją cy In ter na -
tio nal As so cia tion of li gh tho use Au tho ri ties (IAlA),
Capt. Wil liam Burns, Com man der of the US Co ast Gu -
ard Na vi ga tion Cen tre (NAVCEN), Ale xan dria, Sta ny
Zjed no czo ne, Gian Ghe rar do Ca li ni (Wło chy), He ad of
Mar ket De ve lop ment, Eu ro pe an GNSS Agen cy (GSA),
Pra gue, Czech Re pu blic oraz Prof. Adam We in trit. 

Rów no le gle do tej se sji zor ga ni zo wa no spe cja li stycz -
ne se sje, po świę co ne ra tow nic twu mor skie mu SAR (Se -
arch and Re scue) oraz pa nel dys ku syj ny o roz wo ju por -
tu Gdańsk pt. „The Port of Gdańsk as the Fac tor Chan -
ging the Se abor ne Tra de Geo gra phy in the Bal tic Re -
gion”, po pro wa dzo ny przez dy rek to ra Urzę du
Mor skie go w Gdy ni dr. An drze ja Kró li kow skie go oraz
Ju lia na Skel ni ka – dy rek to ra ds. mar ke tin gu Za rzą du
Por tu Gdańsk. W dys ku sji wzię li udział przed sta wi cie le
Za rzą du Por tu Gdańsk, Naf to por tu, Por tu Pół noc ne go
sp. z o. o., De epwa ter Con ta iner Ter mi nal DCT
Gdańsk SA oraz Mal teu rop Po land ltd. 

Na stęp nie uczest ni cy, w bu dyn ku Wy dzia łu Na wi ga -
cyj ne go, wzię li udział w se sjach spe cja li stycz nych. Utrzy -
ma no za sa dę po dwój nej ob sa dy prze wod ni czą cych po -
szcze gól nych se sji te ma tycz nych. Te pre sti żo we funk cje
peł ni ło 37 par współ prze wod ni czą cych, a każ dą pa rę
two rzył pro fe sor Po lak wraz z part ne rem z za gra ni cy.
Ufun do wa no trzy na gro dy dla au to rów: naj lep sze go re -
fe ra tu, naj lep szej pre zen ta cji i naj lep szej pre zen ta cji po -
ste ro wej. Na gro dy, któ re ufun do wał rek tor AMG prof.
Piotr Ję drze jo wicz oraz dy rek tor Urzę du Mor skie go
w Gdy ni kpt. ż. w. dr An drzej Kró li kow ski, zo sta ły wrę -
czo ne na za koń cze nie kon fe ren cji. Wzo rem ubie głych
lat nada ne zo sta ły ho no ro we ty tu ły Fel low of the
TransNav pię ciu Po la kom i pię ciu ob co kra jow com.
Otrzy ma li je: prof. Wie sław Ga lor, prof. Krzysz tof Ko ło -
wroc ki, prof. Zbi gniew Pie trzy kow ski, prof. Ro man
Śmierz chal ski, prof. Ce za ry Specht oraz prof. Yasuo Arai
(Ja po nia), prof. Avtan dil Ge ge na va (Gru zja), prof. Mel - �
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chor Ma gra mo (Fi li pi ny), prof. Fran cesc Xa vier Mar ti nez
de Oses (Hisz pa nia) oraz prof. Ho may oun Youse fi
(Iran). Do stoj nym „Fel lo wom” wszyst kich czte rech edy -
cji od ro ku 2007 or ga ni za to rzy wrę czy li bo ga to ilu stro -
wa ny, pa miąt ko wy al bum fo to gra ficz ny ze zdję cia mi
z wszyst kich do tych cza so wych 10 kon fe ren cji.

Dru gie go dnia, na jed nej z 20 zor ga ni zo wa nych se sji,
pre zen to wa ły się m.in. stu dent ki Jo an na Szcze śniak
i An na Dzie wic. In na se sja – Hy dro gra phy, zor ga ni zo -
wa na zo sta ła wspól nie z Biu rem Hy dro gra ficz nym Ma -
ry nar ki Wo jen nej, a po jej za koń cze niu od był się po kaz
musz try pa rad nej Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Ma ry nar -
ki Wo jen nej. 

Na za koń cze nie se sji Elec tro nic Chart Di spla y and In -
for ma tion Sys tems (ECDIS), pod pi sa ne zo sta ło po ro zu -
mie nie o współ pra cy po mię dzy fir mą Jep pes sen Po -
land, re pre zen to wa ną przez pre ze sa Ra fa ła Step now -
skie go, a Wy dzia łem Na wi ga cyj nym AMG, re pre zen to -
wa nym przez dzie ka na Ada ma We in tri ta.

Te go rocz ne ma te ria ły kon fe ren cyj ne zo sta ły ze bra ne
w zbio rze czte rech mo no gra fii pod wspól nym ty tu łem
„Ad van ces in Ma ri ne Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea
Trans por ta tion”, wy da nym przez bry tyj skie wy daw nic -
two Bal ke ma z gru py Tay lor & Fran cis, co za pew ni glo -
bal ną dys try bu cję, obec ność w po nad 20 mię dzy na ro -
do wych ba zach da nych i lep szą do stęp ność „cy to wań”.
Uczest ni cy kon fe ren cji otrzy ma li tak że stresz cze nia
wszyst kich pre zen to wa nych re fe ra tów w bro szur ce pt.
„TransNav 2013 Abs tracts”, opra co wa nej przez se kre -
ta rza kon fe ren cji dr. To ma sza Neu man na, pły tę CD
z peł ny mi tek sta mi re fe ra tów oraz dwa pierw sze nu me -
ry (mar co wy i czerw co wy) te go rocz ne go kwar tal ni ka
„TransNav – the In ter na tio nal Jo ur nal on Ma ri ne Na vi -
ga tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta tion”, do stęp ne go
tak że na stro nie in ter ne to wej http://trans nav.eu. 

Dzię ki na wią za niu współ pra cy z The Na uti cal In sti tu -
te, kon fe ren cja zo sta ła na gło śnio na w, wy da wa nym
przez to sto wa rzy sze nie, mie sięcz ni ku „Se aways”, re kla -
my za miesz czo ne w „The Eu ro pe an Jo ur nal of Na vi ga -
tion”, „Co -or di na tes”, „Na vi ga tion News”, „Hy dro In -
ter na tio nal” oraz w kra jo wych mie sięcz ni kach: „Geo de -
ta”, „Na mia ry na Mo rze i Han del”, „lo gi sty ka” i „Dro -
gi”, a ich wy daw cy sta li się ofi cjal ny mi pa tro na mi
me dial ny mi im pre zy. Po zy ska no też wie lu spon so rów,
m. in.: Na uti cal In sti tu te, Ena mor, Chi pol brok, Fun da -
cje Bez pie czeń stwa i Ochro ny Śro do wi ska w Iła wie,
Jep pe sen -Po land, NavSim Po land, Fu ru no Pol ska, Za -
rząd Por tu Gdańsk, Naf to port, Port Pół noc ny Gdańsk,
De epwa ter Con ta iner Ter mi nal Gdańsk, Mal teu rop,
PERN „Przy jaźń” S. A., Aca de my Ma ri ti me Se rvi ces,
Stu dium Do sko na le nia Kadr Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni, Sys te mics PAB, BSM – Bern hard Schul te Ship ma na -
ge ment, Po land, Astri Pol ska. Ser decz nie dzię ku ję
za współ pra cę.

Głów nym po my sło daw cą i twór cą Sym po zjum Na wi -
ga cyj ne go był prof. Mi chał Ho lec, by ły dzie kan Wy -

dzia łu Na wi ga cyj ne go, któ ry w 1995 r. zor ga ni zo wał
pierw szą te go ty pu im pre zę oraz w cy klu dwu let nim
pięć ko lej nych jej edy cji, by prze ka zać w ro ku 2005
prze wod nic two au to ro wi ni niej sze go tek stu. Od te go
cza su kon fe ren cji nada no cha rak ter mię dzy na ro do wy,
na wią zu jąc współ pra cę z po nad 200 in sty tu cja mi mor -
ski mi z ca łe go świa ta, a ję zy kiem wy kła do wym stał się
an giel ski.

Stro nę http://trans nav.am.gdy nia.pl utwo rzył
i na bie żą co pro wa dzi dr To masz Neu mann, już po raz
czwar ty se kre tarz kon fe ren cji. Po dzię ko wa nia na le żą się
tak że mgr. An drze jo wi Bom bie, prze wod ni czą ce mu Ko -
mi te tu Tech nicz ne go, od po wie dzial ne mu za spra wy
tech nicz ne, spon so ring i współ pra cę z part ne ra mi; Han -
nie Ple ger – na szej Fi nan ce Mi ni ster, ob słu gu ją cej biu -
ro kon fe ren cji oraz po zo sta łym człon kom Ko mi te tu Or -
ga ni za cyj ne go: Do ro cie Raj mań skiej, Ma rii Ło ziń skiej,
Pio tro wi Ko pa czo wi, Dar ko wi Kruc kie mu, Jo an nie Ro -
gow skiej i Mag da le nie Zu zel skiej, re pre zen tu ją cej Biu ro
Hy dro gra ficz ne Ma ry nar ki Wo jen nej. Chciał bym po -
dzię ko wać rów nież wszyst kim au to rom re fe ra tów
oraz 200-oso bo wej gru pie spraw nie i szyb ko dzia ła ją -
cych re cen zen tów, człon ków Scien ti fic Pro gram me
Com mit tee za wni kli we oce ny i ko men ta rze, któ re przy -
czy ni ły się do pod nie sie nia war to ści me ry to rycz nej
kon fe ren cji. Mo że tro chę za ska ki wać aż tak du ża licz ba
człon ków Ko mi te tu Na uko we go, ale bio rąc pod uwa gę
fakt, iż każ dy re fe rat pod da ny zo stał oce nie co naj mniej
czte rech re cen zen tów, wy cho dzi śred nio na jed ne go
człon ka ko mi te tu pięć/sześć re cen zji. Na szcze gól ne po -
dzię ko wa nie za słu gu ją zwłasz cza ci spo śród ich gro na,
któ rzy opra co wa li co naj mniej 10 re cen zji. Są to: prof.
Ro land Ak sels son (Szwe cja), prof. Ana to li Alop (Es to -
nia), prof. Yasuo Arai (Ja po nia), prof. Eu gen Bar san
(Ru mu nia), prof. An ge li ca Bay lon (Fi li pi ny), prof. Knud
Be ne dict (Niem cy), prof. Stoj ce Di mov Il cev (RPA),
prof. Pent ti Ku ja la (Fin lan dia), prof. Vla di mir lo gi no -
vsky (Ro sja), Da vid Pa tra iko (Wiel ka Bry ta nia), prof.
Ay din Sal ci (Tur cja), prof. Jac Spa ans (Ho lan dia), prof.
Vla di mir A. Vol ko gon (Ro sja), prof. Ho may oun Youse -
fi (Iran) oraz prof. Wie sław Ga lor, prof. Sta ni sław Gór -
ski, prof. An drzej Grze la kow ski, prof. Mi chał Ho lec,
prof. Mi ro sław Jur dziń ski, prof. Jó zef li sow ski, prof.
Bo gu mił Łą czyń ski, śp. prof. Wła dy sław Ry marz, prof.
Ro man Śmierz chal ski, prof. Ry szard Waw ruch i prof.
Adam We in trit – z Pol ski. Co nie ozna cza, że po dzię ko -
wa nia nie na le żą się tak że tym z mniej szą licz bą wy ko -
na nych re cen zji. Dzię ku ję wszyst kim za owoc ną współ -
pra cę.

Ser decz nie dzię ku ję za ak tyw ny udział w 10 kon fe -
ren cji i już te raz za pra szam na je de na stą w po ło wie
czerw ca 2015 ro ku. 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam We in trit, prof. nadzw. AMG,
dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go, 

prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Kon fe ren cji

�
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„dar młodzieży” i „Horyzont ii”

Se zon był dłu gi i pra co wi ty. Jesz cze w paź dzier ni ku
na ża glow cu za mu stro wa nych by ło 112 uczniów Za -
chod nio po mor skie go Cen trum Edu ka cji Mor skiej i Po li -
tech nicz nej ze Szcze ci na, a w li sto pa dzie prak ty kę od -
by li stu den ci Wy dzia łu Me cha nicz ne go Aka de mii Mor -
skiej w Szcze ci nie.

Na prze ło mie grud nia i stycz nia wy ko na ny zo sta nie
w stocz ni re mont kla so wy po śred ni i do ko wa nie. Pra ce
mo der ni za cyj ne na stat ku pro wa dzo ne są zresz tą per ma -
nent nie; ostat nio za in sta lo wa no sys tem sa te li tar ny
do łącz no ści in ter ne to wej i te le fo nicz nej no wej ge ne ra cji
− eko no micz ny i o znacz nie więk szych moż li wo ściach.

No wy se zon dla fre ga ty za cznie się już w lu tym 2014 r.
W pla nach są rej sy ze stu den ta mi Wy dzia łu Na wi ga cyj ne -
go AMG. Prak ty ki mor skie dla Wy dzia łu Me cha nicz ne go
bę dą dłuż sze, bo dwu mie sięcz ne (do tej po ry trwa ły mie -
siąc) oraz li czeb niej sze, bo dla 170 stu den tów (po przed -
nio dla 120). Prze wi dzia ne są też rej sy ze 120 stu den ta -
mi Wy dzia łu Elek trycz ne go. 

W pla nach jest za mu stro wa nie stu den tów Aka de mii
Mor skiej w Szcze ci nie, uczniów Ze spo łu Szkół Mor skich
w Gdań sku, Ze spo łu Szkół Mor skich w Świ no uj ściu oraz

Za chod nio po mor skie go Cen trum Edu ka cji Mor skiej
i Po li tech nicz nej w Szcze ci nie. 

Tra dy cyj nie, bo już po raz siód my, za okrę tu ją na ża -
glo wiec, na trzy ty go dnio wą prak ty kę, stu den ci Ho ge re
Ze eva art scho ol z An twer pii.

„Dar Mło dzie ży” otrzy mał wie le za pro szeń od miast
i or ga ni za cji do uczest ni cze nia w róż nych uro czy sto -
ściach. Bę dzie brał udział mię dzy in ny mi w uro dzi nach
Ham bur ga, w Han sa Sa il, a tak że w zlo cie ża glow ców
w Gdy ni, któ ry od bę dzie się w sierp niu 2014 r.

„Ho ry zont II”, speł nia ją cy wy mo gi wszyst kich prze pi -
sów i kon wen cji mor skich, jest nie tyl ko stat kiem szko -
le nio wym, ale rów nież stat kiem ba daw czym. W tym se -
zo nie od był 31. i 32. po dróż na Spits ber gen, a na po -
kła dzie prze szko lo nych zo sta ło ok. 400 stu den tów
i uczniów: po ło wa z AMG, po zo sta li z Aka de mii Mor -
skiej w Szcze ci nie i Ze spo łu Szkół Mor skich w Gdań sku.
W na stęp nym se zo nie sta tek na dal bę dzie od by wał ko -
lej ne ba daw cze rej sy na Spits ber gen z na ukow ca mi Pol -
skiej Aka de mii Na uk, po łą czo ne z prak ty ka mi mor ski -
mi.

�

Tegoroczny sezon „dar młodzieży” zakończył 30 listopada, a „Horyzont ii” − 19 października.
Praktyki morskie na pokładach obu statków szkolnych odbyło ponad 1700 studentów uczelni 

i szkół morskich.

STATKI SZKOlNE

konkurs matematyczno-informatyczny
Na po kła dzie stat ku szkol ne go „Ho ry zont II” od by ło

się 27 kwiet nia uro czy ste za koń cze nie I Po wia to we go
Kon kur su „Ma te ma ty ka, Fi zy ka i In for ma ty ka w Tech ni -
ce”, or ga ni zo wa ne go przez Wy dział Elek trycz ny Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni oraz Ze spół Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2 im. Bo ha ter skiej Za ło gi ORP „Orzeł”
w Wej he ro wie. Uczest ni ka mi kon kur su by li ucznio wie
szkół po nad gim na zjal nych z Wej he ro wa i z Gdy ni. 
Za da nia kon kur so we przy go to wał ze spół w skła dzie: 
dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG, 
dr inż. Kry sty na No ga, dr inż. Da mian Bi sew ski, dr inż.
An drzej Łuk sza, dr inż. To masz No wak. 

Uczest ni cy kon kur su ry wa li zo wa li w dwóch gru pach:
elek tro nicz no -elek trycz nej oraz in for ma tycz nej. lau re -
ata mi w gru pie elek trycz no -elek tro nicz nej zo sta li: Piotr
la bu da, Ja ro sław Ma cisz ka i Mar cin Bieszk – wszy scy
z ZSP 2 w Wej he ro wie, w gru pie in for ma tycz nej: Da wid

Kwi dziń ski z ZSP 2 w Wej he ro wie, Se ba stian Hop pa
z ZSChiE w Gdy ni, Ad rian Hil de brandt z ZSP 2 w Wej -
he ro wie. lau re aci otrzy ma li dy plo my i upo min ki ufun -
do wa ne przez dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne go.

WYDZIAŁ ElEKTRYCZNY I „HORYZONT II”
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INWESTYCJE W AMG

Biblioteka, basen i ppoż.

Przed ro kiem, w „Akm” nr 47, po da li śmy, że 16
paź dzier ni ka 2012 r., w sie dzi bie mar szał ka wo je -
wódz twa po mor skie go mie czy sła wa stru ka, przy
udzia le rek to ra Aka de mii mor skiej w Gdy ni prof.
zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza, zo sta ła pod pi sa -
na umo wa o do fi nan so wa nie pro jek tu „Prze bu do -
wa sta rej ko tłow ni na Bi blio te kę Głów ną Aka de mii
mor skiej w Gdy ni”, współ fi nan so wa ne go z re gio -
nal ne go Pro gra mu ope ra cyj ne go dla wo je wódz -
twa po mor skie go na la ta 2007−2013. Jed nym po -
mysł ada pta cji ko tłow ni po do ba się, in nym nie
bar dzo, a ro bo ty pro wa dzo ne są bar dzo in ten syw -
nie. kie dy pla no wa ne jest za koń cze nie?

W paź dzier ni ku przy szłe go ro ku bi blio te ka ma być
udo stęp nio na stu den tom, a jesz cze w lip cu – pra cow ni -
kom bi blio te ki, by mie li czas na jej przy go to wa nie. Ter -
min mu si być do trzy ma ny, bo te go wy ma ga unij na
umo wa, dzię ki któ rej otrzy ma li śmy do fi nan so wa nie
w wy so ko ści po nad 2 mln zł (war tość ca łej in we sty cji to
nie mal 3 mln zł). 

dla cze go aku rat ko tłow nia?
Za koń czy li śmy nie daw no kom plek so wy re mont i wy -

mia nę in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia oraz cie płej

wo dy użyt ko wej w bu dyn ku „C”. Sta ra ko tłow nia, znaj -
du ją ca się pod Rek to ra tem, o po wierzch ni 750 m2, wy -
bu do wa na zo sta ła w la tach 50., z prze zna cze niem na
ko tłow nię ob słu gu ją cą ca ły kam pus przy uli cy Mor skiej
i po mo der ni za cji wę zła ciepl ne go po zo sta ła du ża prze -
strzeń do za go spo da ro wa nia. W su mie po wsta nie bi -
blio te ka o łącz nej po wierzch ni 1250 m2, speł nia ją ca
stan dar dy unij ne, wkom po no wa na w obec nie ist nie ją -
cą in fra struk tu rę za rów no pod wzglę dem wa lo rów na -
tu ral nych, jak i ar chi tek to nicz nych.

Jak bę dzie wy po sa żo na?
Przy go to wu je my się do prze tar gów, więc nie mo że -

my mó wić o kon kret nych na zwach. Zgod nie z za ło że -
nia mi pro jek tu pla nu je się do po sa że nie bi blio te ki
w sprzęt kom pu te ro wy z opro gra mo wa niem i ser we -
rem na 50 sta no wisk, w tym 2 spe cjal nych, utwo rze nie
no wo cze snej czy tel ni in ter ne to wej, czy tel ni cza so pism
i ksią żek, sal ka ta lo go wych. Wy po ży czal nie zo sta ną wy -
po sa żo ne w no wo cze sny sprzęt kom pu te ro wy i kse ro -
gra ficz ny, któ ry uła twi ko rzy sta nie ze zbio rów bi blio -
tecz nych i baz bi blio gra ficz nych.

co raz wię cej uczel ni mo że po chwa lić się bar dzo
no wo cze sny mi bi blio te ka mi, w Gdy ni Aka de mia
ma ry nar ki Wo jen nej. 

Na sza bę dzie nie tyl ko uczel nia na. Ja ko je dy na mor -
ska bi blio te ka na Po mo rzu, bę dzie słu ży ła ca łej spo łecz -
no ści, nie tyl ko aka de mic kiej. 

Ja kie są ko lej ne pla ny in we sty cyj ne?
Nad bu do wa bu dyn ków „F” oraz „I” na ce le dy dak tycz ne.
do oko ła sły chać na rze ka nia na roz ba bra ny ba -

sen pły wac ki na mo lo Po łu dnio wym. 
Re mont trwał dłu go, bo dwa la ta, ale dla te go, że był

dość sze ro ki i dwu eta po wy. Etap pierw szy ob jął re mont
niec ki, cen tra li wen ty la cyj nej oraz szat ni mę skich. Etap
dru gi do ty czył szat ni dam skich, ho lu oraz pod ba se -
nia. I jest za koń czo ny. Po dob nie jak re mont ele wa cji
au li, wy ko ny wa ny pod nad zo rem kon ser wa to ra za byt -
ków, bo ca ły kom pleks uczel ni jest wpi sa ny do re je stru
za byt ków. Za koń czy li śmy in sta la cję wid ny ze wnętrz nej
dla nie peł no spraw nych, a przy go to wu je my się też
do za koń cze nia in we sty cji zwią za nej z prze pi sa mi
ppoż., zgod nie z któ rymi by li śmy zo bo wią za ni po dzie lić
bu dyn ki na stre fy po ża ro we przy po mo cy śluz i drzwi.

�

rozmowa z zastępcą kanclerza ds. inwestycyjnych robertem Fabiańskim

Być może będzie tak i u nas – skaner w nowiutkiej, wspólnej
bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego
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Badanie symulacyjne toru podejściowego
kontenerowca-giganta

Do ko na no kom plek so wych prac sy mu lu ją cych ma -
new ry na to rze po dej ścio wym i w sa mym ba se nie por -
to wym, uwzględ nia ją ce róż ne wa run ki hy dro me te oro -
lo gicz ne – m.in. wiatr o si le od 4 do 21 m/s (3–8 w ska li
Be au for ta), wie ją cy ze wszyst kich moż li wych kie run -
ków, z uży ciem ho low ni ków bę dą cych w dys po zy cji
gdań skie go por tu. Sy mu la cje prze pro wa dzo no tak że
z uwzględ nie niem 3 sce na riu szy sy tu acji przy na brze -
żach: gdy ba sen por to wy jest pu sty, gdy jed no z na -
brze ży głę bo ko wod nych jest za ję te przez kon te ne ro -
wiec o dłu go ści 366 me trów oraz gdy, oprócz kon te ne -
row ca w ba se nie, do na brze ża ru do we go przy cu mo wa -
ny jest ma so wiec 150 000 DWT. Po nad to spraw dzo no
moż li wo ści za cu mo wa nia stat ku o dłu go ści ka dłu ba
więk szej od „Ma ersk Mc -Kin ney Mol ler” o 10% (dłu -
gość 440 m, sze ro kość 56,4 m, za nu rze nie 15,2 m i wy -
por ność 228 300 t).

Stwier dzo no, że do pusz czal na si ła wia tru, po zwa la ją -
ca na wy ko na nie ma new ru wej ścia do por tu i cu mo wa -
nia stat ku kla sy Tri ple E, wy no si 17 m/s, wie ją ce go
z naj bar dziej nie ko rzyst ne go kie run ku (z bur ty – naj -
więk sza po wierzch nia na wie wu). W cią gu ro ku wy stę -
pu je su ma rycz nie 11 dni, kie dy wiatr prze kra cza te pa -
ra me try. Przy wie trze wie ją cym z pręd ko ścią 21 m/s,
z naj bar dziej nie ko rzyst ne go kie run ku, nie moż na by ło
wy ko nać bez piecz ne go ma new ru ob ro tu i cu mo wa nia.

Tra co no kon tro lę nad za cho wa niem stat ku – nie moż na
by ło za pa no wać nad zbyt du żą pręd ko ścią do cho dze -
nia stat ku do na brze ża.

Ma new ry by ły by moż li we przy więk szej niż 17 m/s
pręd ko ści wia tru, gdy by sta tek po sia dał ste ry stru mie -
nio we o więk szej mo cy lub miał do dys po zy cji ho low -
ni ki o więk szym ucią gu, bądź miał do dys po zy cji ich
więk szą licz bę.

Pierw sze wej ście gi gan ta do Gdań ska od by ło się
przy ko rzyst nych wa run kach i prze bie gło w spo sób
wzo ro wy, za pi su jąc ko lej ną waż ną da tę w hi sto rii por -
tu.

Alek san der Gosk

Nie tylko honorowa asysta „daru młodzieży”, witającego na Zatoce Gdańskiej największy
kontenerowiec świata „maersk mc-kinney moller” (klasa Triple e), była udziałem gdyńskiej

Akademii morskiej w tym spektakularnym żeglugowym wydarzeniu. Zespół specjalistów
Wydziału Nawigacyjnego pod kierunkiem dr. inż. kpt. ż. w. Henryka Śniegockiego, prof. nadzw.

AmG, na zlecenie dcT Gdańsk sA, wykonał badanie symulacyjne toru podejściowego 
oraz cumowania statku klasy Triple e do nabrzeża dcT.

„MAERSK MC-KINNEY MOllER”
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spitsbergen w Warszawie
Uro czy ste otwar cie wy sta wy, po świę co nej ba da niom

po lar nym pro wa dzo nym przez pol skich na ukow ców
na Spits ber ge nie, od by ło się 9 paź dzier ni ka w Sej mie
RP.

Uczest ni czy li w nim m.in.: wi ce mar sza łek Sej mu RP
Ma rek Kuch ciń ski, am ba sa dor Nor we gii w Pol sce Kar -
sten Klep svik, przed sta wi cie le Am ba sa dy Ka na dy
w Pol sce, par la men ta rzy ści, pre zes Za rzą du Głów ne go
To wa rzy stwa Pol sko -Nor we skie go Da riusz Gel ler,
przed sta wi cie le śro do wisk na uko wych, in sty tu cji za an -
ga żo wa nych w spra wy ba dań po lar nych i współ pra cy
pol sko -nor we skiej oraz za pro sze ni go ście. 

Wy sta wa zo sta ła zor ga ni zo wa na z ini cja ty wy prze -
wod ni czą cej Pol sko -Nor we skiej Gru py Par la men tar nej
po seł Ma rii No wak, we współ pra cy z In sty tu tem Geo fi -
zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Aka de mią Mor ską
w Gdy ni. 

Na szą uczel nię re pre zen to wa li: pro dzie kan Wy dzia łu
Elek trycz ne go dr inż. Wie sław Cit ko, dr inż. Kry sty na
Ma ria No ga oraz stu den ci III ro ku Wy dzia łu Elek trycz -
ne go − Piotr Go mo ła i Da riusz Ka wior ski. Na wy sta wie
by ły pre zen to wa ne pra ce przy go to wa ne przez In sty tut
Geo fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk oraz zdję cia z po dró -
ży na Spits ber gen stat kiem „Ho ry zont II” au tor stwa
Kry sty ny Ma rii No gi. 

Wy sta wę otwo rzył wi ce mar sza łek Ma rek Kuch ciń ski.
Hi sto rię Pol skiej Sta cji Po lar nej Horn sund, na zy wa nej
Pol skim Do mem pod Bie gu nem, przed sta wił pro fe sor
Piotr Gło wac ki, kie row nik Za kła du Ba dań Po lar nych
i Mor skich w In sty tu cie Geo fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na -
uk. To wła śnie ba za w Horn sun dzie jest głów nym ce -
lem rej sów stat ku „Ho ry zont II”.

Eki pa Wy dzia łu Elek trycz ne go AM od po wia da ła
na licz ne py ta nia, za da wa ne przez go ści pod czas zwie -
dza nia wy sta wy, do ty czą ce ba dań na Spits ber ge nie,
moż li wo ści od by cia rej su, stu dio wa nia w AMG oraz wa -
run ków pa nu ją cych na Sval bar dzie.

�

WYDZIAŁ ElEKTRYCZNY

Od lewej stoją: Anna Bogucka Komosa, Krystyna Maria Noga,
Anna Peck, posłanka Maria Nowak, Wiesław Citko, Jadwiga
Muszyńska Setny, Piotr Głowacki – kierownik Zakładu Badań
Polarnych i Morskich w Instytucie Geofizyki PAN, z tyłu Dariusz
Kawiorski

Każ dy z wy dzia łów pre zen to wał no we roz -
wią za nia i pro po zy cje ich za sto so wa nia – Wy -
dział Elek trycz ny: „Gdyń ska szko ła wę gli ka
krze mu – ofer ta współ pra cy z prze my słem
w za kre sie ba dań ele men tów pół prze wod ni -
ko wych wę gli ka krze mu”, Wy dział Me cha nicz -
ny: „No wo cze sne me to dy i urzą dze nia do dia -
gno sty ki sil ni ków spa li no wych”, Wy dział Na -
wi ga cyj ny: „Po jaz dy am fi bij ne dla po trzeb ra -
tow nic twa wod ne go śród lą do we go”, Wy dział
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa: „No we
roz wią za nia w dzie dzi nie po li me rów”.

Pa tro nat ho no ro wy na tar ga mi ob ję li: mi -
ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go, mi ni ster
go spo dar ki, mar sza łek wo je wódz twa po mor -

skie go, pre zy dent Gdań ska, Pol ska Agen cja Roz wo ju
Przed się bior czo ści oraz pre zes Urzę du Pa ten to we go
Rze czy po spo li tej Pol skiej. Współ pra co wa ło wie le zna -
czą cych in sty tu cji, sto wa rzy szeń i uczel ni.

TECHNICON-INNOWACJE to im pre za wy sta wien ni -
cza zo rien to wa na na po szu ki wa nie i roz po wszech nia nie
in no wa cji, m. in. w au to ma ty ce, elek tro ener ge ty ce,
elek tro ni ce, in for ma ty ce i te le ko mu ni ka cji, in ży nie rii
mor skiej, me dy cy nie, prze my śle che micz nym, ro bo ty ce
czy trans por cie. Wy ni ki swo ich prac przed sta wia ją za -
rów no do świad czo ne ze spo ły na uko wo -ba daw cze i fir -
my in no wa cyj ne, jak i mło de ta len ty, pre zen tu ją ce
świe że po my sły, in no wa cyj ne roz wią za nia i pro to ty py
pro duk tów. Tar gi sta no wią do sko na łą plat for mę kon -
tak tu dla świa ta na uki, biz ne su i prze my słu.

Akademia morska w Gdyni uczestniczyła  w gdańskich Targach Techniki Przemysłowej, Nauki 
i innowacji w centrum Wystawienniczo-kongresowym w dniach 24–25 października 2013. 

TecHNicoN-iNNoWAcJe 2013
AMG NA AMBER EXPO W GDAŃSKU
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„rejs dla serca” z Akademią morską 

Obok za ło gi i stu den tów od by wa ją cych prak ty kę ma -
ry nar ską, na po kła dzie zna la zła się gru pa po nad 90
pol skich kar dio lo gów, uda ją cych się na Eu ro pej ski Kon -
gres Kar dio lo gicz ny do Am ster da mu. To przed się wzię -
cie zor ga ni zo wa no pod ho no ro wym pa tro na tem mar -
sza łek Sej mu RP, we współ pra cy z Pol skim To wa rzy -
stwem Kar dio lo gicz nym i Mi ni ster stwem Spraw Za gra -
nicz nych. Or ga ni za cją rej su ze stro ny Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni kie ro wał pro rek tor ds. mor skich dr
inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG. 

W la tach 1983–1990 w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu im.
Kró lo wej Wil hel mi ny w Utrech cie, w ra mach ak cji
POOlSE HARTPATIENTJES NAAR NEDERlAND, zo pe -
ro wa no bez płat nie po nad 420 pol skich dzie ci z trud ny -
mi, zło żo ny mi wro dzo ny mi wa da mi ser ca. Pro gram
ten, za ini cjo wa ny przez wie lu pol skich i ho len der skich
en tu zja stów, re ali zo wa ny był w Ho lan dii ze środ ków
po cho dzą cych z ogól no na ro do wej spo łecz nej zbiór ki.

Od by wa ją cy się w sto li cy Ho lan dii kon gres uzna no
za do sko na łą oka zję, aby w ta ki bar dzo sym bo licz ny
spo sób po dzię ko wać spo łe czeń stwu ho len der skie mu
za je go wiel ki, bez in te re sow ny dar ser ca. W trak cie po -

sto ju ża glow ca „Dar Mło dzie ży” w Am ster da mie po ka -
za na zo sta ła wy sta wa do ku men tu ją ca re zul ta ty tej ak -
cji, or ga ni zo wa ne by ły kon cer ty, a sta tek udo stęp nio ny
zo stał do zwie dza nia.

Pięk na sło necz na po go da sta no wi ła zna ko mi tą opra -
wę uro czy sto ści. Już przed godz. 16.00 na na brze żu Po -
mor skim, w po bli żu ża glow ca, gro ma dzi li się lu dzie.
Z po kła du „Da ru Mło dzie ży” o idei pro jek tu mó wi li je -
go ini cja to rzy, pro fe so ro wie: Ma rian Ze mba la i Wi told
Ru żył ło, mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz, wi ce mi ni ster
spraw za gra nicz nych Be ata Stel mach, pre zes Pol skie go
To wa rzy stwa Kar dio lo gicz ne go prof. Ja ni na Stę piń ska.
O ro li i udzia le Aka de mii Mor skiej w Gdy ni w tej za -
szczyt nej mi sji mó wił jej rek tor prof. zw. dr hab. Piotr
Ję drze jo wicz.

Z mor skim ce re mo nia łem, przy dźwię kach „Hym nu
do Bał ty ku” w wy ko na niu Or kie stry Re pre zen ta cyj nej
Ma ry nar ki Wo jen nej, że gna no „Dar Mło dzie ży” z eki pą
pol skich le ka rzy, ubra nych w przy go to wa ne spe cjal nie
na ten rejs po ma rań czo we, „ho len der skie” ko szul ki.
O godz. 17.00 rzu ce nie cum roz po czę ło „Rejs dla Ser ca”. 

Alek san der Gosk

„dar młodzieży” – żaglowiec szkoleniowy Akademii morskiej w Gdyni, żegnany przez setki
mieszkańców i turystów, wyszedł w wyjątkowy „rejs dla serca” – podróż o głębokim

humanistycznym przesłaniu. rejs jest swoistym podziękowaniem Holandii za największy 
w historii powojennej Polski program pomocy polskim dzieciom z chorobami serca. 

Od lewej: prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk
Śniegocki, prof. nadzw. AMG, rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz, marszałek Sejmu Ewa Kopacz i wiceminister spraw
zagranicznych Beata Stelmach
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„DAR MŁODZIEŻY”

The Tall ships’ races 2013 – szczecin

Po wtór ne spo tka nie „Da ru Mło dzie ży” z uczest ni ka -
mi re gat od by ło się wła śnie w Szcze ci nie – fre ga ta za -
cu mo wa ła przy Wa łach Chro bre go 2 sierp nia; za ło gę
szkol ną sta no wi li stu den ci I ro ku Wy dzia łu Na wi ga cyj -
ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. 

Na stęp ne go dnia z po kła du na sze go ża glow ca do ko -
na no uro czy ste go otwar cia fi na łu re gat The Tall Ships’
Ra ces, z udzia łem pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
Bro ni sła wa Ko mo row skie go, któ ry ob jął im pre zę ho no -
ro wym pa tro na tem. W pa ra dzie uczest ni czy ło 91 jed no -
stek z 16 kra jów (oko ło 3000 że gla rzy 36 na ro do wo ści).
Wśród nich ro syj skie „Kru zensz tern” i „Mir”, mek sy kań -
ski „Cu auh te moc”, bra zy lij ski „Ci sne Bran co”, nor we skie
„Sta at sra ad lem kuhl” i „Chri stian Ra dich”, nie miec ki
„Ale xan der von Hum boldt II” czy re pli ki hi sto rycz nych
ża glow ców – szwedz ki „Go ete borg” i ro syj ski „Sztan dart”. 

Na „Da rze Mło dzie ży” od by ło się wie le im prez to wa -
rzy szą cych zlo to wi, m.in. uro czy ste otwar cie VI Świa to -
we go Kon gre su Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa
Ame ry ka ni stycz ne go, z udzia łem na ukow ców z 30
państw. Z po kła du ża glow ca ce le bro wa no tak że na bo -

żeń stwo eku me nicz ne dla zgro ma dzo nych na Wa łach
Chro bre go uczest ni ków i go ści zlo tu.

Za ło ga „Da ru Mło dzie ży” wzię ła tak że udział
w barw nej pa ra dzie za łóg uli ca mi mia sta, któ rej zwień -
cze niem by ła ce re mo nia wrę cze nia na gród za re ga ty.
Wśród ża glow ców kla sy A naj szyb szy oka zał się nor we -
ski „Sta at sra ad lem kuhl”. 

W su mie, pod czas te go rocz nej kam pa nii szko le nio wej,
„Dar Mło dzie ży” sied mio krot nie brał udział w zlo tach
ża glow ców:
� Esca le a Dun ke rque – Dun kier ka
� l’Ar ma da de la li ber te 2013 – Ro uen
� Sa il Den Hel der 2013 – Den Hel der
� The Tall Ships Ra ces 2013 – Aar hus – udział w star cie

do re gat
� The Tall Ships’ Ra ces 2013 – Szcze cin – funk cje re pre -

zen ta cyj ne pod czas fi na łu re gat
� Sa il Bre mer ha ven 2013 – Bre mer ha ven
� Han sa Sa il 2013 – War ne mun de.

Alek san der Gosk

„dar młodzieży” wprawdzie nie ścigał się w tegorocznych regatach wielkich żaglowców,
aktywnie jednak uczestniczył w wydarzeniach związanych ze zlotem. W kwietniu zawinął do

szczecina, by stać się na chwilę głównym obiektem kompleksowych ćwiczeń służb ratowniczych
„regaty 2013”, a 6 lipca w duńskim Aarhus asystował flotylli żaglowców startujących 

w The Tall ships’ races – co było początkiem tegorocznych bałtyckich zmagań na trasie 
Helsinki – ryga – szczecin. 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na pokładzie „Daru
Młodzieży” wita komendant żaglowca kpt. ż. w. Krzysztof Kocyba
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Aka de mię Mor ską w Gdy ni re pre zen to wa li pra cow ni -
cy Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa: dr
hab. Ma rek Grzy bow ski, prof. nadzw. AMG, dr Jo an na
Ki zie le wicz oraz stu dent ki: Do mi ni ka Sta cho wiak, Mag -
da le na Mu zy ka (Na uko we Ko ło Tu ry sty ki i Ho te lar -
stwa) oraz Han na Kle cha (Ko ło Na uko we „Na uti ca”).
Te ma tem prze wod nim kon fe ren cji był roz wój wy brze -
ża i zrów no wa żo na tu ry sty ka mor ska ja ko in we sty cja
w „nie bie ski wzrost”. Pod czas se sji ple nar nych przed -
sta wio no m.in. no we moż li wo ści dla tu ry sty ki mor skiej
i nad mor skiej w Eu ro pie oraz roz wią za nia, któ re
uspraw nią łącz ność mor ską i przy czy nią się do sty mu la -
cji „nie bie skie go wzro stu” w Eu ro pie. Na stęp nie or ga -
ni za to rzy za pro si li uczest ni ków na se sje pa ne lo we.
Do wy bo ru by ły m.in. pa ne le do ty czą ce sek to ra stat -
ków pa sa żer skich, zrów no wa żo ne go za rzą dza nia go -
spo dar ką mor ską i nad mor ską oraz roz wią zań dla re -
gio nu Mo rza Śród ziem ne go na rzecz zrów no wa żo ne go
roz wo ju i zwięk sze nia za trud nie nia w tym sek to rze.

Ostat ni dzień po świę co ny był warsz ta tom or ga ni zo -
wa nym przez eks per tów z eu ro pej skich uczel ni i in sty -
tu tów mor skich, a tak że firm i or ga ni za cji zaj mu ją cych
się tu ry sty ką i go spo dar ką mor ską. Przed sta wi ciel ki
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni − dr Jo an na Ki zie le wicz
i Do mi ni ka Sta cho wiak przy go to wa ły pa nel o ro zwią za -
niach w za kre sie edu ka cji me ne dże rów tu ry sty ki i kadr
dla że glu gi mor skiej oraz roz wo ju tu ry sty ki w re gio nie
Mo rza Bał tyc kie go. W ob słu dze warsz ta tów po ma ga ły
rów nież: Mag da le na Mu zy ka i Han na Kle cha. Na sze
warsz ta ty pt. „Edu ka cja Mor ska – Tu ry sty ka Mor ska –
In no wa cje w Go spo dar ce Mor skiej” cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem; wzię ło w nich udział 37 przed sta wi -
cie li róż nych  pod mio tów i in sty tu cji z Eu ro py i świa ta.
By li to mię dzy in ny mi przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, Sta te Chan cel le ry Mec klen burg – Vor pom mern,
Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Włoch, Mi ni ster stwa Trans por tu
Cy pru, World Ma ri ti me Uni ver si ty, Uni ver si ty of Tur ku,
De fen ce Di rec tor te Mal ta, Uni ver si ty of Ra bat, Uni ver -
si ty of Tu nis. W mię dzy na ro do wym gro nie uczest ni ków
zna leź li się rów nież re pre zen tan ci z Pol ski: z Uni wer sy -
te tu Szcze ciń skie go, Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
oraz In sty tu tu Mor skie go z Gdań ska i in ni.

Dzię ki go ścin no ści Ruth Brown (Pro per ty Es ta te Ma -
na ger), pod czas po by tu na Mal cie  mie li śmy rów nież
oka zję zwie dzić no wy, nie daw no roz bu do wa ny, ter mi -
nal pa sa żer ski Val let ty, któ ry zro bił na nas ogrom ne
wra że nie. 

Udział Aka de mii Mor skiej w Gdy ni w Eu ro pej skim
Dniu Mo rza na Mal cie był do sko na łą for mą pro mo cji
ofer ty edu ka cyj nej i na uko wej na szej uczel ni wśród in -
sty tu cji i przed się biorstw go spo dar ki mor skiej z ca łej
Eu ro py oraz wy mia ny do świad czeń i wie dzy w tej dzie -
dzi nie. Na dal otrzy mu je my po dzię ko wa nia za pro fe sjo -
nal nie prze pro wa dzo ne warsz ta ty, co po twier dza, że
cel na sze go udzia łu w kon fe ren cji zo stał osią gnię ty. 

Na ko niec chcia ły by śmy ser decz nie po dzię ko wać
za wspar cie wła dzom Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, dzię -
ki któ rym moż li wy był udział w tak pre sti żo wych ob -
cho dach Eu ro pej skie go Dnia Mo rza.

dr Jo an na ki zie le wicz
do mi ni ka sta cho wiak

europejski dzień morza jest obchodzony corocznie 20 maja w różnych regionach europy. 
dwa lata temu w Gdańsku, w tym roku Vi edycja odbyła się w dniach 20−22 maja 

w stolicy malty −Valletcie. organizatorem była komisja europejska wraz z maltańskim
ministerstwem infrastruktury, Transportu i komunikacji oraz maltańskim ministerstwem

Turystyki, kultury i Środowiska. 

malta 2013

EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA

Europejski dzień morza (od lewej: dr Joanna Kizielewicz,
Magdalena Muzyka, Hanna Klecha, Dominika Stachowiak)
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KONES to naj więk sza w Pol sce oraz Eu ro pie Środ ko -
wo -Wschod niej kon fe ren cja do ty czą ca ze spo łów na pę -
do wych oraz środ ków trans por tu, któ ra mo że się po -
chwa lić ogrom nym wkła dem w roz wój ba dań nad
aspek ta mi ze spo łów na pę dów oraz trans por tu.

Ce lem kon gre su by ła wy mia na do świad czeń mię dzy -
na ro do we go śro do wi ska na uko we go oraz eks per tów
w ob sza rze no wych roz wią zań tech nicz nych i or ga ni za -
cyj nych w za kre sie środ ków trans por tu, źró deł na pę -
dów, ba dań i pro jek to wa nia no wej ge ne ra cji po jaz dów
(lą do wych, mor skich i po wietrz nych), mo de lo wa nia,

eks plo ata cji, ob słu gi i re cy klin gu. No we kon cep cje ba -
dań oraz spo so by ich re ali za cji  pre zen to wa li pod czas
kon fe ren cji na ukow cy z mię dzy na ro do wych ośrod ków
ba daw czych.

Wy dział Me cha nicz ny Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
był or ga ni za to rem Kon gre su już po raz dru gi. W te go -
rocz nym Ko ne sie uczest ni czy ło po nad 160 na ukow ców,
mię dzy in ny mi z In dii, Ma le zji, In do ne zji oraz Wiel kiej
Bry ta nii. W ra mach ma te ria łów kon fe ren cyj nych opu -
bli ko wa no 230 ar ty ku łów. 

�

W Juracie w dniach 8−11 września 2013 roku odbył się 39. międzynarodowy kongres
euroPeAN koNes 2013 (39th international scientific congress on Powertrain and Transport

means), zorganizowany przez Akademię morską w Gdyni, instytut Lotnictwa, Polską Akademię
Nauk oraz instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ponad 100 naukowców w kilkugodzinny rejs

zabrał „dar młodzieży”, by  gościom z zagranicy zaprezentować uroki naszego wybrzeża,
uczelnię oraz sam żaglowiec.

Prestiżowe forum wymiany myśli
technicznej

KONES 2013 W JASTARNI

Zi ma to tra dy cyj nie czas re mon tów i przy go to wy wa -
nia jach tów do ko lej ne go se zo nu. Na pra wia się lub wy -
mie nia zu ży te lub uszko dzo ne pod ze spo ły i urzą dze nia,
do ko nu je prze glą du i na praw ta kie lun ku. No i wresz cie
ma lu je się wnę trza i czę ści pod wod ne jach tów. Pra ce
re mon to we pro wa dzo no na wszyst kich jach tach, prze -
wi dzia nych do wo do wa nia w se zo nie 2013. Ale re -
mon ty nie ozna cza ją prze rwy w dzia łal no ści szko le nio -
wej. Już w mar cu zor ga ni zo wa no dwu dnio we warsz ta -
ty na wi ga cyj ne i warsz ta ty łącz no ści SRC. Szko le nia by -
ły nad wy raz uda ne i na pew no bę dą kon ty nu owa ne
w przy szło ści. 

W kwiet niu zor ga ni zo wa no pierw sze szko le nia ty po -
wo że glar skie. Tra dy cyj nie już za czę li śmy od kur su

na pa tent młod sze go in struk to ra że glar stwa PZŻ, nie -
ste ty, ze wzglę du na zmie nia ją ce się prze pi sy do ty czą ce
eg za mi no wa nia na pa ten ty że glar skie, z or ga ni za cją
szko leń na in ne pa ten ty mu sie li śmy cze kać aż do sierp -
nia.

Wo do wa nie na stą pi ło w ostat niej de ka dzie kwiet nia.
Wśród zwo do wa nych jach tów był oczy wi ście fla go wy
jacht na szej uczel ni s/y „Nest”, któ ry już kil ka dni póź -
niej wy ru szył na Mo rze Bał tyc kie. Był to rejs do Sztok -
hol mu, a je go uczest ni ka mi by li stu den ci naj bar dziej
za an ga żo wa ni w pra ce re mon to we. Rejs był for mą wy -
na gro dze nia za wnie sio ny wkład pra cy. 

W ma ju i czerw cu „Nest” zre ali zo wał jesz cze dwa rej -
sy po Mo rzu Bał tyc kim, w tym je den or ga ni zo wa ny

sezon żeglarski 2013 obfitował w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń. Już w pierwszych
dniach stycznia zorganizowano rejs morsów na harcerskim jachcie „Zawisza czarny”. Ponieważ
w miesiącach zimowych warunki pogodowe na Bałtyku bywają nieprzewidywalne, więc słynny
„Zawias”, dowodzony przez doświadczonych żeglarzy, będących jednocześnie pracownikami

naszej uczelni i ze studencką załogą, popłynął tam, gdzie poniósł go wiatr, a po trzech dniach
wrócił do macierzystego portu. To był rejs dla prawdziwych pasjonatów żeglarstwa, którym nie
przeszkadzał padający śnieg i ujemne temperatury. Bardzo możliwe, że rejsy morsów na stałe

wejdą do kalendarza rejsów ośrodka Żeglarskiego. 

Ambitny sezon żeglarski
zakończony

OŚRODEK ŻEGlARSKI AMG



4 9 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

27G R U D Z I E Ń 2 0 1 3

przez Ko ło Na uko we TRANSlOG z Wy dzia łu Przed się -
bior czo ści i To wa ro znaw stwa. Po raz ko lej ny oka za ło
się, że rej sy kół na uko wych są zna ko mi cie zor ga ni zo wa -
ne, a bio rą ce w nich udział za ło gi zgra ne i bar dzo za an -
ga żo wa ne. Za pra sza my ko lej ne ko ła na uko we do or ga -
ni za cji na stęp nych rej sów. Rej sy na „Ne ście” to wspa -
nia ła przy go da, do sko na ła oka zja po zna nia cze goś no -
we go i moż li wość spraw dze nia sa me go sie bie. 

Se zon że glar ski 2013 dla jach tu był bar dzo pra co wi -
ty. 7 czerw ca „Nest” wy ru szył w rejs do Am ster da mu,
a póź niej, przez słyn ną z ka pry śnej po go dy Za to kę Bi -
skaj ską, na Oce an Atlan tyc ki i Mo rze Śród ziem ne. Ce -
lem na szej wy pra wy był hisz pań ski port Ma la ga.
Po dro dze jacht od wie dził kil ka na ście por tów fran cu -
skich, por tu gal skich i hisz pań skich, w tym, znaj du ją ce
się w Afry ce, Ceu tę i Me lil lę. Po osią gnię ciu Ma la gi
jacht wy ru szył w dro gę po wrot ną do kra ju i do Gdy ni
do tarł 5 paź dzier ni ka. Łącz nie pod czas ca łe go se zo nu
„Nest” spę dził w mo rzu 170 dni, prze szedł oko ło 7 ty -
się cy mil mor skich i udo wod nił, że jest dziel ną i bez -
piecz ną jed nost ką, do brze przy go to wa ną do re ali za cji
rej sów szko le nio wo -sta żo wych. Rej sy jach tu „Nest” nie
prze sło ni ły in nej dzia łal no ści ośrod ka. Po Mo rzu Bał tyc -
kim pły wał „Al mak”, kil ka krot nie od wie dza jąc duń ską
wy spę Born holm, a „Twins” star to wał w re ga tach or ga -
ni zo wa nych na wo dach Za to ki Gdań skiej. Nie ste ty,
w tym ro ku w pły wa niach re ga to wych nie od nie śli śmy
więk szych suk ce sów. Ma my na dzie ję, że w ro ku przy -
szłym bę dzie znacz nie le piej. Tym bar dziej, że wspól nie
z Bał tyc ką Aka de mią Ry bo łów stwa Mor skie go z Ka li -
nin gra du pla nu je my zor ga ni zo wać Mię dzy na ro do we
Re ga ty o Pu char Dwóch Rek to rów, pod czas któ rych od -
bę dą się dwa wy ści gi. W pierw szym za ło gi bę dą wal -
czy ły o Pu char „Kru zensz ter na”, a w dru gi mi – o Pu char
„Da ru Mło dzie ży”.

Jed nak naj waż niej szym przed się wzię ciem, zre ali zo -
wa nym w Ośrod ku Że glar skim AMG w mi ja ją cym ro ku,
by ło przy go to wa nie wnio sku do Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki i w re zul ta cie uzna nie Aka de mii Mor skiej ja -
ko pod mio tu upo waż nio ne go do prze pro wa dza nia eg -
za mi nów na pa ten ty że glar skie i mo to ro wod ne w tu ry -
sty ce wod nej. Do tych czas obo wią zu ją ce prze pi sy upo -
waż nia ły do eg za mi no wa nia je dy nie wła ści we związ ki
spor to we. W przy pad ku że glar stwa był to Pol ski Zwią -
zek Że glar ski, a w przy pad ku spor tów mo to ro wod -
nych – Pol ski Zwią zek Mo to ro wod ny i Nar ciar stwa
Wod ne go. Zmia na Usta wy o że glu dze śród lą do wej
i wy da nie przez mi ni strów spor tu i tu ry sty ki oraz trans -
por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej no wych roz -
po rzą dzeń, re gu lu ją cych sys tem stop ni że glar skich
i mo to ro wod nych oraz za sad eg za mi no wa nia, umoż li -
wi ły po wo ła nie tzw. pod mio tów upo waż nio nych
do pro wa dze nia eg za mi nów. Pra ca nad wnio skiem
trwa ła kil ka mie się cy i nie by ła ła twa. O jej roz mia rze
niech świad czy ob ję tość wnio sku, któ ry skła da się
z sied miu to mów, o łącz nej ob ję to ści 450 stron. Ale
war to by ło. 9 paź dzier ni ka mi ni ster spor tu i tu ry sty ki
upo waż nił Aka de mię Mor ską w Gdy ni do pro wa dze nia
eg za mi nów na wszyst kie pa ten ty że glar skie, mo to ro -
wod ne oraz li cen cje w tu ry sty ce wod nej. Tym sa mym
Aka de mia Mor ska w Gdy ni sta ła się je dy nym w Pol sce
pod mio tem po sia da ją cym tak wy so kie upo waż nie nia
i uzy ska ła peł ną nie za leż ność, za rów no w za kre sie pro -
wa dzo nych szko leń, jak i eg za mi nów. To po ten cjał zna -
ko mi cie ro ku ją cy na przy szłość. To rów nież do wód, że
in we sty cje po czy nio ne w cią gu ostat nich czte rech lat
w Ośrod ku Że glar skim Aka de mii Mor skiej nie by ły chy -
bio ne i za czy na ją przy no sić efek ty.

autor tekstu i zdjęć: dr inż. Andrzej szklarski

„Nest” w Lagos
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Wśród przy go to wa nych wy kła dów, warsz ta tów i za -
jęć la bo ra to ryj nych w głów nym gma chu uczel ni 
(ul. Mor ska 81–87) uczest ni cy mo gli m. in.: zo ba czyć pro -
to typ po jaz du am fi bij ne go, o któ rym opo wia da li stu -
den ci Na uko we go Ko ła „Se aways”, po znać prak tycz ne
spo so by pro jek to wa nia i wy ko ny wa nia ukła dów elek -
tro nicz nych, zo ba czyć pra cę si łow ni okrę to wej i za zna -
jo mić się z jej wy po sa że niem, do wie dzieć się, czy lo dy,
któ re każ dy z nas tak bar dzo lu bi, fak tycz nie są zdro we,
wy słu chać wy kła du o za nie czysz cze niach na wo dzie
i lą dzie oraz spo so bach wal ki z ni mi, po znać zna cze nie
zmy słów w ży ciu czło wie ka, zo ba czyć, ja ki mi me to da -
mi ba da na jest za war tość wi ta mi ny C w na po jach owo -
co wych.

Mło dych na ukow ców wi tał rów nież Wy dział Na wi ga -
cyj ny, któ ry przy go to wał sze reg za baw i po ka zów, m.
in.: „Pla ne ta rium – gdzie jest na sze miej sce we wszech -
świe cie”, „Mor ska ma pa elek tro nicz na za miast pa pie ro -

wej – to już te raź niej szość, „Port Gdy nia – pi lo taż stat -
ków mor skich”, wir tu al ny rejs stat kiem mor skim z Gdy -
ni do Gdań ska, krót ki kurs me te oro lo gii. 

Wszyst kie po ka zy cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem, szcze gól nie wśród dzie ci i mło dzie ży. 

Uwień cze niem Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki był zor -
ga ni zo wa ny Pik nik Na uko wy na mo lo Po łu dnio wym
przy Akwa rium Gdyń skim, pod czas któ re go w jed nym
miej scu obec ne by ły wszyst kie in sty tu cje bio rą ce udział
w Fe sti wa lu. Aka de mia Mor ska w Gdy ni zor ga ni zo wa -
ła 13 sto isk, przy któ rych stu den ci pre zen to wa li cie ka -
we do świad cze nia i po ka zy, pro wa dzi li gry oraz za ba -
wy dla dzie ci, po łą czo ne z na uką. Zna la zły się wśród
nich m.in.: za ba wy z che mią, spo tka nie z ża glem dla
naj młod szych, za byt ko wa ła mi głów ka, pre zen ta cja
i po kaz „Po myśl, za nim wy rzu cisz opa ko wa nie z pla sti -
ku”, cze ko la do wy świat, eg za min na ma łe go ka pi ta na,
ło wie nie stat ków, po szu ki wa nie skar bów i ćwi cze nie
pa mię ci mło dych uczest ni ków w grze „Me mo ry”, na uka
in we sto wa nia na gieł dzie, po kaz „Za nie czysz cze nia na
wo dzie i lą dzie – jak z ni mi wal czyć”.

Pa sjo na ci mo to ry za cji mo gli zaj rzeć pod ma skę elek -
trycz ne go au ta. Dla osób za in te re so wa nych astro no mią
od by wa ły się po ka zy w Pla ne ta rium na Wy dzia le Na wi -
ga cyj nym. Po nad to otwar ty dla zwie dza ją cych był sta -
tek ba daw czo -szko le nio wy „Ho ry zont II”, na po kła dzie
któ re go stu den ci opo wia da li o uczel ni i prze ży ciach
zwią za nych z pierw szą prak ty ką mor ską. 

Trzy im pre zy: „Elek trycz ne po jaz dy użyt ko we”, „Za -
nie czysz cze nia na wo dzie i lą dzie – jak z ni mi wal -
czyć?”, „Po myśl, za nim wy rzu cisz opa ko wa nie z pla sti -
ku” zo sta ły do fi nan so wa ne przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Wszyst kim pra cow ni kom i stu den tom dzię ku je my
za za an ga żo wa nie oraz po moc w or ga ni za cji XI Bał tyc -
kie go Fe sti wa lu Na uki i XIV Pik ni ku Na uko we go. Na -
uka po tra fi być fa scy nu ją ca. Udo wod ni li śmy to
w dniach 22−26 ma ja br.

DO ZOBACZENIA ZA ROK NAD BAŁTYKIEM!

mag da le na Ber gań ska

W 37 imprezach, organizowanych przez naszą uczelnię w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
i Pikniku Naukowego, wzięło udział około 13 tys. osób. Pracownicy oraz studenci przygotowali

dla młodych naukowców szereg zabaw i pokazów mających udowodnić, iż nauka nie zamyka się
jedynie w mądrych księgach. Potrafi być ciekawa i zadziwiająca, a ponadto pomaga poznać 

i zrozumieć otaczający nas świat. Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową,
tworzoną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej

Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz różne instytucje naszego regionu związane z nauką.

Nauka potrafi być fascynująca

XI BAŁTYCKI FESTIWAl NAUKI 
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kampania promocyjna kierunków
matematycznych, przyrodniczych 

i technicznych 

Przed się wzię cie re ali zo wa ne by ło w ra mach pro jek tu
„Kam pa nia pro mo cyj na na rzecz kie run ków ma te ma -
tycz nych, przy rod ni czych, tech nicz nych” dzia ła nia 4.1
pod dzia ła nia 4.1.3 Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
ludz ki. Pro jekt współ fi nan so wa ny był ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go.

W spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi cie le uczel ni
wyż szych z wo je wódz twa po mor skie go oraz bli sko 300
uczniów z sze ściu szkół po nad gim na zjal nych z Gdy ni,
Gdań ska i Tu cho li. Spo tka nie roz po czę ło się wy stą pie -
niem przed sta wi ciel ki mi ni ster stwa mgr Elż bie ty To kar -
skiej i pro rek to ra ds. kształ ce nia dr. inż. Mi ro sła wa Cze -
chow skie go. Na stęp nie za pre zen to wa ły się po szcze gól -
ne wy dzia ły AMG, po nich Po li tech ni ka Gdań ska, Aka -
de mia Ma ry nar ki Wo jen nej i Uni wer sy tet Gdań ski.

Wy dzia ły AMG przy go to wa ły dla uczniów cie ka we po -
ka zy i do świad cze nia. Pierw sza atrak cja, w wy ko na niu
stu den tów Ko ła Na uko we go Po jaz dów Elek trycz nych
EVPl, cze ka ła na uczest ni ków spo tka nia już przed bu -
dyn kiem głów nym, a by ła nią hi sto rycz na kon struk cja
sa mo cho du mar ki Ford z na pę dem elek trycz nym.
Na po zio mie II stu den ci za pre zen to wa li in no wa cyj ny
mo to cykl oraz hu laj no gę z na pę dem elek trycz nym. Znaj -
do wa ły się tu też  sto iska Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go oraz
Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa. Stu den -
ci Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go za po zna li ma tu rzy stów
z mor ski mi apli ka cja mi GIS, sy mu la to rem na wi ga cyj nym
oraz przed sta wi li pre zen ta cję o po jeź dzie am fi bij nym
BUKOVINA.

Bar dzo cie ka we po ka zy przy go to wa li pra cow ni cy
Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa: Ile�tak
na�praw�dę�ma�my�zmy�słów�i czy�każ�dy�od�czu�wa�tak�sa�mo?–
do świad cze nia przy go to wa ne przez dr inż. Agniesz kę
Ry bow ską; Czy�moż�na�mieć�pe�cha,�mie�rząc� PeHa? – dr
inż. Jo an na Ne wer li -Guz z Ka te dry To wa ro znaw stwa
i Za rzą dza nia Ja ko ścią przed sta wi ła ca łą praw dę o na -
szym PH; Ciecz� czy� nie� ciecz?� Prze�ko�naj�cie� się� sa�mi! Co
wspól�ne�go�ma�bar�wa�i in�stru�ment? – dr inż. Prze my sław
Dmow ski z Ka te dry To wa ro znaw stwa i Za rzą dza nia Ja -
ko ścią; Ad�sorp�cja�– brzmi�ta�jem�ni�czo? – dr hab. inż. Ane -
ta Ocie czek, prof. nadzw. AMG, oraz dr inż. Mi le na

Rusz kow ska z Ka te dry Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no -
-Ho te lar skich. Na po zio mie III Wy dział Elek trycz ny  za -
pre zen to wał: ska no wa nie la se ro we 3D, gło śnik pla -
zmo wy, pro gra mo wal ny układ ste ro wa nia i wi zu ali za cji
pra cy na pę du, sprzęt wy ko rzy sty wa ny do łącz no ści
krót ko fa lo wej z ko smicz ną sta cją or bi tal ną, la se ro wy
plo ter oraz mi kro pla zmę mi kro fa lo wą dla ce lów me -
dycz nych. Na po zio mie III na uczest ni ków cze ka li też
stu den ci i pracownicy Wydziału Me cha nicz ne go – dr
inż. Woj ciech la bu da, dr inż. Krzysz tof Du dzik, dr inż.
Ra fał Paw let ko, któ rzy przed sta wi li  moż li wo ści po mia -
ro we wi de osko pu, ka me rę ter mo wi zyj ną – po kaz zdjęć
osób, przed mio tów na dwóch zdję ciach jed no cze śnie,
ob raz re al ny i w pod czer wie ni, po miar tem pe ra tu ry pi -
ro me trem, moż li wo ści sy mu la to ra ob ra biar ki nu me -
rycz nej.

mag da le na Ber gań ska

5 listopada udowodniliśmy, że studia na kierunkach przyrodniczych, matematycznych 
i technicznych są ciekawe i fascynujące. Tego dnia pracownicy i studenci Akademii morskiej 

w Gdyni, we współpracy z ministerstwem Nauki i szkolnictwa Wyższego,wzięli udział 
w spotkaniu akademickim z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, którego celem była promocja

kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

DlA PRZYSZŁYCH STUDENTóW
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� Piotr dębicki „Wprowadzenie do teorii anten i szyków
antenowych”
W pod ręcz ni ku głów ny na cisk po ło żo no na upo rząd ko wa -

nie i po głę bie nie pod staw do ty czą cych an ten i szy ków an te no -
wych. Prze zna czo ny jest dla osób zna ją cych pod sta wy elek tro -
dy na mi ki i/lub teo rii po la elek tro ma gne tycz ne go, a tak że teo -
rię ob wo dów i pod sta wy tech ni ki mi kro fa lo wej. Aby uła twić
zro zu mie nie oma wia nych za gad nień, przed sta wio no an te nę
ja ko czar ną skrzyn kę, ja ko trans for ma tor oraz ja ko pro mien -
nik. Ze bra no rów nież pod sta wo we in for ma cje upo rząd ko wu -
ją ce wie dzę na te mat ukła dów współ rzęd nych, liczb ze spo lo -
nych, pól i po chod nych − ope ra to rów róż nicz ko wych pól ska -
lar nych i wek to ro wych, do pa so wy wa nia sze ro ko pa smo we go
oraz ko he ren cji fal.

� krzysztof Górecki „miernictwo elektroniczne”
Książ ka K. Gó rec kie go pt. „Mier nic two elek tro nicz ne” prze -

zna czo na jest dla stu den tów kie run ku elek tro ni ka i te le ko mu -
ni ka cja. Za wie ra ona de fi ni cje pod sta wo wych po jęć z za kre su
me tro lo gii oraz wy bra ne za gad nie nia teo rii błę du i nie pew no -
ści po mia ru. W skryp cie przed sta wio no rów nież opis bu do wy
i za sa dy dzia ła nia pod sta wo wych przy rządów po mia ro wych,
a tak że omó wio no spo sób wy ko ny wa nia po mia rów wiel ko ści
elek trycznych z wy ko rzy sta niem tych że przy rzą dów. Do opi su
każ dej gru py przy rzą dów do łą czo no ana li zę przy czyn błę dów
wy stę pu ją cych przy po mia rach.

Opra co wa nie obej mu je na stę pu ją ce gru py przy rzą dów po -
mia ro wych: mier ni ki ma gne to elek trycz ne, wol to mie rze na pięć
sta łych i prze mien nych oraz cy fro we, czę sto ścio mie rze, most -
ki re zy stan cyj ne, a tak że oscy lo sko py ana lo go we i cy fro we.
Pod ręcz nik jest bar dzo przy dat ny i po le ca ny zwłasz cza dla stu -
den tów I se me stru, za sa dy dzia ła nia po szcze gól nych przy rzą -
dów po mia ro wych wy ja śnio no bo wiem na sche ma tach blo ko -
wych, ogra ni cza jąc do mi ni mum roz wa ża nia teo re tycz ne wy -
ma ga ją ce wie dzy z za kre su teo rii ob wo dów, przy rzą dów pół -
prze wod ni ko wych i ukła dów elek tro nicz nych.

� daniel Wojciechowski „równoległe kompensatory
aktywne dużej mocy”
Mo no gra fia, bę dą ca roz pra wą ha bi li ta cyj ną au to ra, do ty czy

pro ble ma ty ki zwią za nej z za gad nie niem rów no le głej kom pen -
sa cji prą du za si la ją ce go w sie ciach roz dziel czych z wy ko rzy sta -
niem ukła dów opar tych na ste ro wa nych, tran zy sto ro wych
prze kształt ni kach ener go elek tro nicz nych przy łą czo nych przez
pa syw ne ob wo dy sprzę ga ją ce i pra cu ją cych z wy so ką czę sto tli -
wo ścią prze łą cza nia. Ukła dy ta kie no szą mia no rów no le głych
kom pen sa to rów ak tyw nych (RKA).

Pra ca uj mu je w spo sób za rów no ana li tycz ny, jak i syn te tycz -
ny za gad nie nia zwią za ne ze spe cy fi ką i ob sza rem za sto so wań
RKA, struk tu ra mi i pro jek to wa niem ob wo dów głów nych.
Przed sta wio no w niej ory gi nal ne roz wią za nia i me to dy zwe ry -
fi ko wa ne w ba da niach la bo ra to ryj nych, ale tak że za sto so wa ne
i spraw dzo ne we wdro żo nych sys te mach RKA du żej mo cy,
pra cu ją cych w wa run kach prze my sło wych.

Pu bli ka cja wpi su je się w nurt ba daw czy zwią za ny z pro ble -
ma ty ką rów no le głej kom pen sa cji ak tyw nej. Za wie ra licz ne
roz wią za nia i wnio ski au tor skie przed sta wio ne na tle kry tycz -
nej syn te zy do tych cza so we go do rob ku mię dzy na ro do we go.

� Adam Przybyłowski „inwestycje transportowe jako
czynnik zrównoważonego rozwoju regionów
w Polsce”
Po ję cie zrów no wa żo ne go roz wo ju re gio nów w Pol sce obej -

mu je zin te gro wa ne dzia ła nia, a tak że ko niecz ność po dej mo -
wa nia de cy zji mię dzy róż ny mi sek to ra mi go spo dar ki, gru pa mi
in te re sów oraz sys te ma mi le gi sla cyj ny mi. Pro ces ten po wi nien
od by wać się w ra mach two rze nia i re ali za cji po li tyk zrów no -
wa żo ne go roz wo ju na róż nych po zio mach za rzą dza nia: mię -
dzy na ro do wym, re gio nal nym, kra jo wym i lo kal nym.

Pu bli ka cja – roz pra wa ha bi li ta cyj na au to ra – po dej mu je te mat
in we sty cji do ty czą cych roz wo ju sys te mów trans por to wych bez -
piecz nych dla śro do wi ska, waż nych spo łecz nie i efek tyw nych
eko no micz nie. Pod sta wo wym ce lem ba dań roz pra wy by ło opra -
co wa nie me to dy do ty czą cej po mia ru i oce ny stop nia zrów no wa -
żo ne go roz wo ju re gio nal nych sys te mów trans por to wych ze
szcze gól nym uwzględ nie niem okre śle nia si ły wpły wu in we sty cji
trans por to wych na ten pro ces w 16 pol skich wo je wódz twach. 

Ana li zie i oce nie pod da no spój ność do ku men tów stra te gicz -
nych na po zio mie re gio nal nym ze stra te gia mi wyż sze go rzę du
(eu ro pej ski mi i kra jo wy mi) oraz do stęp ność i ja kość da nych
w obec nym sys te mie sta ty sty ki trans por tu.

W pię ciu roz dzia łach m.in. za pre zen to wa no po ję cie uwa -
run ko wa nia i czyn ni ki zrów no wa żo ne go roz wo ju re gio nal ne -
go, a tak że me to dy kę bu do wy wskaź ni ków zrów no wa żo ne go
roz wo ju trans por tu oraz me to dy mie rze nia zrów no wa że nia re -
gio nal nych sys te mów trans por to wych w kon tek ście wpły wu
in we sty cji współ fi nan so wa nych z Unii Eu ro pej skiej.

Pu bli ka cja z po wo dze niem wpi su je się w ak tu al ną ten den -
cję do two rze nia pod staw trans por tu zrów no wa żo ne go za rów -
no na świe cie, jak i w Eu ro pie oraz w Pol sce.

� robert starosta „Podstawy wytwarzania i obróbki
powłok kompozytowych w procesach regeneracji
elementów maszyn i urządzeń eksploatowanych
w środowisku wody morskiej”
Pod czas eks plo ata cji stat ków za cho dzą pro ce sy de gra da cji

ma te ria łów wy wo ła ne ko ro zyj nym od dzia ły wa niem śro do wi -
ska mor skie go. Uszko dze niom ko ro zyj nym ka dłu bów stat ków,
płetw ste ro wych, ru ro cią gów, wy mien ni ków cie pła za po bie ga
się po przez sto so wa nie po włok ma lar skich i ochro ny elek tro -
che micz nej.

Ko lej na roz pra wa ha bi li ta cyj na, au tor stwa Ro ber ta Sta ro sty,
do ty czy za sto so wa nia na try ski wa nia ciepl ne go w ce lu re ge ne -
ra cji czę ści ma szyn ty pu wa łek, zu ży tych w wy ni ku wy mu szeń
eks plo ata cyj nych, w śro do wi sku wo dy mor skiej lub in nych
cie czach agre syw nych po przez na try ski wa nie ciepl ne przy -
czep nych oraz od por nych na ko ro zję w wo dzie mor skiej po -
włok sto po wych lub kom po zy to wych.

NAJNOWSZE PUBlIKACJE
WYDAWNICTWA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
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W pię ciu roz dzia łach scha rak te ry zo wa no m.in. wła ści wo ści
na try ski wa nych ciepl nie po włok oraz wy bra ne me to dy ob ró -
bek wy koń cze nio wych, za war to oce nę wpły wu za sto so wa nej
tech no lo gii wy twa rza nia i ob rób ki wy koń cze nio wej na po ten -
cjal ne wła ści wo ści po włok kom po zy to wych o osno wie me ta lo -
wej, a tak że cha rak te ry sty kę wła ści wo ści eks plo ata cyj nych,
jak: wy trzy ma łość zmę cze nio wa sty ko wa, od por ność ko ro zyj -
na oraz zu ży cie tri bo lo gicz ne na gnia ta nych po włok.

� Piotr oskar czechowski„Nowe metody oraz modele
oceny jakości danych pomiarowych w sieciach
monitorujących zanieczyszczenia atmosfery”
Pu bli ka cja, bę dą ca roz pra wą ha bi li ta cyj ną au to ra, sta no wi

pró bę stwo rze nia no wej me to do lo gii oce ny ja ko ści da nych
po mia ro wych. Cho dzi o efek tyw ne wy ko rzy sta nie me to do lo gii
sto cha stycz nej i eks plo ra cyj nej w ta ki spo sób, aby w du żych
zbio rach da nych moż li we by ło za rów no wska za nie po je dyn -
czych po mia rów po dej rza nych o nie pra wi dło wość, osza co wa -
nie stop nia nie pew no ści, jak i wska za nie po ten cjal nych przy -
czyn ich wy stę po wa nia.

W sied miu roz dzia łach przed sta wio no m.in. zde fi nio wa ny
zbiór mier ni ków uwzględ nia ją cych przy czy ny po wsta wa nia
błę dów, ideę pro po no wa ne go roz wią za nia, wy ko rzy stu ją cą
mo de le sta ty stycz ne ja ko po ziom od nie sie nia w ko lej nych eta -
pach pro ce su oce ny, pro ce sy iden ty fi ka cji sa mych mo de li.
Na pod sta wie pro po no wa nej sys te ma ty ki nie pra wi dło wo ści,
zi den ty fi ko wa nych mo de li oraz ob li czo nych mier ni ków za pre -
zen to wa no syn te tycz ną mia rę ry zy ka nie pra wi dło wo ści po -
mia rów, przed sta wia jąc al go rytm jej ob li cza nia oraz wy bra ne
przy kła dy za sto so wa nia w ist nie ją cym sys te mie mo ni to rin gu
at mos fe ry. Omó wio no tak że im ple men ta cję nu me rycz ną pro -
po no wa nych me tod w au tor skim in for ma tycz nym sys te mie
ana li tycz nym oraz wy bra ne za gad nie nia in ży nie rii sys te mu
zwią za ne z dia gno sty ką da nych po mia ro wych.

Pu bli ka cja przed sta wia za sto so wa nia w znacz nej czę ści zna -
nych mo de li i me tod sta ty stycz nych i eks plo ra cyj nych w no -
wym uję ciu – ja ko apa ra tu ma te ma tycz ne go słu żą ce go ana li -
zie i oce nie ja ko ści se rii po mia ro wych i mo gą ce go sta no wić
pod sta wę kon struk cji no wej me to do lo gii dia gno sty ki w szer -
szej ska li.

� maria Śmiechowska, „Autentyczność 
i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości 
i bezpieczeństwa towarów”
Mo no gra fia przed sta wia wy bra ne za gad nie nia do ty czą ce

au ten tycz no ści to wa rów ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro -
duk tów żyw no ścio wych w aspek cie za pew nie nia ich ja ko ści
i bez pie czeń stwa. Cha rak te ry zu je in sty tu cje kon tro l ne i sys te -
my za rzą dza nia ja ko ścią. Opi su je kon tro lę żyw no ści w ska li
mię dzy na ro do wej oraz ko re la cje po mię dzy bez pie czeń stwem
żyw no ścio wym a bez pie czeń stwem żyw no ści.

Po nad to oma wia spo so by fał szo wa nia żyw no ści oraz wy bra -
ne me to dy ich iden ty fi ko wa nia ze wska za niem me tod ana li -
tycz nych, po twier dza ją cych au ten tycz ność pro duk tu. Uwzględ -
nia rów nież aspek ty praw ne i za cho wa nia klien tów. Wy ka zu je
tak że zna cze nie ta kich czyn ni ków, jak zna ko wa nie oraz sys te my
za pew nie nia ja ko ści w ba da niach nad au ten tycz no ścią pro duk -
tów żyw no ścio wych, m.in. mo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie. Zaj -
mu je się po nad to pro ble ma ty ką iden ty fi ko wal no ści to wa rów. 

Pu bli ka cja w du żym stop niu wy ko rzy stu je ak tu al ne za sa dy
pra wa żyw no ścio we go, za rów no unij ne go, jak i pol skie go, po -
słu gu jąc się bo ga tym ma te ria łem fak to gra ficz nym. God na po -
le ce nia dla stu den tów tech no lo gii żyw no ści i ży wie nia, to wa -
ro znaw stwa, die te ty ki i in nych.

� Zygmunt Górski, Andrzej Perepeczko „okrętowe kotły
parowe”
Pod ręcz nik prze zna czo ny dla stu den tów wy dzia łów me cha -

nicz nych uczel ni mor skich i ofi ce rów me cha ni ków okrę to -
wych.

Po zy cja sta no wi kon ty nu ację i roz wi nię cie te ma ty ki za war -
tej w książ kach An drze ja Pe re pecz ki i Ja nu sza Sta liń skie go
„Okrę to we ko tły i sil ni ki pa ro we” oraz An drze ja Pe re pecz ki
„Okrę to we ko tły pa ro we”, wy da nych przez Wy daw nic two
Mor skie w Gdań sku. Za wie ra teo re tycz ne pod sta wy pra cy ko -
tłów pa ro wych, pre zen tu je po dział głów nych ko tłów pa ro -
wych oraz ko tłów po moc ni czych, a tak że ma te ria ły sto so wa ne
w bu do wie ko tłów oraz ele men ty kon struk cyj ne ko tłów. Po -
nad to omó wio no tu urzą dze nia do opa la nia ko tłów, ar ma tu rę
i osprzęt ko tło wy, jak rów nież ob słu gę ko tłów na stat ku.

Pod ręcz nik przed sta wia tak że wy bra ne za gad nie nia nad zo -
ru, mon ta żu i prób okrę to wych ko tłów pa ro wych oraz ich kon -
ser wa cji i re mon tów. Pod kre śla za le ty pa ry ja ko czyn ni ka
grzew cze go i ja ko czyn ni ka na pę do we go me cha ni zmów po -
moc ni czych na stat kach, w związ ku z czym na le ży się spo dzie -
wać dal sze go roz wo ju bu do wy i eks plo ata cji okrę to wych ko -
tłów pa ro wych.

� Grzegorz skorek „Zbiór ćwiczeń cATiA V5”
Skrypt au tor stwa Grze go rza Skor ka ma na ce lu za po zna nie

czy tel ni ka z pro gra mem CATIA oraz z pod sta wo wym ze sta -
wem ofe ro wa nych na rzę dzi w ra mach pro jek to wa nia wspo -
ma ga ne go kom pu te ro wo. CATIA, zin te gro wa ny sys tem
CAD/CAM/FEM, któ ry po wstał w 1975 ro ku, jest za awan so wa -
nym sys te mem wspo ma ga nia prac in ży nier skich w prze my śle
lot ni czym, mo to ry za cyj nym, stocz nio wym, ma szy no wym i in -
nych.

Pu bli ka cja obej mu je za rów no teo rię z za kre su ob słu gi pro -
gra mu, jak i ćwi cze nia ze szcze gó ło wym omó wie niem m.in.
pro ce su mo de lo wa nia przy kła do wych ele men tów bry ło wych.

W czę ści pierw szej – teo re tycz nej – przed sta wio no po ję cie
szki cu, wią za nia i wy mia ro wa nia szki cu oraz po ję cie ele men -
tów kon struk cyj nych. Opi sa no rów nież in ne moż li wo ści sys te -
mu CATIA.

Część dru ga – ćwi cze nia – za wie ra 10 pro jek tów ry sun ko -
wych. Są to przy kła dy m.in. mo de lo wa nia bry ło we go, wy ko -
rzy sta nia mo du łu MES czy two rze nia ze spo łu z wcze śniej przy -
go to wa nych ele men tów.

W czę ści trze ciej omó wio no pod sta wy i za sa dy wy ko ny wa -
nia ry sun ków tech nicz nych.

Po zy cja pre zen tu je ma te riał, któ ry sta no wi pod sta wę za jęć
z Kom pu te ro wo Wspo ma ga ne go Pro jek to wa nia CAD, pro wa -
dzo nych na Wy dzia le Me cha nicz nym AM w Gdy ni.

Be ata Gnia do wicz
Wy daw nic two Aka de mii Mor skiej
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Zło żo ność po sta ci pro fe so ra, wie lo ra kość
je go pra cy i ta len tów zro dzi ła py ta nia:
o czym i o kim ma być ten film, któ re go re -
ali za cję za su ge ro wał rek tor prof. Piotr Ję -
drze jo wicz i Sto wa rzy sze nie Star szych Me -
cha ni ków Mor skich. O An drze ju Pe re pecz -
ce – czło wie ku mo rza czy o me cha ni ku 
okrę to wym i nie tu zin ko wym pe da go gu, jak
chcie li by je go wy cho wan ko wie, czy o eru -
dy cie i wspa nia łym ko le dze, jak wy ra ża ją się
o nim rek to rzy uczel ni? A gdzie po tęż ne pi -
sar stwo i nie co po ezji? Jak to wszyst ko po -

wią zać ze skom pli ko wa nym lo sem ro dzi ny
i po wo jen nej sy tu acji po li tycz nej, któ ra tak
bar dzo za wa ży ła na je go lo sie. Po nie waż jest
to po stać ży ją ca i po ru sza ją ca się mię dzy na -
mi, na le ży tak ją po ka zać, aby obro ni ła się
sa ma. Stąd ta dru ga część ty tu łu „…ży cie
mo je”. Czy nam się to uda ło, oce nią wi dzo -
wie. Au to rem zna ko mi tych zdjęć do fil mu
jest Je rzy Boj.

mi chał dą brow ski
re ży ser fil mu

To tytuł filmu, poświęconego jednej z najznakomitszych postaci, związanej z polskim
powojennym szkolnictwem morskim. Lwowianin z urodzenia, człowiek morza z wyboru,

pedagog i pisarz z potrzeby serca i talentu. Najpierw uczeń, później wykładowca i nauczyciel
akademicki i dziekan Wydziału mechanicznego. 

Andrzej Perepeczko – życie moje
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mój wymarzony spitsbergen

Kon kurs, prze pro wa dzo ny w ra mach pro jek tu Edu -
scien ce, współ re ali zo wa ny jest przez In sty tut Geo fi zy ki
PAN za rzą dza ją cy pol ską sta cją ba daw czą na ark tycz nej
wy spie. Ho no ro wi pa tro ni to Mi ni ster stwo Edu ka cji
Na ro do wej oraz Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go. Kon kurs skła dał się z trzech eta pów, pod czas
któ rych uczest ni cy mu sie li wy ka zać się wie dzą z za kre -
su przed mio tów ma te ma tycz no -przy rod ni czych, umie -
jęt no ścią roz wią zy wa nia za dań pro ble mo wych oraz za -
pre zen to wać sie bie ja ko od kryw cę -na ukow ca. Zgło si ło
się 300 uczniów ze szkół bio rą cych udział w pro jek cie
Edu scien ce.
W trzy ty go dnio wą wy pra wę „Ho ry zon tem II” wy ru szy li
ucznio wie: Piotr Krzy ża niak z I li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Bo le sła wa Krzy wo uste go w Gło go wie, Ka rol

Łuszcz z I li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ka zi mie rza
Bro dziń skie go w Tar no wie oraz Mar cin let ki man
z Tech ni kum nr 2, ZSZ nr 1 w Dział do wie.
Rejs i ty go dnio wy po byt na Spits ber ge nie po zwo li ły im
zwe ry fi ko wać ma rze nia z po lar ną rze czy wi sto ścią i po -
zo sta wi ły nie za tar te wspo mnie nia: „To był na praw dę
fan ta stycz ny czas – wię cej niż mó wi ła nam wy obraź nia.
Spits ber gen to kra ina ma gicz na. Kra jo bra zy, lo dow ce,
po któ rych cho dzi li śmy, cha ty tra pe rów, w któ rych no -
co wa li śmy, tam się po pro stu chce być. Kli mat na sa mej
sta cji, lu dzie tam pra cu ją cy – czu li śmy się wśród nich
świet nie …” – to pierw sze wra że nia po za cu mo wa niu
w Gdy ni. 

Alek san der Gosk

„HORYZONT II”

statek badawczo-szkoleniowy „Horyzont ii” Akademii morskiej w Gdyni, podczas czerwcowej
podróży na daleką północ, miał na pokładzie, obok grupy polarników i zaopatrzenia dla polskiej

stacji polarnej PAN na spitsbergenie, 20 studentów Wydziału elektrycznego, odbywających
praktykę morską, oraz trójkę uczniów szkół średnich – zwycięzców ogólnopolskiego konkursu

„mój wymarzony spitsbergen”. 
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Ce lem te go rocz ne go spo tka nia by ło omó wie nie sze -
rzej za gad nie nia ochro ny praw stu den ta. Kwe stia ta już
od lat jest pod no szo na przez Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, Par la ment Stu den tów RP oraz
sa mo rzą dy stu denc kie i wła dze uczel ni w ca łym kra ju.
Mi mo to pro blem na dal jest ak tu al ny, po nie waż wy stę -
pu ją roz bież no ści w ro zu mie niu te go za gad nie nia przez
wszyst kie za in te re so wa ne stro ny. Ro sną ca ilość roz wią -
zań le gi sla cyj nych i in sty tu cjo nal nych na po zio mie cen -
tral nym nie za wsze prze kła da się na prak ty kę w ośrod -
kach aka de mic kich. Pro jek ty ta kie, jak Kar ta Praw Stu -
den ta oraz obo wiąz ko we szko le nia z praw stu den ta,
prze pro wa dza ne przez eks per tów Par la men tu Stu den -
tów RP, na dal nie funk cjo nu ją w peł ni. Tym bar dziej
za sad ne wy da wa ło się spo tka nie człon ków sa mo rzą -
dów stu denc kich z ca łe go kra ju i pod ję cie de ba ty.

Pod czas pierw sze go pa ne lu przed sta wio no dzia ła nia
rzecz ni ka praw stu den tów oraz omó wio no naj częst sze
błę dy, jak i do bre prak ty ki sto so wa ne przez pol skie i za -
gra nicz ne uczel nie w or ga ni za cji pro ce su dy dak tycz ne -
go. Rzecz nik praw stu den ta Adam Szot szcze gó ło wo
ana li zo wał po szcze gól ne przy kła dy i oma wiał je
na pod sta wie prze pi sów pra wa. Każ dy z uczest ni ków
mógł za da wać py ta nia i za głę bić się w da ny pro blem.
Dru gi pro wa dzą cy – Ma ciej Mar kow ski, zwró cił uwa gę
na pro blem ja ko ści kształ ce nia, na ko niecz ność uczest -
nic twa stu den tów przy two rze niu pro gra mów na ucza -
nia oraz na naj waż niej sze pra wo stu den ta do rze tel ne -
go kształ ce nia. Pre le gent rów nież przed sta wił naj istot -
niej sze i naj częst sze błę dy, ja kie wy stę pu ją na uczel -
niach wyż szych w kra ju. Tym sa mym uczest ni cy mo gli
stwier dzić, czy ta kie do ty czą ich uczel ni. 

Ko lej ny warsz tat był po pro wa dzo ny przez dwoje 
eks per tów ds. stu denc kich PKA – Grze go rza Ko ło dzie ja
oraz Do mi ni kę Tracz, któ rzy nie zwy kle in te re su ją co
przed sta wi li pra cę eks per tów. Pa dło wie le py tań,

przed sta wia no od mien ne punk ty wi dze nia  oraz róż ne
spo so by ich roz wią zy wa nia. Du żą ak tyw no ścią wy ka za -
ła się de le ga cja z Uni wer sy te tu Łódz kie go oraz stu den -
tów z Par la men tu Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, re pre -
zen to wa na m.in. przez prze wod ni czą cą PS AMG Mał go -
rza tę Ma li now ską oraz prze wod ni czą cą Uczel nia nej Ko -
mi sji Sty pen dial nej We ro ni kę Żół kow ską.

Z ra cji spe cy fi ki uczel ni PS AMG wybrało ja ko miej sce
kon fe ren cji po kład pro mu „Ste na Sprit”, któ ry pły nął
na tra sie Gdy nia–Karls kro na–Gdy nia, a głów nym or ga -
ni za to rem był stu dent Wy dzia łu Me cha nicz ne go Pa weł
Ciosk. Uro ki rej su po Bał ty ku oraz atrak cje do stęp ne
na po kła dzie spo tka ły się z uzna niem uczest ni ków oraz
pre le gen tów. Dzię ki stu den to wi Wy dzia łu Na wi ga cyj -
ne go – Se ba stia no wi Osso liń skie mu – moż li we by ło
zwie dze nie most ka na wi ga cyj ne go, co dla stu den tów
z cen tral nej i po łu dnio wej Pol ski by ło nie za po mnia nym
prze ży ciem.

małgorzata malinowska i Paweł ciosk
Parlament Studentów

Na pokładzie promu stena Line w dniach 18−20 października odbyła się konferencja
„ochrona praw studentów przy wykorzystaniu istniejących i postulowanych rozwiązań”.

organizatorem był Parlament studentów Akademii morskiej w Gdyni oraz zaprzyjaźniona
Fundacja studentów i Absolwentów uczelni Wyższych Pomeranian students’ coalition. Projekt

został dofinansowany ze środków ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego w ramach zadania
publicznego „organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

uczestnikami były samorządy studentów m.in. uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytetu
Śląskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Akademii marynarki Wojennej w Gdyni 

oraz Politechniki koszalińskiej.

ochrona praw studentów 
przy wykorzystaniu istniejących 

i postulowanych rozwiązań

PARlAMENT STUDENTóW AKADEMII MORSKIEJ 
W GDYNI 
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W so bot ni ra nek 31 sierp nia aż 270 uczest ni ków za -
pa ko wa ło się do au to ka rów w Gdy ni oraz Gdań sku
i wy ru szy ło w po dróż do Mi ko sze wa. In te gra cja roz po -
czę ła się już w dro dze, a ko lej ne go dzi ny ro dzi ły co raz
to now sze zna jo mo ści. 

Pro gram Adap cia ka ob fi to wał w wie le roz ma itych
atrak cji. Spra gnie ni eks tre mal nych wra żeń uczest ni cy
mo gli wziąć udział w pa int bal lu, ty rol ce, warsz ta tach
sztuk wal ki oraz spraw dzić swo je umie jęt no ści bu dow -
ni cze w za ba wie „skrzyn ki”. Wspi nacz ka po skrzyn kach
wy da je się ba nal na, jed nak pod czas za da nia wy zwa la ją
się w czło wie ku skraj ne do zna nia, zwią za ne z wy so ko -
ścią, ko niecz no ścią utrzy ma nia rów no wa gi, ilo ścią
skrzy nek, na któ rych stoi uczest nik, oraz z tym, jak się
skoń czy wspi nacz ka. Naj waż niej szym aspek tem gry jest
do kła da nie ko lej ne go po zio mu wie ży bez do ty ka nia
zie mi przez uczest ni ka. 

Zorganizowano rów nież warsz ta ty fo to gra ficz ne i ta -
necz ne. Wy ko rzy sta nie moż li wo ści ośrod ka, z do miesz -
ką kre atyw no ści ka dry sa mo rzą dów trzech uczel ni, za -
owo co wa ło zor ga ni zo wa niem licz nych za wo dów spor -
to wych, gier pla żo wych oraz za baw in te gra cyj nych, jak:
ka ra oke, wie czor ki fil mo we, can tus, flan ki i wie le in -
nych. Każ dy dzień koń czy ła im pre za te ma tycz na.
Pierw sze go wie czo ru by ła za ba wa ha waj ska wraz z si -
lent di sco, ko lej ne go sex chan ge par ty, pod czas któ re -
go pa no wie mie li szan sę prze brać się w dziew czę ce
łasz ki, a pa nie mo gły po czuć się męż czy zna mi. W po -
nie dział ko wy wie czór od by ło się nie zwy kle śmiesz ne

kicz par ty, a ostat nie go dnia whi te T -shirt par ty. Przy -
szli stu den ci mie li nie by wa łą oka zję prze żyć swo ją
pierw szą w ży ciu se sję, a wśród za li cza nych przed mio -
tów zna la zły się: in ży nier ska kre atyw ność, sztucz na in -
te li gen cja, me cha ni ka pły nów, in ży nie ria wy twa rza nia
otwo rów itd., lecz naj bar dziej za pa da ją ca w pa mięć by -
ła wi zy ta w dzie ka na cie, gdzie aby uzy skać in deks, na -
le ża ło za śpie wać al bo zro bić fi koł ka. Obóz za koń czo ny
był bie giem na dez orien ta cję z tra dy cyj nym chrztem
oraz ogni skiem.

Od by ła się tak że wi zy ta i krót ki wy kład na te mat
funk cjo no wa nia Aka de mii Mor skiej, pro wa dzo ny przez
pro rek to ra ds. kształ ce nia dr. inż. Mi ro sła wa Cze chow -
skie go oraz dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr.
hab. inż. Ja nu sza Za ręb skie go. 

Nie ste ty wszyst ko, co do bre, szyb ko się koń czy i tak
by ło tym ra zem. Jed nak wie my, że tych kil ka dni przy -
nio sło wie le ko rzy ści przy szłym stu den tom wszyst kich
uczel ni − po cząw szy od na wią za nia war to ścio wych re -
la cji, po przez za po zna nie się z roz ma ity mi moż li wo ścia -
mi roz wo ju za rów no w struk tu rach uczel ni, jak i po za
ni mi, na kształ to wa niu umie jęt no ści mięk kich koń cząc.
Opi nie, z ja ki mi spo tka li się or ga ni za to rzy na za koń cze -
nie obo zu, jed no znacz nie wska zu ją, że ta kie ini cja ty wy
jak Adap ciak są po trzeb ne i waż ne za rów no dla no wo
przy ję tych stu den tów, or ga ni za to rów, jak i dla ca łej
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

małgorzata malinowska i Paweł ciosk
Parlament Studentów

Tradycji musiało stać się zadość, dlatego, jak co roku, wspólnymi siłami samorządy studentów
trzech trójmiejskich uczelni: Akademii morskiej, Akademii marynarki Wojennej oraz Politechniki

Gdańskiej zorganizowały obóz integracyjno-adaptacyjny dla studentów pierwszego roku.
Główną ideą, przyświecającą imprezie, była pomoc nowo przyjętym studentom w odnalezieniu

się w strukturach uczelni oraz szeroko rozumianym środowisku akademickim poprzez
nawiązanie nowych wartościowych relacji. 

silent disco i bieg na dezorientację
ADAPCIAK 2013
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Podróż w czasie

W Osa ce, pod czas 12 dni po by tu, prze wi nę ło się
przez po kład po nad 200 tys. go ści. „Dar Mło dzie ży”
po raz pierw szy prze kro czył rów nik, co uho no ro wa -
no 16.12.1983 r. tra dy cyj nym chrztem rów ni ko wym.
Do Gdy ni wró cił 23 lu te go 1984 r.

Po 89 dniach po dró ży, 18 paź dzier ni ka, za cu mo wał
przy na brze żu w por cie do ce lo wym. W Osa ce po wi ta ły
go go rą ce okla ski ze bra nych na na brze żu tłu mów
i wiel kie bu kie ty pięk nych kwia tów. Pra wie dwu ty go -
dnio wy po byt zo stał bar dzo in te re su ją co za pla no wa ny
przez go spo da rzy mia sta. Naj bar dziej atrak cyj nym mo -
men tem uro czy sto ści by ła, rzad ko już spo ty ka na
na świe cie, pa ra da wiel kich ża glow ców.

Na spo tka niu by ło we so ło, ro dzin nie i re flek syj nie:
mie li wte dy po 19−20 lat, dzi siaj ocie ra ją się o pięć -
dzie siąt kę. Aka de mia Mor ska udo stęp ni ła im po kład
„Da ru Mło dzie ży”, na któ rym spę dzi li wów czas pierw -
sze siedem mie się cy swej mor skiej ka rie ry – w ma ju
1983 r. zda li ma tu rę, w czerw cu eg za mi ny do Wyż szej
Szko ły Mor skiej, a w lip cu na „Da rze Mło dzie ży” pły nę -
li już w wiel ki, nie zna ny świat. Śla da mi Con ra da, przez
sie dem mórz, trzy oce any po że glo wa li na Da le ki
Wschód. To był tak że ca ły se mestr na uki, ko lo kwia, eg -
za mi ny na po kła dzie ża glow ca.

Po pły nę ło ich 130, głów nie no wo  przy ję tych stu den -
tów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go z gdyń skiej WSM-ki, ale
tak że gru pa ze Szcze ci na. Po 30 la tach na „Da rze Mło -
dzie ży” po ja wi ło się trzy dzie stu, nie któ rzy z żo na mi.
Ale by li tak że: I ofi cer z tam tej po dró ży Hen ryk Śnie -

goc ki, III ofi cer Mi ro sław Rudz ki i star szy ma ry narz Bru -
non Bo rów ka – wszy scy od lat ka pi ta no wie że glu gi
wiel kiej. Ka pi ta nów by ło zresz tą wie lu te go wie czo ra
na „Da rze”. Bo stu den ci z Osa ki to już tak że ka pi ta no -
wie – tan kow ców, ma sow ców, stat ków pa sa żer skich,
pi lo ci, eks per ci mor skich spe cjal no ści. Choć nie wszy -
scy, bo jak sza cu ją, na mo rzu po zo sta ła ok. po ło wa
z ich rocz ni ka. W spo tka niu za po śred nic twem in ter ne -
tu uczest ni czy ło ich zresz tą wię cej, po zdra wia li „Dar”
z róż nych miejsc świa ta. Po zdro wie nia pod ko mend nym
prze słał tak że ów cze sny ko men dant kpt. ż. w. Ta de usz
Olech no wicz. 

W sa lo nie ko men dan ta i me sie za ło go wej wra ca ły
wspo mnie nia z por tów i ku bry ków. O ko le gach, sztor -
mach, pol sko -ja poń skich mał żeń stwach, chrzcie rów ni -
ko wym, dra ma tycz nym, choć szczę śli wym upad ku z rei,
wiel kiej pa ra dzie mor skiej w Osa ce. Po wej ściu
pod peł ny mi ża gla mi do por tu we wnętrz ne go, w cią gu
do słow nie kil ku se kund sprząt nę li wszyst kie płót na.
Do dzi siaj pa mię ta ją sza leń czy aplauz, nie milk ną cą
owa cję ty się cy wi dzów ob ser wu ją cych ten pro fe sjo nal -
ny po pis. „To by ła zna ko mi ta, per fek cyj nie wy szko lo na
eki pa” – przy po mi na kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki – dzi -
siaj pro rek tor ds. mor skich, pro fe sor Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Umó wi li się na ko lej ne spo tka nia – bo tam ta
po dróż, „Dar Mło dzie ży” i uczel nia zaj mu ją waż ne
miej sce w ich ży cio ry sach. 

Alek san der Gosk

W 30. rocznicę pierwszego wielkiego rejsu „daru młodzieży”spotkali się na pokładzie uczestnicy
tamtej wyprawy. rejs rozpoczął się 22 lipca 1983 r. Podczas 217 dni żaglowiec przeszedł 

28 065 mm, zawijając na trasie do Lizbony, Port saidu, djibouti, colombo, singapuru, osaki,
Yokohamy, Nachodki, szanghaju, manili, Penangu, colombo, malagi, rotterdamu. 

30 lAT TEMU W OSACE
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X OGólNOPOlSKA KONFERENCJA NA „POGORII” 

Na szą uczel nię re pre zen to wa li: pro fe sor Wie sław Ta -
reł ko (peł nią cy funk cję ka pi ta na), mgr inż. Krzysz tof
Rudz ki oraz stu den ci Ka mil Do pke i Mi chał Ju blew ski,
któ rzy w ra mach kon fe ren cji przed sta wi li pro jekt Na -
uko we go Ko ła „Na uti ca” „Skim mer” – no wa tor skie
urzą dze nie do usu wa nia za nie czysz czeń ole jo wych”.

Te go rocz ny rejs za czął się w Se tu bal – mie ście sa te lic -
kim li zbo ny, od da lo nym od sto li cy Por tu ga lii o 30 km
w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim. Pierw szy dzień
po świę co ny był na za po zna nie się za ło gi z ża glow cem,
od by cie nie zbęd nych szko leń oraz prze ćwi cze nie pod -
sta wo wych alar mów, tak by wy cho dząc w mo rze, każ -
dy wie dział, co na le ży do je go obo wiąz ków. Po mi mo
sto sun ko wo nie  naj lep szych wa run ków wietrz nych, da -
ne nam by ło prze żyć nie je den alarm do ża gli. Kto kie -
dy kol wiek pły nął na ta kim ża glow cu jak „Po go ria”, wie
o czym mó wi my. Jest to re we la cyj ne uczu cie, za pew -
nia ją ce dresz czyk emo cji, gdy sły szy się gło śne wy cie
dzwon ka i po krzy ki wa nie: „Alarm do ża gli! Wszyst kie
rę ce na po kład!”.

Po mi mo mor skie go chło du i wie ją ce go od dzio bu
wia tru, każ dy po ra nek roz po czy nał się uro czy stym pod -
nie sie niem ban de ry i od pra wą, po któ rej ca ła za ło ga
wra ca ła do swo ich obo wiąz ków i peł nio nych wacht.
W związ ku z tym, że  po za koń cze niu kon fe ren cji „Po go -
ria” mia ła wziąć udział w zlo cie ża glow ców l'Ar ma -
da 2013, na po kła dzie, oprócz wacht na wi ga cyj nych,
pra co wa ła tak że wach ta bos mań ska pod opie ką I ofi ce -
ra Hen ry ka Czer niec kie go, któ rej za da niem by ło utrzy -
ma nie bla sku te go pięk ne go ża glow ca.

W cza sie ca łe go rej su co dzien nie wy stę po wa li  ko lej -
ni  pre le gen ci, wy gła sza ją cy swo je re fe ra ty. Pre lek cje
po dzie lo ne by ły na trzy blo ki te ma tycz ne: dy na mi ka
i kon struk cja, tech ni ki po mia ro we i ma te ria ły kon struk -
cyj ne oraz sys tem czło wiek – jacht – śro do wi sko.

Nie wąt pli wą atrak cją dla wszyst kich uczest ni ków rej -
su by ły por ty, do któ rych za wi ja ła „Po go ria”. 

W la Co ruñie mo gli śmy po sma ko wać do sko na łych
owo ców mo rza oraz świe żych cy tru sów. Mie li śmy rów -
nież oka zję po znać lu dzi za miesz ku ją cych ten bo ga ty
kul tu ro wo re gion oraz po czuć kli mat hisz pań skich wie -
czo rów. Wy spa Jer sey przy wi ta ła nas słoń cem, swo -
imi 6-me tro wy mi pły wa mi oraz przy jem nym kli ma tem
bry tyj skie go mia stecz ka. Na szym por tem do ce lo wym
by ło, po ło żo ne nad Se kwa ną, ma low ni cze Hon fleur.
Tam spo tka li śmy się z wie lo ma ża glow ca mi z ca łe go
świa ta – m.in. z na szym „Da rem Mło dzie ży”.

Naj lep szym pod su mo wa niem tej przy go dy ży cia są
sło wa jed ne go z naj bar dziej do świad czo nych uczest ni -
ków rej su, któ ry już po raz dzie sią ty brał udział w ty tu -
ło wej kon fe ren cji. Cu mu jąc w do ce lo wym por cie, po -
wie dział:

– Rejs się koń czy. Co ko mu dał? Jed nym w kość, dru -
gim do my śle nia. Wszyst kim wra że nia. Nie oce nio ne.

To praw da. Dał nam wra że nia, dzię ki któ rym już te -
raz wie my, że nie był to nasz ostat ni mor ski rejs pod ża -
gla mi! 

michał Jublewski
kamil dopke

Już od dziesięciu lat na przełomie maja i czerwca „Pogoria” gości na swym pokładzie osoby 
ze środowiska akademickiego, które łączy jedna pasja – żeglarstwo. W tegorocznej edycji

konferencji (25.05.2013 – 07.06.2013) wzięli udział studenci i pracownicy naukowi Politechniki
Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej 

w krakowie, oraz Akademii morskiej w Gdyni. 

o problemach naukowo-technicznych 
w wyczynowym sporcie żeglarskim
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Po cząt ki por tu we Wła dy sła wo wie się ga ją 1938 ro ku,
gdy w Wiel kiej Wsi od da no do użyt ku port ry bac ki na -
zwa ny Wła dy sła wo wem. Szyb ko oka za ło się, że by ła to
nad wy raz uda na in we sty cja. Po II woj nie świa to wej
port Wła dy sła wo wo zo stał głów ną ba zą flo ty ry bac kiej
na po łu dnio wym brze gu Mo rza Bał tyc kie go. Da wał
schro nie nie ku trom ka szub skich ry ba ków oraz pły wa ją -
cym jed nost kom, bę dą cym wła sno ścią przed się biorstw
pań stwo wych, np. „Szku ne ro wi”. Na je go te re nie pra -
cę zwią za ną z prze twór stwem ryb oraz stocz nią zna leź li
nie tyl ko miesz kań cy Wiel kiej Wsi, ale i ca łe go ob sza ru
obec ne go po wia tu puc kie go. Od dzia ły wa nie mia sto -
twór cze por tu by ło tak du że, że w ro ku 1952 do tych -
cza so wą na zwę jed nost ki ad mi ni stra cyj nej Wiel ka
Wieś – Hal le ro wo zmie nio no na Wła dy sła wo wo.

Dziś ro la por tu we Wła dy sła wo wie  jest na dal nie
do prze ce nie nia. Oprócz za dań ty po wo por to wych, do -
szły no we, zwią za ne z sze ro ko po ję tą tu ry sty ką mor ską.
Na je go te re nie znaj du je się przy stań  że glar ska, w któ -
rej od ma ja do paź dzier ni ka cu mu ją róż ne go ro dza ju
jach ty spor to we oraz ża glow ce. In we stu jąc w no wo cze -
sność, nie na le ży rów nież za po mi nać o tra dy cji. Naj -
star szy sta tek pod pol ską ban de rą jest eks plo ato wa ny
wła śnie w por cie Wła dy sła wo wo. Ho low nik „Fra nuś”
dziel nie peł ni służ bę na wo dach Bał ty ku już od 1905
ro ku (w la tach 30. był ho low ni kiem gdyń skiej fir my
„Pol ska rob”).

Z oka zji 75-le cia por tu we Wła dy sła wo wie Ko ło Na -
uko we „Na uti ca” wy róż nio ne zo sta ło spe cjal nym me -
da lem oko licz no ścio wym. Na si stu den ci od dwóch lat
uczest ni czą w wy da rze niach zwią za nych z dy na micz -
nym roz wo jem por tu oraz je go za rząd cy  – fir my „Szku -
ner”. Stocz nia re mon to wa, któ ra jest szyb ko roz wi ja ją -
cą się czę ścią „Szku ne ra”, da je na szym stu den tom moż -
li wość za po zna nia się z no wy mi tech no lo gia mi, zwią za -
ny mi z re mon ta mi stat ków. Dzię ki wło da rzom spół ki,
a przede wszyst kim pre zes lu cy nie Bo ike -Chmie liń skiej,
ist nie je moż li wość pod ję cia da le ko sięż nej współ pra cy
zwią za nej z prak ty ka mi i sta ża mi za wo do wy mi dla na -
szych stu den tów.

Wszyst kim pra cow ni kom por tu we Wła dy sła wo wie
oraz fir mie „Szku ner” ży czy my ko lej nych 75 lat, któ re
wpły ną na roz wój go spo dar czy Wła dy sła wo wa i po wia -
tu puc kie go. 

człon ko wie ko ła Na uko we go „Na uti ca”

Port we Władysławowie 22 czerwca 2013  r. obchodził 75-lecie powstania. uroczystości
brylantowego jubileuszu uświetniło wielu gości. Przybyli między innymi przedstawiciele władz

lokalnych oraz państwowych. Nie zabrakło również reprezentantów Akademii morskiej w Gdyni,
w szczególności prorektora ds. morskich – dr. inż. kpt. ż. w. Henryka Śniegockiego, prof. nadzw.

AmG oraz studentów koła Naukowego „Nautica”.

AmG na brylantowym jubileuszu

PORT WE WŁADYSŁAWOWIE

Mgr inż. Włodzimierz Kończewicz z Wydziału Mechanicznego
AMG i starosta pucki Wojciech Dettlaff
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To były piękne dni…

Wszyst ko za czę ło się jed nak dzień wcze śniej. 16 ma -
ja w au li Aka de mii Mor skiej od by ły się bo wiem pierw -
sze w hi sto rii wy bo ry Miss Del fi na liów. O mia no to ry -
wa li zo wa ły stu dent ki naj więk szych uczel ni pu blicz nych
w Gdy ni. Naj pięk niej szą z gro na dwu na stu kan dy da tek
zo sta ła stu dent ka dru gie go ro ku pe da go gi ki w Aka de -
mii Ma ry nar ki Wo jen nej – Ka ro li na Gó rak. Dru gą
w kon kur sie, czy li pierw szą wi ce miss, by ła Da ria Sło -
niec z Aka de mii Mor skiej. Ty tuł miss pu blicz no ści,
a tak że miss in ter nau tów, po wę dro wał do Syl wii Wi -
śniew skiej (AMW). Wy bo ry, któ re od by ły się w Au li im.
Ta de usza Me is sne ra, przy cią gnę ły rze sze wi dzów. Sa la
by ła za peł nio na do ostat nie go miej sca, co mia ło bar -
dzo do bry wpływ na at mos fe rę ple bi scy tu. 

Na stęp ne dni fe sti wa lu upły nę ły pod zna kiem wy stę -
pów za pro szo nych gwiazd. Tra dy cyj nie miej sce kon cer -
tów znaj do wa ło się na bo isku przy sa li gim na stycz nej
na kam pu sie Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. By li śmy

świad ka mi wie lu zna ko mi tych kon cer tów − wy stą pi li:
Oby wa tel MC, Bez Cen zu ry, Bez i mien ni, JWP, So bo ta,
Hemp Gru, Bas Taj pan & Bob One, Pe zet, Ja mal, Grub -
son & BRK. Bez cie nia wąt pli wo ści or ga ni za to rzy po sta -
ra li się o gwiaz dy z naj wyż szej pół ki z seg men tu hip -
-hop oraz reg gae. 

– Dwa dni wy ję te z ży cia, ale by ło war to. To by ły
mo je pierw sze Del fi na lia i od ra zu uda ne. Nie strasz ny
był na wet deszcz, któ ry choć prze go nił tro chę lu dzi dru -
gie go dnia, to jed nak póź niej spra wił, że kon cer ty by ły
jesz cze bar dziej wy jąt ko we – mó wił Adam, stu dent
pierw sze go ro ku z Aka de mii Mor skiej.

Rów no le gle or ga ni zo wa ne by ły za wo dy spor to we.
W po ro zu mie niu oraz we współ pra cy z Aka de mic kim
Związ kiem Spor to wym przy Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni, w so bo tę oraz nie dzie lę stu den ci ry wa li zo wa li ze so -
bą m.in. w pił ce noż nej ha lo wej i w mi ni ba ske cie,
a na miej skiej pla ży – w siat ków ce pla żo wej.

Del fi na lia to wy da rze nie, któ re wcią ga ca łe mia sto,
nie tyl ko stu den tów, ale rów nież miesz kań ców Gdy ni,
sta jąc się tym sa mym do sko na łą re kla mą Aka de mii
wśród przy szłych kan dy da tów na stu dia.

Fe sti wal stu denc ki nie był by jed nak moż li wy, gdy by
nie je go or ga ni za to rzy, któ ry mi by li: Fun da cja Po me ra -
nia Stu dents’ Co ali tion, Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen nej
oraz Aka de mia Mor ska, któ ra jest go spo da rzem Del fi -
na liów.

Rok 2013 był uda ny. W przy szłym ro ku cze ka nas
z pew no ścią jesz cze wię cej emo cji i prze żyć. Do zo ba -
cze nia na Del fi na liach 2014!

małgorzata malinowska i Paweł ciosk
Parlament Studentów

Tytułowe słowa z piosenki eugena raskina doskonale opisują to, co działo się w dniach 17−18
maja 2013 roku na kampusie Akademii morskiej w Gdyni. delfinalia, czyli gdyńskie juwenalia,
po raz kolejny wypadły znakomicie, gromadząc w przeciągu dwóch dni koncertowych prawie

30 tys. osób.

GDYŃSKI FESTIWAl KUlTURY STUDENCKIEJ 
– DElFINAlIA 2013
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innowacje w infrastrukturze logistycznej

Ofi cjal ne roz po czę cie kon fe ren cji  na stą pi ło 21 kwiet -
nia w bu dyn ku Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go AMG. Ze bra -
nych go ści przy wi ta li: wi ce pre zy dent Gdyni Michał Guć,
pro dzie kan Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw -
stwa dr To masz Owcza rek oraz przed sta wi ciel Ka te dry
lo gi sty ki Mor skiej dr Sła wo mir Droź dziec ki. 

Kon fe ren cja zgro ma dzi ła 140 stu den tów z na stę pu ją -
cych kół na uko wych: Stu denc kie Ko ło Na uko we lo gi sty -
ki i In no wa cji lOGIN – Uni wer sy tet Łódz ki, Ko ło Na uko -
we „Uni -lo gi stics” – Uni wer sy tet Łódz ki, SKNl „lo gi sti
CAD” – Po li tech ni ka Ślą ska, Na uko we Ko ło lo gi sty ki
„Pro&log” – Wyż sza Szko ła Ban ko wa w To ru niu, Wy -
dział Fi nan sów i Za rzą dza nia w Byd gosz czy, Ko ło Na -
uko we lo gi sty ki i Trans por tu – Aka de mia Mor ska
w Szcze ci nie, Ko ło Na uko we „lo gi sty ka” – Po li tech ni ka
Po znań ska, Ko ło Na uko we Stu den tów lo gi sty ki – Aka -
de mia Obro ny Na ro do wej w War sza wie, Stu denc kie
Ko ło lo gi sty ki Sto so wa nej – Po li tech ni ka War szaw ska,
Ko ło Na uko we Trans por tu oraz Ko ło Za rzą dza nia i In ży -
nie rii Pro duk cji – Po li tech ni ka Kra kow ska, Ko ło Na uko -
we „lo gi sty ka” – Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej -
skie go w War sza wie, Stu denc kie Ko ło Na uko we lo gi sty -
ki AElOGIC – Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu,
Ko ło Na uko we lo gi sty ki Spo łecz nej – Uni wer sy tet Eko -
no micz ny we Wro cła wiu, Eu ro pej skie Ko ło lo gi stycz ne
FENIKS – Po li tech ni ka Ślą ska, Mło dzi lo gi sty cy – Po li -
tech ni ka Ślą ska, SKN OPTEAM – Uni wer sy tet Łódz ki,
Ko ło Na uko we Mło dych lo gi sty ków „Just in Ti me „–
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa im. An ge lu sa Si -
le siu sa w Wał brzy chu, Ko ło Na uko we lOGISTICS – Po li -
tech ni ka Wro cław ska, Stu denc kie Na uko we Ko ło lo gi -
sty ki „Corlog” – Wyż sza Szko ła lo gi sty ki w Po zna niu,
Stu denc kie Ko ło Na uko we Ana liz Ryn ko wych – Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu, Ko ło Na uko we lo gi -
sty ki lOGITOR – Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To -
ru niu, Ko ło Na uko we lo gi sty ki Sto so wa nej – Woj sko wa
Aka de mia Tech nicz na w War sza wie, Ko ło Na uko we lo -
gi sty ki TIlOG – Po li tech ni ka Kra kow ska, Ko ło Na uko we
„logUS” – Uni wer sy tet Szcze ciń ski, Na uko we Ko ło
„Hos sa” – Aka de mia Mor ska w Gdy ni. W tym ro ku już
po raz dru gi zo stał zor ga ni zo wa ny kon kurs na naj lep szą
pra cę. Te ma tem prze wod nim by ły „In no wa cje w in fra -
struk tu rze lo gi stycz nej”. W fi na le za pre zen to wa no
osiem prac. Po nie zwy kle in te re su ją cych re fe ra tach ka -
pi tu ła kon kur so wa, w skład któ rej wcho dzi li: dr Sła wo -

mir Droź dziec ki, dr Sła wo mir Ski ba oraz An na Hof f -
mann, wy bra ła trzy pra ce. Trze cie miej sce za ję ło Ko ło
Na uko we Stu den tów lo gi sty ki za re fe rat Mo ni ki No wo -
rol nik i Ka ro li ny Cie śliń skiej pt. „In no wa cje w ce lu skró -
ce nia cza su ko mi sjo no wa nia za mó wień. Wy ko rzy sta nie
w ma ga zy no wa niu pick -by -vi sion i fi sh bo ne”. Dru gie
miej sce za ję ło SNKl „Corlog” za re fe rat Ja ku ba Frąt cza -
ka, Kon ra da Star czyń skie go oraz Mar ty Ku paj pt. „Efek -
tyw na ob słu ga pa sa że rów czyn ni kiem de ter mi nu ją cym
mię dzy na ro do we por ty lot ni cze do wpro wa dza nia in -
no wa cyj nych roz wią zań”. Za szczyt ne pierw sze miej sce,
za re fe rat pt. „No wo cze sne me to dy skła do wa nia w naj -
więk szym ma ga zy nie na świe cie Kan sas Ci ty”, zdo by li:
Ża ne ta Bo da siń ska, Mo ni ka Flu der, Da riusz Wnęk oraz
Ma riusz Król z Ko ła Trans por tu oraz Ko ła Za rzą dza nia
i In ży nie rii Pro duk cji z Politechniki Kra kow skiej.

Na stęp nym punk tem pro gra mu by ła nie spo dzian -
ka – wy ciecz ka po por cie w Gdy ni stat kiem „Dra gon”,
pod czas któ rej mie li śmy oka zję po słu chać o hi sto rii
por tu oraz zo ba czyć wszyst kie ter mi na le.

Po uda nym dniu wszy scy uczest ni cy kon fe ren cji sta -
wi li się na ter mi na lu pro mo wym Ste na li ne, by roz po -
cząć dłu go wy cze ki wa ny rejs w stro nę Szwe cji. Pierw szy
dzień za koń czył się im pre zą in te gra cyj ną na jed nym
z po kła dów pro mu.

Człon ko wie Na uko we go Ko ła Trans por tu i lo gi sty ki
„Trans log” dzię ku ją rek to ro wi Aka de mii Mor skiej prof.
zw. dr. hab. Pio tro wi Ję drze jo wi czo wi, dzie ka no wi
WPiT prof. dr. hab. inż. Pio tro wi Przy by łow skie mu,
mar szał ko wi wo je wódz twa po mor skie go, wo je wo dzie
po mor skie mu oraz Urzę do wi Mia sta Gdy ni  za ob ję cie
pa tro na tem ho no ro wym na szej kon fe ren cji. Pra gnie my
rów nież po dzię ko wać Biu ru Pro mo cji Aka de mii Mor -
skiej za współ pra cę oraz ma te ria ły pro mo cyj ne. Wy ra -
zy wdzięcz no ści kie ru je my  tak że do spon so rów te go
wy da rze nia, czy li: Par la men tu Stu den tów Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, fir my PCC In ter mo dal, Co sco Po -
land, C. Har twig Gdy nia, Chi pol brok, part ne rom Ste na
li ne oraz Za rzą do wi Por tu Gdy nia. Bez Pań stwa Stu -
dent Ma ri ti me Con fe ren ce 2013 nie by ła by naj więk szą
stu denc ką kon fe ren cją oraz nie cie szy ła by się tak du -
żym za in te re so wa niem wśród stu den tów z ca łej Pol ski.

olga młynarska
Naukowe Koło Transportu i logistyki „Translog”

WYDZIAŁ PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 

V edycja ogólnopolskiej konferencji Naukowej student maritime conference 2013,
zorganizowana przez członków Naukowego koła Transportu i Logistyki „Translog”, która odbyła

się 21–23 kwietnia 2013 roku, była jedną z większych konferencji morskich. Pozwoliła na
prowadzenie rozmów na temat branży TsL, poznanie wielu wspaniałych ludzi oraz

wypromowała zarówno Akademię morską, jak i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
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Wilno – czyli powrót 
kpt. Borchardta do źródeł

Ka pi tan Bor chardt – ma ry narz, pe da gog i pi sarz, po -
wie dział mi kie dyś, że gdy by przy szło mu się wy pro wa -
dzić z Gdy ni, to tyl ko do Wil na. Moż na więc rzec – tra -
we stu jąc ty tuł zna ne go fil mu fran cu skie go: „Wil no  – je -
go mi łość”. To z li tew skiej zie mi po cho dzi ła ro dzi na
oboj ga ro dzi ców, tak wspa nia le opi sa na w je go książ -
kach. To tu – w Wil nie – je go oj czym był wi ce pre zy den -
tem mia sta, a w ro dzi nie, miesz ka ją cej w po wie cie
oszmiań skim, nie mal do bó lu pie lę gno wa no pa mięć
o żoł nier zach Po wsta nia Stycz nio we go. Ba, z Wil na po -
cho dzi ła naj więk sza ży cio wa mi łość ka pi ta na – Ha la
Her ma nów na i wresz cie je go żo na Ka ro li na z Iwasz kie -
wi czów -Bor chard to wa.

W ra mach Dni Gdań ska w Wil nie, Aka de mia Mor ska
za pro po no wa ła, by re ali za to rzy fil mu o ka pi ta nie Bor -
chard cie przy po mnie li tę wspa nia łą po stać, tak bar dzo
zwią za ną z na szą szko łą. Wi leń ska im pre za  od lat wzbu -
dza du że za in te re so wa nie li tew skiej lud no ści, w szcze -
gól no ści pol sko ję zycz nej. lecz po raz pierw szy zna la zła
się w pro gra mie, oprócz kon cer tów czy wy staw, tak że
pre zen ta cja czło wie ka, któ re go – tak  nam się wy da wa -
ło – znać bę dzie naj star sze po ko le nie, a mło dzi przy naj -
mniej o nim sły sze li. Ko or dy na tor ca łe go przed się wzię -
cia Prze my sław Woj cie chow ski z na le ży tą po wa gą po -
trak to wał to bor chad tow skie spo tka nie, za pew nia jąc
nam do sko na łe wa run ki do pre zen ta cji fil mu, po sta ci
jej bo ha te ra i Aka de mii Mor skiej.

Pro jek cja i spo tka nie wzbu dzi ły  spo re za in te re so wa -
nie, a or ga ni za to rzy wy dru ko wa li na wet spe cjal ne za -
pro sze nie na ten po kaz w ję zy ku li tew skim.

Pro jek cja w nie dziel nie po łu dnie od by ła się w du żej
sa li wspa nia łe go Do mu Pol skie go. Po fil mie – spo tka nie
z au to rem fil mu. Na sa li lu dzie star si i młod si.

Na po kaz przy był na wet pre zes Ma cie rzy Pol skiej
i jed no cze śnie po seł do li tew skie go par la men tu Jó zef
Kwiat kow ski. Gdy po fil mie – na gro dzo nym rzę si sty mi
bra wa mi – roz po czę ło się spo tka nie, ma ją ce być dal -
szym cią giem in for ma cji o bo ha te rze fil mu i pa mię ci
o nim tu, w Wil nie, oka za ło się, że po stać, któ rą przy -
szło nam pre zen to wać, jest tu w ma tecz ni ku ka pi ta na-
wil niu ka, zna na bar dzo sła bo.

Je go sła wa z Pol ski nie prze ło ży ła się nie ste ty na roz -
po zna wal ność na li twie. Za bie ra jąc głos, na uczy ciel ka
z pol skiej szko ły w Wil nie  wy tłu ma czy ła, że jest nie mal
nie moż li wo ścią, aby niepie lę gno wa na  przez 70 lat  pa -
mięć, na wet o naj lep szych sy nach tej zie mi, po zo sta ła
w umy słach ludz kich do dziś.

lecz mo że ziar no, rzu co ne tam w sa li Do mu Pol skie -
go pod na zwą Ka pi tan Bor chardt, za owo cu je dal szy mi
dzia ła nia mi i wy da rze nia mi. Mo że po pier sie na wzór
rzeź by sto ją cej w sa li se na tu Aka de mii Mor skiej bę dzie
ka za ło pa mię tać o tym nie tu zin ko wym czło wie ku. Roz -
ma wia li śmy też z ludź mi z wi leń skie go ra tu sza. Są za in -
te re so wa ni zor ga ni zo wa niem wy sta wy po świę co nej ży -
ciu i twór czo ści swo je go ro da ka.

Nie oce nio nym po żyt kiem na szej wi zy ty by ło spo re
za in te re so wa nie szko łą mor ską, a dzi siaj aka de mią,
z któ rą tak bar dzo zwią za ny był nasz ka pi tan.

Mło dych in te re so wa ły głów nie wa run ki stu dio wa nia.
Pó ki co, rek tor prof. Piotr Ję drze jo wicz prze ka zał bi blio -
te ce Ma cie rzy Pol skiej kom plet wszyst kich po zy cji książ -
ko wych ka pi ta na Ka ro la Bor chard ta oraz kil ka eg zem pla -
rzy płyt z fil mem, z cze go bar dzo ucie szy li się na uczy cie -
le pol skich szkół. Być mo że bę dzie to po czą tek od świe -
ża nia pa mię ci i przy bli że nie po sta ci te go wspa nia łe go
sy na zie mi li tew skiej. Na spo tka niu pa dły na wet pro po -
zy cje nada nia imie nia Ka ro la Ol gier da Bor chard ta jed nej
z pol skich szkół na li twie. Ale to jesz cze dłu ga dro ga.

Pod czas jed nej z im prez z oka zji Dni Gdań ska w Wil -
nie wy stę pu ją cy tam chór śpie wał wzru sza ją cą pieśń,
za czy na ją cą się od słów:

„…Wilno,�czy�ty�pamiętasz�mnie,
Wilno,�tu�urodziłem�się….”
Tak więc wo łam o za cho wa nie pa mię ci o ka pi ta nie

Ka ro lu Ol gier dzie Bor chardcie za rów no tu w Pol sce, jak
i tam w Wil nie. Aby z ty tu łu książ ki Ewy Ostrow skiej
„Ka pi tan Bor chardt zna ny i nie zna ny” nie  po zo sta ła tyl -
ko ta dru ga część. 

michał dąbrowski
publicysta morski, autor filmu „Kapitan własnej duszy”

Był jednym z najbardziej znanych wilniuków na Wybrzeżu. Jego postać i życie zawsze kojarzyć
nam się będzie z Wilnem i Gdynią. i oczywiście z gdyńską Państwową szkołą morską.

Twórcy filmu o Borchardcie Jerzy Boj (z lewej), Józef Kwiatkowski –
prezes Macierzy Polskiej na Litwie (pośrodku) i Michał Dąbrowski
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Biblioteka jak marzenie

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa ły dwie uczel nie, Uni wer sy -
tet Ślą ski oraz Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach,
któ re z du mą pre zen to wa ły wspól ny dla obu
obiekt – wspa nia łą, no wą i bar dzo no wo cze sną bi blio -
te kę. Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny w la tach 2008–2012
dzię ki współ fi nan so wa niu Unii Eu ro pej skiej ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Dru gą cześć środ ków wy ło ży ły: Sa -
mo rząd Wo je wódz twa Ślą skie go, mia sto Ka to wi ce, Mi -
ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Uni wer sy tet
Eko no micz ny i Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach.

Znacz na część księ go zbio ru bi blio te ki znaj du je się
w otwar tych stre fach i ma cha rak ter ogól no do stęp ny. 

Wy po ży cza nie ksią żek, bę dą cych w wol nym do stę -
pie, jest sa mo ob słu go we dzię ki „sa mo wy po ży czal -
niom”, roz miesz czo nym na każ dej kon dy gna cji. 

Do dys po zy cji czy tel ni ków CINiBA są czte ry sa mo ob -
słu go we ska ne ry książ ko we, zlo ka li zo wa ne na trzech
po zio mach bu dyn ku oraz czte ry sa mo ob słu go we, wie -
lo funk cyj ne urzą dze nia umoż li wia ją ce kse ro wa nie, dru -
ko wa nie i ska no wa nie (czar no -bia łe i ko lo ro we).
Za wy druk A4 pła ci się 0,10 zł, A3 – 0,20 zł, A4 ko -
lor – 1,00 zł, A3 ko lor – 2,00 zł, ska no wa nie – 0,04 zł,
uży cie funk cji du plek su (dru ko wa nie dwu stron ne)
staw ka ra zy dwa. Moż na sa mo dziel nie wy ko ny wać
zdję cia zbio rów wła snym apa ra tem, je dy nie w przy -
pad ku księ go zbio ru z czy tel ni oraz z ma ga zy nów za -
mknię tych, zgo dy na wy ko ny wa nie fo to gra fii udzie la
dy żu ru ją cy bi blio te karz.

W CINiBA czy tel ni cy mo gą ko rzy stać z po nad 100
sta no wisk kom pu te ro wych z do stę pem do In ter ne tu. 

Na po zio mie I jest czy tel nia, w któ rej moż na ko rzy -
stać z ksią żek, cza so pism, ma te ria łów z ma ga zy nów za -
mknię tych oraz pu bli ka cji spro wa dzo nych z in nych bi -
blio tek – bez wy no sze nia po za jej ob ręb.

Na księ go zbiór pod ręcz ny skła da ją się: en cy klo pe die
ogól ne (pol skie i za gra nicz ne), bi blio gra fie dzie dzi no we
i se ria „Pra ce Na uko we Uni wer sy te tu Ślą skie go”.

W CINiBA jest do dys po zy cji 14 ka bin pra cy in dy wi -
du al nej, ulo ko wa nych na 1 po zio mie. Moż na je re zer -
wo wać na czas do dwóch ty go dni (a na wet dłu żej, o ile
nie ma in nych ocze ku ją cych) i ko rzy stać w go dzi nach
pra cy Cen trum. Z ka bin tych mo gą ko rzy stać wszy scy
czy tel ni cy – pierw szeń stwo przy słu gu je pra cow ni kom
na uko wym i dok to ran tom, a w na stęp nej ko lej no ści

stu den tom UŚ i UE. Do wy bo ru są dwa ty py ka bin: wy -
po sa żo ne w kom pu ter i z do stę pem do In ter ne tu oraz
opro gra mo wa niem dla two rze nia wła snych do ku men -
tów, z moż li wo ścią pod łą cze nia do In ter ne tu wła sne go
kom pu te ra prze no śne go.

or ga ni za to rom na le żą się ser decz ne po dzię ko -
wa nia za bar dzo cie ka we, po ucza ją ce, waż ne wy -
kła dy i warsz ta ty, a tak że po ka za nie ka to wic, ja -
kich nie zna li śmy. ko lej ne spo tka nie za rok we
Wro cła wiu.

mał go rza ta so ko łow ska

W centrum informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w katowicach, zwanej nie inaczej 
niż ciNiBA, w dniach 6−9 września blisko 60 redaktorów pism akademickich z całej Polski

debatowało, jak skutecznie i atrakcyjnie promować naukę, jakie są najczęstsze błędy językowe
w artykułach publikowanych w gazetach akademickich, dlaczego typografia jest tak istotna
nawet w gazetach akademickich. Ważnym punktem programu było zwiedzanie biblioteki. 

Bo było co!

Samoobsługowa wypożyczalnia książek
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� suk ces na szych siat ka rek 
Stu dent ki Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro -

znaw stwa lu isa Niemc oraz Alek san dra The is zdo by ły
zło ty me dal Mi strzostw Pol ski w siat ków ce pla żo wej.
W tur nie ju fi na ło wym, roz gry wa nym w dniach
8–9.06.2013 w Gdy ni, oka za ły się naj lep sze spo -
śród 32 naj lep szych par z ca łe go kra ju. Wcze śniej na sze
re pre zen tant ki zdo by ły mi strzo stwo Po mo rza oraz by ły
naj lep sze w tur nie ju pół fi na ło wym. W dniach 24–28
lip ca 2013 r. re pre zen to wa ły Aka de mię Mor ską oraz
Pol skę w Por tu ga lii na Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu -
ro py w siat ków ce pla żo wej. Ży czy my ko lej nych suk ce -
sów!

� Fe styn spor to wy o Pu char dzie ka na Wy dzia łu
elek trycz ne go 
W Aka de mii Mor skiej w Gdy ni 17 czerw ca od był się

I Fe styn Spor to wy o Pu char Dzie ka na Wy dzia łu Elek -
trycz ne go. Stu den ci i pra cow ni cy Wy dzia łu Elek trycz ne -
go ry wa li zo wa li w 5 kon ku ren cjach: rzut oszcze pem,
rzut pił ką le kar ską, si ło wa nie na rę kę, wy ci ska nie cię ża -
ru oraz prze cią ga nie li ny. Fe styn uświet nił po ka zo wy
mecz te ni so wy z udzia łem rek to ra AMG prof. zw. dr.
hab. Pio tra Ję drze jo wi cza. Uczest ni cy Fe sty nu zo sta li
na gro dze ni przez dzie ka na prof. dr. hab. inż. Ja nu sza
Za ręb skie go dy plo ma mi, a zwy cięz cy – pu cha ra mi. Fe -
styn za koń czył się wspól ną bie sia dą uczest ni ków.

SPORT

STOWARZYSZENIE KAPITANóW Ż. W. – WYBORY

Przewodniczącym stowarzyszenia kapitanów Żeglugi Wielkiej został ponownie wybrany 
kpt. ż. w. Andrzej królikowski. 26 października walne zgromadzenie wybrało także nowy

zarząd: wiceprzewodniczący kpt. ż. w. stefan krela i kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, sekretarz
kpt. ż. w. Piotr Bidziński, skarbnik kpt. ż. w. Andrzej kin; członkami rady zostali kapitanowie:
marek marzec, Leszek Górecki,  Andrzej karnat, Łukasz Lewkowicz, Wojciech chamski, ryszard

Lachowicz, Grzegorz mazur, mirosław Proskurnicki, Grzegorz rutkowski.

Sto wa rzy sze nie Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej, ist nie ją -
ce od 1971 r., za naj waż niej szy cel sta wia so bie in te -
gra cję śro do wi ska mor skie go i sto wa rzy szeń mor skich
wo kół dzia łań na sta wio nych na po pra wę sze ro ko po ję -
te go bez pie czeń stwa mor skie go, zwró ce nia uwa gi
na pro ble my co dzien nie do ty ka ją ce lu dzi mo rza, a tak -
że wy pra co wa nie wspól nych kon cep cji od no śnie roz -
wo ju pol skiej go spo dar ki mor skiej. Uwa żam, iż kie run -
kiem na sze go dzia ła nia mu si być bez względ nie uświa -
do mie nie wła dzom sa mo rzą do wym, ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, szkol nic twu mor skie mu, a tak że wszyst kim
in nym pod mio tom zwró co nym ku spra wom mor skim,
że to wła śnie my słu ży my fa cho wą wie dzą i chęt nie się
nią chce my dzie lić.

Ko lej nym prio ry te tem po win no być przy stą pie nie
do Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi
Wiel kiej, któ re jest re pre zen to wa ne na fo rum Mię dzy -

na ro do wej Or ga ni za cji Mor skiej, pręż nie dzia ła, a je go
głos jest wy raź nie sły szal ny w eu ro pej skiej i świa to wej
prze strze ni. In te gra cja z in ny mi sto wa rzy sze nia mi mor -
ski mi, bra cią że glar ską oraz in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi
się spra wa mi mo rza w kon tek ście spo łecz nym, z mo je -
go punk tu wi dze nia, jest rów nie nie zbęd na, co po dej -
mo wa nie ini cja tyw i dzia łań in dy wi du al nych. Ja ko Sto -
wa rzy sze nie apo li tycz ne ofe ru je my po moc de cy den tom
w two rze niu stra te gii i pla nów roz wo ju i re form za rów -
no pol skiej ad mi ni stra cji mor skiej, szkol nic twa mor skie -
go, jak i wszel kich in nych dzia łań nie zbęd nych dla za -
pew nie nia spój no ści na sze go pra wa z wy mo ga mi mię -
dzy na ro do wy mi – szcze gól nie two rzo ny mi przez Mię -
dzy na ro do wą Or ga ni za cję Mor ską i Unię Eu ro pej ską.

Prze wod ni czą cy IX ka den cji, wybrany na X kadencję 
dr inż. kpt. ż. w. An drzej kró li kow ski
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POŻEGNANIA

Wojciech Węgrzynowicz
(1936−2013)

Uro dził się 7 stycz nia 1936 ro ku w li dzie (obec nie
na Bia ło ru si). Oj ciec, dr Ju lian Wę grzy no wicz, wię zień
Stut tho fu, z za wo du le karz, po wo jen ną dzia łal ność po -
świę cił lę bor ko wi. Dzi siaj szpi tal miej ski w lę bor ku no -
si je go imię. W tym mie ście mło dy Woj ciech uczęsz czał
do li ceum, któ re ukoń czył w 1954 ro ku i roz po czął stu -
dia na Wy dzia le Łącz no ści (obec nie Wy dział Elek tro ni -
ki i Te le ko mu ni ka cji) Po li tech ni ki Gdań skiej. Ukoń czył
je w ro ku 1962, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra
w spe cjal no ści te le tran smi sja. Jesz cze ja ko stu dent,
w ro ku 1960, do łą czył do gro na pe da go gicz ne go ów -
cze snej Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni i tej de cy -
zji po zo stał wier ny przez ca łe swo je ży cie za wo do we.

Był współ bu dow ni czym Wy dzia łu Elek trycz ne go, or -
ga ni za to rem pierw szych la bo ra to riów spe cja li stycz nych
zwią za nych z elek tro ni ką. W PSM zor ga ni zo wał la bo ra -
to rium urzą dzeń elek tro na wi ga cyj nych, a po po wo ła -
niu Wyż szej Szko ły Mor skiej uczest ni czył w bu do wie la -
bo ra to riów z za kre su elek tro ni ki dla stu den tów Wy dzia -
łu Na wi ga cyj ne go oraz la bo ra to riów tech ni ki im pul so -
wej i mier nic twa elek tro nicz ne go, two rząc na dłu gie
la ta pod sta wy wy po sa że nia dy dak tycz ne go wy dzia łu.

Mgr inż. Woj ciech Wę grzy no wicz, w pio nier skich la -
tach roz wo ju WSM, brał udział w re ali za cji pierw szych
prac na uko wo -ba daw czych (we współ pra cy z PG), któ -
rej był od po cząt ku go rą cym orę dow ni kiem. Re zul ta tem
tych dzia łań by ła kon struk cja se rii cha rak te ro gra fów ele -
men tów elek tro nicz nych (w la tach 1973−1978) oraz
współ au tor stwo pa ten tu (w ro ku 1985) do ty czą ce go
im pul so we go po mia ru cha rak te ry styk ele men tów pół -
prze wod ni ko wych.

Jed nak Je go po wo ła niem za wo do wym, co czę sto
pod kre ślał w roz mo wach, by ła pra ca i współ pra ca
z mło dzie żą stu denc ką. Trak to wał to ja ko pew ne go ro -
dza ju służ bę. W tej dzia łal no ści wy ko rzy sty wał rów nież
swo je umie jęt no ści po za za wo do we. Ja ko in struk tor
nur ko wa nia swo bod ne go był współ or ga ni za to rem stu -
denc kie go Na uko we go Ko ła Ba dań Pod wod nych, or ga -
ni za to rem obo zów stu denc kich oraz opie ku nem stu -
denc kich prak tyk mor skich na in stru men tal nym stat ku
szkol nym „Ho ry zont”.

W uzna niu za sług dla uczel ni i śro do wi ska lu dzi mo -
rza, mgr inż. Woj ciech Wę grzy no wicz był od zna czo ny
Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej oraz od zna ką Za słu żo ny Pra cow nik Mo rza.

Na eme ry tu rę od szedł w ro ku 2001 ze sta no wi ska star -
sze go wy kła dow cy Aka de mii Mor skiej. 

Je go szcze gól ną pa sją, o któ rej wie dzie li tyl ko naj bliż -
si ko le dzy i przy ja cie le, by ło ło wiec two. Od ro ku 1965
był człon kiem Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go. Na le żał
do Ko ła Ło wiec kie go „Ryś” w Mo rą gu. Te mu śro do wi -
sku po świę cił wie le swo ich wol nych chwil i ta len tu or -
ga ni za cyj ne go. Zo sta ło to do ce nio ne i od zna czo no Go
Brą zo wym Me da lem Za słu gi Ło wiec kiej.

Szcze gól ną ce chą Wojt ka by ło po god ne uspo so bie nie
i po czu cie hu mo ru. Je go cel ne po wie dzon ka i traf ny
ko men tarz wie lo krot nie roz ła do wy wa ły trud ne sy tu acje
i „cięż ką” at mos fe rę. Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko
wspa nia ły ga wę dziarz i „cho dzą ca hi sto ria wy dzia łu”,
do któ rej nie ste ty już nie bę dzie my mo gli się gnąć. Był
też oso bą, na któ rej bez in te re sow ną po moc i życz li wość
ko le dzy mo gli li czyć w każ dych oko licz no ściach, i trud -
no się z tym po go dzić, że to już tyl ko wspo mnie nie. 

Mgr inż. Woj ciech Wę grzy no wicz zmarł po dłu gich
cier pie niach 22 paź dzier ni ka 2013 ro ku i zo stał po cho -
wa ny na Cmen ta rzu Ka to lic kim w So po cie.

Po zo sta niesz na za wsze, Wojt ku, w na szej pa mię ci.

ko le dzy 
z Ka te dry Te le ko mu ni ka cji Mor skiej WE

Pod koniec października 2013 roku pożegnaliśmy mgr. inż. Wojciecha Węgrzynowicza,
wieloletniego, zasłużonego nauczyciela akademickiego, współorganizatora Wydziału

elektrycznego naszej uczelni, pracownika kolejno: Państwowej szkoły morskiej, Wyższej szkoły
morskiej i Akademii morskiej w Gdyni.
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REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
mają zaszczyt zaprosić na

ŚWięTo sZkoŁY
6 grudnia 2013 (piątek)

P R O G R A M  U R O C Z Y S T O Ś C I

� 8.00 Uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem głównym AMG, ul Morska 83)

� 8.30 Msza św. w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów uczelni

koncelebrowana przez JE Ks. Arcybiskupa Sławoja leszka Głódzia (aula im. T. Meissnera) 

� 10.00 Spotkanie autorskie połączone z wodowaniem książki prof. E. Krajczyńskiego 

pt. „Kurs na świat” (Sala Tradycji)

� 11.00 Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu AMG (aula im. T. Meissnera, ul. Morska 83):

• wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom uczelni

• Nagrody JM Rektora dla wybitnych studentów

• wręczenie najlepszym absolwentom AMG „Medali Absolwenta”

• premiera filmu dokumentalnego Michała Dąbrowskiego i Jerzego Boja 

pt. „Andrzej Perepeczko – życie moje”

• promocja i wodowanie książek autorstwa dr inż. st. mech. okręt. Andrzeja Perepeczki

„Opowieści mórz przedwieczornych” oraz „W ogniu Perskiej Zatoki”

� 15.00 Apel Pamięci (przed budynkiem głównym AMG, ul Morska 83)

Zdrowych,�wesołych�i�pogodnych�świąt�Bożego�Narodzenia.�

Niech�będą�okazją�do�zadumy�oraz�radości�z�rodzinnego�spotkania.�

Niech�przyniosą�wytchnienie�od�codziennych�zmagań�i�trosk.�

Oby�magia�Bożego�Narodzenia�przetrwała�w�nas�jak�najdłużej.

Sukcesów�i�radości�życzy�redakcja�„Akademickiego�Kuriera�Morskiego”






