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kRoNIkA REkToRSkA
� 8 stycz nia 
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w Dwo rze Ar tu sa w spo tka niu Pra co daw ców Po -
mo rza, Re gio nal nej Izby Go spo dar czej Po mo rza oraz
Po mor skiej Izby Rze mieśl ni czej Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw z przed sta wi cie la mi władz pań stwo -
wych i sa mo rzą do wych Po mo rza, świa ta na uki, kul tu -
ry, po li ty ki, biz ne su, me diów, spor tu.

� 16 stycz nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go -

ściem Ga li Eve ning w AmberExpo, do rocz ne go spo -
tka nia biz ne su, przed sta wi cie li naj wyż szych władz
pań stwo wych, sa mo rzą do wych oraz świa ta na uki
i kul tu ry, or ga ni zo wa nej przez Pra co daw ców Po mo -
rza. Or ga ni za cja na gro dzi ła naj lep sze fir my w re gio nie
i ich me ne dże rów dba ją cych nie tyl ko o suk ces fir my,
ale też o pra cow ni ków i re la cje z oto cze niem. Na gro -
dy wrę cza ła pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry i Roz wo ju prof. Do ro ta Pyć wraz z pre ze sem
Por tu Lot ni cze go im. L. Wa łę sy To ma szem Klo skow -
skim.

� 20 stycz nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz na Po li -

tech ni ce Wro cław skiej oma wiał współ pra cę obu
uczel ni.

� 22 stycz nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w uro czy sto ściach prze ka za nia obo wiąz ków rek -
to ra -ko men dan ta w Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej
oraz w uro czy stym po sie dze niu Se na tu AMW.

� 28 stycz nia
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, brał udział w spo tka niu

przed sta wi cie li Mor skich Jed no stek Edu ka cyj nych
z pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
i Roz wo ju prof. Do ro tą Pyć. Omó wio no bie żą ce spra -
wy do ty czą ce kształ ce nia mor skie go, zgod nie z Kon -
wen cją STCW.

� 5 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył, ja ko wi ce prze -
wod ni czą cy pol skiej de le ga cji, w ob ra dach se sji HTW
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Mor skiej, a na fo rum
pod gru py IMO przed sta wił pre zen ta cję o uczel ni
i szko le nia na stat kach. Spo tka nie mia ło na ce lu pod -
ję cie współ pra cy z prof. Hi sa shi Yama mo to, któ ry,
przy apro ba cie se kre ta rza ge ne ral ne go IMO, za pro po -
no wał utwo rze nie Glo bal On -Bo ard Tra ining Cen ter,
za pra sza jąc AMG do udzia łu w pra cach przy two rze -
niu te go cen trum. W Am ba sa dzie RP pro rek tor spo -
tkał się z An ną Wy pych -Na miot ko ‒ sta łym przed sta -
wi cie lem RP w In ter na tio nal Ma ri ti me Or ga ni za tion
oraz rad cą am ba sa dy Ra fa łem Sie mia now skim, oma -
wia jąc przy szłą współ pra cę oraz or ga ni za cję wi zy ty
„Da ru Mło dzie ży” w Lon dy nie na prze ło mie sierp nia
i wrze śnia br.

� 13 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w spo tka niu przy ja ciół Za rzą du Mor skie go Por -
tu Gdańsk ‒ ga li dla po mor skich VIP-ów. W spo tka niu
uczest ni czy ła tak że pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju prof. Do ro ta Pyć.

� 14 lu te go
• W ostat nią so bo tę kar na wa łu, w ude ko ro wa nej ma ry -

ni stycz nie i że glar sko au li Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni, od był się tra dy cyj ny WIELKI BAL MORSKI. Na za -
pro sze nie rek to ra prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi -
cza w ba lu uczest ni czy li przed sta wi cie le pol skie go
par la men tu, Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju,
wła dze re gio nu i mia sta oraz pre ze si i dy rek to rzy
przed się biorstw go spo dar ki mor skiej. Do tań ca grał
7-oso bo wy ze spół mu zycz ny „Re vers Band”. Nie bra -
ko wa ło atrak cji i nie spo dzia nek, a rek tor czę sto wał
tor tem, któ ry ufun do wał z oka zji 95. rocz ni cy utwo -
rze nia pol skie go szkol nic twa mor skie go. Wy bra no
Miss Sy ren Mor skich i roz lo so wa no na gro dę głów ną. 

� 19 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz go ścił

w mu rach uczel ni pre ze sa Pol skiej Agen cji Ko smicz nej
prof. Mar ka Ba nasz kie wi cza. Roz ma wia no na te mat
ewen tu al nej współ pra cy AMG z Agen cją oraz z Cen -
trum Ba dań Ko smicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk.
Wię cej na str. 12.

Miss Balu Morskiego 2015 Alicja Żukowska odbiera gratulacje 
od rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza.
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� 20 lu te go
• W sa li Se na tu AMG rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję -

drze jo wicz po dej mo wał in te re sa riu szy pro gra mu sek -
to ro we go WI SłA. Wię cej na str. 13.

� 22-28 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w po dró ży
do kra jów afry kań skich. Ce lem wy jaz du by ła kon ty -
nu acja roz mów o współ pra cy Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni i Stu dium Do sko na le nia Kadr z uczel nia mi
To go i Se ne ga lu, do ty czą ca bu do wy no wych uczel ni
mor skich w tych kra jach i two rze nia mor skich kie run -
ków na ucza nia.

� 12 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w in au gu ra cji Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Po mor skie go na la ta 2014-2020.
W Te atrze Szek spi row skim w Gdań sku by ło pra -
wie 400 uczest ni ków, a w otwar ciu wzię li udział m.in.
mar sza łek Mie czy sław Struk, wi ce mi ni ster in fra struk -
tu ry i roz wo ju Pa weł Or łow ski oraz przed sta wi cie le
Ko mi sji Eu ro pej skiej Pa trick Am blard i Wal lis Go elen
Van de brock. 1,86 mld eu ro z bu dże tu Unii Eu ro pej -
skiej tra fi do wo je wódz twa po mor skie go w ra mach
RPO WP.

� 18 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w po sie dze niu Ko mi te tu In for ma ty ki Pol skiej
Aka de mii Na uk.

� 19 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go -

ściem uro czy ste go po sie dze nia Se na tu AMW, pod czas
któ re go Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni przy -
zna ła prof. Da nie lo wi Du dzie ty tuł do kto ra ho no ris
cau sa. Wię cej na str. 25.

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz podejmuje interesariuszy programu sektorowego Wisła. Na zdjęciu m.in. podsekretarz stanu 
w MIiR prof. Dorota Pyć, prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, kanclerz AMG Sławomir Polański.
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Doktor honoris causa AMW 
prof. kpt. ż.w. Daniel Duda.



� 20 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w uro czy sto ściach ju bi le uszu 45-le cia Uni wer sy te -
tu Gdań skie go. Uro czy ste po sie dze nie Se na tu UG po -
pro wa dził rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go prof. Ber -
nard Lam mek. 

� 23 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej mo -

wał na uczel ni przed sta wi cie li Eu ro pej skiej Agen cji
Bez pie czeń stwa Mor skie go (EMSA).

� 24 mar ca
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Nor we sko -
Pol skim Obie dzie Mor skim z udzia łem am ba sa do ra
Kró le stwa Nor we gii Kar ste na Klep svi ka.

� 31 mar ca
• W ra mach Pro gra mu Era smus+ go ść mi AMG i rek to -

ra prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza by ły dwie
przed sta wi ciel ki Uni wer sy te tu w Du brow ni ku ‒
prorektor Ivo na Vrdol jak Ra guz oraz Ivo na Mi lić 
Be ran ‒ wy kła dow ca w Ma ri ti me De part ment.
W ostat nim dniu po by tu pro rek tor ds. na uki prof. Ja -
nusz Min dy kow ski, wraz z dzie ka nem WPiT prof. Pio -
trem Przy by łow skim oraz dr Jo an ną Ki zie le wicz, pod -
jął za pro szo nych go ści obia dem, przy któ rym omó -
wio no dal szą mię dzy uczel nia ną współ pra cę. 

� 14 kwiet nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, usta lał z In sty tu tem Geo fi -
zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk wa run ki czar te ru stat ku

ba daw czo -szko le nio we go „Ho ry zont II” pod czas
dwóch te go rocz nych po dró ży na Spits ber gen.

� 20 kwiet nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, w trak cie VII Eu ro pej skie go
Kon gre su Go spo dar cze go w Ka to wi cach, pod pi sał list
in ten cyj ny mię dzy AMG i SDK a fir mą Con sus Ltd.
i mi ni strem ry bo łów stwa Se ne ga lu, w spra wie bu do -
wy uczel ni mor skiej w Da ka rze. 

� 21 kwiet nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w uro czy sto ści od sło nię cia ta bli cy upa mięt nia ją -
cej nada nie Śród mie ściu Gdy ni ty tu łu Po mni ka Hi sto -
rii. Uro czy stość od by ła się z udzia łem pre zy den ta RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Wię cej na str. 34.

� 21-23 kwiet nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w kon fe ren cji
LogiTrans 2015 w Szczyr ku.

� 22 kwiet nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył, w Urzę dzie Mar szał kow skim, w spo tka niu po -
świę co nym in te li gent nym spe cja li za cjom Po mo rza.
Kon cep cja in te li gent nych spe cja li za cji, za ini cjo wa na
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, ma na ce lu wska za nie ob -
sza rów spe cja li zu ją cych się w wy bra nych dzie dzi nach
na uki i tech no lo gii oraz stwo rze nie opty mal nych wa -
run ków ich roz wo ju. Za sa dę in te li gent nej spe cja li za cji
oraz jej zna cze nie dla po li ty ki roz wo ju re gio nu okre -
ślo no w Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz twa Po mor skie -
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Studencka delegacja AMG na uroczystości nadania Śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii.
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go 2020, co jest istot nym czyn ni kiem wdra ża nia Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Po mor skie go na la ta 2014-2020.

� 24 kwiet nia
• Go ściem rek to ra AMG prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze -

jo wi cza był am ba sa dor Se ne ga lu w Pol sce Kha ly Ada -
ma Ndo ur.

• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -
chow ski, prof. nadzw. AMG, brał udział w za koń cze -
niu ro ku szkol ne go dla klas ma tu ral nych w II Li ceum
Ogól no kształ cą cym w Ru mi, pod czas któ re go wrę czył
ma tu rzy stom na gro dy książ ko we i cer ty fi ka ty po -
twier dza ją ce udział w za ję ciach dy dak tycz nych
w AMG.

� 28 kwiet nia
• Rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz, pro -

rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow -
ski, prof. nadzw. AMG, i pro rek tor ds. mor skich dr
inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG,
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju oma wia li
z pod se kre tarz sta nu prof. Do ro tą Pyć przy go to wy wa -
ne zmia ny ak tów praw nych, do ty czą cych bez pie czeń -
stwa ży cia na mo rzu, wy szko le nia i kwa li fi ka cji człon -
ków za łóg stat ków mor skich.

� 29 kwiet nia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski wziął udział w otwar ciu kon fe ren cji
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA w ho te lu
Scan dic w Gdań sku. Otwar cia do ko nał Mie czy sław
Struk ‒ mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go, wi ta -
jąc za pro szo ne go go ścia Mi ke la Lan da ba so ‒ sze fa ga -

bi ne tu Co ri ny Cre ţu, ko mi sa rza UE ds. po li ty ki re gio -
nal nej Ko mi sji Eu ro pej skiej.

• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -
kow ski przy jął za pro sze nie od rek to ra -ko men dan ta
Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej na uro czy ste po sie dze -
nie Se na tu AMW z oka zji nada nia god no ści dok to ra
ho no ris cau sa prof. dr. kpt. ż. w. Alek san dro wi Hu -
ber to wi Wal cza ko wi.

• W sie dzi bie Pra co daw ców Po mo rza rek tor prof. zw.
dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął udział w po sie dze niu
ka pi tu ły na gro dy PRIMUM COOPERATIO, czy li NADE
WSZYSTKO WSPÓłPRACA, przy zna wa nej za wy bit ne
osią gnię cia na uko we, po łą czo ne z udo ku men to wa ną
dzia łal no ścią w za kre sie wdro żeń swo je go do rob ku
na uko we go w go spo dar ce. Otrzy mu je ją na uko wiec,
któ ry swo im dzia ła nie udo wod ni, że moż li wa jest
efek tyw na współ pra ca obu śro do wisk, przy no szą ca
wy mier ne ko rzy ści go spo dar ce i na uce. 

� 4 ma ja
• Go ściem rek to ra prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi -

cza w mu rach uczel ni by ła am ba sa dor Al ba nii w Pol -
sce dr Shpre sa Ku re ta.

� 8 ma ja
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr inż. Mi ro sław Cze chow ski,

prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w uro czy stym po sie -
dze niu Ra dy i Za rzą du Fun da cji Bez pie czeń stwa Że -
glu gi i Ochro ny Śro do wi ska w Iła wie, z oka zji 25-le cia
usta no wie nia Fun da cji.

� 11 ma ja
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w otwar ciu pol sko -nie miec kie go se mi na rium,
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Ambasador Albanii w Polsce dr Shpresa Kureta i I sekretarz Ambasady Shkelzen Macukull w towarzystwie rektora prof. zw. dr. hab. Piotra
Jędrzejowicza i prorektora ds. nauki prof. dr. hab. inż. Janusza Mindykowskiego.
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� któ�re�go�go�ściem�był�m.in.�rek�tor�Hoch�schu�le�Bre�mer�-
ha�ven�prof.�dr�Jo�sef�Stoc�ke�mer.

� 14-16 ma ja

•�Rek�tor�prof.�zw.�dr�hab.�Piotr� Ję�drze�jo�wicz�uczest�ni�-
czył� w Kon�fe�ren�cji� Rek�to�rów� Pol�skich� Uczel�ni� Tech�-
nicz�nych�w Kra�ko�wie.

� 18 ma ja

•�W mu�rach� uczel�ni� rek�tor� prof.� zw.� dr� hab.� Piotr�
Ję�drze�jo�wicz� spo�tkał� się� z pod�se�kre�ta�rzem� sta�nu�
Ra�fa�łem�Ba�nia�kiem.�Te�go�sa�me�go�dnia�w sa�lo�nie�ka�-
pi�tań�skim�„Da�ru�Mło�dzie�ży”�był�go�spo�da�rzem�ko�lej�-
ne�go�po�sie�dze�nie�Kon�wen�tu�AMG.

� 19 ma ja

•�Pro�rek�tor� ds.� kształ�ce�nia� dr� hab.� inż.�Mi�ro�sław�Cze�-
chow�ski,�prof.�nadzw.�AMG,�brał�udział�w uro�czy�stych
ob�cho�dach� Świę�ta� Szko�ły� w Aka�de�mii� Mor�skiej
w Szcze�ci�nie.

� 23 ma ja

•�Rek�tor�prof.�zw.�dr�hab.�Piotr� Ję�drze�jo�wicz�uczest�ni�-
czył� w uro�czy�sto�ściach� chrztu� jach�tu� oce�anicz�ne�go
Fun�da�cji� dla�Nie�peł�no�spraw�nych� EMPATIA�POLSKA.
Uro�czy�stość�od�by�ła�się�na na�brze�żu�Mło�de�go�Że�gla�rza
w ba�se�nie� jach�to�wym� im.� Ma�riu�sza� Za�ru�skie�go
w Gdy�ni,�przy al.�Ja�na�Paw�ła II 13.�Pa�tro�nat�nad uro�-
czy�sto�ścią�ob�jął�pre�zy�dent�Gdy�ni�dr�Woj�ciech�Szczu�-
rek.�Go�ść�mi�by�li�nie�peł�no�spraw�ni�że�gla�rze�z ca�łej�Pol�-
ski,� przed�sta�wi�cie�le� Pol�skie�go� Związ�ku� Że�glar�skie�go,
or�ga�ni�za�cji� po�za�rzą�do�wych,� spon�so�rów� i wyż�szych
uczel�ni,� współ�pra�cu�ją�cych� z Fun�da�cją� Em�pa�tia.
Chrzest�uświet�ni�ły�wy�stę�py�chó�ru�Aka�de�mii�Mor�skiej

w Gdy�ni�pod dy�rek�cją�Ka�ro�la�Hil�li.�Jach�tem�tym�mo�-
że�pły�nąć 6-7�osób,�w tym 4-5�z ogra�ni�cze�nia�mi�ru�-
chu.�Jest�to�spraw�dzo�na�kon�struk�cja�ame�ry�kań�skie�go
pro�jek�tan�ta� jach�tów� oce�anicz�nych� Bru�ce’a Ro�bert�sa.
Ka�dłub�jach�tu�jest�sta�lo�wy,�oża�glo�wa�ny�ja�ko 2-masz�-
to�wy�kecz.�Masz�ty�są�fran�cu�skiej�fir�my�Spar�Craft,�ża�-
gle�fir�my�Sa�il�Se�rvi�ce�Gdańsk.�Jed�nost�ka�ma�nie�ogra�-
ni�czo�ny�za�sięg�pły�wa�nia�i jest�uzna�na�przez�re�no�mo�-
wa�ne�to�wa�rzy�stwa�i fir�my�ubez�pie�cze�nio�we.�

� 26 ma ja

•�Rek�tor�prof.�zw.�dr�hab.�Piotr�Ję�drze�jo�wicz�był�go�spo�-
da�rzem� po�sie�dze�nia� Ra�dy� Rek�to�rów� Wo�je�wódz�twa
Po�mor�skie�go.

� 2-3 czerw ca

•�Rek�tor� prof.� zw.� dr� hab.� Piotr� Ję�drze�jo�wicz� był� go�-
ściem� ob�cho�dów� ju�bi�le�uszu 50-le�cia� Po�li�tech�ni�ki
Świę�to�krzy�skiej.

� 11-13 czerw ca

•�Pro�rek�tor� ds.� kształ�ce�nia� dr� hab.� inż.�Mi�ro�sław�Cze�-
chow�ski,�prof.�nadzw.�AMG,�wziął�udział�w Kon�fe�ren�-
cji� Pro�rek�to�rów� ds.� Kształ�ce�nia,� któ�ra� od�by�ła� się
w Olsz�ty�nie.� Oma�wia�no� m.in.� pro�ble�my� zwią�za�ne
z no�we�li�za�cją�usta�wy�Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym:
re�kru�ta�cja� stu�den�tów,� spo�sób� we�ry�fi�ka�cji� efek�tów
ucze�nia�się,�li�mi�ty�przy�jęć�kan�dy�da�tów.

� 16 czerw ca

•�Rek�tor�prof.�zw.�dr�hab.�Piotr� Ję�drze�jo�wicz�uczest�ni�-
czył�w kon�fe�ren�cji�na�uko�wej�w Sor�ren�to,�or�ga�ni�zo�wa�-
nej�przez�Know�led�ge�En�gi�ne�ering�Sys�tems.

�

Konwent AMG. Od lewej: rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, podsekretarz stanu Rafał Baniak, pełnomocnik ds. morskich LOTOS SA
Magdalena Jabłonowska, Andrzej Karnabal – dyrektor Chipolbroku, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa UM Sopotu 

Jan Pawłowski, prezes PRS Dariusz Rudziński, prezes zarządu Pracodawcy Pomorza Zbigniew Canowiecki, członek rady nadzorczej 
BRE-Banku Waldemar Stawski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.
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Aka de mia Mor ska w Gdy ni jest waż nym part ne rem
edu ka cyj nym i na uko wym fir my Na vi mor In ter na tio nal
Com. w du żym mię dzy na ro do wym pro jek cie, de dy ko -
wa nym two rze niu i uru cho mie niu Aka de mii Ry bo łów -
stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi be, w An go li. W pierw -
szym eta pie pro jek tu (2008-2010) na ukow cy z AMG
opra co wa li kon cep cję or ga ni za cyj ną, pla ny funk cjo no -
wa nia uczel ni od stro ny dy dak tycz nej i na uko wej, jak
rów nież ca łość pla nów i pro gra mów na ucza nia. Dru gi
etap pro jek tu (2013-2018) obej mu je pra ce ba daw czo -

roz wo jo we o cha rak te rze in ży nie ryj no -tech nicz nym
i eks perc ko -kon sul tin go wym, opra co wa nie uni ka to wej
se rii 28 pod ręcz ni ków aka de mic kich w ję zy ku por tu gal -
skim, de dy ko wa nych wy bra nym przed mio tom dla 14
spe cjal no ści na trzech wy dzia łach: ry bo łów stwa, prze -
twór stwa ryb ne go i eks plo ata cji za so bów wod nych,
oraz współ pra cę dy dak tycz ną w za kre sie kształ ce nia
kadr na stu diach dru gie go i trze cie go stop nia w AMG
dla no wo two rzo nej uczel ni w Na mi be, w Re pu bli ce
An go li. W ra mach do tych czas zre ali zo wa nych za dań

Przyśpieszenie realizacji
projektu

drugi etap projektu (2013-2018), obejmujący prace badawczo-rozwojowe o charakterze
inżynieryjno-technicznym i ekspercko-konsultingowym, opracowanie unikatowej serii 

28 podręczników w języku portugalskim oraz współpracę dydaktyczną w zakresie kształcenia
kadr dla nowo tworzonej uczelni w Namibe, w Republice Angoli, wszedł w finalną fazę.

ANGOLA II

Odbiór serii pilotażowej 28 podręczników akademickich dla Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe. 
W górnym rzędzie od lewej: Jacek Wasilewski – dyrektor biura Navimor International. Com. w Luandzie; Edyta Bartoś – koordynator 

ds. wsparcia edukacyjno-technicznego, Arch. Augusto Santos – członek komitetu realizacji kontraktu ANGOLA II, inż. Xavier Monteiro –
członek komitetu realizacji kontraktu ANGOLA II, dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG – prorektor ds. kształcenia, 

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, dr inż. Bolesław Dudojć – prodziekan 
ds. kształcenia Wydziału Elektrycznego, w dolnym rzędzie od lewej: prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski – prorektor ds. nauki,

koordynator projektu Angola II, inż. Napoleao Machado – koordynator lokalny projektu Angola II, Jarosław Popis – prezes Navimor
International Com., kierownik projektu.
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dru gie go eta pu, pra cow ni cy AMG i przed sta wi cie le in -
sty tu cji współ pra cu ją cych w ra mach kon trak tu uczest ni -
czy li w kon sul ta cjach zwią za nych z pro jek to wa niem
i kom ple ta cją apa ra tu ry la bo ra to ryj nej oraz od no śne go
opro gra mo wa nia, a tak że uru cho mie niem wy bra nych
sta no wisk la bo ra to ryj nych. 

Nie za leż nie od za dań do radz twa tech nicz ne go, de dy -
ko wa nych in fra struk tu rze la bo ra to ryj nej i sze rzej tech -
nicz nej, opra co wa nej we wcze śniej szej fa zie pro jek tu,
waż nym ele men tem prac ba daw czo -roz wo jo wych,
na po trze by za awan so wa nej i cer ty fi ko wa nej dy dak ty ki
kadr mor skich, by ło opra co wa nie kon cep cji i za sad
funk cjo no wa nia Cen trum Ra tow nic twa Mor skie go
i Prze ciw po ża ro we go. In te gral ną czę ścią te go opra co -
wa nia jest au tor ski pro gram kształ ce nia kadr wraz
z kom ple tem opi sów i in struk cji od no śnych ćwi czeń la -
bo ra to ryj nych, przy go to wa nych zgod nie z wy mo ga mi
kon wen cji STCW przez ze spół pod kie run kiem dr. inż.
kpt. ż. w. Hen ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw. AMG.

Ko lej nym za da niem pro jek tu by ło opra co wa nie uni ka -
to wej se rii 28 pod ręcz ni ków aka de mic kich w ję zy ku por -
tu gal skim. W uzgod nie niu z za ma wia ją cym, tj. Mi ni ster -
stwem Ry bo łów stwa Re pu bli ki An go li, re pre zen to wa -
nym w ra mach pro jek tu przez Na vi mor In ter na tio nal
Com., przy ję to, iż na tym eta pie pro jek tu każ da z 14 spe -
cjal no ści, re ali zo wa nych w ra mach trzech wy dzia łów
(Ry bo łów stwa, Prze twór stwa Ryb ne go oraz Eks plo ata cji
i Za so bów Wod nych) Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk

o Mo rzu, zo sta nie obu do wa na dwo ma pod ręcz ni ka mi
o istot nym zna cze niu dla pro gra mu da nej spe cjal no ści.
Re ali za cja te go za da nia by ła ogrom nym wy zwa niem
z uwa gi na roz le głą te ma ty kę pod ręcz ni ków wy da wa -
nych w ję zy ku por tu gal skim, po dzie lo ną na czte ry ob sza -
ry: trans port mor ski (eko no mi ka, na wi ga cja, prze wo zy
i ra tow nic two), na uki tech nicz ne dla kie run ków mor -
skich (elek tro ener ge ty ka, au to ma ty ka, elek tro ni ka, me -
cha ni ka), na uki bio lo gicz ne (bio lo gia mo rza, oce ano gra -
fia) i prze twór stwo ryb ne (urzą dze nia, tech no lo gia), ze -
spół zło żo ny z ok. 50 au to rów re pre zen tu ją cych kil ka in -
sty tu cji, ogra ni czo ny zbiór dostępnych tłu ma czy
o od po wied nio wy so kich kwa li fi ka cjach ję zy ko wych
i me ry to rycz nych oraz bar dzo wy so kie wy ma ga nia za -
ma wia ją ce go do ty czą ce sza ty gra ficz nej pod ręcz ni ków.
Nie mniej za da nie zo sta ło wy ko na ne zgod nie ze zde fi nio -
wa ny mi wstęp nie wy so ki mi stan dar da mi, a koń co wy
pro dukt w wer sji dru ko wa nej i elek tro nicz nej zo stał
prze ka za ny fir mie Na vi mor In ter na tio nal Com. Wcze -
śniej, w sie dzi bie Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, od bio ru
se rii pi lo ta żo wej pod ręcz ni ków aka de mic kich do ko na li
przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Ry bo łów stwa Re pu bli ki
An go li, Na vi mo ru oraz AMG.

W cza sie te go spo tka nia oma wia no rów nież pod sta -
wo we aspek ty jed ne go z naj waż niej szych za dań pro jek -
tu ANGOLA II, obej mu ją ce go kształ ce nie 20 stu den tów
z An go li na stu diach dru gie go (19 osób) i trze cie go stop -
nia (jed na oso ba). Wszy scy kan dy da ci na stu dia ukoń -
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Studenci z Angoli i ich opiekunowie w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim.
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Studenci z Angoli podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Morskiej w Gdyni.
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czy li z wy ni kiem po zy tyw nym dwu se me stral ny kurs ję -
zy ka pol skie go w Stu dium Ję zy ka Pol skie go dla Cu dzo -
ziem ców przy Uni wer sy te cie łódz kim, udo ku men to wa -
ny uzy ska niem wła ści we go cer ty fi ka tu, uzna wa ne go
przez MNiSW. Stu den ci z An go li, po dej mu ją cy stu dia
w Pol sce, ukoń czy li stu dia pierw sze go lub dru gie go
stop nia w An go li lub in nym kra ju (Wy spy Zie lo ne go
Przy ląd ka, Ukra ina, Por tu ga lia). Wy bór kie run ku i spe -
cjal no ści wy ni kał z re ko men da cji Mi ni ster stwa Ry bo -
łów stwa Re pu bli ki An go li i zo stał uzgod nio ny z kan dy -
da ta mi. W trak cie trwa nia kur su ję zy ka pol skie go stu -
den ci z An go li by li spe cjal ny mi go ść mi Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni na in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go
2014/2015. Wszy scy kan dy da ci na stu dia po sia da ją sto -
sow ne po twier dze nie z De par ta men tu Współ pra cy Mię -
dzy na ro do wej MNiSW o ukoń cze niu od po wied nich stu -
diów upraw nia ją cych do pod ję cia stu diów dru gie go lub
trze cie go stop nia w Pol sce bądź też prze szli po myśl nie
pro ce du rę no stry fi ka cyj ną dy plo mu na jed nym z trzech
Wy dzia łów AMG: Me cha nicz nym, Elek trycz nym lub
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa. Zgod nie z wcze -
śniej szy mi usta le nia mi 17 stu den tów z An go li pod ję ło
stu dia w AMG 2 mar ca 2015 r., a trzech stu den tów roz -
po czę ło trzy mie sięcz ny kurs do dat ko wy na Wy dzia le
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa, we dług au tor -
skie go pro gra mu, uzgod nio ne go ze stu den ta mi i Na vi -
mo rem. Kurs ten de dy ko wa ny jest te ma ty ce zgod nej
z pro fi lem stu diów, któ re oso by te po dej mą w ob sza rze
oce ano gra fii i akwa kul tu ry na Wy dzia le Oce ano gra fii

i Geo gra fii Uni wer sy te tu Gdań skie go 1 paź dzier ni ka
2015 r. 

Stu den ci roz po czy na ją cy stu dia w AMG zo sta li w pro -
ce sie re kru ta cji za kwa li fi ko wa ni na na stę pu ją ce wy dzia -
ły i kie run ki: 

Wy dział Elek trycz ny: sied miu stu den tów na stu dia
dru gie go stop nia na kie run ku elek tro ni ka i te le ko mu ni -
ka cja (czte rech na spe cjal no ści sys te my elek tro nicz ne
i te le ko mu ni ka cyj ne, trzech na spe cjal no ści elek tro ni ka
i au to ma ty ka mor ska) oraz je den stu dent na stu dia dok -
to ranc kie w ob sza rze elek tro tech ni ka/elek tro ni ka, do ce -
lo wa te ma ty ka roz pra wy: sys te my me cha tro nicz ne; 

Wy dział Me cha nicz ny: czte rech stu den tów na stu dia
dru gie go stop nia na kie run ku me cha ni ka i bu do wa ma -
szyn, wszy scy na spe cjal no ści in ży nie ria eks plo ata cji in -
sta la cji, spe cja li za cja me cha tro ni ka;

Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa: pię ciu
stu den tów na stu dia dru gie go stop nia (czte rech na kie -
run ku to wa ro znaw stwo, w tym dwóch na spe cjal no ści
to wa ro znaw stwo i za rzą dza nie ja ko ścią oraz dwóch
na spe cjal no ści to wa ro znaw stwo i za rzą dza nie ja ko ścią,
ze spe cja li za cją za rzą dza nie prze twór stwem ryb nym
oraz je den na kie run ku in no wa cyj na go spo dar ka, spe -
cjal ność eko no mia me ne dżer ska). 

Stu dia dru gie go stop nia, nie za leż nie od pod ję te go
kie run ku i spe cjal no ści, trwa ją dwa la ta, zaś stu dia trze -
cie go stop nia – czte ry la ta.

�
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Do ku ment, któ ry w imie niu Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni pod pi sał pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen -
ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, pre cy zu je kie run ki przy -
szłych dzia łań zmie rza ją cych do po wo ła nia mor skiej
uczel ni wyż szej. W pierw szym okre sie stro ny zmie rza ją
do spre cy zo wa nia ce lów i za sad do cho dze nia do nich,
a w efek cie stwo rze nia no wo cze sne go, o wy so kich stan -
dar dach na uko wych, mo de lu uczel ni, jej pod sta wo wych
kie run ków ba daw czych i dy dak tycz nych. Peł nie nie nad zo -
ru na uko we go, two rze nie pro gra mów na ucza nia, okre śle -
nie po zio mu kształ ce nia na po szcze gól nych kie run kach,
me to dy za rzą dza nia – to nie któ re zo bo wią za nia przy ję te
przez sy gna ta riu szy me mo ran dum. 

W za ło że niach kształ ce nie pro wa dzo ne bę dzie na trzech
po zio mach, ukie run ko wa nych na przy go to wa nie spe cja li -
stów w za kre sie za wo dów mor skich zgod nie z wy mo ga mi
IMO. Du ży na cisk po ło żo no na pro ble my ry bo łów stwa,
prze wi dzia no tak że kształ ce nie w za kre sie ad mi ni stra cji
i bez pie czeń stwa mor skie go, sze ro ko po ję te go trans por tu
wod ne go oraz ob słu gi i za rzą dza nia por ta mi.

Z pol skiej stro ny li de rem i ko or dy na to rem prac jest Gru -
pa Con sus z To ru nia, we współ pra cy z Aka de mią Mor ską,
wspar tą przez Stu dium Do sko na le nia Kadr AMG. Stro ny
pod pi sa ne go Me mo ran dum zo bo wią za ły się do pod ję cia
dzia łań ma ją cych do pro wa dzić do pod pi sa nia umo wy
o re ali za cji przed się wzię cia.

Alek san der Gosk

morska edukacja Senegalu
Akademię morską w Gdyni odwiedziła delegacja reprezentująca ministra rybołówstwa 
i ekonomii morskiej Republiki Senegalu. To efekt wcześniejszych ustaleń i podpisanego

memorandum, określającego ramy współpracy przy tworzeniu w Senegalu Państwowej Wyższej
Szkoły morskiej.  Gości zapoznano z systemem kształcenia w Akademii morskiej, zostali także

przyjęci przez rektora AmG prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza. 
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Tysiąc studentów Hogere
Zeevaartschool Antwerpen

dokładnie 1059 studentów i instruktorów belgijskiej Hogere Zeevaartschool (Akademii
morskiej) w Antwerpii odbyło, w ciągu ośmiu sezonów, morskie praktyki na „darze młodzieży”. 

Współ pra ca Aka de mii Mor skich w Gdy ni i An twer pii
na wią za na zo sta ła w 2006 ro ku. W sierp niu tam te go ro -
ku „Dar Mło dzie ży” uczest ni czył w re ga tach Sa il Tra -
ining In ter na tio nal na tra sie La Co ru na – An twer pia. Za -
przy jaź nio ny pi lot, wpro wa dza ją cy na szą fre ga tę
do por tu, zwró cił uwa gę ów cze sne go ko men dan ta ża -
glow ca kpt. ż. w. Hen ry ka Śnie goc kie go na wi docz ne
z po kła du za bu do wa nia miej sco wej Aka de mii Mor skiej.
Ko men dant Śnie goc ki, ów cze śnie tak że pro rek tor ds.
mor skich, za po śred nic twem pi lo ta za pro sił dy rek to ra
do od wie dze nia „Da ru Mło dzie ży”. 
‒ Na szych stu den tów kie ru je my do od by cia prak tyk

mor skich na stat ki pa sa żer skie ‒ stwier dził w cza sie roz mo -
wy o sys te mach szko le nia dy rek tor Ho ge re Ze eva art scho ol. 
‒ A nie zy ska li by wię cej na ta kim stat ku jak

nasz? – za su ge ro wał ka pi tan Śnie goc ki. 
Tak do szło do wi zy ty przed sta wi cie li z An twer pii

w Gdy ni, za war cia po ro zu mie nia, pod pi sa nia sto sow -
nych do ku men tów i w kwiet niu 2008 ro ku po raz
pierw szy stu den ci Ho ge re Ze eva art scho ol za okrę to wa li
na „Dar Mło dzie ży”. 145 stu den tów z opie ku na mi po -
pły nę ło z Gdy ni do La Co ru ny; po dróż za koń czy li w An -
twer pii. Usta lo no, że od ko lej ne go ro ku prak ty ki bę dą
się tak że za czy na ły w An twer pii. W trak cie po dró ży
w la tach 2009-2014 stu den ci od wie dzi li Bil bao, Brest,
Cobh, Tan ger, Pon ta Del ga da, Ca diz, San tan der, Por to,
Du blin, Fun chal. 

Rej sy na „Da rze Mło dzie ży” zy ska ły wy so ką oce nę ‒
stu den ci z An twer pii po I ro ku od by wa ją, pod okiem
pol skiej za ło gi, mie sięcz ne prak ty ki ma ry nar skie. Prak ty -

ki te, co pod kre śla ją przed sta wi cie le ka dry dy dak tycz nej
bel gij skiej uczel ni, są waż nym ele men tem edu ka cji mor -
skiej przy szłych ofi ce rów flo ty.

Ho ge re Ze eva art scho ol jest uczel nią o tra dy cji się ga ją -
cej XIX wie ku. Obec nie kształ ci ofi ce rów flo ty w spe cjal -
no ści na wi ga cyj nej i ma szy no wej. Bel go wie przed la ty
prak ty ki mor skie pro wa dzi li na wła snym ża glow cu ‒
bar ken ty nie „Mer ca tor”. Wie lo krot nie na mor skich szla -
kach bel gij ski ża glo wiec spo ty kał się z na szym „Da rem
Po mo rza” (m. in. dwu krot nie pod czas po dró ży do oko ła
świa ta w la tach 1934/1935). „Mer ca tor” go ścił tak że
w Gdy ni, ale wy co fa ny ze służ by, od 1961 ro ku peł ni
w Osten dzie funk cję stat ku -mu zeum.

Te go rocz na wio sen na po dróż „Da ru Mło dzie ży” ze
stu den ta mi Ho ge re Ze eva art scho ol wio dła na por tu gal -
skie Azo ry, do nie wiel kie go, hi sto rycz ne go por tu Pra ia
da Vi to ria na wy spie Ter ce ira. W An twer pii za okrę to wa -
ło 117 stu den tów, w tym 100 spe cjal no ści po kła do wej
i 17 me cha ni ków oraz 17-oso bo wa ka dra in struk to rów
i wy kła dow ców. Stu den ci Aka de mii Mor skiej z An twer -
pii to zwy kle to wa rzy stwo mię dzy na ro do we. W bie żą -
cym ro ku prak ty kę na „Da rze Mło dzie ży” prze szło 78
Bel gów, 32 Fran cu zów oraz po jed nym stu den cie z Fi li -
pin, Ma ro ka, Wiel kiej Bry ta nii, Hisz pa nii, Ho lan dii, Se -
ne ga lu, a na wet śród lą do wej Szwaj ca rii. 27 dni że glu gi
(w więk szo ści oce anicz nej) po wo dach wcze sno wio sen -
ne go Atlan ty ku, pod ża gla mi kla sycz nej fre ga ty, to
z pew no ścią do bry ma ry nar ski eg za min. An twer pię wi -
ta li w pa ra dzie re jo wej. 

Alek san der Gosk

„DAR MłODZIEŻY”
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Utwo rze nie POLSA (Po lish Spa ce Agen cy) w Gdań -
skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym przy ul. Trzy 
Li py stwa rza szan se roz wo ju po mor skich uczel ni
i ośrod ków na uko wych. W pio nie na uko wym za trud -
nie ni zo sta ną spe cja li ści do kon tak tów mię dzy na ro do -
wych z Eu ro pej ską Agen cją Ko smicz ną oraz zaj mu ją cy
się ba da nia mi i in no wa cja mi.

Do ce lo wo tak że po mor skie przed się bior stwa mo gą
od nieść nie ma łe ko rzy ści z obec no ści Pol skiej Agen cji
Ko smicz nej ‒ po wie dział prof. Ba nasz kie wicz, pre cy zu -
jąc, że cho dzi głów nie o fir my pro du ku ją ce sprzęt ko -
smicz ny. Za zna czył przy tym, że osią gnię cie wy ma ga ne -
go po zio mu tech no lo gii wy ma ga ok. 10 lat pra cy, ale
nie po win no być pro ble mów ze zna le zie niem firm z Po -

mo rza, któ re mo gły by za cząć dzia łać w za kre sie tech no -
lo gii sa te li tar nych.

Usta wa o Pol skiej Agen cji Ko smicz nej we szła w ży -
cie 7 lu te go br. Pol ska Agen cja Ko smicz na, czy li POLSA,
ma przede wszyst kim ko or dy no wać dzia ła nia pol skie go
sek to ra ko smicz ne go, któ re dziś są roz pro szo ne mię dzy
róż ne in sty tu cje i re sor ty, iden ty fi ko wać cie ka we i waż -
ne za sto so wa nia, two rzyć wła sne la bo ra to ria. Ma też
dzie lić się swo ją wie dzą i przez to przy czy niać się
do usu wa nia ba rier w roz wo ju firm i in sty tu cji ba daw -
czo -roz wo jo wych z sek to ra ko smicz ne go. Usta wa ma
też do pro wa dzić do te go, by wie dza zdo by wa na przez
agen cję by ła wy ko rzy sty wa na w in nych dzie dzi nach ży -
cia, w tym na uce i prze my śle. �

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz gościł w lutym br.w murach uczelni prezesa Polskiej
Agencji kosmicznej prof. marka Banaszkiewicza. Rozmawiano na temat ewentualnej współpracy

AmG  z Agencją oraz z Centrum Badań kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Prezes Polskiej Agencji
kosmicznej w AmG

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz i prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz
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Transport on Shallow Waters

Pro gra my sek to ro we to pro gra my fi nan so wa nia prac
B+R w przed się bior stwach w da nym sek to rze go spo dar -
ki, utwo rzo ne ja ko od po wiedź na po trze by przed sta wi -
cie li śro do wi ska – zrze szo nych przed się bior ców pro wa -
dzą cych dzia łal ność w da nym sek to rze.

W ich ra mach ogła sza ne są na bo ry wnio sków o do fi -
nan so wa nie pro jek tów ba daw czo -roz wo jo wych, zgod -
nych z agen da mi ba daw czy mi wska za ny mi w pro gra -
mach. Na bo ry są otwar te dla wszyst kich przed się bior -
ców, w tym dzia ła ją cych w ra mach kon sor cjów, obej mu -
ją cych pod mio ty da ne go sek to ra (tj. nie tyl ko dla
pod mio tów zrze szo nych w ra mach pod mio tu skła da ją -
ce go wnio sek o usta no wie nie pro gra mu).

W ce lu przy go to wa nia pro gra mów, któ re w naj wyż -
szym stop niu bę dą speł nia ły ocze ki wa nia po szcze gól -
nych branż, ko niecz ne jest roz po zna nie po trzeb i po ten -
cja łu ba daw czo -roz wo jo we go i in no wa cyj ne go po szcze -
gól nych sek to rów go spo dar ki. Do ku men tem, któ ry ma
za za da nie ze brać ta kie in for ma cje, jest stu dium wy ko -
nal no ści pro gra mu sek to ro we go, bę dą ce de fac to wnio -
skiem o usta no wie nie pro gra mu, za wie ra ją ce m.in. po -
głę bio ną ana li zę da ne go sek to ra oraz opis naj istot niej -
szych wy zwań i pro ble mów, któ rych roz wią za nia ocze -
ku je się dzię ki re ali za cji da ne go pro gra mu. 

uza sad nie nie 
Ko mi sja Eu ro pej ska pod kre śla zna cze nie po wsta nia

no wych wzor ców trans por tu, któ re po zwa la ły by
na zwięk sze nie licz by trans por to wa nych to wa rów oraz
pa sa że rów przy po mo cy naj wy daj niej szych środ ków
trans por tu. Przy czym dzia ła nia trze ba pod jąć tak szyb -
ko, jak to moż li we, po nie waż pla no wa nie, bu do wa oraz
wy po sa ża nie in fra struk tu ry trwa la ta mi, a eks plo ata cja
środ ków trans por tu ‒ dzie się cio le cia (COM/2011/014
FIN). Jed nym z naj bar dziej eko lo gicz nych i naj wy daj niej -
szych jest trans port śród lą do wy. Do je go głów nych za let
za li czyć na le ży:
� ni ski po ziom emi to wa nych za nie czysz czeń;
� ni ską emi sję ha ła sów; 
� ni ską ener go chłon ność;
� du żą oszczęd ność w zaj mo wa niu do dat ko wej po -

wierzch ni te re nu; 
� du żą trwa łość in fra struk tu ry i środ ków trans por tu;
� du żą prze strzeń ła dun ko wą, po zwa la ją cą za rów no

na trans port ele men tów wiel ko ga ba ry to wych, jak i du -
ży za ła du nek ele men tów mniej szych, np. kon te ne rów; 

� ma łą licz bę ko li zji i w związ ku z tym kosz tów usu wa -
nia na stępstw wy pad ków;

� moż li wość znacz ne go zmniej sze nia kon ge stii na dro -
gach dzię ki prze ję ciu prze wo zów trans por tu sa mo cho -
do we go.
Trans port śród lą do wy
Zna cze nie sek to ra trans por tu śród lą do we go w więk -

szo ści kra jów rok rocz nie wzra sta. Pol ska sieć rzecz na jest
jed ną z naj le piej roz wi nię tych w Eu ro pie (wy prze dza ją
nas je dy nie Fin lan dia, Fran cja, Niem cy i Ho lan dia),
a mi mo te go udział trans por tu rzecz ne go w ca ło ści prze -
wo zów trans por to wych jest bar dzo ni ski i wy no sił 0,7%
w 2013 ro ku (Rocz nik Sta ty stycz ny 2014, GUS). W wy -
ni ku nie wy ko rzy sty wa nia ist nie ją cej in fra struk tu ry Pol ska
jest bia łą pla mą na ma pie eu ro pej skich ka na łów że glow -
nych i nie wy ko rzy stu je po ten cja łu pły ną ce go z han dlu
z Eu ro pą Za chod nią, jak i Wschod nią. 

W efek cie zna cze nie sek to ra trans por tu wod ne go śród -
lą do we go w Pol sce jest mar gi nal ne, a je go po ten cjał nie -
wy ko rzy sty wa ny, zwłasz cza w kon tek ście akwe nów płyt -
ko wod nych. Ko ry ta rzecz ne są wy ko rzy sty wa ne w nie -
znacz nym stop niu do trans por tu to wa rów i pa sa że rów
oraz w ce lach tu ry stycz nych, na krót kich, nie jed no krot nie
nie po łą czo nych ze so bą, od cin kach. Mi mo 28. miej sca
na świe cie pod wzglę dem dłu go ści rzek i ka na łów że glow -
nych w Pol sce przy cho dy ze sprze da ży usług trans por tu
i go spo dar ki ma ga zy no wej w za kre sie prze wo zów ła dun -
ków trans por tem wod nym śród lą do wym sta no wi ły 0,2%
(2013 r.) ogó łu przy cho dów z prze wo zów ła dun ków. 

Na le ży uwzględ nić, iż Unia Eu ro pej ska na ło ży ła
na kra je człon kow skie wy mo gi zwią za ne z ko niecz no ścią
zwięk sze nia wy ko rzy sta nia trans por tu wod ne go śród lą -
do we go w per spek ty wie ro ku 2050 ce lem ogra ni cze nia
emi sji CO2, a za tem w ko lej nych la tach po wi nien na stą -
pić wzrost zna cze nia tej ga łę zi prze my słu.

Wy ty czo ne wy zwa nia ba daw cze pro gra mu sek to ro we -
go EKO In no va ti ve Trans port on Shal low Wa ters wpi su ją się
w Kra jo wą Li stę In te li gent nych Spe cja li za cji. Przed się -
bior stwa de kla ru ją ce chęć udzia łu w pro gra mie sek to ro -
wym re ali zo wać za tem bę dą dzia ła nia w ra mach dwóch
spe cja li za cji ‒ roz wią za nia trans por to we przy ja zne śro do wi -
sku oraz in te li gent ne sie ci i tech no lo gie geo in for ma cyj ne.

Pro gram sek to ro wy AmG
Za pro po no wa ny przez Aka de mię Mor ską w Gdy ni

pro gram sek to ro wy EKO In no va ti ve Trans port on Shal low
wpi su je się w In te li gent ne Spe cja li za cje Po mo rza: In te li -
gent ne Urzą dze nia i Tech no lo gie w Go spo dar czym Wy ko rzy -
sta niu Za so bów Mo rza oraz Te re nów Przy brzeż nych i w Pro -
gram Ho ry zon tal ny Wy ko rzy sta nie Dol nej Wi sły dla zrów -

Rektor AmG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew
Burciu podjęli wspólną inicjatywę przygotowania Studium Programu Sektorowego 

EKO Innovative Transport on Shallow Waters.

PROGRAM SEKTOROWY

�
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no wa żo ne go roz wo ju Po mo rza – li der Aka de mia Mor ska
w Gdy ni.

Jest kon ty nu acją za koń czo ne go pro jek tu, w któ rym
Aka de mia Mor ska w Gdy ni (ko or dy na tor prof. Zbi gniew
Bur ciu) oraz part ne rzy (m.in. Po li tech ni ka War szaw ska,
Po li tech ni ka Wro cław ska, IMGW War sza wa i in ni) wy ko -
na li opra co wa nie Upgra ding of In land Wa ter way and Sea
Ports, WP5. Opra co wa nie Stu dium Tech nicz no -Eko no micz -
no -Śro do wi sko we go Re wi ta li za cji i Przy wró ce nia Że glow no -
ści Dol nej Wi sły na Od cin ku War sza wa–Gdańsk, 2014 r.
INWAPO, Ob szar in ter wen cji: 2.2 Roz wój współ pra cy
w dzie dzi nie mul ti mo dal nej lo gi sty ki. Głów nym ce lem
pro jek tu INWAPO by ło uak tyw nie nie nie wy ko rzy sta ne -
go po ten cja łu trans por tu wod ne go w Eu ro pie Środ ko -
wej, a tak że por tów rzecz nych i mor skich w ce lu osią -
gnię cia lep szej re la cji mię dzy ty mi por ta mi.

Bę dzie kon ty nu acją Pro gra mu FP5 – Com pe ti ti ve and
su sta ina ble growth, typ pro jek tu: Re se arch and Tech no lo gi -
cal De ve lop ment Pro ject, ty tuł pro jek tu In no wa cyj ne ze sta -
wy pcha ne do efek tyw ne go trans por tu na płyt kich wo dach
śród lą do wych. W ra mach V Pro gra mu Ra mo we go re ali zo -
wa ny był pro jekt ba daw czy o akro ni mie INBAT ‒ In no va -
ti ve Bar ge Tra ins for Effective Transport on Shal low Wa ters
(Ino wa cyj ne ze sta wy pcha ne na płyt kie wo dy śród lą do -
we). Ce lem te go pro jek tu by ło opra co wa nie no wej ge ne -
ra cji ze sta wów pcha nych na bar dzo płyt kie wo dy. Za sad -
ni czy re jon pły wa nia te go ze sta wu to Od ra i ła ba. 

Li de rzy
Li de ra mi In sty tu tu Au to stra dy Tech no lo gii i In no wa cji

(IATI), któ re zo sta ło po wo ła ne w lip cu 2014 ro ku w for -
mie kon sor cjum, są Po li tech ni ka Wro cław ska i Aka de mia
Gór ni czo -Hut ni cza. Umo wę pod pi sa ło 17 uczel ni, dwa

in sty tu ty ba daw cze oraz trzy przed się bior stwa; obec nie
ini cja ty wa zrze sza już 36 człon ków. W lu tym 2015 ro ku
na wią za na zo sta ła współ pra ca z dwie ma Spe cjal ny mi
Stre fa mi Eko no micz ny mi – le gnic ką oraz wał brzy ską.

Idea utwo rze nia IATI wią że się z chę cią po łą cze nia sił
jed no stek na uko wych oraz przed się biorstw w ob rę bie
ob sza rów me ry to rycz nych zgod nych z po la mi ba daw czy -
mi zde fi nio wa ny mi przez pro jekt Fo re si ght tech no lo gicz ny
prze my słu – InSight 2030 oraz kra jo wy mi i re gio nal ny mi
in te li gent ny mi spe cja li za cja mi. Dzia ła nia IATI sku pio ne
są wo kół wy bra nych ob sza rów, zwią za nych m.in. z ener -
ge ty ką, trans por tem, bez pie czeń stwem (w tym prze my -
sło wym i mi li tar nym), wy do by ciem i prze twa rza niem
su row ców oraz tech ni ka mi in for ma cyj ny mi i ko mu ni ka -
cyj ny mi.

W ra mach IATI dzia ła ją cen tra kom pe ten cji (CK) od po -
wie dzial ne za wy bra ne ob sza ry ba daw cze, w któ rych
roz wią zy wa ne są kon kret ne pro ble my tech nicz ne i tech -
no lo gicz ne. Dla ni niej sze go pro jek tu – pro gra mu sek to -
ro we go, szcze gól ne zna cze nie ma cen trum
ECOTRANSPORT, po wsta łe 29 wrze śnia 2014 ro ku, któ -
re re ali zu je pro jek ty w za kre sie tech no lo gii przy ja znych
śro do wi sku trans por tu wod ne go przy uwzględ nie niu po -
la ba daw cze go, ja kim jest zie lo na go spo dar ka. Je go ko -
or dy na to rem jest Aka de mia Mor ska w Gdy ni.

Na po trze by zło że nia Stu dium Pro gra mu Sek to ro we go
w dniu 27 mar ca 2015 ro ku za war te zo sta ło po ro zu mie -
nie zrze sza ją ce pod mio ty go spo dar cze (13) oraz jed nost -
ki na uko we i ba daw cze (10). 

Wnio sko daw cę pro gra mu sek to ro we go re pre zen tu je
fir ma PCC In ter mo dal SA Gdy nia. 

�

Przed mio tem pro jek tu jest nad bu do wa dwóch bu -
dyn ków miesz czą cych się na te re nie uczel ni (jed na kon -
dy gna cja na każ dym bu dyn ku), w su mie po nad 700 m2

do dat ko wej po wierzch ni dy dak tycz nej dla Wy dzia łów
Elek trycz ne go i Me cha nicz ne go. Po zwo li ło to na stwo -
rze nie la bo ra to riów, któ re są wy po sa ża ne w no wo cze -
sny sprzęt dy dak tycz ny oraz opro gra mo wa nie. W każ -
dym bu dyn ku zo sta nie utwo rzo na struk tu ra dla sie ci
bez prze wo do wej, da ją ca do stęp do In ter ne tu stu den -

tom i pra cow ni kom wy dzia łów. Dzię ki te mu moż li we
bę dzie wpro wa dze nie kształ ce nia na od le głość po przez
re ali za cję za jęć za po mo cą e -le ar nin gu.

Za pro po no wa ne w pro jek cie dzia ła nia ma ją cha rak ter
kom plek so wy i za pew nia ją efek tyw ne wy ko rzy sta nie
wy bu do wa nej in fra struk tu ry, pod no sząc ja kość i efek -
tyw ność kształ ce nia oraz roz wią zu jąc wie le pro ble mów
za rów no tech nicz no -tech no lo gicz nych (m. in. zbyt ma ła
po wierzch nia dy dak tycz na, ko li do wa nie za jęć re ali zo -

W październiku zakończona zostanie nadbudowa i wyposażenie nowych pomieszczeń dla
Wydziałów mechanicznego i Elektrycznego – jako realizacja projektu w ramach Programu

operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Rozbudowa infrastruktury
dydaktycznej AmG 

RIDAM

�
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wa nych na sprzę cie cięż kim z pra cą na czu łych urzą dze -
niach), dy dak tycz nych (brak moż li wo ści prze pro wa dze -
nia eks pe ry men tów na no wo cze snym sprzę cie, ucze nia
stu den tów ob słu gi tech no lo gii ICT), jak rów nież pro ble -
mów ryn ku pra cy (brak moż li wo ści przy go to wa nia stu -
den tów do no wo cze snych wy ma gań ryn ku pra cy). 

Po przez re ali za cję pro jek tu zo sta ną wspar te kie run ki
prio ry te to we – elek tro tech ni ka oraz elek tro ni ka i te le -
ko mu ni ka cja na Wy dzia le Elek trycz nym oraz me cha ni -
ka i bu do wa ma szyn na Wy dzia le Me cha nicz nym.

Pra ce na Wy dzia le Elek trycz nym – bu dy nek F
Na Wy dzia le Elek trycz nym po wsta ją no we la bo ra to -

ria: tech ni ki mi kro fa lo wej, tech ni ki świa tło wo do wej
i opto elek tro ni ki, źró deł ener gii od na wial nej, wi zu ali za -
cji sys te mów ste ro wa nia, kom pu te ro we go wspo ma ga -
nia pro ce sów pro jek to wa nia i sy mu la cji, mi kro pro ce so -
ro wych ukła dów po mia ro wych, urzą dzeń ra dio ko mu ni -
ka cyj nych i kom pa ty bil no ści sys te mów ra dio ko mu ni ka -
cyj nych, wir tu ali za cji sys te mów i sie ci kom pu te ro wych.
Dla za pew nie nia bez prze wo do we go do stę pu do sie ci
na te re nie nad bu do wa ne go pię tra bu dyn ku F mon to -
wa ne są trzy punk ty do stę po we (ac cess po ints). 

Pra ce na Wy dzia le me cha nicz nym – bu dy nek I
Po wsta ją no we la bo ra to ria do pro wa dze nia za jęć

w na stę pu ją cych dzie dzi nach: ter mo dy na mi ka i me cha -
ni ka pły nów, wy trzy ma łość ma te ria łów, ob rób ka ciepl -
no -che micz na i po wierzch nio wa, tri bo lo gia i pod sta wy
eks plo ata cji, me tro lo gia i wy trzy ma łość, fi zy ka, ma te -
ria ło znaw stwo, me tro lo gia, po mia ry nie nisz czą ce.

Pla no wa ne do za ku pu wy po sa że nie po zwo li na stwo -
rze nie sta no wisk m.in. do de mon stra cji pra wa Boy -
le'a i Ma riot te'a, po rów naw cze go po mia ru lep ko ści
pły nów, prze pro wa dza nia tech nicz nej ana li zy spa lin,
ba da nia ogni wa Pel tie ra, ba da nia aku sty ki po miesz -
czeń, po mia ru ra dio ak tyw no ści tła – mo ni tor ska żeń ra -
dio ak tyw nych EKO-C. Po wsta je też la bo ra to rium kom -
pu te ro we, wy po sa żo ne w pięć pro gra mów: do iden ty -
fi ka cji nie za wod no ści obiek tów tech nicz nych, do ana liz
nie za wod no ści sys te mów, do ba dań nie za wod no ści
sys te mów me to da mi sy mu la cji, do ba dań praw do po -
do bień stwa zda rzeń nie za wod no ści me to da mi sy mu la -
cyj ny mi, do pre dyk cji nie za wod no ści opar tej na stan -
dar dach. Po nad to za ku pio ne zo sta ły pro gra my
do wspo ma ga nia pro duk cji, do sy mu la cji ste ro wa nia
i pro gra mo wa nia pra cy ob ra biar ki nu me rycz nej,
do kom pu te ro we go wspo ma ga nia pro jek to wa nia,
opro gra mo wa nie ma te ma tycz no -sy mu la cyj ne i ma te -
ma tycz no -in ży nier skie. Bu dy nek I rów nież zo stał ob ję ty
sie cią bez prze wo do wą.

Pro jekt zo stał uzna ny za bar dzo istot ny w pla nie roz -
wo ju dy dak ty ki AMG. Za ło żo no wzrost licz by sta no wisk
dy dak tycz nych o 24 proc. w sto sun ku do sy tu acji wyj -
ścio wej i wzrost licz by stu den tów na wspie ra nych kie -
run kach o bli sko 10 proc. Zna czą cy wzrost po ten cja łu
dy dak tycz ne go po zwo li na speł nie nie mię dzy na ro do -
wych stan dar dów kształ ce nia, co jest klu czo we
na obec nym ryn ku pra cy.

�
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PPNT

konferencja CYBCoNF 2015

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni dniach 24-26 czerwca 2015 roku
odbędzie się konferencja naukowa poświęcona problemom informatyki, systemom sterowania 
i przetwarzaniu informacji – IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCoNF 2015). 

Po przed nia edy cja tej kon fe ren cji od by ła się w Lo -
zan nie. Te go rocz na jest or ga ni zo wa na przez Aka de mię
Mor ską w Gdy ni – Ka te drę Sys te mów In for ma cyj nych.
Współ or ga ni za to ra mi kon fe ren cji są: Pol ska Sek cja IEEE
(PC IEEE – Po lish Sec tion of The In sti tu te of Elec tri cal

and Elec tro nics En gi ne ers), Sek cja IEEE SMC
(SMC – Sys tems, Man and Cy ber ne tics So cie ty), Ko mi -
tet Tech nicz ny IEEE SMC Com pu ta tio nal Col lec ti ve In -
tel li gen ce, któ re go człon kiem jest prof. Piotr Ję drze jo -
wicz, rek tor Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, oraz Po mor ski
Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny w Gdy ni. Na le ży za zna -
czyć, że IEEE jest pre sti żo wą, a za ra zem naj więk szą, or -
ga ni za cją mię dzy na ro do wą, sku pia ją cą po nad 400 tys.
człon ków – elek try ków, elek tro ni ków, in for ma ty ków
oraz spe cja li stów z in nych dzie dzin na uki. Współ or ga ni -
zo wa nie kon fe ren cji przez Aka de mię Mor ską wraz or -
ga ni za cją IEEE świad czy o du żym za ufa niu dla gdyń -
skie go śro do wi ska na uko we go. 

Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął pre zy dent
Gdy ni dr Woj ciech Szczu rek, któ ry w li ście do or ga ni za -
to rów na pi sał: „Przed się wzię cia słu żą ce pro mo cji in no -
wa cyj nych roz wią zań w świe cie na uki i za sto so wań go -
spo dar czych za słu gu ją na szczyt ne za in te re so wa nie
i uwa gę”. Ho no ro wy pa tro nat na uko wy ob jął Ko mi tet
In for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Pol skie To wa -
rzy stwo Sztucz nej In te li gen cji. 

W te go rocz nej edy cji CYBCONF AMG bę dzie go ści ła
na ukow ców z oko ło 20 kra jów świa ta. Po nad 100 na -
ukow ców bę dzie pre zen to wa ło swo je wy ni ki ba dań
w se sjach pro ble mo wych. Po nad to od bę dą się czte ry
se sje ple nar ne po świę co ne głów nie prze twa rza niu
ogrom nych zbio rów da nych oraz bio in for ma ty ce.
Wśród pre le gen tów wy kła dów ple nar nych są: Da vid
Ca ma cho z Uni wer sy te tu w Ma dry cie (Hisz pa nia), 
Fa bio Ro li z Uni wer sy te tu Ca glia ri (Włochy), Jun Wang
z Uni wer sy te tu w Hong kon gu oraz Edward Szczer bic ki
z Uni wer sy te tu w New ca stle (Au stra lia). Pre zen to wa ne
pod czas kon fe ren cji pra ce zo sta ną opu bli ko wa ne
w IEEE Xplo re – wy daw nic twie on li ne IEEE, a wy bra ne
z nich w cza so pi śmie IEEE „Trans ac tions on Cy ber ne -
tics”.

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AMG



Wspól nie z ów cze snym rek to rem prof. Jó ze fem Li -
sow skim prze ko ny wał do tej, opty mal nej eko no micz -
nie, kon cep cji mi ni ster stwo. Mi mo po cząt ko wej życz li -
wo ści, prze szko dą w re ali za cji oka za ła się kon ku ren cyj -
na w pew nym sen sie kon cep cja stat ku szkol ne go wy -
pra co wa na w Szcze ci nie – do ty czy ła bo wiem ofer ty
bu do wy dru gie go stat ku dla Gdy ni. By ła to jed nak jed -
nost ka o ogra ni czo nej zdol no ści że glu go wej, a w kon -
cep cji gdyń skiej my śla no od po cząt ku o szer szych moż -
li wo ściach – wy ko rzy sty wa niu stat ku do rej sów ba daw -
czych, w tym po lar nych. 

Kon se kwen cja w for so wa niu kon cep cji stat ku o bar -
dziej uni wer sal nych wa lo rach do pro wa dzi ła wresz cie
do mi ni ste rial nej ak cep ta cji. Prze wa ży ła de kla ra cja
o moż li wo ści ada pta cji któ re goś z nie wy koń czo nych ka -
dłu bów, co mi ni ma li zo wa ło koszt in we sty cji. 

Po upad ku ryn ku wschod nie go w stocz niach sta ło
wie le nie ode bra nych jed no stek w róż nych fa zach za -
awan so wa nia bu do wy. Za czę to po szu ki wa nia od po -
wied nie go. W stocz ni „Wi sła” tra fio no na ka dłub „Po -
la re xa” – ża glow ca przy sto so wa ne go do że glu gi w lo -
dach. Kon cep cję ta kiej jed nost ki stwo rzył w 1987 r. Da -

riusz Bo guc ki – okrę to wiec i wy bit ny że glarz po lar ny.
W 1992 ro ku wo do wa no ka dłub, ale na dal szą bu do -
wę za bra kło środ ków.

W 1999 ro ku umo wę na za kup ka dłu ba pod pi sał ów -
cze sny rek tor WSM pro fe sor Piotr Przy by łow ski, a re ali -
za cję kom plek so wej prze bu do wy i do star cze nie go to -
wej, w peł ni wy po sa żo nej jed nost ki zle co no Gdań skiej
Stocz ni Re mon to wej, któ rej ofer ta oka za ła się naj ko -
rzyst niej sza. 

Rów no le gle two rzo no kon cep cję opty mal ne go wy ko -
rzy sta nia no we go stat ku, tak że pod ką tem czar te rów
dla in sty tu cji ze wnętrz nych. Obok na tu ral ne go kie run -
ku, ja kim był Spits ber gen, wcze śniej re gu lar ną ko mu ni -
ka cję z Pol ską Sta cją Po lar ną za pew niał sta tek szkol ny
WSM „Jan Tur lej ski” – roz wa ża no tak że szer sze pro jek -
ty, jak m.in. kie ru nek an tark tycz ny czy współ pra ca z or -
ga ni za cją In te ro ce an me tal, pro wa dzą cą dzia łal ność
na Pa cy fi ku. 

Bu do wa sfi nan so wa na zo sta ła ze środ ków Mi ni ster -
stwa Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej, Ko mi te tu Ba -
dań Na uko wych i środ ków wła snych po cho dzą cych
od spon so rów i uzy ska nych ze sprze da ży ce gie łek. Sta -

15 lat w służbie edukacji i nauki
koncepcja statku, który zastąpiłby zbliżające się do kresu swej służby jednostki instrumentalne

„Horyzont” i „Zenit”, dojrzewała w Wyższej Szkole morskiej w latach 1993-1996. 
Założenia nowej jednostki sformułował kpt. ż. w. Zbigniew Burciu: chodziło o statek, który

gwarantowałby zaspokojenie potrzeb szkoleniowych obu Akademii morskich – w Gdyni 
i Szczecinie, równocześnie atrakcyjny dla instytucji morskich jako platforma czarterowych 

rejsów badawczych. 

„HORYZONT II”
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tek, już ja ko „Ho ry zont II”, zo stał po wtór nie zwo do wa -
ny w 1999 r., pod nie sie nie ban de ry na stą pi ło 28
kwiet nia 2000 r., a mat ką chrzest ną zo sta ła Han na
Gron kie wicz -Waltz, ów cze śnie pre zes Na ro do we go
Ban ku Pol skie go.

W pierw szy bał tyc ki rejs szko le nio wy „Ho ry zont II”,
pod do wódz twem kpt. ż. w. Ju lia na Wit kow skie go, wy -
szedł 9 ma ja 2000 ro ku, a pod ko niec czerw ca po pły -
nął w swą pierw szą po dróż na Spits ber gen. Po po wro -
cie i zmia nie ka pi ta na (od cho dzą ce go na eme ry tu rę Ju -
lia na Wit kow skie go za stą pił do tych cza so wy star szy ofi -
cer kpt. ż. w. Ro man Ma tu lew ski) no wy sta tek
za pre zen to wa ny zo stał na EXPO 2000 w Wil helm sha -
ven. Po wrze śnio wym, dru gim już, rej sie na Spits ber -
gen „Ho ry zont II” wy szedł w swą naj dłuż szą jak do tąd
po dróż z za opa trze niem dla pol skiej sta cji na Wy spie
Kró la Je rze go w An tark ty ce. Pod czas trwa ją cej trzy mie -
sią ce wy pra wy po ko nał dy stans 18 698 mil mor skich,
za wi jał do Las Pal mas, San tos i Pun ta Are nas. Ta pio -
nier ska wy pra wa na po łu dnio wą pół ku lę wy ka za ła, że
sta tek jest jed nak zbyt ma ły do ta kich przed się wzięć.

W ko lej nych la tach usta lił się do ce lo wy mo del eks -
plo ata cji stat ku – ok. 8 mie się cy w ro ku wy ko rzy sty wa -
ny jest w rej sach szko le nio wych. Sta tek re ali zu je prak -
ty ki ma ry nar skie i ra da ro we dla stu den tów AMG
i uczniów śred nich szkół mor skich w krót kich bał tyc kich

rej sach oraz dwie trzy-, czteroty go dnio we po dró że do
Ark ty ki – to efekt wie lo let niej współ pra cy z In sty tu tem
Geo fi zy ki PAN. W każ dej, obok na ukow ców z pol skich
in sty tu tów ba daw czych, pły nie 20 stu den tów Wy dzia łu
Elek trycz ne go AMG, w ra mach prak tyk mor skich. Sta -
tek wie zie tak że za opa trze nie dla sta cji – żyw ność, pa li -
wo, ma te ria ły nie zbęd ne do funk cjo no wa nia sta cji,
sprzęt ba daw czy. 

„Ho ry zont II”, obok funk cji za opa trze nio wych, bie rze
tak że udział w mię dzy na ro do wych pro jek tach ba daw -
czych. Są to czę sto pio nier skie wy pra wy – w sła bo po -
zna ne re jo ny ar chi pe la gu Sval bard, udział w mię dzy na -
ro do wych na uko wych warsz ta tach te re no wych. Sta tek
jest sta łym ogni wem pol skich pro jek tów po lar nych, sta -
no wi in te gral ny ele ment na szej obec no ści w Ark ty ce.

Bie żą cą eks plo ata cją stat ku, dba niem o je go stan
tech nicz ny i suk ce syw ną mo der ni za cję, zaj mu je się Dział
Ar ma tor ski AMG. Koń cząc 15. rok służ by i przy go to wu -
jąc się do 35. po dró ży na Spits ber gen, „Ho ry zont II”
prze szedł re mont od no wie nia kla sy pię cio let niej. 

W la tach 2000-2014 „Ho ry zont II” od był 242 rej sy
szko le nio we, w tym 34 na Spits ber gen i 1 do An tark ty -
ki, prze był pra wie 210 tys. Mm, prze szko lił ok. 3600
stu den tów. 

Alek san der Gosk

Gdynia, 28 kwietnia 2000 r. – podniesienie bandery 
na „Horyzoncie II”. 

Kpt. ż. w. Julian Witkowski na mostku „Horyzonta II” 
podczas prób morskich. 

Kadłub żaglowca „Polarex” – późniejszy „Horyzont II”.

„Horyzont II” w doku Stoczni Remontowej „Nauta” – 2015 r.
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AKADEMIA MORSKA 

Proces wyłaniania 
Inteligentnych Specjalizacji

Pomorza

W kon se kwen cji za pi sów Stra te gii Roz wo ju UE
na rzecz „In te li gent ne go i zrów no wa żo ne go roz wo ju
w no wej per spek ty wie fi nan so wej na la ta 2014-2020”
re ali zo wa ny bę dzie pro gram ope ra cyj ny do ty czą cy in -
no wa cyj no ści, ba dań na uko wych i ich po wią zań ze sfe -
rą przed się biorstw (pro jek ty B+R). Ro bo cza na zwa te -
go pro gra mu to Pro gram Ope ra cyj ny In te li gent ny Roz -
wój, 2014-2020 (PO IR). W prak ty ce ozna cza to, że in -
ter wen cja PO IR bę dzie kon cen tro wa ła się na ob sza rach
te ma tycz nych o naj wyż szym po ten cja le na uko wym
i go spo dar czym w ska li kra ju i re gio nów, czy li tzw. in -
te li gent nych spe cja li za cjach. Zgod nie z za le ce nia mi Ko -
mi sji Eu ro pej skiej każ dy re gion po wi nien po sia dać stra -
te gię roz wo ju in te li gent nej spe cja li za cji. 

W wo je wódz twie po mor skim pro ces wy ła nia nia in te -
li gent nych spe cja li za cji trwa od 2014 ro ku i ma cha rak -
ter od dol ny. Uczest ni czą w nim za in te re so wa ne śro do -
wi ska go spo dar cze i na uko we. Ce lem nad rzęd nym jest
wy bór in te li gent nych spe cja li za cji o naj więk szym po -
ten cja le roz wo jo wym dla wo je wódz twa po mor skie go. 

9 kwiet nia 2015 ro ku za koń czył się je den z eta pów
wy ła niania ISP. Za rząd wo je wódz twa po mor skie go
przy jął uchwa łę w spra wie okre śle nia ob sza rów In te li -
gent nych Spe cja li za cji Po mo rza i okre ślił na stę pu ją ce
ob sza ry ISP:

1. ISP 1 – tech no lo gie off -sho re i por to wo -lo gi stycz ne;
2. ISP 2 – tech no lo gie in te rak tyw ne w śro do wi sku

na sy co nym in for ma cyj nie;
3. ISP 3 – tech no lo gie eko efek tyw ne w pro duk cji,

prze sy le, dys try bu cji i zu ży ciu ener gii i pa liw;
4. ISP 4 – tech no lo gie me dycz ne w za kre sie cho rób

cy wi li za cyj nych i sta rze nia się.
Na le ży za zna czyć, że w pro ce sie wy ła nia nia ISP zna -

czą cy udział ma rów nież Aka de mia Mor ska, któ ra
współ uczest ni czy ła w for mu ło wa niu za ło żeń oraz te -
ma ty ki ba daw czej dla ISP. Na ukow cy AMG wska za li

po ten cjał in no wa cyj no -ba daw czy mię dzy in ny mi w ta -
kich ob sza rach, jak: sys te my lo gi stycz no -trans por to we,
sys te my bez piecz nej na wi ga cji w por tach, tech no lo gie
ener go osz częd ne i ni sko emi syj ne na ob sza rach mor -
skich, por to wych i przy por to wych, sys te my efek tyw ne
ener ge tycz nie, sys te my geo gra ficz ne i hy dro gra ficz ne
oraz zin dy wi du ali zo wa ne roz wią za nia w pro fi lak ty ce,
dia gno sty ce i te ra pii. Te ma ty ka pro po no wa na przez
na ukow ców z Aka de mii Mor skiej zo sta ła za war ta
w apli ka cjach kon kur so wych ISP, zło żo nych przez na -
stę pu ją ce part ner stwa na rzecz ISP, któ rych człon kiem
jest AMG: SMART PORT & CITY z Za rzą dem Mor skie go
Por tu Gdańsk S.A. ja ko li der part ner stwa, Bu dow nic -
two SMART 3E, Long He al thy Li fe z Za kła da mi Far ma -
ceu tycz ny mi Po lphar ma S.A. ja ko li de rem oraz przez
part ner stwo re pre zen to wa ne przez Cen trum Tech ni ki
Okrę to wej. Ta ki wy nik prac jest do wo dem kom pe ten -
cji AMG oraz sy ner gii dzia łań AMG z oto cze niem biz -
ne su.

Ko lej ny etap wy bo ru ISP bę dzie do ty czył do pre cy zo -
wa nia przez za rząd wo je wódz twa po mor skie go ob sza -
rów ISP, po zwa la jąc sku pić się na naj bar dziej atrak cyj -
nych i per spek ty wicz nych seg men tach. Naj bar dziej
war to ścio we przed się wzię cia B+R, wy ni ka ją ce z po ro -
zu mień po mię dzy za rzą dem wo je wódz twa a po szcze -
gól ny mi part ner stwa mi, bę dą pro mo wa ne do fi nan so -
wa nia na po zio mie kra jo wym i cen tral nym.

Na le ży jed nak pa mię tać o ge ne ral nym wy mia rze ISP,
bo wiem pro jek ty wpi su ją ce się w re gio nal ne in te li gent -
ne spe cja li za cje po win ny być pre fe ren cyj nie trak to wa -
ne w do stę pie do środ ków unij nych na po zio mie kra jo -
wym (POIR), eu ro pej skim (Ho ry zont 2020) oraz w ra -
mach in nych in stru men tów, w tym NCBR. 

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AMG

Zgodnie z zaleceniem komisji Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej, przy określaniu
przeznaczenia nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, konieczne jest

skoncentrowanie się na wykorzystaniu istniejących zasobów oraz konsolidacja potencjału
jednostek naukowych oraz ukierunkowanie tematyczne badań. 
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WYDZIAł ELEKTRYCZNY

Nowoczesny sześćdziesięciolatek

Pod sta wo wym za da niem WE jest kształ ce nie ofi ce -
rów ma ry nar ki han dlo wej i przy go to wa nie stu den tów
do peł nie nia funk cji ofi ce ra elek tro au to ma ty ka okrę to -
we go lub ra dio elek tro ni ka. Kształ ce nie jest re ali zo wa ne
zgod nie ze stan dar da mi Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji
Mor skiej (IMO); au to ra mi tych stan dar dów są w du żej
mie rze pra cow ni cy Wy dzia łu. Oprócz wie dzy i umie jęt -
no ści nie zbęd nych do pra cy na mo rzu stu den ci zdo by -
wa ją wie dzę upraw nia ją cą ich do uzy ska nia ty tu łu za -
wo do we go in ży nie ra lub ma gi stra in ży nie ra. 

Wy dział pro wa dzi stu dia in ży nier skie i ma gi ster skie
na kie run kach elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja, w spe -
cjal no ściach elek tro ni ka mor ska oraz sys te my i sie ci te -
le in for ma tycz ne, oraz elek tro tech ni ka na spe cjal no -
ściach elek tro au to ma ty ka okrę to wa oraz kom pu te ro we
sys te my ste ro wa nia, za rów no na stu diach sta cjo nar -
nych, jak i nie sta cjo nar nych. W trak cie na uki stu den ci
od by wa ją prak ty ki m.in. na stat kach szkol nych „Dar
Mło dzie ży” oraz „Ho ry zont II”, a po stu diach ła two
znaj du ją do brze płat ną pra cę na lą dzie lub na mo rzu. 

Na Wy dzia le za trud nio nych jest 65 na uczy cie li aka -
de mic kich, w tym 19 sa mo dziel nych pra cow ni ków na -
uko wych oraz 25 pra cow ni ków tech nicz nych i ad mi ni -
stra cyj nych; 18 na szych pra cow ni ków po sia da dy plo -
my mor skie. 

Wy dział po sia da upraw nie nia do nada wa nia stop nia
na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go w dys cy pli nie
elek tro tech ni ka oraz upra wie nia do nada wa nia stop nia
na uko we go dok to ra w dys cy pli nach elek tro tech ni ka
i elek tro ni ka. Od 2013 ro ku pro wa dzi my rów nież stu -
dia dok to ranc kie w za kre sie dwóch dys cy plin na uko -
wych – elek tro ni ki i elek tro tech ni ki. 

Wy dział Elek trycz ny skła da się z czte rech ka tedr: Ka -
te dry Au to ma ty ki Okrę to wej (KAO), Ka te dry Elek tro -
ener ge ty ki Okrę to wej (KEO), Ka te dry Elek tro ni ki Mor -
skiej (KEM) oraz Ka te dry Te le ko mu ni ka cji Mor skiej
(KTM). Pro wa dzo ne ba da nia na uko we obej mu ją za -
gad nie nia z za kre su elek tro tech ni ki, elek tro ni ki, te le ko -
mu ni ka cji oraz au to ma ty ki i ro bo ty ki. Ba da nia te są fi -
nan so wa ne za rów no ze źró deł bu dże to wych (gran ty
NCN, NCBiR), w ra mach pro gra mów OPUS, SONATA-
BIS, INNO-TECH, PATENT-PLUS, Pro gram Ba dań Sto so -
wa nych, jak rów nież przez przed się bior stwa. 

Wy dział był w ostat nich la tach or ga ni za to rem lub
współ or ga ni za to rem wie lu kon fe ren cji o za się gu kra jo -
wym i mię dzy na ro do wym, np. 20th In ter na tio nal Con -
fe ren ce Mi xed De sign of In te gra ted Cir cu its and Sys -
tems MIXDES, 7th In ter na tio nal Con fe ren ce -Work shop
Com pa ti bi li ty and Po wer Elec tro nics, XVII In ter na tio nal
Se mi nar of Me tro lo gy, 18th In ter na tio nal Con fe ren ce
on Mi cro wa ve, Ra dar and Wi re less Com mu ni ca tions
MIKON-2010, 9th In ter na tio nal Sym po sium on Ma ri ne
Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta tion, 7th In ter -
na tio nal Con fe ren ce on Com pu ter Si mu la tion of Risk
Ana ly sis and Ha zard Mi ti ga tion, VI Lu bu skiej Kon fe ren -
cji Na uko wo -Tech nicz nej „Ma te ria ły i Tech no lo gie
w Elek tro tech ni ce” MITEL 2010, VII Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji „Per spek ty wy i Roz wój Sys te mów Ra tow -
nic twa, Bez pie czeń stwa i Obron no ści w XXI wie -
ku”, XIII Kra jo wej Kon fe ren cji Au to ma ty za cji i Eks plo -
ata cji Sys te mów Ste ro wa nia i łącz no ści. 

Istot nym ob sza rem dzia łań Wy dzia łu Elek trycz ne go
jest współ pra ca z pod mio ta mi go spo dar czy mi, za rów -
no z ob sza ru go spo dar ki mor skiej (m. in. Naf to port
Gdańsk, Pol ski Re jestr Stat ków, Gdań ska Stocz nia Re -
mon to wa, Na vi mor SA, PBP Ena mor), jak i przed się -
biorstw lą do wych (m. in. Se scom SA, El mech, PVE Po -
land, Ener ga). 

Ze spo ły ba daw cze z Wy dzia łu Elek trycz ne go współ -
pra cu ją z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi in sty tu cja mi na -
uko wy mi, np. Po li tech ni ką łódz ką, Po li tech ni ką Lwow -
ską, Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty, Li thu anian Ma ri ti -
me Aca de my w Kłaj pe dzie, Kal mar Ma ri ti me Uni ver si -
ty, Tech ni cal Uni ver si tat Po li tèc ni ca de Ca ta lu nya –
Ter ra sa, In sty tu tem Elek tro tech ni ki w War sza wie, Uni -
wer sy te tem Zie lo no gór skim, Uni wer sy te tem Tech no lo -
gicz no -Przy rod ni czym w Byd gosz czy, Po li tech ni ką War -
szaw ską. 

Wy dział Elek trycz ny przy wią zu je du żą wa gę do prak -
tycz ne go kształ ce nia stu den tów. Dla te go re gu lar nie
mo der ni zo wa na jest ba za la bo ra to ryj na, któ ra oprócz
ty po wych la bo ra to riów z za kre su elek tro tech ni ki oraz
elek tro ni ki i te le ko mu ni ka cji po sia da spe cja li stycz ne la -
bo ra to ria zwią za ne z kształ ce niem na po trze by go spo -
dar ki mor skiej, m.in. La bo ra to rium Okrę to wych Sys te -
mów Po mia ro wych, La bo ra to rium Tech nicz nej Eks plo -

W Państwowej Szkole morskiej Wydział Elektryczny został utworzony 1 kwietnia 1954 roku.
Pierwszym kierownikiem był inż. Henryk Łączyński. Po przekształceniu PSm w 1969 roku 
w Wyższą Szkołę morską Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych 

w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki i telekomunikacji. Jest to jedyny wydział elektryczny
w polskich uczelniach morskich. 
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ata cji i Dia gno sty ki Okrę to wych Urzą dzeń Elek trycz -
nych, La bo ra to rium Elek tro ener ge ty ki Okrę to wej, La -
bo ra to rium Urzą dzeń Elek tro na wi ga cyj nych, La bo ra to -
rium Zauto ma ty zo wa nych Na pę dów Okrę to wych.

Obec nie, w ra mach pro jek tu RIDAM, po wsta ją no we
la bo ra to ria dy dak tycz ne Wy dzia łu Elek trycz ne go, któ -
rych uru cho mie nie pla no wa ne jest je sie nią 2015 r.
W ra mach te go pro jek tu po wsta ną na stę pu ją ce la bo ra -
to ria: La bo ra to rium Tech ni ki Mi kro fa lo wej, La bo ra to -
rium Opto elek tro ni ki, La bo ra to rium Od na wial nych
Źró deł Ener gii, La bo ra to rium Kom pa ty bil no ści Elek tro -
ma gne tycz nej, La bo ra to rium Sie ci Kom pu te ro wych, La -
bo ra to rium Sys te mów Po mia ro wo -Kon tro l nych, Sy mu -
la tor Si łow ni Okrę to wej, La bo ra to rium Sy mu la cji Kom -
pu te ro wych, La bo ra to rium łącz no ści Okrę to wej. Uni -
ka to wa apa ra tu ra, któ ra zo sta nie za in sta lo wa na w tych
la bo ra to riach, po zwo li na zdo by cie przez stu den tów
no wych umie jęt no ści i na re ali za cję prac dy plo mo wych
w no wych ob sza rach elek tro ni ki, te le ko mu ni ka cji
i elek tro tech ni ki. 

Wy dział Elek trycz ny pro wa dzi rów nież sze ro ką
współ pra cę ze szko ła mi po nad gim na zjal ny mi, ofe ru jąc
m.in. za ję cia warsz ta to we dla uczniów tych szkół,
uczest ni cząc w Dniach Otwar tych uczel ni oraz w Bał tyc -
kim Fe sti wa lu Na uki. Od trzech lat, wspól nie z Ze spo -

łem Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 w Wej he ro wie, or -
ga ni zu je kon kurs dla uczniów szkół po nad gim na zjal -
nych „Ma te ma ty ka, Fi zy ka i In for ma ty ka w Tech ni ce”.
Lau re aci są przyj mo wa ni na Wy dział Elek trycz ny bez
po stę po wa nia re kru ta cyj ne go. 

Pra cow ni cy, dok to ran ci i stu den ci Wy dzia łu Elek -
trycz ne go uzy sku ją pre sti żo we na gro dy. W ostat nich la -
tach na gro dy ta kie otrzy ma li m. in.: prof. dr hab. inż.
Ja nusz Min dy kow ski – Na gro da So poc kiej Mu zy, prof.
dr hab. inż. Je rzy Mi ze ra czyk – Na gro da Na uko wa Mia -
sta Gdań ska im. Ja na He we liu sza, prof. dr hab. inż. Ry -
szard Strze lec ki wraz z ze spo łem – Na gro da Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów, mgr inż. Ka li na Det ka – Sty pen dium
Mar szał ka Wo je wódz twa Po mor skie go w pro gra mie In -
no -dok to rant, mgr inż. Ka ta rzy na Gó rec ka i inż. Pa weł
Gó rec ki – Sty pen dia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go za wy bit ne osią gnię cia, Ko ło Na uko we EVPL
pod opie ką dr. inż. An drze ja łeb kow skie go – Na gro da
Czer wo nej Ró ży dla naj lep sze go ko ła na uko we go. Do -
dat ko wo, pra cow ni cy i stu den ci Wy dzia łu są re gu lar nie
na gra dza ni przez rek to ra AMG. 

prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski
dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go

� obro na pra cy dok tor skiej mgr. inż. mar ci na Pe -
pliń skie go
8 stycz nia 2015 od by ła się obro na pra cy dok tor skiej

mgr. inż. Mar ci na Pe pliń skie go nt. „Wpływ sub har mo -
nicz nych i in ter har mo nicz nych na pię cia na prą dy i tem -
pe ra tu ry uzwo jeń sil ni ków in duk cyj nych ma łych mo cy”.
Pro mo to rem pra cy był dr hab. inż. Piotr Gna ciń ski, prof.
nadzw. AMG, a re cen zen ta mi dr hab. inż. Mie czy sław
Ron kow ski, prof. nadzw. PG oraz dr hab. inż. Ro man
Krok z Po li tech ni ki Ślą skiej. Obro nę po pro wa dził prof.
dr hab. inż. Ma rek Hart man.

15 stycz nia 2015 Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go pod -
ję ła uchwa łę o nada niu mgr. inż. Mar ci no wi Pe pliń skie -
mu stop nia na uko we go dok to ra na uk tech nicz nych
w dys cy pli nie elek tro tech ni ka o spe cjal no ści ma szy ny
elek trycz ne.

� Sty pen dium mi ni stra dla stu den ta Wy dzia łu Elek -
trycz ne go
11 grud nia 2014 zo sta ła opu bli ko wa na li sta osób wy -

róż nio nych Sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go za wy bit ne osią gnię cia. Wśród 926 stu den -
tów, re pre zen tu ją cych uczel nie z ca łe go kra ju i wszyst -
kie dzie dzi ny wie dzy, zna lazł się stu dent Wy dzia łu Elek -
trycz ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni Pa weł Gó rec ki.
Stu den ci uho no ro wa ni Sty pen dium Mi ni stra uzy ska li co
naj mniej 21 pkt na 100 moż li wych (w tym 95 punk tów
za osią gnię cia na uko we, spor to we lub ar ty stycz ne
oraz 5 punk tów za śred nią ocen). Pod uwa gę bra ne by -
ły na stę pu ją ce osią gnię cia na uko we uzy ska ne w okre sie
stu diów:

• pu bli ka cje na uko we w re cen zo wa nych cza so pi -
smach na uko wych;

• udział w pro jek tach ba daw czych;
• au tor stwo lub współ au tor stwo pa ten tu lub wzo ru

użyt ko we go;
• wy stą pie nia na kon fe ren cjach na uko wych;
• na gro dy i wy róż nie nia w kon kur sach o za się gu mię -

dzy na ro do wym.
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� Wrę cze nie Na gro dy Pre mie ra dla ze spo łu pro fe -
so ra Strze lec kie go 
Mię dzy in sty tu cjo nal ny ze spół pod kie row nic twem

prof. dr. hab. inż. Ry szar da Strze lec kie go zo stał wy róż -
nio ny II Na gro dą Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za osią gnię cia
na uko wo -tech nicz ne za rok 2013 w za kre sie no wa tor -
skich roz wią zań i in no wa cyj nych za sto so wań prze my sło -
wych mo du ło wych prze kształt ni ków du żej mo cy, ni skie -
go i śred nie go na pię cia.

W skład ze spo łu, oprócz kie row ni ka, wcho dzą pra -
cow ni cy Wy dzia łu Elek trycz ne go AMG oraz In sty tu tu
Elek tro tech ni ki w War sza wie: dr hab. inż. Krzysz tof
Zym mer, mgr inż. Zbi gniew Za krzew ski, mgr inż. Hen -
ryk Świą tek, dr hab. inż. Da niel Woj cie chow ski, prof.
nadzw. AMG, mgr inż. Bog dan Bał kow ski.

� Wy róż nie nie dla ko ła Na uko we go EPVL
W te go rocz nej oce nie kół na uko wych, dzia ła ją cych

w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, pierw sze miej sce za ję ło

Ko ło Na uko we Po jaz dów Elek trycz nych EVPL, któ re go
opie ku nem jest dr inż. An drzej łeb kow ski.

� Trzeci powiatowy konkurs „matematyka, fizyka 
i informatyka w technice”
W śro dę, 1 kwiet nia 2015 r., na po kła dzie stat ku

szkol ne go „Ho ry zont II”, od by ło się uro czy ste za koń cze -
nie Trze cie go 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, Ru mi, Gdań ska i 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. 

Lau re ata mi zo sta ły na stę pu ją ce oso by: 
1. Adam Białk – ZSP nr 2 w Wej he ro wie
2. Piotr Wal kusz – I LO w Wej he ro wie
3. Bar tło miej Wit – ZSP nr 2 w Wej he ro wie
4. Ewe li na Bec ker – I LO w Wej he ro wie
5. Alek san dra Boj ka – ZSP nr 2 w Wej he ro wie
6. An ge li ka Lis – I LO w Wej he ro wie

Dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr hab. inż. Ja -
nusz Za ręb ski oraz dy rek tor Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2 w Wej he ro wie mgr Kry sty na Grub ba wrę -
czy li lau re atom kon kur su dy plo my i upo min ki, ufun do -
wa ne przez dzie ka na. Lau re aci uzy ska li pra wo do pod -
ję cia stu diów na Wy dzia le Elek trycz nym bez
po stę po wa nia re kru ta cyj ne go.
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KATEDRA EKONOMII I ZARZąDZANIA WPIT

menedżerowie na zajęciach,
zajęcia u menedżerów

W ce lu przy go to wa nia stu den tów do wy zwań współ -
cze sne go ryn ku już na za ję ciach stu den ci mo gą spo tkać
się z me ne dże ra mi firm i sto wa rzy szeń przed się bior -
ców, a tak że za po znać się z pro ce sa mi pro duk cyj ny mi
w przed się bior stwach Po mo rza, szcze gól nie firm zwią -
za nych z go spo dar ką mor ską. 

W Pol sce w go spo dar ce mor skiej dzia ła oko ło 12 tys.
przed się biorstw, kil ka uczel ni i in sty tu tów na uko wych.
Pra wie 90 tys. za trud nio nych w pol skich fir mach ge ne -
ru je przy cho dy w wy so ko ści niemal 25 mld zł. Przed -
się bior stwa dzia ła ją ce w ob sza rze „nie bie skiej go spo -
dar ki” na le żą do naj bar dziej in no wa cyj nych i są roz po -
zna wal ne na ryn ku glo bal nym. W pol skich stocz niach
bu du je się no wo cze sne jed nost ki do ob słu gi farm wia -
tro wych, stat ki z na pę dem elek trycz nym i ga zo wym.
Por ty w Gdy ni, Gdań sku, Szcze ci nie i Świ no uj ściu po sia -
da ją naj no wo cze śniej sze tech no lo gie w ob słu dze stat -
ków. Mi mo że nie ma my flo ty pod pol ską ban de rą, ab -
sol wen ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni w for mie out so ur -
cin gu za rzą dza ją flo ta mi stat ków naj więk szych ar ma to -
rów eu ro pej skich, wie lu pro wa dzi fir my lo gi stycz ne
i usłu gi za pew nia ją ce funk cjo no wa nie flot i por tów.
Pro duk cja jach tów oraz prze twór stwo ryb mor skich na -
le żą do naj no wo cze śniej szych i czo ło wych branż mor -
skich w Eu ro pie. 

Wy kła dy w ra mach za jęć z za rzą dza nia i in no wa cyj -
nej go spo dar ki wy gła sza li mię dzy in ny mi: Wło dzi mierz
Szor dy kow ski – dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju Go -
spo dar cze go Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Po mor skie go, Ry szard To czek – na czel nik Wy dzia łu
Roz wo ju Mia sta Gdy ni, prof. Ma rio Ra ich z fir my do -
rad czej Le ar nità Ltd. Lon don – eks pert od wdra ża nia
in no wa cji i ich ko mer cja li za cji. 

ka dry, ry nek, wspo ma ga nie za rzą dza nia
Jak dzia łać na ryn ku, za kła dać przed się bior stwo oraz

jak być sku tecz nym me ne dże rem, wy ja śniał Jan Za ręb -
ski – pre zes Gdań skie go Klu bu Biz ne su. Te re sa Ka miń -
ska – pre zes Po mor skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz -
nej, opo wia da ła o dzia ła niach in no wa cyj nych, po dej -
mo wa nych w stre fie i od bu do wie ak tyw no ści prze my -
sło wej w Bał tyc kim Por cie No wych Tech no lo gii. O tym,
że ka dry mor skie to naj lep szy pol ski pro dukt eks por to -
wy na ryn ku glo bal nym, mó wił Mi chał Wi śniew ski –

dy rek tor Mar low Na vi ga tion Gdy nia, prze wod ni czą cy
Ra dy APMAR: pol scy ofi ce ro wie, dzia ła ją cy w sek to rze
trans por tu mor skie go, wno szą co rocz nie do pol skiej go -
spo dar ki oko ło 2 mld eu ro. No wą ja kość sta no wią za -
ję cia pro wa dzo ne we współ pra cy z Ko ni Sys te my IT Sp.
z o.o. 

Stu den ci na za ję ciach pro wa dzo nych przez pre ze sa
Woj cie cha Puz drow skie go ma ją moż li wość na ucze nia
się sto so wa nia kon kret nych, funk cjo nu ją cych już
w przed się bior stwach, roz wią zań in for ma tycz nych
wspo ma ga ją cych za rzą dza nie. W cza sie ćwi czeń ist nie je
moż li wość po zna nia dzia ła nia sys te mu za rzą dza nia pro -
duk cją i lo gi sty ką w przed się bior stwie. 

me ne dże ro wie na za ję ciach
Nie daw no stu den ci pierw sze go ro ku spe cjal no ści in -

for ma ty ka go spo dar cza, in no wa cyj ne przed się bior stwo
oraz in no wa cyj ne sys te my trans por to we i lo gi stycz ne
mie li oka zję za po znać się ze stra te gią Por tu Gdańsk ja -
ko por tu V ge ne ra cji, któ rą za pre zen to wał Ry szard Ma -
zur – dy rek tor ds. stra te gii i roz wo ju por tu w ZMP
Gdańsk SA. Po ło żo ny w cen trum Za to ki Gdań skiej port
w cza sie ostat nich 10 lat prze kształ cił się z ma so we go
w uni wer sal ny. Usy tu owa nie na po łu dniu wy brze ża
Mo rza Bał tyc kie go, na sty ku szla ków mię dzy Wscho -
dem i Za cho dem oraz mię dzy Skan dy na wią a Eu ro pą
Środ ko wą i Wschod nią, da je mu waż ną po zy cję na szla -
kach ko mu ni ka cyj nych Eu ro py. 

Na in nych wy kła dach Ja nusz Ja ro siń ski – pre zes Za -
rzą du Mor skie go Por tu Gdy nia, ob ja śniał stu den tom
dzia łal ność i pro gra my in we sty cyj ne Por tu Gdy nia,
a Ma rek Tar czyń ski – pre zes Pol skiej Izby Spe dy cji i Lo -
gi sty ki, przed sta wił ro lę i za da nia spe dy to ra i róż nych
ro dza jów dzia łań lo gi stycz nych w stre fie por tu. O ro li
bu do wa nia re la cji z klien tem biz ne so wym mó wi ła Do -
ro ta Dwu lit, od po wie dzial na za kon tak ty z klien ta mi
w Bał tyc kim Ter mi na lu Kon te ne ro wym, o isto cie bu si -
ness in te lli gen ce oraz bu dże to wa niu, pla no wa niu i con -
trol lin gu w prak ty ce stu den ci mo gli do wie dzieć się
z pre zen ta cji Pio tra Jan czy ka – pre ze sa Bi lan der Gro up,
a jak dzia łać na ryn ku mię dzy na ro do wym, by nie stra -
cić na kur sach wa lut, wy ja śniał Ja kub Ma ku rat – co un -
try ma na ger z lon dyń skiej fir my Ebu ry. 

Biznes morski ma globalny charakter i generuje popyt na absolwentów o coraz bardziej
wyszukanych specjalnościach. Pracodawcy oczekują umiejętności zachowania się na rynku

globalnym, działania w firmach międzynarodowych i zarządzania w warunkach ciągłych zmian,
a także umiejętności rozpoznania potrzeb klientów i szybkiego reagowania na ich oczekiwania. 
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Nominacje profesorskie
Dr hab. Bar ba ra Mar ci szew ska, pra cow nik Ka te dry

Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no -Ho te lar skich, oraz dr
hab. Ma ria Śmie chow ska, pra cow nik Ka te dry To wa ro -
znaw stwa i Za rzą dza nia Ja ko ścią, po sta no wie niem z 19

grud nia 2014 r. otrzy ma ły ty tu ły na uko we pro fe so ra
na uk eko no micz nych. No mi na cje wrę czył Pre zy dent RP
Bro ni sław Ko mo row ski pod czas uro czy sto ści w Pa ła cu
Pre zy denc kim 28 stycz nia 2015 r.
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Stu dent w fir mie
Szcze gól ną atrak cją cie szą się za ję cia w przed się bior -

stwach. Dzię ki przy chyl no ści Za rzą du Mor skie go Por tu
Gdy nia i za rzą dów ter mi na li stu den ci już kil ka krot nie
mie li oka zję po znać za rzą dza nie por tem oraz ob ser wo -
wać or ga ni za cję pra cy ter mi na la kon te ne ro we go. O za -
rzą dza niu w wa run kach kon ku ren cji mię dzy na ro do wej
mó wi li m.in. Ja nusz Ja ro siń ski – pre zes Za rzą du Mor -
skie go Por tu Gdy nia i Krzysz tof Gro ma dow ski – dy rek -
tor ZMP Gdy nia ds. roz wo ju i pro mo cji. O za rzą dza niu
pro ce sa mi pro duk cyj ny mi, bu do wa niu re la cji z klien ta -
mi mię dzy na ro do wy mi oraz o tym, jak po wsta ją usłu gi
dla klien tów z ryn ków skan dy naw skich, do wie dzie li się
stu den ci na za ję ciach z za rzą dza nia mar ke tin go we go,
pro wa dzo nych w Stocz ni Na uta. Dy rek tor Lech Gó ra,
opi su jąc pro ce sy pro duk cyj ne, rów no cze śnie za pre zen -
to wał struk tu rę hol din go wą fir my i za sa dy współ dzia ła -
nia wy dzia łów w fi nal nym wy ko na niu kon trak tu. 

Ma jąc świa do mość, że pań stwa i re gio ny ko rzy sta ją -
ce z mo rza i po ło że nia nad mor skie go roz wi ja ją się dy -
na micz niej niż te, któ re nie ko rzy sta ją z za so bów mo rza
i nad mor skie go po ło że nia kra ju, w dzia łal no ści dy dak -
tycz nej czę sto od wo łu je my się do do świad czeń i ak tyw -
no ści firm dzia ła ją cych w prze my słach i usłu gach mor -
skich, w lo gi sty ce i pro duk cji żyw no ści. Mó wi my o in -
no wa cjach pro duk to wych i pro ce so wych. Śle dząc zmia -
ny w go spo dar ce mor skiej, kon cen tru je my się na tym,
że by na ucza nie by ło ści śle po wią za ne z biz ne sem. Edu -
ka cja w ści słym związ ku z prak ty ką go spo dar czą to
istot ny skład nik dzia łal no ści Ka te dry Eko no mii i Za rzą -
dza nia. Uzu peł nio ny jest on pro wa dze niem prac dy plo -
mo wych i ma gi ster skich ści śle zwią za nych z prak ty ką
go spo dar czą. 

dr hab. ma rek Grzy bow ski, prof. nadzw. AMG,
Kie row nik Ka te dry Eko no mii i Za rzą dza nia
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Od lewej: prof. dr hab. Maria Śmiechowska, prezydent RP Bronisław Komorowski i prof. dr hab. Barbara Marciszewska.
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Profesor daniel duda

BYłY REKTOR NASZEJ UCZELNI 
DOKTOREM HONORIS CAUSA

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Ini cja to rem pro ce su przy zna nia ho no ro we go dok to -
ra tu był kontr ad mi rał Cze sław Dyrcz, po przed ni rek tor -
ko men dant AMW. On też otwo rzył uro czy ste po sie dze -
nie Se na tu. Obec ny rek tor -ko men dant AMW prof. dr
hab. To masz Szu brycht wy gło sił lau da cję, a pro fe sor
Da niel Du da – wy kład pt. „Kul tu ra bez pie czeń stwa
na mo rzu”.

W uro czy sto ści uczest ni czy li m. in.: wi ce mi ni ster In -
fra struk tu ry i Roz wo ju prof. Do ro ta Pyć, przed sta wi cie -
le obec nych i by łych władz Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
z rek to rem prof. zw. dr. hab. Pio trem Ję drze jo wi czem
oraz Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie z rek to rem prof.
dr. Sta ni sła wem Guc mą, tak że przed sta wi cie le władz
uczel ni Po mo rza, ad mi ni stra cji mor skiej, or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń mor skich oraz władz sa mo rzą do wych.

Prof. Da niel Du da uro dził się w Boch ni 14 lip ca 1933
ro ku i ca łe swo je ży cie za wo do we zwią zał z że glu gą,
ad mi ni stra cją i szkol nic twem mor skim. Był pierw szym
ka pi ta nem że glu gi wiel kiej, któ ry uzy skał ty tuł pro fe -
sor ski. Prze szedł wszyst kie eta py edu ka cji mor skiej – za -
czy nał w Szko le Jun gów, Pań stwo wą Szko łę Mor ską
w Gdy ni ukoń czył w 1955 r. Ma gi ste rium i dok to rat
(1969 r.) obro nił w Wyż szej Szko le Eko no micz nej w So -
po cie. Pły wał na trzy dzie stu stat kach pod pol ską i ob cą
ban de rą, kil ko ma z nich do wo dząc. Dy plom ka pi ta -
na że glu gi wiel kiej uzy skał w 1963 r. Na stęp nie zwią zał
się z ma cie rzy stą uczel nią – w la tach 1969-1972 był
dzie ka nem Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Wyż szej Szko ły
Mor skiej, a od 1972 do 1981 r. rek to rem, a tak że go -
rą cym orę dow ni kiem i jed nym z ani ma to rów bu do wy
fre ga ty „Dar Mło dzie ży”. Zwią zek pro fe so ra Da nie la
Du dy z Aka de mią Ma ry nar ki Wo jen nej trwa od po cząt -
ku lat 90. ubie głe go wie ku; od 1999 ro ku jest pro fe so -
rem zwy czaj nym tej uczel ni.

Pro fe sor Da niel Du da wniósł ogrom ny wkład w roz -
wój go spo dar ki mor skiej i kształ ce nie kadr na uko wych.
Wy pro mo wał kil ku set dy plo man tów i kil ku dok to rów,
był re cen zen tem roz praw ha bi li ta cyj nych, opi nio wał
do ro bek na ty tuł na uko wy pro fe so ra. Je go do ro bek na -
uko wy obej mu je po nad pięć set pu bli ka cji, któ rych du -
ża część do ty czy bez pie czeń stwa że glu gi, ra tow nic twa
i trans por tu mor skie go. Jest au to rem kil ku na stu ksią -
żek, w tym pod ręcz ni ków aka de mic kich, oraz kil ku dzie -

się ciu ar ty ku łów na uko wych. W swo im do rob ku na uko -
wym ma rów nież pra ce na uko wo -ba daw cze i pro jek to -
we, wdro żo ne w go spo dar ce mor skiej. Jest tak że za słu -
żo nym dzia ła czem na po lu kul ty wo wa nia pol skich tra -
dy cji mor skich, mor skiej kul tu ry i hi sto rii oraz ho no ro -
wym oby wa te lem Puc ka, gmi ny łę czy ce i ho no ro wym
am ba sa dor ro dzin ne go mia sta Boch ni.

Uho no ro wa ny sied mio krot nie przez mi ni stra trans -
por tu i go spo dar ki mor skiej oraz wi ce pre mie ra, na gro -
dzo ny Srebr nym i Zło tym Krzy żem za Za słu gi dla ZHP,
od zna czo ny Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski i wie lo ma re sor to wy mi, re gio nal ny mi, bran -
żo wy mi. Prze wod ni czą cy Pol skie go To wa rzy stwa Na -
uto lo gicz ne go, wie lo let ni czło nek i ho no ro wy prze wod -
ni czą cy od dzia łu gdań skie go To wa rzy stwa Pa mię ci Mar -
szał ka J. Pił sud skie go. Po sia da wy róż nie nie Ame ri can
Bio gra phi cal In sti tu te – dy plom Di sti nqu ished Le ader -
ship Award – The Field of Edu ca tion 2001 i Mem ber of
the Roy al and An cient So cie ty of Po lar Be ars. Był ini cja -
to rem i or ga ni za to rem prac zwią za nych z wy ko na niem
re plik wie lu hi sto rycz nych eks po na tów dla „Da ru Po mo -

Akademia marynarki Wojennej w Gdyni przyznała profesorowi danielowi dudzie tytuł doktora
honoris causa. uroczystość odbyła się 19 marca br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu AmW.

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz składa gratulacje 
prof. kpt. z. w. Danielowi Dudzie, doktorowi honoris causa.

�
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Za ku py no we go sprzę tu i mo der ni za cja sta re go w la -
tach po przed nich spo wo do wa ły roz wój szko leń i umoż -
li wi ły wpro wa dze nie do ofer ty Ośrod ka sze re gu kur sów
spe cja li stycz nych. Do dat ko we moż li wo ści stwo rzy ło
uzna nie Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, przez mi ni stra
spor tu i tu ry sty ki, za pod miot upo waż nio ny do sa mo -
dziel ne go pro wa dze nia eg za mi nów na wszyst kie sie dem
pa ten tów i li cen cji w tu ry sty ce wod nej. 

Szko le nia że glar skie sta no wią obec nie głów ny kie ru -
nek dzia łal no ści Ośrod ka. Z te go wzglę du rów nież
i w nad cho dzą cym se zo nie dzia łal ność bę dzie ukie run ko -
wa na przede wszyst kim na szko le nia. Ko rzy sta jąc z ła -
god nej zi my, pierw sze kur sy że glar skie i mo to ro wod ne
zor ga ni zo wa li śmy już w mar cu i kwiet niu.

Ofer ta jest sze ro ka i obej mu je ty po we szko le nia na pa -
ten ty: że gla rza jach to we go, jach to we go ster ni ka mor -
skie go, ster ni ka mo to ro wod ne go i mo to ro wod ne go ster -
ni ka mor skie go oraz ca ły sze reg szko leń spe cja li stycz -
nych, np. astro na wi ga cję, warsz ta ty MPDM, warsz ta ty

na wi ga cyj ne, szko le nia ma new ro we itp. Na wią za na też
zo sta ła współ pra ca z Cer ty fi ko wa nym Cen trum Tre nin -
go wym RYA, SAILPRO Yacht Se rvi ces LIMITED.

Ale szko le nia to nie wszyst ko. Bar dzo waż ne są prak -
ty ki że glar skie, re ali zo wa ne na fla go wym jach cie uczel ni
s/y „Nest”. Dla kan dy da tów na ka pi ta nów jach to wych
w nad cho dzą cym se zo nie pla no wa ne są bar dzo waż ne
prak ty ki na wo dach pły wo wych. W tym ce lu w lip cu
jacht skie ru je się na wo dy Mo rza Pół noc ne go i bę dzie
tam ope ro wał przez pra wie dwa mie sią ce. Od wie dzi
por ty nie miec kie, ho len der skie, bel gij skie, an giel skie
i fran cu skie. Praw dzi wą atrak cją bę dą wi zy ty na Wy -
spach Ka na ło wych, Gu ern sey, Jer sey i Al der ney. Do kra -
ju „Nest” po wró ci do pie ro w po ło wie wrze śnia.

Oczy wi ście nie bę dą za nie dby wa ne dzia ła nia pro mo -
cyj ne na rzecz uczel ni. W lip cu zor ga ni zo wa ne zo sta ną
Mię dzy na ro do we Re ga ty o Pu char Rek to rów – na pod -
sta wie umo wy za war tej po mię dzy Aka de mią Mor ską
w Gdy ni i Ka li nin gradz kim Uni wer sy te tem Tech nicz nym,
w struk tu rach któ re go dzia ła Bał tyc ka Pań stwo wa Aka -
de mia Ry bo łów stwa Mor skie go. Bę dą to re ga ty jach tów
tu ry stycz nych w dwóch kla sach – pierw szą utwo rzą jach -
ty o dłu go ści ka dłu ba powyżej 10 m, a dru gą – o dłu go -
ści ka dłu ba do 10 m. W ra mach re gat zor ga ni zo wa ne zo -
sta ną dwa wy ści gi. Pierw szy, o Pu char „Da ru Mło dzie -
ży”, od bę dzie się na tra sie Gdy nia – Bał tijsk, dru gi, o Pu -
char „Kru zensz ter na”, na re dzie por tu w Bał tij sku.
Or ga ni za to rzy prze wi dzie li dla zwy cięz ców i uczest ni ków
re gat wie le atrak cyj nych na gród. Od bę dą się rów nież
im pre zy to wa rzy szą ce, z któ rych naj cie kaw szą jest wy -
ciecz ka do ko pal ni bursz ty nu w Jan tar nym. Pa tro nat
nad re ga ta mi ob ją ł Kon su lat Ge ne ral ny Rzecz po spo li tej
Pol skiej w Ka li nin gra dzie i Kon su lat Ge ne ral ny Ro sji
w Gdań sku. 

Dr inż. An drzej Szklar ski

Rozwój działalności szkoleniowej sprawił, że Akademia morska w Gdyni, w strukturach której
działa ośrodek Żeglarski, stała się jednym z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków szkoleń

żeglarskich i motorowodnych. 

Szósty sezon
OŚRODEK ŻEGLARSKI AMG 

Fo
t.

 A
n
d

rz
ej

 S
zk

la
rs

ki

rza”, uczest ni czył w bu do wie „ło dzi Świę to woj cie cho -
wej”, pra co wał przy or ga ni za cji i brał udział w licz nych
sym po zjach, kon fe ren cjach na uko wych, se sjach po pu -
lar no nau ko wych. Ak tyw nie dzia ła dla za cho wa nia hi sto -
rii i tra dy cji Pol ski mor skiej, po ma ga w bu do wie po mni -
ków jej lu mi na rzy. Ho no ro wy Oby wa tel mia sta Puc ka.

W 2013, za wy bit ne za słu gi w dzia łal no ści na rzecz
roz wo ju go spo dar ki mor skiej, za szcze gól ne osią gnię cia
w pra cy na uko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej w dzie dzi -
nie ma ry ni sty ki, zo stał od zna czo ny Krzy żem Ko man -
dor skim z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

�
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W mu rach Aka de mii Mor skiej go ści li śmy stu den tów
z wie lu uczel ni wyż szych z ca łej Pol ski. Wy stą pie nia
trwa ły dwa dni i by ły po dzie lo ne na czte ry blo ki te ma -
tycz ne. Pre zen ta cjom przy słu chi wał się ko mi tet na uko -
wy w skła dzie: prof. dr hab. inż. Piotr Przy by łow ski,
prof. dr hab. Ma ria Śmie chow ska – AMG, dr hab. inż.
Ali na Ma tu szak -Flejsz man, prof. nadzw. Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Po zna niu, dr hab. inż. Sta ni sław Po -
pek, prof. nadzw. Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra -
ko wie, dr hab. inż. To masz Wa si lew ski, prof. nadzw.
Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ne go w Ra -
do miu, dr hab. inż. Alek san dra Wil czyń ska, prof.
nadzw. AMG, dr Do mi ni ka Ja ku bow ska – Uni wer sy tet
War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, dr inż. Bog dan Pa -
cho łek – Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu, dr inż.
Prze my sław Dmow ski – AMG, dr inż. Jo an na Ne wer li -

Guz – AMG, dr inż. Aga ta Szkiel – AMG, dr inż. Jo an na
Wie rzo wiec ka – AMG. 

Pierw sze go dnia mie li śmy przy jem ność go ścić Ka ta -
rzy nę Ga jew ską z Po mor skie go Par ku Na uko wo -Tech -
no lo gicz ne go, Stre fy Star tup Gdy nia, któ ra wy gło si ła
pre lek cję na te mat moż li wo ści ak ty wi za cji mło dzie ży.
Na stęp nie wy słu cha li śmy pre zen ta cji uczest ni ków
na te mat eko lo gicz nych aspek tów w to wa ro znaw stwie
oraz spo łecz nych i eko no micz nych aspek tów za rzą dza -
nia w or ga ni za cjach.

Po wy stą pie niach uczest ni ków stu den ci od wie dzi li
pla ne ta rium na Wy dzia le Na wi ga cyj nym Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, a na stęp nie zo sta li wpro wa dze ni
na po kład uczel nia nej fre ga ty „Dar Mło dzie ży”. Dzień
pe łen wra żeń uwień czy ła za ba wa in te gra cyj na w klu bie
stu denc kim „Buksz pryt”. W prze rwie mię dzy kon kur -

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa odbyła się w lutym IV konferencja
Naukowa pt. „Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju”, organizowana przez NkT CARGo

w ramach Studenckich dni Jakości. Honorowy patronat objęli: rektor AmG prof. zw. dr. hab.
Piotr Jędrzejowicz, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż.

Piotr Przybyłowski, marszałek województwa pomorskiego dr mieczysław Struk oraz prezydent
Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

Podsumowanie 
Studenckich dni Jakości 2015

WYDZIAł PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
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okno na świat

W ubie gło rocz nym spo tka niu wzię ło udział 47 osób
z ośmiu kra jów: Uz be ki sta nu, Chin, Ro sji, Pol ski, Nie -
miec, Hisz pa nii, In dii oraz Ni ge rii. Głów nym pro wa dzą -
cym był prof. dr Ger hard Feld me ier, z któ rym Aka de -
mia Mor ska współ pra cu je od lat. 

Te ma tem prze wod nim by ło „Un der stan ding and
Explo ring Eu ro pe by In ter cul tu ral Te am Bu il ding”. Wy -
kła dy, pro wa dzo ne przez za gra nicz nych pro fe so rów,
po zwo li ły na zro zu mie nie róż nic mię dzy kul tu ro wych
oraz po głę bie nie wie dzy do ty czą cej praw i norm obo -
wią zu ją cych w Unii Eu ro pej skiej. 

Hoch schu le Bre mer ha ven or ga ni zo wa ło kur sy, warsz -
ta ty oraz wy jaz dy do in nych miast. Ama to rzy wod nych
roz ry wek ko rzy sta li z 8-go dzin ne go kur su że glo wa nia,
zaś mi ło śni kom mniej eks tre mal nych spor tów za pro po -
no wa no lek cje gry w gol fa. W ra mach pre zen ta cji za li -
cze nio wej uczest ni cy, pod czas week en do we go wy jaz du
do Pa ry ża oraz Bruk se li, mie li za za da nie zdo by cie opi -
nii do ty czą cych Unii Eu ro pej skiej. Zwie dza jąc fran cu ską
sto li cę, po dzi wia li wie żę Eif fla oraz in ne atrak cje znaj -
du ją ce się w tym ma low ni czym mie ście. W trak cie dal -
szej wy ciecz ki od wie dzo no rów nież Par la ment Eu ro pej -

ski w Bruk se li i spró bo wa no lo kal nych przy sma ków.
Mię dzy na ro do we Sum mer Scho ol po zwo li ło na zdo -

by cie wie dzy, za war cie no wych zna jo mo ści, znie sie nie
ba rier ję zy ko wych i kul tu ro wych oraz prze ży cie nie sa -
mo wi tych wa ka cji.

An na Hey ka
mar ta ko złow ska

sem w pił ka rzy ki, w któ rym udział bra li przed sta wi cie -
le wszyst kich uczel ni, uczest ni ków na szej kon fe ren cji
bre ak dan ce’a uczy li gdyń scy b -boye.

Dru gie go dnia kon fe ren cji mo gli śmy po słu chać pre -
zen ta cji uczest ni ków w dwóch blo kach te ma tycz -
nych – bez pie czeń stwo i kształ to wa nie ja ko ści żyw no ści
oraz ro la współ cze sne go to wa ro znaw stwa w kre owa niu
in no wa cyj nych tech no lo gii. Ko mi tet na uko wy, po burz -
li wych ob ra dach, wy róż nił czte ry pre zen ta cje. I miej sce
przy zna no Ma riu szo wi Ja ku bow skie mu z Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni za pre zen ta cję pt. „Kom bu cha – na -
pój nie zna ny”, miej sce II przy zna no (ex aequo) Ju sty nie
Pru szyń skiej z Po li tech ni ki łódz kiej za pra cę pt. „Eko lo -
gicz ne, czy li lep sze? Po rów na nie dwóch ty pów włó kien
ce lu lo zo wych – lyocel lu i wi sko zy” oraz stu dent kom
z po znań skich uczel ni Bar ba rze Gra lak -Po de mskiej
(Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu) i Ma rian nie
Ra czyk (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu) za pre -
zen ta cję pt. „Ma sło czy mar ga ry na – oce na pre fe ren cji

kon su men tów wzglę dem pro duk tów do sma ro wa nia
pie czy wa”; miej sce III za jął Mi chał Ma jek z Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni za pra cę pt. „Boj kot kon su menc ki,
czy li od po wiedź spo łe czeń stwa na nie od po wied nią
nar ra cję”. W imie niu ko mi te tu or ga ni za cyj ne go kon fe -
ren cji ser decz nie gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom
kon fe ren cji i ży czy my dal sze go roz wo ju na uko we go.

Na sza kon fe ren cja nie od by ła by się bez wspar cia
spon so rów i part ne rów, do któ rych na le że li: Mor ski
Port Gdy nia SA, Par la ment Stu den tów Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni, Po mor ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz -
ny – Stre fa Star tup Gdy nia, Dr. Oet ker Pol ska sp. z o. o.,
Ho tel Spa Fal tom, Li ga Od po wie dzial ne go Biz ne su, Bsi.
Gro up Pol ska sp. z o. o., Ca fe Mia sp. z o. o., Cen trum
Gra ficz ne Gryf, Buksz pryt pub & club, Stu dio An drex
fo to gra fie i fil mo wa nie. Wszyst kim ser decz nie dzię ku je -
my.

ko mi tet or ga ni za cyj ny
IV Stu denc kich dni Ja ko ści

Summer School Bremerhaven to dwutygodniowe wydarzenie, cyklicznie organizowane na
przełomie lipca i sierpnia przez kadrę niemieckiej uczelni. Studentki Akademii morskiej Anna

Heyka i marta kozłowska, działające w Naukowym kole Towaroznawstwa „Cargo”, miały
okazję w ubiegłym roku uczestniczyć w letniej szkole na zaprzyjaźnionej uczelni zagranicznej –

Hochschule Bremerhaven.

SUMMER SCHOOL BREMERHAVEN
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dzień otwarty 
Akademii morskiej w Gdyni

Go ści li śmy uczniów z Ze spo łu Szkół Chłod ni czych
i Elek tro nicz nych z Gdy ni, Ze spo łu Szkół Me cha nicz -
nych im. Ta de usza Wen dy z Gdy ni, IV Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej z Gdy -
ni, II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Jó ze fa Kon ra da
Ko rze niow skie go z Ru mi, Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2 im. Bo ha ter skiej Za ło gi ORP „Orzeł”
z Wej he ro wa, I Aka de mic kie go Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Za słu żo nych Lu dzi Mo rza z Gdy ni, Ze spo łu
Szkół Mor skich im. Bo ha ter skich Obroń ców We ster plat -
te z Gdań ska. Nie za bra kło rów nież osób, któ re przy by -
ły in dy wi du al nie – przy je cha li do nas ma tu rzy ści z Byd -
gosz czy, Lę bor ka, El blą ga, Gru dzią dza i ło dzi. 

Ucznio wie mie li moż li wość udzia łu w wy kła dach te -
ma tycz nych, przy go to wa nych przez pra cow ni ków i stu -
den tów na szej uczel ni, ta kich jak m.in.: No wo cze sne na -
pę dy elek trycz ne na stat kach mor skich – pro wa dzą cy dr
hab. inż. Wi told Gie rusz, prof. nadzw. AMG, Ka dry
w ho te lar stwie czyn ni kiem kon ku ren cyj no ści obiek tów
na współ cze snym ryn ku – pro wa dzą ca dr inż. Alek san dra
Gro bel na, Wy zna cza nie jed nost ki pra cy roz drab nia -
nia – pro wa dzą ca dr inż. Mil le na Rusz kow ska, Pra ce
pod wod ne, czy li pre zen ta cja wy bra ne go sprzę tu nur ko we -
go – pro wa dzą cy mgr inż. Adam Ka izer, Szko ła ży -
cia – pro wa dzą cy dr inż. Je rzy Kreft, Jak dzia ła Twój GPS
w sa mo cho dzie – pro wa dzą cy prof. dr hab. inż. Ce za ry
Specht, GIS, czy li świat w war stwach – wy kład pro wa dzi -
ły stu dent ki z Na uko we go Ko ła LoGIStic, dzia ła ją ce go
przy Wy dzia le Na wi ga cyj nym, Aga ta Le wan dow ska
i Mar ta Lesz czyń ska; Po znaj Wy dział Na wi ga cyj ny
AMG – pro wa dzą cy dr inż. To masz Neu mann, Jak zo stać
stu den tem Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – pro wa dzą ca mgr
Mag da le na Ber gań ska.

Ko ło Na uko we Pro gra mo wal nych Ukła dów Ste ro wa -
nia, któ re dzia ła przy Wy dzia le Elek trycz nym, spe cjal -
nie z oka zji Dnia Otwar te go prze pro wa dzi ło po ka zy
i warsz ta ty: Nad zo ro wa nie, ostrze ga nie, ste ro wa nie, czy li
co po tra fi ste row nik pro gra mo wal ny PLC – pro wa dzą cy dr
inż. Krzysz tof Ka miń ski, Pod sta wy wi zu ali za cji. Jak dzia ła -
ją i jak pro gra mu je my ekra ny do ty ko we – pro wa dzą cy dr
inż. Krzysz tof Ka miń ski.

W Au li im. T. Me is sne ra swo ją dzia łal ność za pre zen -
to wał Par la ment Stu den tów AMG oraz ko ła na uko we:
Na uko we Ko ło Fil mo wo -Fo to gra ficz ne, Na uko we Ko ło
NAUTICA, Na uko we Ko ło In no wa cyj nych Sys te mów

Trans por to wo -Lo gi stycz nych, Na uko we Ko ło NA WI GA -
TOR, Na uko we Ko ło LoGIStic, Na uko we Ko ło
TRANSLOG, Na uko we Ko ło Tu ry sty ki i Ho te lar stwa,
Na uko we Ko ło Fi nan sów HOS SA, Na uko we Ko ło E -biz -
ne su, Na uko we Ko ło CARGO. Przed bu dyn kiem Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni Na uko we Ko ło Po jaz dów Elek -
trycz nych EVPL za pre zen to wa ło uczniom szkół po nad -
gim na zjal nych po jaz dy elek trycz ne.

Oprócz udzia łu w wy kła dach i warsz ta tach ma tu rzy -
ści mie li moż li wość zwie dza nia la bo ra to riów na Wy -
dzia le Elek trycz nym, Me cha nicz nym, Na wi ga cyj nym
oraz Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa. By ła to do -
sko na ła oka zja, by zo ba czyć, w ja kich wa run kach
kształ ce ni są stu den ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.
Otwar ta dla zwie dza ją cych by ła rów nież Sa la Tra dy cji
AMG, w któ rej ucznio wie po zna wa li bo ga tą hi sto rię na -
szej uczel ni.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim pra cow ni kom i stu -
den tom za po moc w or ga ni za cji Dnia Otwar te go. 

mag da le na Ber gań ska

10 kwietnia 2015 roku, w ramach dnia otwartego AmG, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
a w szczególności maturzyści, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni. 

dzień otwarty odbywał się zarówno w budynku głównym uczelni, jak i w budynku Wydziału
Nawigacyjnego.
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WPIT

Student maritime Conference

Ofi cjal ne roz po czę cie kon fe ren cji od by ło się w bu dyn -
ku Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Aka de mii Mor skiej. Go ści
przy wi tał pro dzie kan Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa -
ro znaw stwa dr To masz Owcza rek, przed sta wi ciel Ka te dry
Lo gi sty ki i Sys te mów Trans por to wych dr Sła wo mir Droź -
dziec ki oraz pre zes KNTiL TRANSLOG Na ta lia Wój cik.

Pierw szym punk tem pro gra mu kon fe ren cji był fi nał
kon kur su „Te le ma ty ka – przy szłość trans por tu i lo gi sty -
ki”, w któ rym za pre zen to wa no osiem naj lep szych 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 To masz Owcza -
rek, dr Sła wo mir Droź dziec ki, dr Sła wo mir Ski ba, Ka ta -
rzy na Gór ka oraz Na ta lia Wój cik, wy bra ła trzy fi na ło we
pra ce. Trze cie miej sce za ję ły An na Du biń ska i Mi rel la
Gier wa tow ska ze Stu denc kie go Na uko we go Ko ła Lo gi -
sty ki „CorLog” z Wyż szej Szko ły Lo gi sty ki w Po zna niu
za pra cę pt. „Za sto so wa nie no wo cze snych sys te mów
te le in for ma tycz nych w trans por cie dro go wym”. Dru gie
miej sce za jął Kon rad Chwa stek z Ko ła Na uko we go Lo -
gi sty ki „TiLOG” Po li tech ni ki Kra kow skiej za re fe rat
„Wpływ za awan so wa ne go sys te mu in for ma cji po dróż -
nych na pa ra me try ru chu po jaz dów lo gi stycz nych
w wy bra nym ob sza rze kra kow skiej sie ci ulicz nej”. Na -
to miast za szczyt ne pierw sze miej sce za jął Ma ciej My so -
na z Ko ła Na uko we go „Lo gi stics” Po li tech ni ki Wro cław -
skiej za nie zwy kle in te re su ją ce wy stą pie nie pt. „Stwo -
rze nie efek tyw ne go sys te mu prze siad ko we go dzię ki
wspar ciu roz wią zań te le ma tycz nych”.

Pod czas ob rad ko mi sji Syl wia Mo lew ska przed sta wi -
ła pre zen ta cję do ty czą cą fir my PKS Gdańsk Oli wa SA.
Szcze gó ło wo opi sa ła trans por to wą i lo gi stycz ną dzia łal -
ność fir my oraz eta py jej roz wo ju od 1966 ro ku do dziś
i przed sta wi ła wdro żo ny do PKS Gdańsk Oli wa SA sys -
tem, któ ry po zwa la kon tro lo wać stan pa li wa w ta bo rze
trans por to wym. Na ko niec pre zen ta cji stu den ci zo sta li
za chę ce ni do wzię cia udzia łu w pro gra mach sta żo wych
w PKS Gdańsk Oli wa SA. 

Po uda nym dniu uczest ni cy kon fe ren cji sta wi li się
na ter mi na lu pro mo wym Ste na Li ne, aby roz po cząć rejs
w stro nę Szwe cji. Po ulo ko wa niu się w ka ju tach więk -
szość uczest ni ków po sta no wi ła wyjść na po kład stat ku,

by po dzi wiać gdyń ski port. Im pre za in te gra cyj na za -
koń czy ła pierw szy dzień kon fe ren cji. A dru gi po świę co -
ny zo stał zwie dza niu Karls kro ny – part ner skie go mia sta
Gdy ni. Uczest ni cy mo gli zo ba czyć nie by wa le uro kli we
za byt ki mia sta: Dzwon ni cę Ad mi ra li cji, Pa łac Hra bie -
go – Grevagården, uro kli wą ulicz kę z ko lo ro wy mi dom -
ka mi  – Björkhol men, Targ Ryb ny – Fi sk tor get czy też
wy brać się na wy pra wę na wy spę Aspo. Wie czo rem,
po po wro cie na prom, na stą pi ło pod su mo wa nie kon fe -
ren cji, roz da nie za świad czeń oraz ofi cjal ne po że gna nie
przy by łych go ści.

Te go rocz ną edy cję SMC moż na uznać za uda ną. By ła
jed ną z naj więk szych kon fe ren cji mor skich, któ ra po -
zwo li ła na pro wa dze nie roz mów na te mat bran ży TSL,
po zna nie wie lu wspa nia łych lu dzi oraz wy pro mo wa ła
za rów no Aka de mię Mor ską, jak i Wy dział Przed się bior -
czo ści i To wa ro znaw stwa. 

W te go rocz nej edy cji uczest ni czy ło 200 stu den tów
z 21 kół na uko wych z ca łej Pol ski: Na uko we Ko ło Lo gi -
sty ki „DIALOG” – Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi -
cach, Ko ło Na uko we „Lo gi stics” – Po li tech ni ka Wro -
cław ska, Ko ło Lo gi stycz ne – Wyż sza Szko ła Ban ko wa we
Wro cła wiu, Ko ło Na uko we Mło dych Lo gi sty ków „JUST
IN TIME” – 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 Stu -
den tów Lo gi sty ki – Aka de mia Obro ny Na ro do wej
w War sza wie, Ko ło Na uko we Lo gi sty ki – Szko ła Głów na
Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, Stu denc kie Ko -
ło Na uko we In no wa cji i Lo gi sty ki „LOGIN” – Uni wer sy -
tet łódz ki, Stu denc kie Ko ło Na uko we Lo gi sty ki „Uni -lo -
gi stics” – Uni wer sy tet łódz ki, Na uko we Ko ło Lo gi stycz -
ne „Pro&Log” – Wyż sza Szko ła Ban ko wa w Byd gosz czy,
Ko ło Na uko we „Lo gi sti kon” – Wyż sza Szko ła Ban ko wa
w Gdań sku, Ko ło Na uko we „Lo gi sty ka” – Po li tech ni ka
Po znań ska, 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,
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, 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 „LogUS” – Uni wer sy tet Szcze ciń ski,
Ko ło Na uko we Lo gi sty ki i Trans por tu – Aka de mia Mor -

To była już siódma edycja ogólnopolskiej konferencji Naukowej „Student maritime Conference”.
odbywała się w dniach 22-24 marca 2015 roku, a zorganizowana została przez członków
Naukowego koła Transportu i Logistyki TRANSLoG, działającego przy katedrze Logistyki 
i Systemów Transportowych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii
morskiej w Gdyni. Tegorocznym tematem przewodnim konferencji była „Telematyka –

przyszłość transportu i logistyki”.
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ska w Szcze ci nie, Ko ło Na uko we Lo gi sty ki Spo łecz nej,
Ko ło Na uko we Lo gi sty ki „TiLOG” – Po li tech ni ka Kra -
kow ska, Na uko we Ko ło Lo gi sty ki – Uni wer sy tet Gdań -
ski, Na uko we Ko ło Fi nan sów „HOSSA” – Aka de mia
Mor ska w Gdy ni, Ko ło Na uko we e -Biz ne su – Aka de mia
Mor ska w Gdy ni.

Człon ko wie Ko ła Na uko we go Trans por tu i Lo gi sty ki
„TRANSLOG” chcie li by po dzię ko wać wła dzom Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni, wła dzom Wy dzia łu Przed się bior -
czo ści i To wa ro znaw stwa, wo je wo dzie po mor skie mu
Ry szar do wi Sta chur skie mu oraz pre zy den to wi Gdy ni
dr. Woj cie cho wi Szczur ko wi za ob ję cie pa tro natem ho -
no ro wym na szej kon fe ren cji.

Dzię ku je my na szym part ne rom – Ste na Li ne Pol ska
i Za rzą do wi Por tu Mor skie go Gdy nia SA. Pra gnie my

rów nież po dzię ko wać Biu ru Pro mo cji Aka de mii Mor -
skiej za współ pra cę i ma te ria ły pro mo cyj ne. Ser decz nie
dzię ku je my spon so rom, czy li fir mom: PKS Gdańsk -Oli -
wa SA, DAMCO, Ha pag -Lloyd,, UNIFEEDER, Bern hard
Schul te Ship ma nag ment oraz agen cji re kla mo wej
ADmaker. Bez Pań stwa Stu dent Ma ri ti me Con fe ren -
ce 2015 nie by ła by jed ną z naj więk szych kon fe ren cji
stu denc kich.

Pra gnie my rów nież po dzię ko wać na szym pa tro nom
me dial nym – cza so pi smom: „Lo gi sty ka”, „Eu ro Lo gi -
stics”, „Top Lo gi styk” oraz „Truck&Bu isness Pol ska”,
a tak że por ta lom: Pra cujw lo gi sty ce. pl, etran sport. pl, Lo -
gi stycz ny. com, Lo gi sty ka.net.pl, go spo dar ka mor ska.pl,
Lo g24.pl.

�

Bałtycki Festiwal Nauki

Bał tyc ki Fe sti wal Na uki jest im pre zą po pu lar no nau -
ko wą, or ga ni zo wa ną przez wyż sze uczel nie wo je wódz -
twa po mor skie go, in sty tu ty na uko we Pol skiej Aka de mii
Na uk, in sty tu ty bran żo we oraz in ne, zwią za ne z na uką,
in sty tu cje na sze go re gio nu. Fe sti wal roz po czął się
w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni 19 ma ja 2015 ro ku. Pra -
cow ni cy oraz stu den ci przy go to wa li sze reg za baw i po -
ka zów ma ją cych udo wod nić, iż na uka nie za my ka się
je dy nie w mą drych księ gach, że po tra fi być cie ka wa
i za dzi wia ją ca, a po nad to po ma ga nam po znać i zro zu -
mieć ota cza ją cy nas świat.

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
przy ul. Mor skiej 81-87 uczest ni cy XIII Bał tyc kie go Fe -
sti wa lu Na uki mo gli m.in.: po znać za sto so wa nie ele -
men tów i ukła dów opto elek tro nicz nych, 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, zo ba czyć pra cę si łow ni okrę to wej,
po znać ga tun ki ro ślin i zwie rząt, któ re mo gą być ży wy -
mi „pa pier ka mi wskaź ni ko wy mi” za nie czysz czeń Mo rza
Bał tyc kie go, za po znać się z pro ce du rą ana li zy skła du
cia ła, do wie dzieć się, jak bez piecz nie po dró żo wać
z biu rem po dró ży, zo ba czyć, ja ką me to dą ba da na jest
za war tość wi ta mi ny C w na po jach owo co wych oraz
ilość so li w chip sach, wy słu chać opo wie ści o pi ra tach
i kor sa rzach w XXI wie ku. 

Mło dych na ukow ców wi tał rów nież Wy dział Na wi ga -
cyj ny, któ ry przy go to wał m.in.: po ka zy w Pla ne ta rium

im. An to nie go Le dó chow skie go, pre zen ta cję pt. „Dla -
cze go 1+1 = 10?”, wir tu al ny rejs stat kiem mor skim
z Gdy ni do Gdań ska, pre zen ta cję pt. „Co my ślą kom pu -
te ry?”, krót ki kurs na uki ste ro wa nia stat kiem, po kaz pt.
„Czy sta tek się prze wra ca, gdy to nie?”.

Wszyst kie po ka zy, zor ga ni zo wa ne od 19 do 22 ma -
ja 2015 ro ku przez pra cow ni ków i stu den tów Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem, szcze gól nie dzie ci i mło dzie ży.

Akademia morska w Gdyni po raz kolejny uczestniczyła w Bałtyckim Festiwalu Nauki 
i XVI Pikniku w Gdyni. W 52 imprezach, organizowanych przez naszą uczelnię, uczestniczyło

łącznie około 15 tys. osób.

C Z E R W I E C 2 0 1 5
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POŻEGNANIE ABITURIENTÓW 
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAłCąCYM 

IM. JÓZEFA KONRADA KORZENIOWSKIEGO

W II Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Jó ze fa Kon ra da
Ko rze niow skie go od by ło się 24 kwiet nia 2015 ro ku za -
koń cze nie ro ku szkol ne go dla klas ma tu ral nych, pod -
czas któ re go pro rek tor ds. kształ ce nia Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski, prof.
nadzw. AMG, oraz dr Aga ta Ci choc ka wrę cza li ma tu rzy -
stom na gro dy książ ko we i cer ty fi ka ty Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni, po twier dza ją ce udział w za ję ciach aka -
de mic kich z na uty ki, fi zy ki do świad czal nej i in te gra cji
eu ro pej skiej. 

mag da le na Ber gań ska
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Uwień cze niem Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki był nie -
dziel ny Pik nik w Gdy ni (vis -à-vis Akwa rium Gdyń skie -
go), pod czas któ re go w jed nym miej scu obec ne by ły
wszyst kie in sty tu cje uczest ni czą ce w Fe sti wa lu. 

Aka de mia Mor ska w Gdy ni zor ga ni zo wa ła 11 sto isk,
na 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.: „Szla -
kiem Mar co Po lo – przy pra wy świa ta”, ma lo wa nie twa -
rzy dla praw dzi wych wil ków mor skich, pu deł ko peł ne
nie spo dzia nek, eg za min na ma łe go ka pi ta na, na uka in -
we sto wa nia na gieł dzie, po kaz „Za nie czysz cze nia śro -
do wi ska – jak im za po bie gać?”. 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. 

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 XIII Bał tyc -
kie go Fe sti wa lu Na uki i XVI Pik ni ku w Gdy ni.

ka ta rzy na okoń ska
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Za koń czy ła się wio sen na edy cja tar gów edu ka cyj -
nych, ad re so wa nych do uczniów szkół po nad gim na zjal -
nych, w szcze gól no ści te go rocz nych ma tu rzy stów. Pra -
cow ni cy i stu den ci pre zen to wa li ofer tę edu ka cyj ną Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni w wie lu mia stach w Pol sce,
mię dzy in ny mi pod czas Tar gów Edu ka cyj nych w Kiel -
cach, II Słup skich Tar gów Edu ka cyj nych, IV Kol neń skich
Tar gów Edu ka cyj nych, XVIII łódz kich Tar gów Edu ka -
cyj nych, X Po wia to wych Tar gów Edu ka cyj nych „Na -
uka – Pra ca – Ka rie ra” w Kar tu zach, Gieł dy Po my słów
na Ży cie w łom ży, IX By tow skich Tar gów Edu ka cyj nych
„Przy szłość 2015”, XII Ogól no pol skich Tar gów Szkół
Wyż szych w Ra do miu, XIX Tar gów Edu ka cyj nych w Po -
zna niu, XXII Ogól no pol skich Tar gów Ofert Edu ka cji
Aka de mic kiej „Pro mo cja Edu ka cja 2015” w To ru niu,
Tar gów Edu ka cyj nych „AKADEMIA”, któ re or ga ni zo wa -

ne by ły w bu dyn ku Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Gdań skie go, Brod nic kich Tar gów Edu ka cji
i Pra cy „Edu ka cja i Pra ca 2015”, XI Po wia to wych Tar -
gów Edu ka cyj nych „Aka de mus” w Choj ni cach.

Ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych z chę cią pod -
cho dzi li do sto iska in for ma cyj ne go uczel ni. Za da wa li
py ta nia do ty czą ce re kru ta cji, ofer ty edu ka cyj nej, mun -
du rów i wa run ków stu dio wa nia. 

14 kwiet nia 2015 ro ku, na za pro sze nie Ze spo łu Szkół
Elek trycz nych im. prof. Ja nu sza Grosz kow skie go, pra -
cow ni cy i stu den ci prze pro wa dzi li pre zen ta cję mul ti -
me dial ną o Aka de mii Mor skiej, któ ra po łą czo na zo sta -
ła z po ka zem fil mów z prak tyk mor skich. Wśród
uczniów prze pro wa dzo no kon kurs z wie dzy o uczel ni,
w któ rym do wy gra nia by ły drob ne upo min ki re kla mo -
we.
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Targi Edukacyjne z udziałem
Akademii morskiej
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Gdynia Pomnikiem Historii
„Gdynia jest depozytem polskich marzeń o nowoczesności. Powstała z marzeń Polski

o obecności nad morzem i na morzu, z marzeń o nowoczesności w czasach, gdy było to
wyjątkowo trudne” ‒– powiedział Bronisław komorowski podczas uroczystości odsłonięcia
tablicy upamiętniającej nadanie Śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii 21 kwietnia br.

„Wpi sa nie Śród mie ścia Gdy ni na li stę Po mni ków Hi -
sto rii to wiel ki za szczyt, ale też i zo bo wią za nie. To, że
mo że my przy po mnieć to gdyń skie dzie dzic two, przy -
wró cić blask Śród mie ściu, to za słu ga bu dow ni czych,
ale i lu dzi, któ rzy przez wie le lat pra co wa li, by wskrze -
sić świet ność du my na sze go mia sta” ‒ po wie dział pre -
zy dent Gdy ni Woj ciech Szczu rek, wspól nie z pre zy den -
tem RP Bro ni sła wem Ko mo row skim od sła nia jąc ta bli cę
umiesz czo ną na fa sa dzie Urzę du Mia sta, od stro ny 
ul. Świę to jań skiej, gdzie sym bo licz nie roz po czy na się
ob szar Po mni ka Hi sto rii. Pre zy dent Gdy ni od zna czył
me da lem „Ci vi tas E Ma ri ‒ tym, któ rzy od waż nie re ali -

zu ją ma rze nia”. Otrzy ma li je: Jo an na Stan kie wicz -Kieł -
biń ska, Ma rian Kwa piń ski, Krzysz tof Ko czyk i Wal de -
mar Af felt. Dru ga część uro czy sto ści od by ła się w Mu -
zeum Mia sta Gdy ni, gdzie przy go to wa no wy sta wę 
fo to gra ficz ną pre zen tu ją cą do ro bek gdyń skie go mo -
der ni zmu i gdzie pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski
spo tkał się z przed sta wi cie la mi spo łecz no ści lo kal nej,
m.in. z pre ze sem Li gi Mor skiej i Rzecz nej dr. inż. kpt.
ż. w. An drze jem Kró li kow skim oraz rek to rem Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni prof. zw. dr. hab. Pio trem Ję drze jo -
wi czem.

�

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz na spotkaniu w Muzeum Miasta Gdyni, obok prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
i dr. inż. kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego. Pośrodku dyrektor muzeum dr Jacek Friedrich, w głębi dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik.
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Po za gra ni ca mi kra ju miesz ka po nad 20 mln Po la ków
i osób pol skie go po cho dze nia, czy li ty le, ile wy no si po -
nad po ło wa dzi siej szej lud no ści Pol ski. Obok naj więk -
sze go sku pi ska po lo nij ne go w Sta nach Zjed no czo nych,
gdzie miesz ka oko ło 10 mi lio nów osób o pol skich ko -
rze niach, pol ska dia spo ra w Bra zy lii oce nia na jest na -
wet na 3 mi lio ny osób, w Niem czech na 2 mi lio ny,
oko ło mi lio no we gru py znaj du ją się we Fran cji i Ka na -
dzie. Spo łecz no ści te po wsta ły na prze strze ni ostat nich
dwu stu lat.

Grun tow nie od re stau ro wa ny i od bu do wa ny gmach
zo stał przy sto so wa ny do ro li pla ców ki mu ze al nej, któ -
ra, z ra cji swej funk cji i usy tu owa nia, wy ko rzy stu je por -

to wo -stat ko we ele men ty. Eks po zy cja po ka zu je róż ne
po wo dy opusz cza nia kra ju: od przy czyn po li tycz nych
Wiel kiej Emi gra cji w XIX w., po przez eko no micz ne
pod czas re wo lu cji prze my sło wej i ma so we wy jaz dy
prze ło mu XIX i XX wie ku. Po znać bę dzie moż na pol skie
spo łecz no ści w USA i Bra zy lii na po cząt ku XX wie ku,
wy jaz dy za rob ko we w II Rze czy po spo li tej, dra ma tycz ne
lo sy Po la ków pod czas i po II woj nie świa to wej, aż
po emi gra cję naj now szą – po 2004 ro ku.

W mu zeum jest ki no stu dyj ne z fil ma mi do ku men tal -
ny mi i fa bu lar ny mi oraz prze strzeń dla pro jek tów ar ty -
stycz nych i edu ka cyj nych.

�

Pod symbolicznym wręcz adresem: ul. Polska 1, w budynku dworca morskiego w Gdyni, 
z którego tysiące Polaków wypłynęło w świat, zostało 16 maja br. otwarte jedno 

z najnowocześniejszych i jedyne w Polsce muzeum Emigracji.

muzeum Emigracji

ULICA POLSKA 1
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Makieta „Batorego” Odrestaurowane główne wejście do Dworca Morskiego
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Po jem ność po miesz cze nia pod ko pu łą pla ne ta rium to
z do staw ka mi 33 oso by. Chęt nych by ło wie lo krot nie wię -
cej, ko lej ka sys te ma tycz nie ro sła. Na do le, dla ocze ku ją -
cych, przy go to wa na za im pro wi zo wa na eks po zy cja: wy -
bór tro fe ów zdo by tych przez „Dar Mło dzie ży” w re ga tach
wiel kich ża glow ców i fo to gra ficz ne „Twa rze Bor chard ta”. 

Or ga ni za cją ru chu zaj mo wa ła się szóst ka stu den -
tów I ro ku Na wi ga cji – człon ków Ko ła Na uko we go
„Na wi ga tor”: – Ma my nad kom ple ty, przed pół no cą
blo ku je my ko lej kę, in for mu jąc wciąż nad cho dzą cych
o za koń cze niu przy jęć, za pra sza jąc rów no cze śnie
na pla no wa ne ty dzień póź niej po ka zy w ra mach Bał tyc -
kie go Fe sti wa lu Na uki. 

Ostat nia, nad pro gra mo wa już gru pa, to gim na zja li ści
z łań cu ta – wdzięcz ni za przy ję cie wy cho dzą, dzię ku jąc

za po kaz, wy po sa że ni w ba gaż wie dzy o na szej Aka de mii.
To był praw dzi wy ma ra ton – wiel kie sło wa uzna nia,

wręcz po dzi wu, dla Mar ka Szcze pań skie go – go spo da rza
Pla ne ta rium. Po pro wa dził przez taj ni ki nie bo skło nu 15
grup (sześć go dzin prak tycz nie bez prze rwy), w su mie
ok. 500 osób, za uro czo nych wi zją gwiezd ne go nie ba
dzię ki je go pro fe sjo nal nej, peł nej pa sji nar ra cji. Ze
wspar cia tech nicz no -or ga ni za cyj ne go wzo ro wo wy wią -
za ła się gru pa stu den tów z „Na wi ga to ra”, pod wo dzą
pro dzie ka na WN To ma sza Neu man na. Po za li cze -
niu I ro ku, w lip cu, mu stru ją na „Dar Mło dzie ży” do od -
by cia mie sięcz nej prak ty ki mor skiej. A so bot nia noc
z gwiaz da mi sta no wi ła zna ko mi tą wi zy tów kę uczel ni. 

Alek san der Gosk

Noc muzeów, sobota, 16 maja – Wydział Nawigacyjny AmG, Planetarium im. Antoniego
Ledóchowskiego – pierwsi chętni prawie godzinę przed formalnym rozpoczęciem nerwowo
zaglądali przez okna do wnętrza. Wreszcie przed 19.00 pierwsza grupa zainteresowanych

gwiazdami melduje się na pokaz. 

Noc z gwiazdami
PLANETARIUM
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28 podręczników dla Angoli
Jed nym z za dań pro jek tu ANGOLA II, re ali zo wa ne go

w ra mach kon trak tu, sy gno wa ne go przez Aka de mię
Mor ską w Gdy ni (AMG) i Na vi mor Int. Com. (NICOM)
na zle ce nie Mi ni ster stwa Ry bo łów stwa Re pu bli ki An go -
li, by ło opra co wa nie i wy da nie uni ka to wej se rii 28
pod ręcz ni ków aka de mic kich de dy ko wa nych wy bra nym
przed mio tom dla 14 spe cjal no ści na trzech wy dzia łach
uczel ni w Na mi be: Wy dzia le Ry bo łów stwa, Wy dzia le
Prze twór stwa Ryb ne go i Wy dzia le Eks plo ata cji Za so -
bów Wod nych. 

Zgod nie z tre ścią za war tej umo wy o współ pra cy mię -
dzy AMG i NICOM, za kres me ry to rycz ny każ de go z pod -
ręcz ni ków jest zgod ny z pro gra ma mi edu ka cyj ny mi, in -
struk cja mi la bo ra to ryj ny mi i in ny mi do ku men ta mi,
przy go to wa ny mi przez AMG w ra mach pro jek tu
ANGOLA I (2008-2010) oraz ak tu al nym sta nem wie dzy

w da nej dzie dzi nie. Au to ra mi pod ręcz ni ków są oso by
bio rą ce udział we wcze śniej szej fa zie pro jek tu, o du żym
do świad cze niu edu ka cyj nym i udo ku men to wa nych
osią gnię ciach w roz pa try wa nych ob sza rach wie dzy. 

O ile au to ra mi 22 pod ręcz ni ków na dzie wię ciu spe -
cjal no ściach przy po rząd ko wa nych Wy dzia ło wi Ry bo -
łów stwa i dwóch spe cjal no ściach – Wy dzia ło wi Prze -
twór stwa Ryb ne go są pra cow ni cy Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni, o ty le au to rzy sze ściu pod ręcz ni ków dla trzech
spe cjal no ści Wy dzia łu Eks plo ata cji Za so bów Wod nych
wy wo dzą się z Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra fii Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. 

Po ni żej przed sta wio no ze sta wie nie ty tu łów i au to rów
opra co wa nych pod ręcz ni ków aka de mic kich, dla od no -
śnych spe cjal no ści i wy dzia łów Aka de mii Ry bo łów stwa
i Na uk o Mo rzu w Na mi be.

� Sławomir Droździecki – Organização do trafego portuário / Organizacja obrotów portowych
� Ilona Urbanyi-Popiołek – Transacções e documentação no transporte marítimo / Transakcje i dokumenty w żegludze morskiej
� Roman Kostyszyn, Tomasz Nowak – Engenharia de energia elétrica naval / Elektroenergetyka okrętowa
� Józef Lisowski – Fundamentos da automação / Podstawy automatyki
� Andrzej Gil, Piotr Mysiak – Fundamentos de electrónica e electrónica de potencia / Podstawy elektroniki i energoelektroniki
� Romuald Maśnicki, Janusz Mindykowski – Metrologia / Metrologia
� Piotr J. Bykowski – Tecnologia do processamento do pescado / Procesy technologii ryb
� Leonard Hempel – Engenharia de produção / Inżynieria produkcji
� Leonard Hempel – Dispositivos mecanicos na indústria pesqueira / Urządzenia mechaniczne przemysłu rybnego
� Leonard Hempel – Aparelhos térmicos na indústria alimentar / Aparatura cieplna przemysłu spożywczego
� Zygmunt Górski – Máquinas e aparelhos navais / Maszyny i urządzenia okrętowe
� Kazimierz Witkowski, Jan K. Włodarski – Motores navais de pistões / Okrętowe silniki tłokowe
� Janusz Pomirski – Mecatrónica / Mechatronika

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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� Andrzej Rak – Robótica / Robotyka
� Zenon Bonca – Refrigeração naval / Chłodnictwo okrętowe
� Zenon Bonca, Krzysztof Kaizer – Ventilação e climatizacao / Wentylacja i klimatyzacja
� Katarzyna Bradtke, Agnieszka Herman, Adam Krężel – Oceanografia física / Oceanografia fizyczna
� Dorota Burska, Jerzy Bolałek, Dorota Pryputniewicz-Flis – Oceanografia química / Oceanografia chemiczna
� Maciej Wołowicz – Funcionamento dos ecosisstemas marinhos / Funkcjonowanie ekosytemów morskich
� Katarzyna Smolarz, Sandra Zabrzańska – Doenças e alteracoes patológicas nos organismos aquáticos / Choroby i zmiany

patologiczne u organizmów wodnych
� Adam Latała, Maciej Wołowicz, Marcelina Ziółkowska – Fisiologia de organismos marinhos / Fizjologia organizmów morskich
� Luiza Bielecka, Tomasz S. Olszewski, Anna Olszewska, Katarzyna Smolarz, Katarzyna Błachowiak-Samołyk – Biologia de

reprodução e desenvolvimento / Biologia reprodukcji i rozwoju
� Adam Kaizer – Obras portuárias de dragagem e subaquáticas / Portowe roboty czerpalne i podwodne
� Andrzej S. Grzelakowski – Economia dos portos / Ekonomika portów
� Tadeusz Stupak, Adam Weintrit – Navegação / Nawigacja
� Henryk Śniegocki – RIEAM (Regulamento Internacional para Evitar Alborotamentos no Mar) / MPDM (Międzynarodowe Prawo Drogi

Morskiej)
� Mirosław Jurdziński, Adam Weintrit – Fundamentos da náutica / Podstawy nautyki
� Katarzyna Krasowska, Marzena Popek, Przemysław Wilczyński – Transporte marítimo / Przewozy morskie

�
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Ab sol went Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Tcze wie,
ka pi tan że glu gi wiel kiej, wy kła dow ca w Pań stwo wej
Szko le Ry bo łów stwa Mor skie go, Pań stwo wej Szko le
Mor skiej i Wyż szej Szko le Mor skiej w Gdy ni, au tor pod -
ręcz ni ków, współ au tor wy daw nictw en cy klo pe dycz -
nych, a przede wszyst kim – wy bit ny pi sarz -ma ry ni sta.

Wśród uro dzi no wych go ści by li nie tyl ko ci, któ rzy
ka pi ta na zna li i sza no wa li, ale tak że ucznio wie dwóch
szkół bor chard tow skich, czy li no szą cych imię kpt. ż. w.
Ka ro la Ol gier da Bor chard ta – Szko ły Pod sta wo wej nr 9
z Ru mi i nr 42 z Gdy ni. 

Spo tka nie roz po czął film do ku men tal ny „Ka pi tan
wła snej du szy” au tor stwa Mi cha ła Dą brow skie go
i Krzysz to fa Ka lu ki na, po tem o swo jej pra cy przy i z tym
wiel kim pi sa rzem opo wia da ła Ewa Ostrow ska, współ -
pra cow nicz ka i wy daw ca je go dzieł. Cie ka we i ży we by -
ły wspo mnie nia by łych uczniów, a po tem i współ pra -
cow ni ków. 

Spo tka nie za koń czy ło zwie dza nie wy sta wy przy go to -
wa nej przez Ewę Otrę bę „Twa rze Bor chard ta” oraz Bi -
blio te ki im. K. O. Bor chard ta w Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni.

Sala Tradycji oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – koło Trójmiasto zorganizowało 
21 marca obchody 110. rocznicy urodzin karola olgierda Borchardta.

urodziny patrona Biblioteki AmG

DZIEŃ BORCHARDTA
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Po mysł po wo ła nia Sto wa rzy sze nia Elek try ków Okrę -
to wych na ro dził się pod czas jed ne go z ko le żeń skich
spo tkań, któ re od by wa ły się przed okrą gły mi rocz ni ca -
mi na ro dzin szkol nic twa mor skie go w Pol sce. W spo tka -
niu, któ re od by ło się 9 mar ca 1990 ro ku, wzię ło udział
aż dzie się ciu ab sol wen tów Wy dzia łu Elek trycz ne go
Szko ły Mor skiej. Nie wia do mo, któ ry z uczest ni ków
pierw szy rzu cił ha sło po wo ła nia sto wa rzy sze nia, fak tem
jest, że ini cja ty wa ta zy ska ła peł ną apro ba tę i roz po czę -
ła ciąg dzia łań zmie rza ją cych do for mal ne go po wsta nia
or ga ni za cji. 

Ze bra nie za ło ży ciel skie od by ło się 23 mar ca 1990 ro -
ku. Po sie dze niu prze wod ni czył doc. dr inż. Edward
Kraj czyń ski, pra cow nik na uko wo- dy dak tycz ny Wy dzia -
łu Elek trycz ne go WSM w Gdy ni. Wy bra ny Tym cza so wy
Za rząd SEO roz po czął opra co wa nie Sta tu tu Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Okrę to wych – wy znacz ni ka dzia łań
i ce lów, m.in. po sta no wie nie o uczest nic twie i ini cjo wa -
niu do sko na le nia kwa li fi ka cji za wo do wych służb elek -
trycz nych jed no stek pły wa ją cych. Sto wa rzy sze nie Elek -
try ków Okrę to wych zo bo wią za ło się wy stę po wać
w obro nie in te re sów za wo do wych swo ich człon ków,
a tak że wspo ma gać ich w wy pad kach lo so wych. Po sta -
no wio no rów nież pro pa go wać wie dzę po przez opra co -
wy wa nie i wy gła sza nie pre lek cji i od czy tów o te ma ty ce
mor skiej. 

Pra wa, ja kie przy słu gu ją człon kom Sto wa rzy sze nia,
to no sze nie od zna ki człon kow skiej, moż li wość ko rzy sta -
nia z czyn ne go i bier ne go pra wa wy bor cze go, uczest ni -
cze nie w spo tka niach i im pre zach or ga ni zo wa nych
przez SEO, jak rów nież moż li wość ko rzy sta nia z wy po -
sa że nia na le żą ce go do SEO oraz po rad i po mo cy w za -
kre sie pra cy za wo do wej i w przy pad kach lo so wych. 

Czło nek SEO ma obo wią zek brać czyn ny udział
w dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia, re ali zo wać uchwa ły
władz, prze ka zy wać za rzą do wi wszel kie wnio ski i spo -
strze że nia w za kre sie ce lów i środ ków ich re ali za cji,
pro pa go wać idee Sto wa rzy sze nia i opła cać re gu lar nie
skład ki człon kow skie. 

Człon ko wie wy bie ra ni do za rzą du mo gą peł nić swo -
je funk cje naj wy żej przez ko lej ne dwie ka den cje. Po -
nad to usta lo no, iż in for ma cja o ter mi nie Wal ne go Zgro -
ma dze nia SEO bę dzie wy sy ła na do uczest ni ków z trzy -
mie sięcz nym wy prze dze niem. 

W spra wie lo go SEO, po burz li wej de ba cie, osta tecz -
nie za ufa no pro fe sjo na li ście, tzn. pra cow ni ko wi na uko -
we mu Wyż szej Szko ły Sztuk Pla stycz nych m gr Syl wii
Ści słow skiej i za twier dzo no je na czerw co wym ze bra niu
SEO w 1990 r.

– Dziś Sto wa rzy sze nie Elek try ków Okrę to wych ma
swo je lo go, ad res in ter ne to wy, sztan dar, or gan pra so -
wy. Nie po sia da żad nych eta tów. Jed ną z ogrom nych
war to ści, ja kie osią gnę li śmy, jest to, że je ste śmy za uwa -
żal ni wśród sto wa rzy szeń bran żo wych i że na sze spo -
tka nia od by wa ją się re gu lar nie, w każ dy pierw szy nie -
świą tecz ny czwar tek każ de go mie sią ca – mó wi prze -
wod ni czą cy Edward Kraj czyń ski.

Na I Wal nym Zgro ma dze niu, 25 wrze śnia 1990 r.,
wy bra ny zo stał pierw szy za rząd SEo. 

Prze wod ni czą cym zo stał Edward Kraj czyń ski, I wi ce -
prze wod ni czą cym Ja cek Wy szkow ski, II wi ce prze wod ni -
czą cym Sta ni sław Jur czyk, skarb ni kiem Ry szard Wil -
czyń ski, se kre ta rzem Jan Po ra, człon ka mi za rzą du Ma -
rian Grosz, Ma rian Zy gu ła, Bo le sław Grzem ski. 

Ko mi sję Re wi zyj ną two rzy li: prze wod ni czą cy Ry szard
Da niel i człon ko wie ko mi sji Ri sto Becz kow ski oraz Wła -
dy sław Kwo czak. Sąd Ko le żeń ski: prze wod ni czą cy Hen -
ryk Fran kie wicz, człon ko wie Jó zef Wrot niak i An drzej
Bycz kow ski. 

Rów nież od 25 lat uka zu je się „Elek tryk Okrę to -
wy” – biu le tyn in for ma cyj ny Sto wa rzy sze nia Elek try -
ków Okrę to wych. Każ dy nu mer za wie ra trzy dzia ły: te -
ma ty ogól ne i za wo do we, tech ni ki okrę to we, te ma ty
kro ni kar sko -ogło sze nio we. Re dak to rem na czel nym
od po cząt ku jest prof. Edward Kraj czyń ski, se kre ta rzem
re dak cji by ła Ali cja Ja skul ska, od czwar te go nu me ru 
Be ata Bu ry.

Stowarzyszenie Elektryków okrętowych powstało, by kultywować najlepsze tradycje polskiej
bandery, opiniować kierunki i metody kształcenia kadr morskich w dziedzinie elektrotechniki 
i automatyki okrętowej, uczestniczyć i inicjować doskonalenia kwalifikacji zawodowych służb

elektrycznych jednostek pływających, występować w obronie interesów zawodowych członków. 

Ćwierćwiecze SEo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW OKRęTOWYCH



Uro czy stość tra dy cyj nie od by ła się na po kła dzie stat -
ku -mu zeum „Da r Po mo rza”, w obec no ści nie któ rych
wcze śniej uho no ro wa nych osób, wie lu ka pi ta nów oraz
pre ze sa Sto wa rzy sze nia dr. inż. kpt. ż. w. An drze ja Kró -
li kow skie go, rek to ra Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof.
dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza, po sła na Sejm RP Ta de -
usza Azie wi cza, pre ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Na uto -
lo gicz ne go prof. dr. kpt. ż. w. Da nie la Du dy, pre ze sa
Po mor skie go Związ ku Że glar skie go Bo gu sła wa Wit kow -
skie go, wła ści cie la Że glu gi Gdań skiej Je rze go La ta ły.

Lau da cję wy gło sił pre zes sto wa rzy sze nia A. Kró li kow -
ski; przy po mniał, że M. Struk uro dził się Ja star ni, w ro -
dzi nie zaj mu ją cej się ry bo łów stwem, a upra wia jąc że -
glar stwo, uzy skał sto pień ka pi ta na jach to we go. Był
bur mi strzem Ja star ni, człon kiem fo rum Związ ku Miast
i Gmin Mor skich. A ja ko mar sza łek wo je wódz twa po -
mor skie go prze ja wia wiel ką tro skę o spra wy go spo dar -
ki mor skiej. Bio rąc wszyst kie za słu gi dla na sze go po -
mor skie go re gio nu, w tym szcze gól nie gdy cho dzi
o kwe stie od no szą ce się do na szych spraw mor skich,

przy zna nie M. Stru ko wi – jak za zna czył A. Kró li kow -
ski – owe go ty tu łu Ho no ro we go Ka pi ta na jest w peł ni
uza sad nio ne.

W po dob nym to nie wy po wie dzie li się: rek tor P. Ję -
drze jo wicz, po seł T. Azie wicz, pro fe sor D. Du da.
O współ pra cy z mar szał kiem Stru kiem opo wie dział Zbi -
gniew Ptak (sta ro sta no wo dwor ski i prze wod ni czą cy
Za rzą du Po wia tu, ini cja tor re wi ta li za cji szla ków wod -
nych w Del cie Wi sły). 

Nie mo gło za brak nąć przy tej uro czy sto ści tra dy cyj -
nej szan ty w wy ko na niu naj star sze go ka pi ta na -se nio ra
Hen ry ka Wojt ko wia ka, któ rej dru gą część, ku za sko cze -
niu zgro ma dzo nych, do śpie wał oso bi ście Ho no ro wy
Ka pi tan Mie czy sław Struk.

Po tem by ła uro czy sta ce re mo nia, po któ rej mar sza -
łek M. Struk – w ka pi tań skiej czap ce na gło wie – pięk -
nie po dzię ko wał ka pi tu le za uho no ro wa nie tak za -
szczyt nym ty tu łem, wpi su ją cym go do eli tar ne go ka pi -
tań skie go gro na.

Hen ryk Spi gar ski

do grona Honorowych Członków Stowarzyszenia kapitanów Żeglugi Wielkiej, działającego 
od 1977 roku, decyzją kapituły odznaczeń 19 maja br. został przyjęty marszałek województwa

pomorskiego mieczysław Struk.

Honorowym Członkiem
Stowarzyszenia kapitanów

Żeglugi Wielkiej

MARSZAłEK MIECZYSłAW STRUK
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Ze non Ro se nau uro dził się 10 czerw ca 1935 ro ku
w Byd gosz czy, tam w 1952 r. otrzy mał świa dec two
doj rza ło ści w Szko le Tech nicz nej i roz po czął pra cę za -
wo do wą, a po dwóch la tach roz po czął stu dia na Po li -
tech ni ce Gdań skiej, na Wy dzia le łącz no ści (obec nie
Wy dział Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji). Ukoń czył je
w ro ku 1962, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra i zo stał
wy kła dow cą na Wy dzia le Ra dio wym w Pań stwo wej
Szko le Mor skiej w Gdy ni. Pro wa dził wy kła dy i ćwi cze -
nia z elek tro ni ki, elek tro tech ni ki, urzą dzeń elek tro na wi -
ga cyj nych oraz za ję cia la bo ra to ryj ne na sta no wi skach
po mia ro wych, któ re czę sto sam wcze śniej pro jek to wał
i wy ko ny wał. W mo men cie po wo ła nia Wyż szej Szko ły
Mor skiej (w ro ku 1969) zo stał za an ga żo wa ny na sta no -
wi sku wy kła dow cy, a od 1975 r. star sze go wy kła dow -
cy. Pro wa dził wy kła dy i ćwi cze nia la bo ra to ryj ne dla
stu den tów spe cjal no ści ra dio ko mu ni ka cja mor ska WE
oraz z elek tro ni ki dla stu den tów Wy dzia łu Na wi ga cyj -
ne go. 

W la tach 70. brał czyn ny udział w pra cach na uko wo -
ba daw czych, pro wa dzo nych przez In sty tut Tech no lo gii
Elek tro no wej przy Po li tech ni ce Gdań skiej, przy współ -
udzia le pra cow ni ków na sze go Wy dzia łu, na stęp nie kie -
ro wał ich kon ty nu acją już na te re nie WSM. Efek tem był
roz wój i no we kon struk cje apa ra tu ry po mia ro wo -kon -
tro l nej do ba da nia struk tur pół prze wod ni ko wych, ty ry -
sto rów, diod oraz tran zy sto rów. Pra ce te by ły wdra ża -
ne na po trze by prze my słu m.in. przez Za kła dy Elek tro -
no we „La mi na” w Pia secz nie oraz Za kła dy „Tel pod”
w Kra ko wie. 

An ga żo wał się rów nież w dzia ła nia or ga ni za cyj ne:
od wrze śnia 1975 r., przez sześć lat, był pro dzie ka nem
ds. dy dak ty ki, tak że człon kiem Se na tu WSM, a od1987
do 1990 – człon kiem Ra dy Wy dzia łu Elek trycz ne go. 

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 oraz obo zów stu denc kich, opie ku nem
prak tyk lą do wych w War nemünde (Szko ła Mor ska
w NRD) oraz prak tyk mor skich na stat kach szkol nych
„Ze nit” i „An to ni Gar nu szew ski” oraz na stat ku PLO „A.
War ski”. Brał udział w hi sto rycz nym rej sie „A. Gar nu -
szew skie go” do pol skiej sta cji im. Arc tow skie go na An -
tark ty dzie, do Au stra lii i No wej Ze lan dii. Po sia dał dy -
plom mor ski elek tro tech ni ka okrę to we go. 

Od zna czo ny był Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi -

sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Zło tą Od zna ką Za słu żo ny
Pra cow nik Mo rza. 

Po za za wo do wym hob by, któ re mu był wier ny
do koń ca ży cia, by ła mu zy ka, a szcze gól nie jazz kla sycz -
ny. Był wła ści cie lem im po nu ją cej pły to te ki mu zy ki jaz -
zo wej. W pa mię ci współ pra cow ni ków i ko le gów po zo -
stał ja ko oso ba o du żej kul tu rze oso bi stej i po god nym
uspo so bie niu. Szcze gól nie na po czu cie hu mo ru Zen ka
ko le dzy i bli scy współ pra cow ni cy mo gli za wsze li czyć.
Już ja ko eme ryt od wie dzał uczel nię i Wy dział przy róż -
nych ofi cjal nych i mniej zo bo wią zu ją cych oka zjach.
Ostat nią by ło no wo rocz ne spo tka nie pra cow ni ków Wy -
dzia łu Elek trycz ne go 15 stycz nia 2015 ro ku.

Zmarł na gle 16 stycz nia 2015 ro ku. Po cho wa ny zo -
stał na Cmen ta rzu Ko mu nal nym w Ko sa ko wie. Po zo sta -
niesz, Zen ku, na za wsze w na szej pa mię ci.

ko le żan ki i ko le dzy 
z ka te dry Te le ko mu ni ka cji mor skiej WE

Pożegnaliśmy mgr. inż. Zenona Rosenau, wieloletniego, zasłużonego nauczyciela
akademickiego, współorganizatora Wydziału Elektrycznego, pracownika kolejno: Państwowej

Szkoły morskiej, Wyższej Szkoły morskiej i Akademii morskiej w Gdyni.

Zenon Rosenau
(1935-2015)

POŻEGNANIA
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W Puc ku 10 lu te go ob cho dzo na by ła 95. rocz ni ca za -
ślu bin Pol ski z mo rzem. Ka zi mierz Ploc ke, wi ce mi ni ster
rol nic twa i po seł z te re nu po wia tu puc kie go, od czy tał
uchwa łę, któ rą przez akla ma cję przy jął Sejm: „Dnia 10
lu te go 1920 r. gen. bro ni Jó zef Hal ler, do wód ca Fron -
tu Po mor skie go z wo li i roz ka zu Jó ze fa Pił sud skie go,
ów cze sne go na czel ni ka pań stwa pol skie go, do ko nał
w Puc ku sym bo licz ne go ak tu po wro tu Pol ski nad Bał tyk
po przez wrzu ce nie w wo dy Za to ki Puc kiej pla ty no we go
pier ście nia prze ka za ne go przez gdań ską Po lo nię. Od zy -
ska nie Wy brze ża przez Pol skę da ło po czą tek spo łecz ne -
mu zry wo wi, któ re go na stęp stwem by ły: bu do wa por -
tu mor skie go w Gdy ni, utwo rze nie ad mi ni stra cji ry bac -
kiej oraz flo ty han dlo wej i ry bac kiej, a tak że od bu do -
wa nie sze ro ko ro zu mia nej go spo dar ki mor skiej. Istot ną
ro lę w tym pro ce sie ode gra ła Li ga Mor ska i Rzecz na.
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej, upa mięt nia jąc 95. rocz -
ni cę za ślu bin Pol ski z mo rzem, skła da wszyst kim lu -
dziom mo rza wy ra zy uzna nia za co dzien ny trud wło żo -
ny w bu do wa nie po zy cji Pol ski ja ko kra ju po ło żo ne go
nad mo rzem”.

ZAŚLUBINY Z MORZEM

W uroczystościach brali udział przedstawiciele Akademii Morskiej
w Gdyni. Na zdjęciu od prawej: ks. Edward Pracz – duszpasterz

ludzi morza, prof. Dorota Pyć – podsekretarz stanu 
w MIiR, poczet sztandarowy i studenci AMG.

Z Aka de mią Mor ską kpt. ż. w. Ro man Ma tu lew ski za -
wo do wo zwią za ny był przez 42 la ta. Uro dzo ny 23
sierp nia 1940 ro ku w To ru niu, na ukę na Wy dzia le Na -
wi ga cyj nym gdyń skiej PSM pod jął w 1958 ro ku. Po jej
ukoń cze niu w 1961 ro ku pra co wał na stat kach Pol skich
Li nii Oce anicz nych. Rów no le gle stu dio wał na Wy dzia le
Mor skim Wyż szej Szko ły Eko no micz nej w So po cie
i w 1967 ro ku obro nił pra cę ma gi ster ską. Wkrót ce
prze szedł z PLO do PSM i pod jął pra cę na stat kach in -
stru men tal nych – i to był wy bór prak tycz nie na ca łe za -
wo do we ży cie. 

Ro man Ma tu lew ski peł nił ko lej ne funk cje ofi cer skie
na stat ku in stru men tal nym „Ze nit”, obej mu jąc po raz
pierw szy sta no wi sko je go ka pi ta na w 1972 ro ku. W la -
tach 1980-1982 był kie row ni kiem prak tyk na stat ku
szkol no -to wa ro wym „An to ni Gar nu szew ski”. Dy plom
ka pi ta na że glu gi wiel kiej uzy skał w 1983 ro ku i wró cił
na sta no wi sko ka pi ta na „Ze ni ta”. Po wy co fa niu z eks -
plo ata cji stat ków in stru men tal nych kpt. Ma tu lew ski
skie ro wa ny zo stał do pra cy w ze spo le pro wa dzą cym
nad zór ar ma tor ski na bu do wie no we go stat ku ba daw -
czo–szkol eniowego  „Ho ry zont II”. 

28 kwiet nia 2000 ro ku Ro man Ma tu lew ski, ja ko star -
szy ofi cer, do ko nał pierw sze go pod nie sie nia ban de ry
na sbs „Ho ry zont II”. W lip cu 2000 ro ku, po przej ściu
na eme ry tu rę ka pi ta na Ju lia na Wit kow skie go, zo stał ka -
pi ta nem „Ho ry zon ta II”. Po pro wa dził sta tek w je dy nej

po dró ży na sta cję im. Hen ry ka Arc tow skie go w An tark -
ty ce oraz w 23 ark tycz nych rej sach na Spits ber gen.
Na ka pi tań skim sta no wi sku po zo stał do przej ścia
na eme ry tu rę w 2009 ro ku. Ka pi tan że glu gi wiel kiej
Ro man Ma tu lew ski zmarł 12 mar ca 2015 ro ku w Zie -
lo nej Gó rze, gdzie spę dził ostat ni okres ży cia.

kapitan Roman matulewski
(1940-2015)
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Na za pro sze nie chó ru z Ka iser slau tern (Nad re nia -Pa -
la ty nat) chór Aka de mii Mor skiej od 6 do 9 mar ca 2015
ro ku kon cer to wał w Niem czech w miastach: Ka iser slau -
tern, He idel berg i Neu stadt. W re per tu arze by ły utwo -
ry ta kich kom po zy to rów, jak J. S. Bach, M. Du ru fle, 
A. Bruck ner, X. Bu sto, A. Ko szew ski i wie lu in nych. Wy -
stę py zo sta ły przy ję te z du żym en tu zja zmem, a człon -
ko wie chó ru na wią za li współ pra cę z uni wer sy te tem
w Ka iser slau tern – na spo tka niu przed sta wi cie li obu in -
sty tu cji pa dły już pierw sze pro po zy cje wspól nych pro -
jek tów. 

Oso by chęt ne do do łą cze nia do Chó ru AMG za pra -
sza my na pró by w każ dy po nie dzia łek i śro dę
o godz. 19:00. Do kład ny plan prób znaj du je się
na stro nie in ter ne to wej. �

CHÓR AMG – NIEMIECKIE TOURNÉE

Osa da Aka de mii Mor skiej wzię ła udział w tej im pre -
zie po raz pierw szy i za ję ła trze cie miej sce – mi ni mal -
nie, bo za le d wie z jed no se kun do wą stra tą, prze gry wa -
jąc wal kę o dru gą lo ka tę z Aka de mią Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Spor tu. Pierw sze miej sce za ję ła osa da Po li -
tech ni ki Gdań skiej. W ro li bęb nia rza w osa dzie
Aka de mii Mor skiej wy stą pił pro dzie kan Wy dzia łu Elek -
trycz ne go ds. stu diów nie sta cjo nar nych dr inż. Wie sław
Cit ko.

Mie rzą ce bli sko 13 m dłu go ści smo cze ło dzie wy wo -
dzą się z daw nych tra dy cji chiń skich. Na dzio bie tra dy -
cyj nej smo czej ło dzi jest drew nia na gło wa smo ka,
na ru fie – ogon, a ka dłub wy ma lo wa ny jest w smo czą
łu skę. Stan dar do wa mie ści 22 człon ków za ło gi: 20 wio -
śla rzy, ster ni ka, który stoi na ru fie i na da je kie ru nek ło -
dzi przy po mo cy dłu gie go wio sła oraz do bo sza, któ ry
sie dząc na dzio bie przo dem do za ło gi, na da je rytm.

�

22-osobowe załogi rywalizowały 21 maja na odcinku od Zielonego mostu do Żurawia.

Smocze wyścigi na motławie
SPORT
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