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kRoNIkA REkToRSkA

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

czył w Ga li Fi na ło wej XIII edy cji kon kur su Gdyń ski Biz -
ne splan, któ ra od by ła się w Po mor skim Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz nym w Gdy ni. Jest to do rocz ny kon -
kurs na naj lep szy pro jekt biz ne so wy, or ga ni zo wa ny
przez Urząd Mia sta Gdy ni od 2003 ro ku, ja ko po moc
dla wpro wa dze nia w ży cie wła sne go po my słu biz ne -
so we go na kon kret ną dzia łal ność go spo dar czą.

� 2 czerw ca
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, od był spo tka nie
w Agen cji Roz wo ju Prze my słu w War sza wie w spra wie
ko lej ne go eta pu re ali za cji pro jek tu ba daw cze go
ELSKRUB, przy go to wy wa ne go przez Dział Ar ma tor ski
i Wy dział Me cha nicz ny AMG wraz z fir mą Ra fa ko.
W ra mach pro jek tu pla no wa na jest mo der ni za cja si -
łow ni stat ku ba daw czo -szko le nio we go „Ho ry zont II”. 

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

czył w V Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej
„Spo łecz na Od po wie dzial ność Or ga ni za cji”, or ga ni zo -
wa nej przez Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro -
znaw stwa. Wię cej str. 27.

� 10–12 czerw ca 
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski wziął ak tyw ny udział w Kon gre sie Mor skim
w Szcze ci nie, wy gła sza jąc re fe rat pt. „Mię dzy na ro do -
we stan dar dy edu ka cyj ne i szko le nio we dla ofi ce rów

elek try ków okrę to wych, zgod ne z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi mię dzy na ro do wy mi”. By ła to ko lej na edy -
cja kon gre su dla przed się bior ców, po li ty ków i na -
ukow ców, bę dą ce go plat for mą dla mię dzy na ro do wej
współ pra cy bran ży mor skiej i fo rum do dys ku sji dla
sze ro ko po ję tej go spo dar ki mor skiej. 

• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk
Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Szcze ci -
nie w ob ra dach i spo tka niach ko mi te tu or ga ni za cyj ne -
go III Kon gre su Mor skie go oraz wi zy to wał ża glo wiec
uczel ni „Dar Mło dzie ży”. 

� 13–16 czerw ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był uczest -

ni kiem Mię dzy na ro do we go Kon gre su Mor skie go
w Szcze ci nie, na któ rym oma wia no m.in. in te li gent ne
spe cja li za cje mor skie, ener ge ty kę od na wial ną, trans -
por to wą do stęp ność rzek, re wi ta li za cję go spo dar czą
te re nów nad wod nych.

• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -
kow ski wziął udział w Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich
Uczel ni Tech nicz nych w Su pra ślu, zor ga ni zo wa nej
przez Po li tech ni kę Bia ło stoc ką. By ło to spo tka nie władz
pol skich uczel ni tech nicz nych z part ne ra mi por tu gal ski -
mi, ma ją ce na ce lu m.in. za cie śnie nie pol sko -por tu gal -
skiej współ pra cy aka de mic kiej.

� 16 czerw ca
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. 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 spo tkał się z przed sta wi cie la mi
Mor skich Jed no stek Edu ka cyj nych dla omó wie nia,
po au dy cie EMSA (Eu ro pej ska Agen cja ds. Bez pie -
czeń stwa na Mo rzu), kwe stii zwią za nych z od no wie -
niem uzna nia MJE oraz współ pra cą MJE z CMKE (Cen -
tral ną Mor ską Ko mi sją Eg za mi na cyj ną). 

� 16–19 czerw ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w 7th In ter na tio nal Con fe ren ce on In tel li gent De -
ci sion Tech no lo gies w Sor ren to (Wło chy).

� 22 czerw ca
• Na po kła dzie „Da ru Po mo rza” od by ła się uro czy stość

upa mięt nia ją ca 85. rocz ni cę pod nie sie nia ban de ry.
Na wnio sek Za rzą du Głów ne go Li gi Mor skiej i Rzecz -
nej oraz Ka pi tu ły Wy róż nień rek tor Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz od -
zna czo ny zo stał krzy żem PRO MARI NOSTRO. Od zna -
cze nie wrę czył pre zes LMiR dr inż. kpt. ż. w. An drzej
Kró li kow ski.

Prezes LMiR dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski 
odznacza rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza 
krzyżem PRO MARI NOSTRO.
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� 23 czerw ca
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” od by ło się uro czy ste

po sie dze nie Se na tu AMG, pod czas któ re go rek tor
prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wrę czył na gro dy
rek tor skie wy róż nio nym pra cow ni kom.

� 24–26 czerw ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej z dzie -
dzi ny in for ma ty ki CYBCONF 2015, zor ga ni zo wa nej
przez Ka te drę Sys te mów In for ma cyj nych AMG w Po -
mor skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym. Wię cej
na str. 21.

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

ściem wiel kiej ga li w gdań skim Te atrze Wy brze że
z oka zji 70-le cia stocz ni Re mon to wa Ship bu il ding SA
w Gdań sku (d. Stocz ni Pół noc nej). Obec ny by li ar ma -
to rzy, przed sta wi cie le firm ko ope ru ją cych, świa ta na -
uki i biz ne su oraz stocz niow cy.

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

czył w rej sie ka ta ma ra nem Wi słą z Tcze wa do Gdań -
ska w związ ku z pro jek ta mi: 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 i te re nów przy brzeż nych oraz pro gra mem
ho ry zon tal nym wy ko rzy sta nia Dol nej Wi sły dla zrów -
no wa żo ne go roz wo ju Po mo rza, któ rych li de rem jest
Aka de mia Mor ska w Gdy ni.

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

udział w otwar ciu kla stra ob li cze nio we go AMG. Wię -
cej na str. 19. Te go sa me go dnia go ścił przed sta wi cie li
spół ki MOL (Eu ro pe) B. V. Wię cej na str. 14.

�

Uczestnicy rejsu katamaranem Wisłą do Tczewa. Na zdjęciu od lewej: prezes OT Logistics Piotr Pawłowski, dyrektor Departamentu Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Szordykowski, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Dorota Raben, prezes PCC
Intermodal Dariusz Stefański, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Krystyna Szambelańczyk, rektor AMG prof. Piotr Jędrzejowicz,

dyrektorka Działu Marketingu i Rozwoju PCC Intermodal Monika Konsor-Fąferek.

Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji za
najlepszą pracę doktorską ze sztucznej inteligencji 

w roku 2014.

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz wręcza nagrody
rektorskie wyróżnionym pracownikom.



� 8 lip ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się

z przed sta wi cie la mi fir my Na vi mor In ter na tio nal
Com., któ rej Aka de mia Mor ska w Gdy ni jest part ne -
rem edu ka cyj nym i na uko wym w mię dzy na ro do wym
pro jek cie, do ty czą cym stwo rze nia i uru cho mie nia
Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi be
(An go la).

� 15 lip ca
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, był na spo tka niu w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju, pod czas któ re go
oma wia no kwe stie współ pra cy z MIiR w za kre sie two -
rze nia ba zy py tań eg za mi na cyj nych i re ali za cji szko leń
kwa li fi ka cyj nych.

� 17 lip ca
• Prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski, ja ko przed sta -

wi ciel władz AMG, pod pi sał po ro zu mie nie z ENERGA-
OPERATOR, do ty czą ce współ pra cy w za kre sie ba dań
i roz wo ju sie ci in te li gent nej. Po ro zu mie nie kon cen tru -
je się na współ pra cy na uko wo -tech nicz nej w ob sza rze
in te li gent nych sys te mów elek tro ener ge tycz nych,
a zwłasz cza in te li gent nej in fra struk tu ry po mia ro wej.
Ce lem jest wza jem ne wspie ra nie się w za kre sie ba dań
nad roz wo jem in fra struk tu ry sprzę to wej oraz opro gra -
mo wa nia, dla opty ma li za cji pro ce sów akwi zy cji da -
nych po mia ro wych i re ali za cji po mia rów pa ra me trów
ja ko ści ener gii elek trycz nej.

� 24 lip ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się

z pre zy den tem Gdy ni dr. Woj cie chem Szczur kiem
w spra wie współ pra cy uczel ni z mia stem.

� 3–7 sierp nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, był w Da ka rze (Se ne -
gal). Ce lem wy jaz du by ła kon ty nu acja za awan so wa -
nych roz mów o utwo rze niu Pań stwo wej Szko ły Mor -
skiej w Se ne ga lu.

� 11 sierp nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, pod pi sał umo wę po -
mię dzy Aka de mią Mor ską w Gdy ni, Stu dium Do sko -

na le nia Kadr AMG i stocz nią Re mon to wa Ship bu il -
ding SA w spra wie przy go to wa nia i prze pro wa dze nia
szko le nia za ło gi no wo bu do wa ne go ża glow ca szkol -
ne go dla Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej Al gie rii. 

� 12–15 sierp nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz oraz pro -

rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk
Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, spo tka li się w Bre mer -
ha ven (Niem cy) z przed sta wi cie la mi władz mia sta,
Hoch schu le Bre mer ha ven oraz wi zy to wa li sta tek szko -
le nio wy „Dar Mło dzie ży”, któ ry od 12 do 16 sierp -
nia 2015 brał udział w mię dzy na ro do wym zlo cie ża -
glow ców Sa il Bre mer ha ven 2015. 

� 17 sierp nia
• W Bał tyc kim Por cie No wych Tech no lo gii w Gdy ni rek -

tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się
z mar sza łek Sej mu Mał go rza tą Ki da wą -Błoń ską. Mi sją
BPNT jest stwo rze nie ośrod ka no wo cze snych tech no -
lo gii, wspie ra ją ce go in no wa cyj ną przed się bior czość
na zre wi ta li zo wa nych te re nach po stocz nio wych.

� 20 sierp nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej mo -

wał w uczel ni pre zes Gdań skie go Ter mi na lu Kon te ne -
ro we go SA Ka ro li nę Jo an nę Wło dar czyk, z któ rą pod -
pi sał umo wę do ty czą cą pro jek tu RCMS – Re thin king
Con ta iner Ma na ge ment Sys tems – re ali zo wa ne go
w ra mach pro gra mu Ho ri zon 2020, za pla no wa ne go
na 21 mie się cy (do stycz nia 2017).

� 31 sierp nia –2 wrze śnia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, prze by wał w Lon dy nie.
Ce lem wy jaz du by ło wi zy to wa nie stat ku szko le nio we -
go „Dar Mło dzie ży”, któ ry od 28 sierp nia do 2 wrze -
śnia brał udział w mię dzy na ro do wym zlo cie ża glow -
ców Sa il Roy al Gre en wich 2015, oraz ko or dy na cja
spo tka nia or ga ni zo wa ne go przez AMG wspól nie
z Am ba sa dą RP w Lon dy nie i Pol skim To wa rzy stwem
Kar dio lo gicz nym. W spo tka niu udział wzię li tak że
przed sta wi cie le Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Mor -
skiej (IMO), Na uti cal In sti tu te oraz śro do wisk po lo nij -
nych Wiel kiej Bry ta nii.

� 17 wrze śnia
• Aka de mia Mor ska w Gdy ni go ści ła ofi cjal ną de le ga cję

z Szan gha ju. W jej skład we szło sze ściu przed sta wi cie li
Mu ni cy pal nej Ko mi sji ds. Edu ka cji, z se kre ta rzem ge -
ne ral nym Chen Ke hon giem na cze le, oraz czte rech
przed sta wi cie li Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty, któ rym
prze wod ni czył rek tor prof. Hu ang Youfang. Pro rek tor
ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski brał
czyn ny udział w ob ra dach, pod czas któ rych omó wio -
no do tych cza so wą współ pra cę i pla ny przy szłych dzia -
łań. Pod pi sa ne zo sta ło Me mo ran dum of Un der stan -
ding, bę dą ce do ku men tem prze dłu ża ją cym i uak tu al -
nia ją cym po ro zu mie nie o współ pra cy, za war te po -
mię dzy uczel nia mi w 1984 ro ku. Po nad to pod pi sa ny
zo stał aneks prze wi du ją cy wy mia nę stu den tów po -
mię dzy in sty tu cja mi. Wię cej na str. 11.
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�

Akademia Morska w Gdyni i Energa-Operator będą
współpracować w zakresie badań i rozwoju sieci inteligentnej.
Umowę podpisali prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz
Mindykowski i prezes Energa-Operator Roman Pionkowski.



� 21–22 wrze śnia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski wziął udział w Fo rum Rek to rów, któ re od by ło
się w War sza wie. Spo tka nie mia ło na ce lu umoż li wie -
nie wy mia ny do tych cza so wych do świad czeń w ob sza -
rze współ pra cy bi la te ral nej oraz po moc w opra co wa -
niu wspól nej stra te gii dzia ła nia na naj bliż sze la ta.
W pa ne lu dys ku syj nym wzię li udział kra jo wi i za gra -
nicz ni eks per ci, któ rzy przy bli żali moż li wo ści i for my
wza jem nej współ pra cy uczel ni pol skich i chiń skich,
m.in. pro wa dze nia wspól nych stu diów oraz roz wi ja -
nia ini cja tyw na uko wych.

� 21–24 wrze śnia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w Ma dry cie w mię dzy na ro do wym fo rum na te -
mat ko lek tyw nej in te li gen cji ob li cze nio wej – In ter na -
tio nal Con fe ren ce on Com pu ta tio nal Col lec ti ve In tel -
li gen ce Tech no lo gies and Ap pli ca tions. By ła to siód -
ma edy cja te go wy da rze nia, zor ga ni zo wa ne go w tym
ro ku przez Uni ver si dad Com plu ten se, Uni ver si dad
Aun tó no ma de Ma drid oraz Uni wer sy tet Wro cław ski.

� 1–17 paź dzier ni ka
• W ka te drze oliw skiej spo tka li się 1 paź dzier ni ka stu -

den ci i wy kła dow cy uczel ni wyż szych z Po mo rza. Eu -
cha ry stii prze wod ni czył me tro po li ta gdań ski ar cy bi -
skup Sła woj Le szek Głódź; rek tor prof. zw. dr hab.
Piotr Ję drze jo wicz oraz pro rek tor ds. na uki prof. dr
hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski uczest ni czy li te go dnia
we mszy świę tej, in au gu ru ją cej rok aka de mic ki we
wszyst kich trój miej skich uczel niach. 

• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go ściem
in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na Po li tech ni ce Gdań -
skiej (1 paź dzier ni ka), Uni wer sy te cie Gdań skim (2 paź -

dzier ni ka), w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym (13
paź dzier ni ka). Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja -
nusz Min dy kow ski uczest ni czył w in au gu ra cji ro ku aka -
de mic kie go w Aka de mii Mu zycz nej w Gdań sku (5 paź -
dzier ni ka), na stęp ne go dnia – w Gdań skim Uni wer sy -
te cie Me dycz nym, a 17 paź dzier ni ka w Gdań skim Ar -
chi die ce zjal nym Ko le gium Teo lo gicz nym w Gdy ni.
Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -
chow ski, prof. nadzw. AMG, 1 paź dzier ni ka uczest ni -
czył w in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go w Aka de mii
Ma ry nar ki Wo jen nej, a 6 paź dzier ni ka – w Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Gdań sku i Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Spor tu w Gdańsku.

� 2 paź dzier ni ka
• W Urzę dzie Mor skim w Gdy ni rek tor prof. zw. dr hab.

Piotr Ję drze jo wicz uczest ni czył w Ra dzie Kon sul ta cyj -
nej Sto wa rzy szeń Mor skich, któ rej go ściem by 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.

� 3 paź dzier ni ka
• Rek tor i pro rek to rzy wzię li udział w uro czy stej in au gu -

ra cji ro ku aka de mic kie go w Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Wię cej na str. 7. 

• Po po łu dniu rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz
uczest ni czył w kon cer cie uświet nia ją cym Śro do wi sko -
wą In au gu ra cję Ro ku Aka de mic kie go 2015/2016
w wo je wódz twie po mor skim, zorganizowanym przez
Akademię Muzyczną w Gdańsku.

� 6 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w zgro ma dze niu ogól nym Mię dzy na ro do we go
Sto wa rzy sze nia Uczel ni Mor skich w Chor wa cji. Wię cej
na str. 15.
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�

Inauguracja roku akademickiego. Rektor wygłasza okolicznościowe przemówienie z pokładu „Daru Młodzieży”, 
w głębi Senat i zaproszeni goście.
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� 9 paź dzier ni ka 
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz i pro rek tor

ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski,
prof. nadzw. AMG, uczest ni czy li w spo tka niu w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju z pod se kre tarz sta -
nu prof. Do ro tą Pyć, pod czas któ re go omó wio no po -
trze by fi nan so we AMG, zwią za ne z re mon ta mi bu -
dyn ków i bu do wą no wej ha li spor to wej oraz za gad -
nie nia do ty czą ce Cen tral nej Mor skiej Ko mi sji
Eg za mi na cyj nej.

� 15–17 paź dzier ni ka 
• 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 Pol skich Uczel ni Tech nicz -
nych na Po li tech ni ce War szaw skiej, któ ra po świę co na
by ła głów nym pro ble mom i zmia nom wy ni ka ją cym
z no we li za cji usta wy „Pra wo o szkol nic twie wyż szym”. 

� 19 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni czył

w na ra dzie do ty czą cej współ pra cy mi ni stra wła ści we go
dla go spo dar ki mor skiej z rek to ra mi uczel ni mor skich.

� 27 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył, w Eu ro pej skim Cen trum So li dar no ści w Gdań sku,
w kon fe ren cji In no wa cyj na Eu ro pa – wspól nym
przed się wzię ciu człon ków Ko ali cji na rzecz Pol skich

In no wa cji. Za gra nicz ni i pol scy go ście dys ku to wa li
o czyn ni kach wpły wa ją cych na roz wój in no wa cji,
m.in. re gu la cjach praw nych, ulgach po dat ko wych
i edu ka cji.

� 29 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się

z przed sta wi cie la mi biz ne su w spra wie re wi ta li za cji
Dol nej Wi sły, w ra mach pro jek tu in te li gent nych spe -
cja li za cji wo je wódz twa po mor skie go.

� 6 li sto pa da
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej mo -

wał do wód cę ma ry nar ki wo jen nej Al gie rii, w związ ku
ze szko le niem przez AMG za ło gi no we go ża glow ca,
zbu do wa ne go w gdań skiej stocz ni Re mon to wa Ship -
bu il ding SA dla Al gie rii.

• Po po łu dniu rek tor wziął udział w uro czy sto ści od sło -
nię cia ta bli cy pa miąt ko wej w bu dyn ku Urzę du Mor -
skie go”: „W 95. rocz ni cę pol skiej ad mi ni stra cji mor skiej
skła da my hołd ofi ce rom i ma ry na rzom Pol skiej Ma ry -
nar ki Han dlo wej, któ rzy na mo rzach świa ta od da li ży -
cie za Pol skę w woj nie 1939-1945. Dy rek tor Urzę du
Mor skie go w Gdy ni, Li ga Mor ska i Rzecz na, Pol skie To -
wa rzy stwo Na uto lo gicz ne, sto wa rzy sze nia mor skie”.

� 7 li sto pa da
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w uro czy stym wo do wa niu trzy masz to wej fre ga ty,
zbu do wa nej dla ma ry nar ki wo jen nej Al gie rii.

� 7-8 grud nia
• W mu rach AMG od by wa ła się Kon fe ren cja Rek to rów

Pol skich Uczel ni Tech nicz nych. KRPUT to do bro wol ne
sto wa rzy sze nie rek to rów re pre zen tu ją cych pol skie
uczel nie tech nicz ne, dzia ła ją ce od 1989 ro ku, pier -
wot nie ja ko Au to no micz na Kon fe ren cja Rek to rów
Wyż szych Szkół Tech nicz nych, pod obec ną na zwą
od 1996 r. Jest człon kiem Kon fe ren cji Rek to rów Aka -
de mic kich Szkół Pol skich (KRASP), prze wod ni czą cy
wcho dzi w skład pre zy dium KRASP. W ka den cji 2012-
2016 jest nim rek tor Po li tech ni ki Wro cław skiej prof.
Ta de usz Więc kow ski.

Pracownicy i studenci AMG tradycyjnie uczestniczyli w Paradzie Niepodległości 11 listopada.

Rektor AMG podejmuje dowódcę marynarki wojennej Algierii.

�
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Wśród go ści któ rzy, jak każ de go ro ku, chęt nie i licz nie
przy by li na tę uro czy stość z kra ju i za gra ni cy, by li przed -
sta wi cie le władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych, rek to -
rzy po mor skich uczel ni, przed sta wi cie le du cho wień -
stwa, przed się biorstw go spo dar ki mor skiej, sto wa rzy -
szeń współ pra cu ją cych z Aka de mią Mor ską, a tak że ab -
sol wen ci i sym pa ty cy uczel ni. W in au gu ra cji
uczest ni czy ła gru pa przy szłych wy kła dow ców Aka de mii
Ry bo łów stwa Mor skie go w Na mi be – sty pen dy stów Mi -
ni ster stwa Ry bo łów stwa An go li. 

Po po wi ta niu ze bra nych, rek tor AMG prof. zw. dr
hab. Piotr Ję drze jo wicz w prze mó wie niu in au gu ra cyj -
nym na wią zał do hi sto rii uczel ni, przed sta wił jej dzia łal -

ność, osią gnię cia i pla ny. Pod kre ślił, że Aka de mia Mor -
ska w Gdy ni, spad ko bier czy ni Szko ły Mor skiej w Tcze -
wie, sta ła się uczel nią pla su ją cą się w pierw szej piąt ce
ran kin gów świa to wych uni wer sy te tów mor skich.

– Pol skie dy plo my mor skie są dziś uzna wa ne na ca -
łym świe cie, zaś pol scy ofi ce ro wie ma ry nar ki han dlo wej
cie szą się do sko na łą opi nią wśród naj więk szych ar ma to -
rów dzia ła ją cych na ryn kach glo bal nych – pod kre ślił
rek tor. No wo przy ję tym 1866 stu den tom ży czył suk ce -
sów i sa tys fak cji z wy bo ru Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. 

Z gra tu la cja mi dla spo łecz no ści aka de mic kiej wy stą pi -
li za pro sze ni go ście, m.in. 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 oraz

Inauguracja roku
akademickiego

Przed „darem młodzieży”, cumującym przy nabrzeżu Pomorskim, odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego, 15. w Akademii morskiej, a zarazem 95. w historii szkolnictwa

morskiego w Polsce. 

95. ROK SZKOLNICTWA MORSKIEGO W POLSCE

Poczet sztandarowy i studenci przed swoim szkolnym statkiem na nabrzeżu Pomorskim.

�



pro rek tor Hoch schu le Bre mer ha ven prof. Ger hard Feld -
me ier. Głos za bra ła tak że p.o. prze wod ni czą ce go Par la -
men tu Stu den tów AMG Mag da le na Do masz ka.

Prof. Do ro ta Pyć pod kre śli ła zna cze nie gdyń skiej Aka -
de mii Mor skiej w kształ ce niu wy so kiej kla sy ab sol wen -
tów za rów no dla po trzeb pra cy na mo rzu, jak i na lą -
dzie, ży czy ła spo łecz no ści aka de mic kiej i stu denc kiej
dal szych do brych i co raz lep szych wy ni ków na ni wie na -
uko wej i dy dak tycz nej. 

Czwo ro stu den tów, któ rzy uzy ska li naj lep sze wy ni ki
w cza sie re kru ta cji, ślu bo wa ło w imie niu wszyst kich stu -
den tów I ro ku na sztan dar Aka de mii Mor skiej: Bar tosz
Świerszcz (WN), Piotr Na ru sze wicz (WM), Jan Mi chal ski
(WE) oraz Jó zef Gem biak (WPiT). Rek tor uro czy ście pa -
so wał na stu den tów re pre zen tan tów po szcze gól nych
wy dzia łów: Mag da le nę Gru czę i Grze go rza Woź nia ka
(WN), Se ba stia na Bo be ra i Kac pra Ci szew skie go (WM),
Alek san drę Jan kow ską i Ma te usza Pal czew skie go (WE),
Agniesz kę Choj nic ką i Pa try ka Ka za nec kie go (WPiT).

Na stęp nie rek tor oraz dzie ka ni po szcze gól nych wy -
dzia łów wrę czy li dy plo my pra cow ni kom, któ rzy uzy ska li
sto pień na uko wy dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne go
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Uroczyste ślubowanie na sztandar uczelni.

Rektor pasuje na studentów reprezentantów poszczególnych
wydziałów.
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w na szej uczel ni w ro ku aka de mic kim 2014/2015. By li
to: dr hab. Piotr Oskar Cze chow ski (WPiT), dr inż. Ka li -
na Det ka (WE), dr inż. Agniesz ka La za row ska (WE), dr
inż. Mar cin Pe pliń ski (WE), dr inż. Prze my sław Wil czyń -
ski (WN), a tak że dr Mi cha li na Ma ria Gał gow ska (WPiT).

Za słu żo nym pra cow ni kom Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni wrę czo no od zna cze nia. Za szcze gól ne za słu gi dla
oświa ty i wy cho wa nia Me da le Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej otrzy ma li: dr hab. inż. Ane ta Ocie czek, dr inż.
An na Plat ta, dr hab. inż. Alek san dra Wil czyń ska.

Mi ni ster in fra struk tu ry i roz wo ju przy znał prof. dr
hab. Ma rii Śmie chow skiej na gro dę in dy wi du al ną dla
na uczy cie li aka de mic kich za ca ło kształt do rob ku. Na -
gro dę wrę czy ła pod se kre tarz sta nu prof. Do ro ta Pyć.
Uro czy stą in au gu ra cję za koń czył prze marsz Kom pa nii
Re pre zen ta cyj nej Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

ka pi tań ska czap ka dla rek to ra
W trak cie uro czy sto ści in au gu ra cji ro ku aka de mic kie -

go prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi
Wiel kiej dr inż. kpt. ż. w. An drzej Kró li kow ski wrę czył
rek to ro wi prof. Pio tro wi Ję drze jo wi czo wi czap kę ka pi -
tań ską – ja ko znak ho no ro wej przy na leż no ści do sto wa -
rzy sze nia – „w uzna niu do ko nań na uko wych w dzie dzi -
nie za sto so wań tech no lo gii in for ma tycz nych w go spo -

dar ce mor skiej, roz wo ju szkol nic twa mor skie go i edu ka -
cji mor skiej oraz zna czą cy udział w bu do wie Pol ski Mor -
skiej, a wresz cie za wspie ra nie dzia łal no ści SKŻW”.
Po lau da cji, wy gło szo nej przez prof. kpt. ż. w. Da nie la
Du dę, ka pi tań ska czap ka zo sta ła uro czy ście wrę czo na
rek to ro wi i od da ny zo stał tra dy cyj ny sa lut.

Sto wa rzy sze nie Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej dzia ła
nie ustan nie od 1977 ro ku, o wy bo rze ho no ro wych
człon ków de cy du je Ka pi tu ła SKŻW.

Uroczystość nadania rektorowi AMG prof. zw. dr. hab. Piotrowi Jędrzejowiczowi godności honorowego członka Stowarzyszenia Kapitanów
Żeglugi Wielkiej.



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 3

10G R U D Z I E Ń 2 0 1 5

INAUGURACJE WYDZIAłOWE

Wy dział Elek trycz ny
W uro czy sto ści 8 paź dzier ni ka 2015 ro ku uczest ni czy ły

wła dze Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, re pre zen to wa ne
przez pro rek to ra ds. mor skich dr. hab. inż. kpt. ż. w. Hen -
ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw. AMG, oraz dzie ka nów
po zo sta łych wy dzia łów i kanc le rza. Go spo da rzem uro czy -
sto ści by ł dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr hab.
inż. Ja nusz Za ręb ski oraz Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go.
Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił dr hab. inż. Piotr Dę bic ki,
prof. nadzw. AMG.

Wy dział Na wi ga cyj ny
Te go sa me go dnia, 8 paź dzier ni ka, kil ka go dzin póź niej,

za in au gu ro wał rok aka de mic ki Wy dział Na wi ga cyj ny. Go -
spo da rzem uro czy sto ści by ł dzie kan dr hab. inż. kpt. ż. w.
Adam We in tritt, prof. nadzw. AMG. Wy kład in au gu ra cyj -
ny „Nie pew ność w na wi ga cji” wy gło sił dr hab. inż. kpt. ż.
w. Wło dzi mierz Fi li po wicz, prof. nadzw. AMG.

Wy dział me cha nicz ny
Uro czy stość od by ła się 15 paź dzier ni ka, wy kład in au -

gu ra cyj ny pt. „Wo dór uni wer sal nym no śni kiem ener -
gii” wy gło sił dr hab. inż. Ro bert Sta ro sta, prof. nadzw.
AMG. Tra dy cyj nie rek tor AMG oraz dzie kan WM wrę -
czy li pió ra, ja ko upo mi nek za za koń czo ne prze wo dy
dok tor skie i ha bi li ta cyj ne, pra cow ni kom wy dzia łu
(w ro ku aka de mic kim 2014/2015 prze wo dy ha bi li ta -
cyj ne za koń czy li Ro bert Sta ro sta i To masz Dyl).

Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa
Uro czy sta in au gu ra cja od by ła się 22 paź dzier ni ka. Prze -

mó wie nia wy gło si li dzie kan WPiT prof. dr hab. inż. Piotr
Przy by łow ski i rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz,
na stęp nie dzie kan i rek tor wrę czy li li sty gra tu la cyj ne stu -
den tom, któ rzy uzy ska li naj wyż sze wy ni ki w pro ce sie re -
kru ta cji na stu dia. Wy kład in au gu ra cyj ny „Roz wój usług
a eko no mia do świad czeń” wy gło si ła prof. dr hab. Bar ba -
ra Mar ci szew ska, prof. zw. AMG.
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Nowe impulsy 
we współpracy z Chinami

Była to pierwsza, w ponad 30-letniej historii partnerstwa AmG–Smu, wizyta tak licznej i
reprezentatywnej dla wielu obszarów współpracy grupy przedstawicieli środowisk akademickich

i samorządowych z Szanghaju: Akademia morska w Gdyni gościła 17 września oficjalną
delegację, w składzie której było sześciu przedstawicieli municypalnej komisji ds. Edukacji, z
sekretarzem generalnym Chen kehongiem na czele, oraz czterech przedstawicieli Shanghai

maritime university, którym przewodniczył rektor prof. Huang Youfang.

W ofi cjal nym spo tka niu w Sa li Se na tu Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni ze stro ny chiń skiej udział wzię li przed sta -
wi cie le Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty: Hu ang Youfang
(Pre si dent of Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty), Yan Wei
(Di rec tor of De ve lop ment Stra te gy Of fi ce), Xu Xia oy an
(De pu ty De an of Lo gi stics En gi ne ering Col le ge), Li Xin -
wei (Di rec tor of Pre si dent Of fi ce) oraz Shan ghai Mu ni ci -
pal Edu ca tion Comis sion: Chen Ke hong (Ge ne ral Se cre -
ta ry CPC Com mit tee), Yuan Wen (De pu ty Ge ne ral Di rec -
tor), Wu Yi (Di rec tor of Per son nel Di vi sion), Cang Ping
(De pu ty Di rec tor of Scien ce & Tech no lo gy Di vi sion),
Wang Ming Zheng (Di rec tor of In for ma tion Tech no lo gy
Cen tre) oraz Lu Li li (De pu ty Di rec tor of In ter na tio nal
Co ope ra tion & Exchan ge Di vi sion). Stro nę pol ską re pre -
zen to wa li: rek tor AMG prof. Piotr Ję drze jo wicz, pro rek -
to rzy AMG: prof. Ja nusz Min dy kow ski, prof. Hen ryk
Śnie goc ki, prof. Mi ro sław Cze chow ski oraz dzie ka ni na -
szej uczel ni: prof. Piotr Przy by łow ski, prof. Bo gu mił łą -
czyń ski, dr inż. Ra fał Paw let ko i dr inż. Bo le sław Du dojć.

me mo ran dum of un der stan ding
W cza sie wi zy ty omó wio no do tych cza so wą współ pra -

cę i pla ny przy szłych dzia łań. Pod pi sa ne zo sta ło Me mo -
ran dum of Un der stan ding (MoU), bę dą ce do ku men tem
prze dłu ża ją cym i uak tu al nia ją cym po ro zu mie nie
o współ pra cy za war te po mię dzy uczel nia mi w 1984 ro -
ku. Po nad to pod pi sa ny zo stał Aneks do Me mo ran dum,
prze wi du ją cy wy mia nę stu den tów po mię dzy in sty tu cja -
mi. Obie de le ga cje za po zna ły się z dzia łal no ścią Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni, zwie dzi ły naj no wo cze śniej szy sy -
mu la tor si łow ni okrę to wych na Wy dzia le Me cha nicz -
nym, a na stęp nie la bo ra to ria i sy mu la to ry na Wy dzia le
Na wi ga cyj nym. Rek tor za pre zen to wał go ściom sta tek
szkol ny „Dar Mło dzie ży”.

Pod czas wy stą pień przed sta wi cie li obu stron przy po -
mnia no ge ne zę i uwa run ko wa nia hi sto rycz ne pierw szych
kon tak tów, zwień czo nych pod pi sa niem umo wy o współ -
pra cy po mię dzy Wyż szą Szko łą Mor ską w Gdy ni a In sty -
tu tem Mor skim w Szan gha ju 20 li sto pa da 1984 r. przez

SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY I AKADEMIA MORSKA
W GDYNI
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ów cze snych rek to rów: prof. Chen Xi qu na i prof. Pio tra
Ję drze jo wi cza. Umo wa ta sta ła się pod sta wą otwar cia
no we go in sty tu cjo nal ne go part ner stwa. 

Głów ną osią współ pra cy jest part ner stwo we wspól -
nych mię dzy na ro do wych pro jek tach (Si no -Po lish Jo int
Re se arch Pro jects) w prio ry te to wych ob sza rach na uki
i tech no lo gii, ukie run ko wa nych „ku mo rzu” (12 pro jek -
tów w la tach 1994–2015) oraz part ner stwo i współ pra -
ca w ba da niach mię dzy na ro do wych pod au spi cja mi or -
ga ni za cji mor skich: IMO (In ter na tio nal Ma ri ti me Or ga -
ni za tion) i IAMU (In ter na tio nal As so cia tion of Ma ri ti me
Uni ver si ties), w ra mach wspól nych pro jek tów wspie ra -
nych przez Nip pon Fo un da tion.

Wy mia ny, wspól ne pro jek ty 
Pod kre ślo no, iż trze cia de ka da współ pra cy na uko wej

i dy dak tycz nej by ła opar ta na wy mia nie pro fe so rów wi zy -
tu ją cych i nad zo rze na uko wym dok to ran tów, wy mia nie
stu den tów, wspól nym udzia le w pre sti żo wych kon fe ren -
cjach mię dzy na ro do wych, or ga ni zo wa nych przez IMECE,
IEEE czy IMEKO, wspól nych pu bli ka cjach w cza so pi smach
na uko wych, jak „Jo ur nal of Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si -
ty” czy „Jo int Pro ce edings of Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si -
ty”, a tak że w uzna nych pe rio dy kach o sze ro kim za się gu,
jak „Au to ma tion of Elec tric Po wer Sys tems” czy też „Po -
lish Ma ri ti me Re se arch” oraz „Me asu re ment” z Li sty Fi la -
del fij skiej.

Zwró co no rów nież uwa gę na wi zy ty w Chi nach stu den -
tów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go AMG, któ rzy w la -
tach 2010–2015 (ra zem 14 osób) bra li udział w za ję ciach
pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim dla mię dzy na ro do -
wych grup stu den tów w Mer chant Ma ri ne Col le ge w Shan -
ghai Ma ri ti me Uni ver si ty, a tak że na wspól ne dzia ła nia
wspie ra ją ce roz wój ka dry dy dak tycz nej SMU i AMG. Ja ko
przy kład ta kiej współ pra cy był przy wo ła ny nad zór na uko -
wy prof. Ja nu sza Min dy kow skie go nad roz wo jem mgr. inż.
Xu Xia oy ana, pra cow ni ka na uko we go SMU, któ ry w 2008
ro ku w Pol sce obro nił roz pra wę dok tor ską pt. „Me asu re -
ment and con trol of ship elec tri cal po wer sys tem for sa ving
ener gy con sump tion and im pro ving re lia bi li ty” i otrzy mał
sto pień na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych w za kre sie
elek tro tech ni ki, a obec nie jest przed sta wi cie lem mło dej
ge ne ra cji pro fe so rów Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty.

Współ pra ca w ra mach Imo i IAmu
Zna czą cym efek tem wspól nych dzia łań by ła współ pra -

ca w ra mach IMO re pre zen tan tów Chin (prof. Ru an Wei,
SMU) i Pol ski (prof. J. Min dy kow ski, mgr inż. J. Wy -
szkow ski, AMG), za koń czo na uda ną im ple men ta cją
do kon wen cji STCW 78/2010 no wych re gu la cji, do ty czą -
cych wie dzy, kom pe ten cji i umie jęt no ści Elec tro -Tech ni -
cal Of fi cers (ETO). Współ pra ca ta by ła kon ty nu owa na
w la tach 2012–2013 ja ko wspól ny pro jekt IAMU, fi nan -
so wa ny przez Nip pon Fo un da tion – Pro jekt FY 2012
„IAMU Mo del Co ur se for Elec tro -Tech ni cal Of fi cers
(ETO)”. Kie row ni kiem te go pro jek tu (Ukra ina, Pol ska,
Chi ny) i ko or dy na to rem ba daw czym był prof. Va dym
Za kchar chen ko (Na ro do wa Aka de mia w Ode ssie), ko or -
dy na to ra mi pro jek tu dla re gio nu EU i Re gio nu Azji – Pa -
cy fi ku by li od po wied nio: prof. Ja nusz Min dy kow ski
(AMG) i prof. Ru an Wei (SMU). In ny z re ali zo wa nych
pro jek tów – „In ter net Ba sed In te gra tion of Mul ti ple Ship
Han dling Si mu la tor”, rów nież fi nan so wa ny przez Nip -
pon Fun da tion, był wdro żo ny pod au spi cja mi sie ci
IAMU NetSHSs. Ze stro ny part ne ra chiń skie go pro jekt
był nad zo ro wa ny przez prof. Shi Cha ojia na (SMU), ze
stro ny pol skiej zaś przez prof. Ada ma We in tri ta (AMG). 

do bra prak ty ka ko ope ra cji 
Przy po mnia no, iż sze ro ki wa chlarz dzie dzin współ pra -

cy oraz jej re zul ta ty zo sta ły do ce nio ne przez ko mi sję kon -
kur so wą Pierw sze go Re gio nal ne go Fo rum Pol ska –Chi ny
w kwiet niu 2013 ro ku. Ko mi sja ta uzna ła współ pra cę na -
uko wo -ba daw czą i dy dak tycz ną po mię dzy GMU i SMU
ja ko je den z sied miu naj lep szych przy kła dów DOBRYCH
PRAKTYK ko ope ra cji po mię dzy Pol ską i Chi na mi. Wy róż -
nie nie to, w for mie li stu gra tu la cyj ne go dla obu uczel ni,
zo sta ło wrę czo ne rek to ro wi AMG prof. P. Ję drze jo wi czo -
wi przez mar szał ka wo je wódz twa po mor skie go Mie czy -
sła wa Stru ka ja ko swo iste si gnum tem po ris 30. rocz ni cy
współ pra cy po mię dzy Aka de mią Mor ską w Gdy ni i Shan -
ghai Ma ri ti me Uni ver si ty.

Roz wój na mia rę XXI wie ku
W pod su mo wa niu zwró co no uwa gę na fakt, iż hi sto -

ria za to czy ła ko ło i obec nie Me mo ran dum of Un der -
stan ding ze stro ny pol skiej, po dob nie jak w ro ku 1984,
pod pi sał prof. Piotr Ję drze jo wicz. Pod pi sa ne po ro zu -
mie nie, obok zwy cza jo wo za war tych kom po nen tów do -
ty czą cych ce lu MoU, ob sza rów współ pra cy, za sad wdro -
że nia umo wy, re spek to wa nia praw ochro ny wła sno ści
in te lek tu al nej i pa ten tów, za sad pu bli ka cji, wa run ków
po uf no ści za war te go po ro zu mie nia, try bu wpro wa dze -
nia zmian oraz cza su je go obo wią zy wa nia, za wie ra rów -
nież istot ną no wą cześć – aneks de dy ko wa ny za sa dom
wy mia ny stu den tów.

Obec na współ pra ca zo sta ła skie ro wa na w stro nę no -
wych idei i no wych wspól nych dzia łań, wy zna cza ją cych
kie run ki dal sze go roz wo ju obu uczel ni. Wie rzy my, że
bę dzie to roz wój na mia rę XXI wie ku, obej mu ją cy
kształ ce nie in ży nie rów w kon tek ście dzi siej szych i przy -
szłych wy zwań glo bal nej go spo dar ki, de fi nio wa nej
przez klu czo we i istot ne dla lu dzi mo rza atry bu ty, ta kie
jak: bez pie czeń stwo, ja kość i przy ja zność dla śro do wi -

�

Okolicznościowe spotkanie przedstawicieli Shanghai Maritime
University i Akademii Morskiej w Gdyni na pokładzie „Daru

Młodzieży”.



5 3 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

13G R U D Z I E Ń 2 0 1 5

ska. Ta kie po dej ście po win no dać szan sę ochro ny i za -
cho wa nia dzie dzic twa mórz i oce anów dla przy szłych
po ko leń.

W cza sie spo tka nia pod kre ślo no istot ne zna cze nie
i wio dą cą ro lę Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty i Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni dla roz wo ju świa to we go wyż sze go
szkol nic twa mor skie go, po twier dzo ne od wie lu lat bar -
dzo wy so ki mi po zy cja mi w, uzna nym w ska li mię dzy na -
ro do wej, RANKING WEB OF UNIVERSITIES (przy kła do -
wo we wrze śniu 2015 ro ku, SMU – pierw sze miej sce,
a AMG – pią te).

Nowe wyzwania naukowe i dydaktyczne
Są dzi my, że w dal sza współ pra ca po mię dzy Aka de -

mią Mor ską w Gdy ni a Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty
opie rać bę dzie się nie ty le na mo de lu współ pra cy in sty -
tu cjo nal nej, co na de dy ko wa nych i kon kret nych przed -
się wzię ciach, po dej mo wa nych przez uczo nych i ze spo ły
ba daw cze oraz dy dak tycz ne z obu uczel ni. W tym kon -
tek ście war to pod kre ślić ko lej ne wspól ne ini cja ty wy, po -
dej mo wa ne przez przed sta wi cie li Wy dzia łów Na wi ga -
cyj nych i Elek trycz nych z obu uczel ni, zwią za ne z apli ka -
cja mi o wspól ne gran ty i po dej mo wa niem wspól nych
ba dań w wy bra nych ob sza rach oraz de dy ko wa ne
przed się wzię ciom dy dak tycz nym. Do wo dem te go są
dwa no we pro jek ty. Pierw szy z nich to pol sko -chiń ski
pro jekt na la ta 2015–2016, za ty tu ło wa ny „Stu dy of exi -
sting and de sign of new me thods for elec tri cal po wer
qu ali ty im pro ve ment in ri ver ships with elec tric pro pul -
sion” (prof. Ja nusz Min dy kow ski), wspar ty wspól nym
zgło sze niem pa ten to wym, przed ło żo nym w Na ro do -
wym Biu rze Wła sno ści In te lek tu al nej w Chi nach w 2013
ro ku oraz w 2014 ro ku w Urzę dzie Pa ten to wym RP.

Dru gi wspól ny pro jekt SMU i AMG to pro jekt re ali zo -
wa ny w la tach 2014–2015 z In ter na tio nal As so ca tion of
Ma ri ti me Uni ver si ties, IAMU-FY 2014, pt „Mo del Co ur se
on Na vi ga tion in Po lar Wa ters” (prof. Adam We in trit).

W ob sza rze no wych wy zwań dy dak tycz nych, z ini cja -
ty wy SMU, przed sta wi ciel Wy dzia łu Elek trycz ne go AMG
prof. To masz Ta ra siuk wy gła szał 2-ty go dnio we cy kle
wy kła dów za ma wia nych pt. „Elec tro ma gne tic Phe no -
me na Me asu re ment” w Szan gha ju w la tach 2013, 2014
i 2015. Waż nym ele men tem dal szej współ pra cy po win -
na być wy mia na stu den tów i pro fe so rów, obej mu ją ca
rów nież prak ty ki mor skie na stat kach szkol nych i ba -
daw czych AMG.

Pol sko –Chiń skie Fo rum Rek to rów
Mó wiąc o współ pra cy mię dzy Shan ghai Ma ri ti me

Uni ver si ty i Aka de mią Mor ską w Gdy ni, war to wi dzieć
ją w szer szym kon tek ście współ pra cy pol sko -chiń skiej.
Oka zją ku te mu by ło Trze cie Pol sko –Chiń skie Fo rum
Rek to rów, or ga ni zo wa ne w War sza wie w dniach 21 i 22
wrze śnia 2015 ro ku. W je go trak cie do ko na no prze glą -
du bie żą cej agen dy współ pra cy aka de mic kiej (uzna wal -
ność wy kształ ce nia, sys tem sty pen dial ny, Era smus +),
od by ły się też se sje te ma tycz ne, de dy ko wa ne współ pra -
cy w róż nych ob sza rach, m.in. na uk spo łecz nych i hu -
ma ni stycz nych, szkol nic twa ar ty stycz ne go, wyż sze go
szkol nic twa za wo do we go, na uk bio lo gicz nych i me dycz -

nych oraz na uk tech nicz nych. Bio rąc udział, ja ko przed -
sta wi ciel AMG, w se sji po świę co nej na ukom tech nicz -
nym, mia łem moż li wość krót kie go przed sta wie nia po -
ten cja łu na szej uczel ni oraz jej za in te re so wa nia uczest -
nic twem, w ra mach na szych kom pe ten cji i moż li wo ści,
w pol sko -chiń skiej ini cja ty wie wspól nych ba dań i prac
pro jek to wych, do ty czą cych No we go Je dwab ne go Szla -
ku, or ga ni zo wa nej pod au spi cja mi KRPUT.

War to rów nież wspo mnieć o wy da rze niu zwią za nym
z Trze cim Pol sko -Chiń skim Fo rum Rek to rów, or ga ni zo -
wa nym w dniu 21 wrze śnia 2015 ro ku, tj. The Third Chi -
na -Cen tral and Eastern Eu ro pe an Co un tries Edu ca tion
Po li cy Dia lo gue, któ re, nie za leż nie od ofi cjal nych wy stą -
pień mi ni strów Chin i Pol ski oraz se sji ple nar nej, by ło
oka zją do roz mów bi la te ral nych. War to pod kre ślić, iż
przed sta wi ciel Da lian Uni ver si ty of Tech no lo gy prof.
Song Dan (Vi ce -Pre si dent), w opar ciu o wcze śniej na wią -
za ne kon tak ty i roz mo wy z prof. Pio trem Ję drze jo wi -
czem, wy ra ził go to wość i chęć pod pi sa nia sto sow ne go
po ro zu mie nia o współ pra cy z na szą uczel nią. In ten cje
Da lian Uni ver si ty of Tech no lo gy (Top 30 uni ver si ties in
Chi na) zo sta ły po twier dzo ne w kol por to wa nych pod czas
spo tka nia ma te ria łach in for ma cyj nych „Edu ca tion Co -
ope ra tion and Exchan ges be twe en Uni ve sti ties from Chi -
na and Cen tral and Eastern Eu ro pe Co un tries”, w któ -
rych, na stro nie Da lian Uni ver si ty of Tech no lo gy, w pod -
roz dzia le „Di sci pli nes, pro jects and re se arch you wo uld
li ke to co ope ra te with CEEC Uni ver si ties”, w pkt. 5
umiesz czo no na stę pu ją cy za pis: „In the fields of So ftwa -
re En gi ne ering: so ftwa re en gi ne ering, ma ri ne en gi ne -
ering, ma ri ne in for ma tion tech no lo gy (pre fe ra bly with
Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si ty in Po land)”. Uwa żam, że ta
pro po zy cja jest ze wszech miar war ta pod ję cia.

Re asu mu jąc, Pol sko -Chiń skie Fo rum Rek to rów do star -
czy ło waż nych sy gna łów o re al nej moż li wo ści współ pra -
cy uczel ni pol skich i chiń skich, rów nież w opar ciu o in -
stru men ty UE, i war to te szan se wy ko rzy stać.

Prof. dr hab. inż. Ja nusz min dy kow ski
pro rek tor ds. na uki 

Podczas zwiedzania symulatorów siłowni okrętowej na Wydziale
Mechanicznym AMG.
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Ak tu prze ka za nia na rę ce rek to ra prof. zw. dr. hab.
Pio tra Ję drze jo wi cza do ko nał dy rek tor ge ne ral ny Re i -
ner Zim bal ski. Mo del po wstał w Pa ki sta nie i przy pły nął
do Gdy ni w kon te ne rze. Mie rzy pra wie 2 m dłu go ści,
wa ży 65 kg. Sta tek, któ re go mo del wy ko na no, wy bu -
do wa ny zo stał w 2014 r., pły wa pod ban de rą Hong
Kon gu. Wy mia ry kon te ne row ca to 337x48m. 

Spół ka MOL (Eu ro pe) B. V., bę dą ca eu ro pej skim od -
dzia łem ja poń skie go ar ma to ra kon te ne ro we go Mit sui
O.S.K. Li nes, Ltd., przy nio sła do Trój mia sta no wy pro -
jekt in we sty cyj ny oraz roz po czę ła współ pra cę z Aka de -
mią Mor ską w Gdy ni 9 lip ca 2014 r., gdy MOL (Eu ro -
pe) B.V. oraz AMG pod pi sa ły po ro zu mie nie o współ -
pra cy, ma ją ce na ce lu przy bli że nie sys te mu edu ka cji
do wy ma gań sta wia nych przez fir my z sek to ra spe dy cji
i lo gi sty ki. Jest to efekt de cy zji, pod ję tej przez ja poń -
skie go ar ma to ra, o roz sze rze niu za kre su ope ra cji re ali -
zo wa nych do tąd w Trój mie ście. 

Mit sui O.S.K. Li nes, Ltd. po wsta ło w 1884 ro ku
w wy ni ku fu zji li nii Mit sui oraz jed nej z naj więk szych
na świe cie firm spe dy cyj nych – Oska Sho sen Ka isha.
Gru pa, z sie dzi bą w To kio, za trud nia ok. 10 tys. osób
w po nad 400 lo ka li za cjach. MOL (Eu ro pe) B.V.
od 2007 r. pro wa dzi cen tral bo oking of fi ce w Gdy ni.
Do bre do świad cze nia skło ni ły spół kę do za ło że nia no -
we go biu ra w Gdań sku. Fir ma ofe ru je moż li wo ści lo gi -
stycz ne, obej mu ją ce trans port dro go wy, ko le jo wy,
mor ski i lot ni czy oraz ma ga zy no wa nie i dys try bu cję,
wspie ra ną przez roz le głą sieć trans mi sji da nych. Mit sui
O.S.K. Li nes, Ltd. jest wła ści cie lem/ope ra to rem flo ty
oko ło 958 stat ków, stwo rzo ną ze stat ków kon te ne ro -
wych, pół kon te ne ro wych, do prze wo zu sa mo cho dów,
ga zow ców, zbior ni kow ców, stat ków pa sa żer skich i in -
nych.

�

W sali Senatu odbyło się 1 lipca uroczyste przekazanie Akademii morskiej w Gdyni modelu
statku „moL Brawo” typ B, ufundowanego przez spółkę moL (Europe) B.V. 

Spółka moL i „moL Brawo”

WSPółPRACA POLSKO-JAPOŃSKA
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Po przed nie zgro ma dze nie od by ło się w Au stra lii (Au -
stra lian Ma ri ti me Col le ge/Uni ver si ty of Ta sma nia), na -
stęp ne (17.AGA) bę dzie mia ło miej sce w Haj fon gu,
w Wiet na mie, a w ro ku 2017 go spo da rzem bę dzie Ni -
co la Y. Vapt sa rov Na val Aca de my w War nie.

Jak mo że uważ ny Czy tel nik „Aka de mic kie go Ku rie ra
Mor skie go” pa mię ta, Aka de mia Mor ska w Gdy ni na le -
ża ła do gru py kil ku na stu za ło ży cie li sto wa rzy sze nia,
któ re po wsta ło w ro ku 2000, i za wsze od gry wa ła istot -
ną ro lę w je go dzia łal no ści. Punk tem kul mi na cyj nym
by ło zor ga ni zo wa nie co rocz ne go zjaz du, w Gdy ni,
w czerw cu 2011 ro ku, po łą czo ne go ze zlo tem stat ków
szkol nych. 

W ostat nim ro ku w Mię dzy na ro do wym Sto wa rzy sze -
niu Uczel ni Mor skich (IAMU) do ko na no sze re gu zmian,
po cząw szy od lo go (za miesz czo ne go po wy żej), po przez
or ga ni za cję we wnętrz ną i okre śle nie no wych sfer dzia -
łal no ści.

AMG na le ży tak że do Ko mi sji Fi nan so wej (FC), sto ją cej
na stra ży fun du szy, któ ry mi roz po rzą dza or ga ni za cja.
Rocz ny bu dżet IAMU wy no si oko ło 1 mln do la rów,
w więk szo ści wpły wa ją cy od spon so ra ge ne ral ne go – or -
ga ni za cji ja poń skiej Nip pon Fo un da tion. Jed nej z czte -
rech ko mi sji – Aca de mic Af fa ir Com mit tee (AAC), zaj mu -
ją cej się roz pa try wa niem, se lek cją i nad zo rem nad re ali -
za cją pro jek tów ba daw czych zgła sza nych przez uczel nie,

Gospodarzem tegorocznego, szesnastego już, zjazdu uczelni – członków IAmu 
(International Association of maritime universities) – była najstarsza szkoła morska w Europie –

chorwacki university of Rijeka, Faculty of maritime Studies. Spotkanie odbyło się w dniach
7–10 października br.

Światowy zjazd uczelni
morskich

CHORWACKIE IAMU

�

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz (z prawej) i dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AMG (z lewej) 
oraz członkowie Koła Naukowego NAWIGATOR.
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a tak że wszel ki mi spra wa mi wy daw ni czy mi sto wa rzy sze -
nia, prze wod ni czy rek tor prof. Piotr Ję drze jo wicz.

Aka de mia Mor ska w Gdy ni zo sta ła wy bra na zde cy -
do wa ną więk szo ścią gło sów na na stęp ną ka den cję ja ko
przed sta wi ciel jed ne go z trzech re gio nów (Eu ro pa +
Afry ka) do władz sto wa rzy sze nia.

Zgro ma dze niu IAMU to wa rzy szy ła kon fe ren cja na -
uko wa, pod czas któ rej wy gło szo no oko ło 50 re fe ra tów
(wśród któ rych by ła tak że pre zen ta cja ni żej pod pi sa ne -
go).

Ja ko no we go człon ka IAMU, speł nia ją ce go ry go ry -
stycz ne wy mo gi pro wa dze nia stu diów I, II i III stop nia,
przy ję to uczel nię Bu ske rud and Ves fold Uni ver si ty Col -
le ge z Nor we gii.

Jak zwy kle spo tka nie rek to rów, pro fe so rów i stu den -
tów z, li czą cej już 58 człon ków, or ga ni za cji, za owo co -
wa ło po my sła mi współ pra cy, wspól ny mi pro jek ta mi
oraz przy jaź nia mi.

No wym prze wod ni czą cym IAMU na okres dwu let niej
ka den cji zo stał wy bra ny Ne il Bo se – rek tor uczel ni au -
stra lij skiej, za stę pu jąc na tym sta no wi sku Ne il’a Blac -
kwo od’a z Ka na dy.

Po ni żej peł ny (10-oso bo wy) skład Ko mi te tu Wy ko -
naw cze go IAMU na ka den cję 2016–2017:

I. Wy bra ni przed sta wi cie le trzech re gio nów:
� Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si ty /Re gion I (Eu ro pe and

Afri ca),
� Au stra lian Ma ri ti me Col le ge /Re gion II (Asia, Pa ci fic

and Oce ania),
� The Ca li for nia Ma ri ti me Aca de my/Re gion III (Ame ri -

cas).
II. Przed sta wi cie le „at lar ge”:

� Arab Aca de my for Scien ce & Tech no lo gy and Ma ri ti -
me Trans port/Egypt,

� Istan bul Tech ni cal Uni ver si ty, Ma ri ti me Fa cul ty/Tur -
key,

� John B. Lac son Fo un da tion Ma ri ti me Uni ver si ty/Phi -
lip pi nes.
III. Przed sta wi cie le go spo da rzy co rocz nych zjaz -

dów na okres jed ne go ro ku:
� 2015–2016 (Go spo darz AGA 17 w 2016) Viet nam

Ma ri ti me Uni ver si ty,
� 2016–2017 (Go spo darz AGA 18 w 2017) Ni co la Y.

Vapt sa rov Na val Aca de my/War na.
IV. Człon ko wie o spe cjal nym sta tu sie:

� World Ma ri ti me Uni ver si ty,
� The Nip pon Fo un da tion.

V. dy rek tor biu ra IAmu.

Nie od łącz ną czę ścią co rocz ne go zjaz du jest tak że pro -
gram de dy ko wa ny stu den tom. W tym ro ku uczest ni czy -
ła licz na, bo pię cio oso bo wa, gru pa stu den tów Aka de mii
Mor skiej, ustę pu ją ca je dy nie sze ścio oso bo wej gru pie
z Mas sa chu setts. Ze wszyst kich zgło szo nych 24 re fe ra -
tów stu den tów re pre zen ta cja przy szłych na wi ga to rów z
Gdy ni przed sta wi ła – zda niem wszyst kich ze bra nych –
naj doj rzal szy, naj le piej wy gło szo ny re fe rat i zna la zła się
w czo łów ce lau re atów.

Bar dzo in te re su ją cą czę ścią pro gra mu był krót ki rejs
no wym stat kiem szkol nym „Kral ji ca Mo ra”. Po ni żej wy -
bra ne da ne tech nicz ne stat ku:

dr inż. kpt. ż. w. Bo gu mił Łą czyń ski, 
prof. nadzw. AMG

IMO: 9569358
Gross ton na ge: 296 GT
Kod wy wo ław czy: 9AA6962
No śność: 376 t
Rok bu do wy: 2010
Dłu gość: 47 m
Stocz nia: Gro ben, Ve la Lu ka
Sze ro kość: 8,55 m

Sta ła za ło ga: 7
Wy so kość: 36,30 m
In struk to rzy: 4
Za nu rze nie: 2,65 m
Stu den ci: 28
Maks. pręd kość: 11 w
Po wierzch nia ża gli: 840 m2

Moc ma szyn: 2x 373 kW

dane techniczne statku szkolnego „krajlica mora”

Statek szkolny „Kraljica Mora”.

�



Wy jazd wią zał się z wiel ki mi przy go to wa nia -
mi – przede wszyst kim by ły to dłu gie go dzi ny po świę -
co ne na stwo rze nie so lid nej pre zen ta cji, przy cię cie ma -
te ria łu tak, aby w cią gu 12 mi nut przed sta wić jak naj -
wię cej w naj bar dziej in te re su ją cy dla słu cha cza spo sób.
Jed nak te raz, po po wro cie, mo gę ja sno po wie -
dzieć – by ło war to.

Dzień po przy lo cie roz po czę ły się se sje re fe ra to -
we – osob ne dla pro fe so rów i osob ne dla stu den tów.
Już na po cząt ku oka za ło się, że to, co przy go to wa li
przed sta wi cie le Gru zji, Ja po nii, USA czy in nych kra jów,
jest na bar dzo wy so kim po zio mie. Każ dy z pre le gen -
tów, lep szym lub gor szym an giel skim, przed sta wiał na -
praw dę in te re su ją ce kon cep cje i pro ble my, któ re by ły
póź niej dys ku to wa ne przez wszyst kich ze bra nych stu -
den tów. Mie li śmy też oka zję tro chę się ze so bą za po -
znać, co po skut ko wa ło za war ciem wspa nia łych zna jo -
mo ści i nie po wta rzal ną oka zją na wy mia nę do świad -
czeń. Wie le z nich ma my na dzie ję wy ko rzy stać w przy -
szło ści i już w tej chwi li pro wa dzi my roz mo wy z ko łem
na uko wym z Chor wa cji ce lem na wią za nia współ pra cy.

Dru gie go dnia kon fe ren cji przy szła po ra na nas. Po -
mi mo strasz nych ner wów nasz re fe rat „Ad mi ral ty
Law – Ma ri ne Envi ron ment Pro tec tion or Tra de De ve -
lop ment” zo stał bar dzo po zy tyw nie ode bra ny. Pra ca
do ty czy ła kon tro wer syj nych dy rek tyw unij nych, od no -
szą cych się do kon tro li ry bo łów stwa oraz ogra ni czeń
emi sji dwu tlen ku siar ki na te re nach Mo rza Bał tyc kie go
i Pół noc ne go. Trzy naj lep sze stu denc kie pre zen ta cje
otrzy ma ły wy róż nie nie w po sta ci po now nej pre lek cji
na stęp ne go dnia, tym ra zem przed gro nem pro fe so -
rów. Po śród tych trzech prac zna la zła się rów nież na sza.
Po mi mo fak tu, że to wy róż nie nie na pa wa ło nas du mą,
by li śmy peł ni obaw przed pre zen ta cją dla pro fe so rów
uczel ni mor skich z ca łe go świa ta. Uda ło się jed nak nie
po peł nić żad nej ga fy i za cie ka wić słu cha czy na szą pre -
lek cją. Po jej za koń cze niu wie le osób pod cho dzi ło
do nas nie tyl ko z gra tu la cja mi, ale rów nież za in te re so -
wa ni te ma tem, do py tać się o do dat ko we szcze gó ły, co
sta no wi ło dla nas praw dzi wą na gro dę. 

Gdy część ofi cjal na, zwią za na z pre zen ta cja mi, zo sta -
ła już za koń czo na, po zo sta ła nam jesz cze uro czy sta ko -
la cja i ostat ni dzień do spę dze nia z no wo po zna ny mi
przy ja ciół mi oraz zwie dza nie re gio nu. Po trzech dniach
wy kła dów mo gli śmy więc od po cząć, po dzi wia jąc pięk -
no pół noc nej Chor wa cji i sma ku jąc kla sycz ne dla te go
re gio nu trun ki i je dze nie, jak cho ciaż by tru fle. Nie ste ty
po po wro cie do ho te lu nad szedł czas na pa ko wa nie
i w per spek ty wie szyb ki po wrót do uczel nia nej rze czy -
wi sto ści.

Moż li wość uczest nic twa w tej kon fe ren cji by ła zde cy -
do wa nie jed nym z naj lep szych do świad czeń pod czas
mo ich stu diów. Ja ko Ko ło Na uko we NAWIGATOR bę -
dzie my na pew no wy pa try wać od tej po ry każ dej te go
ty pu ini cja ty wy i ją wy ko rzy sty wać.

mar cin Włu dzik

Studenci, IAmu 
oraz Rijeka

Piątka studentów Akademii morskiej z koła Naukowego NAWIGAToR przy Wydziale
Nawigacyjnym (Natalia Walaszkowska, monika Skiepko, Łukasz Głogowski, marek Złotucha 

i marcin Włudzik) miała okazję uczestniczyć w konferencji IAmu, czyli International Association
of maritime universities w Rijece od  6 do11 października, a referat „Admiralty Law – marine

Environment Protection or Trade development” – był jedną z trzech najlepszych
zaprezentowanych tam prac.

KOłO NAUKOWE NAWIGATOR
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UCZELNIANE INWESTYCJE ZE ŚRODKóW UNIJNYCH
� Wy dział Na wi ga cyj ny – Pla ne ta rium i sa le dy dak -

tycz ne
W przeded niu uro czy stej in au gu ra cji ro ku aka de mic -

kie go, 30 wrze śnia 2011 r. otwar te zo sta ło no we, naj -
no wo cze śniej sze w Pol sce Pla ne ta rium (wy po sa żo ne
w naj now szą wer sję pro jek to ra optycz ne go firm Carl Ze -
iss) i za koń czo na zo sta ła re ali za cja ca łe go pro jek tu
„Pod wyż sze nie ja ko ści in fra struk tu ry na uko wo -dy dak -
tycz nej przez nad bu do wę, roz bu do wę i za kup wy po sa -
że nia do bu dyn ku ad mi ni stra cyj no -ma ga zy no we go Wy -
dzia łu Na wi ga cyj ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni”, fi -
nan so wa ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go dla Wo je wódz twa Po mor skie go na
la ta 2007-2013. Wy dział wzbo ga cił się o au dy to rium
na po nad 200 miejsc, wy re mon to wa ne po miesz cze nia
w przy zie miu bu dyn ku Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go,
w któ rych ulo ko wa na zo sta ła no wo cze sna i w peł ni
skom pu te ry zo wa na czy tel nia oraz sa la la bo ra to ryj na.
Wy re mon to wa ne zo sta ły rów nież po miesz cze nia Ośrod -
ka Że glar skie go AMG, a bu dy nek zo stał wy po sa żo ny
w win dę i przy sto so wa ny dla osób nie peł no spraw nych.
War tość do fi nan so wa nia pierw sze go z tych pro jek tów
to blisko 3,9 mln zł, a drugiego ponad 4 mln zł.

� Bi blio te ka Głów na AmG 
W na stęp nym ro ku, 16 paź dzier ni ka 2012, od by ło się

uro czy ste pod pi sa nie umo wy o do fi nan so wa nie pro jek tu
„Prze bu do wa sta rej ko tłow ni na Bi blio te kę Głów ną Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni”, współ fi nan so wa ne go z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go dla Wo je wódz twa Po -
mor skie go na la ta 2007-2013 Osi Prio ry te to wej 2 Dzia -
ła nia 2.1 In fra struk tu ra edu ka cyj na i na uko wo -dy dak -
tycz na. Kwo ta wy ni ka ją ca z umo wy o do fi nan so wa nie
opie wa na su mę po nad 2 mln zł (war tość ca łej in we sty -
cji to nie mal 3 mln zł). Przed mio tem pro jek tu by ła prze -
bu do wa sta rej ko tłow ni na bi blio te kę speł nia ją cą stan -
dar dy unij ne, mo der ni za cja, wy po sa że nie bi blio te ki,
utwo rze nie no wo cze snej czy tel ni cza so pism i ksią żek, bu -
do wę po miesz cze nia ma ga zy no we go, od po wied nio wy -
po sa żo nych to a let dla po trzeb osób nie peł no spraw nych.
Czy tel nie, ka ta lo gi, wy po ży czal nia pod ręcz ni ków zo sta ły
wy po sa żo ne w no wo cze sny sprzęt kom pu te ro wy, któ ry

uła twi ko rzy sta nie ze zbio rów bi blio tecz nych oraz baz da -
nych. Wszyst kie sta no wi ska pra cy do stęp ne dla osób po -
ru sza ją cych się na wóz kach są wy po sa żo ne w od po wied -
ni sprzęt. Bi blio te ka bę dzie po sia da ła ko mu ni ka cję prze -
bie ga ją cą rów no le gle w środ ku po miesz cze nia sta rej ko -
tłow ni. Za pro jek to wa no rów nież do dat ko wą du żą
an tre so lę, któ ra po dzie li ła po miesz cze nie na dwa po zio -
my, tworząc salę multimedialną i archiwum. Uro czy ste
otwar cie bi blio te ki i nada nie jej imie nia Ka ro la Ol gier da
Bor chard ta od by ło się 8 grud nia 2014 r. War tość pro jek -
tu – pra wie 3 mln zł.

� RIdAm – Wy dział Elek trycz ny i me cha nicz ny
Je sie nią 2015 r. za koń czo na zo sta ła nad bu do wa i wy -

po sa że nie no wych po miesz czeń dla Wy dzia łu Me cha -
nicz ne go i Elek trycz ne go – ja ko re ali za cja pro jek tu w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko; Dzia ła nie 13.1 In fra struk tu ra szkol nic twa wyż sze go.
Przed mio tem pro jek tu by ła nad bu do wa dwóch uczel -
nia nych bu dyn ków, w su mie o po nad 600 m2 do dat ko -
wej po wierzch ni dy dak tycz nej. Po zwo li ło to na stwo -
rze nie la bo ra to riów wy po sa ża nych w no wo cze sny
sprzęt dy dak tycz ny oraz opro gra mo wa nie. W każ dym
z nad bu do wa nych bu dyn ków utwo rzo no struk tu rę dla
sie ci bez prze wo do wej, da ją cą do stęp do In ter ne tu stu -
den tom i pra cow ni kom wy dzia łów. War tość pro jek -
tu ponad 32 mln zł, kwo ta do fi nan so wa nia ponad 30
mln zł, w tym ponad 25 mln zł na za kup sprzę tu.
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ZESPół UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ 

Środowisko chmury obliczeniowej
c-AmG

Ostat nie la ta in ten syw ne go roz wo ju na uk tech nicz -
nych (w tym in for ma ty ki) spo wo do wa ły, że tak że w na -
szej uczel ni waż ną ro lę za czę ły od gry wać śro do wi ska
ob li cze nio we, w któ rych moż li we jest wy ko ny wa nie
zło żo nych ob li czeń ba daw czych za po mo cą prze twa rza -
nia rów no le głe go. Z te go po wo du w 2008 ro ku Ze spół
Uczel nia nej Sie ci Kom pu te ro wej (USK), przy współ pra -
cy z Cen trum In for ma tycz nym Trój miej skiej Sie ci Kom -
pu te ro wej (CI TASK), uru cho mił kla ster kom pu te ro wy
Horn. Kla ster ten był ele men tem Trój miej skie go Aka -
de mic kie go Gri du Ob li cze nio we go (TAGO) i skła dał się
z 34 ser we rów po łą czo nych za po mo cą sie ci kom pu te -
ro wych Ether net o pręd ko ści 1Gb/s oraz In fi ni band
o pręd ko ści 10Gb/s. Każ dy z ser we rów dzia łał pod kon -
tro lą sys te mu LINUX i po sia dał dwa dwur dze nio we
pro ce so ry ITA NIU M2 o czę sto tli wo ści 1.4GHz, 16GB
RAM oraz pa mięć ma so wą o wiel ko ści 160GB. 

Za so by kla stra Horn zo sta ły wy ko rzy sta ne m.in. przez
ze spół na uko wy Ka te dry Sys te mów In for ma cyj nych
w skła dzie: prof. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz (kie row nik),
dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, dr hab. Da riusz Bar -
bu cha, dr Ewa Ra taj czak -Ro pel, mgr Iza be la Wierz bow -
ska, w trak cie re ali za cji gran tów ba daw czych Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz Na ro do we go
Cen trum Na uki: al go ryt my kla sy fi ka cji w śro do wi sku
roz pro szo nym, za sto so wa nie ze spo łów asyn chro nicz -
nych agen tów pro gra mo wych do opty ma li za cji, sy mu -
la cji i ucze nia ma szy no we go, me to dy ko lek tyw nej in te -
li gen cji ob li cze nio wej i ich wy bra ne za sto so wa nia.

Pod czas ich re ali za cji bar dzo wzro sło za po trze bo wa -
nie na za so by ob li cze nio we. Z te go po wo du Ze spół
USK roz po czął pra ce roz wo jo we zwią za ne ze śro do wi -
skiem chmu ry ob li cze nio wej (ang. clo ud com pu ting,
czy li prze twa rza nie w chmu rze), ro zu mia nej ja ko usłu -
ga da ją ca war tość do da ną użyt kow ni ko wi po przez ofe -
ro wa ne opro gra mo wa nie, róż ne plat for my oraz ko -
niecz ną in fra struk tu rę in for ma tycz ną. Zde cy do wa no,
aby do stęp do za so bów chmu ry był tak że moż li wy
za po mo cą sie ci bez prze wo do wej. Z te go po wo du Ze -
spół USK zło żył wnio sek w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go na do fi nan so wa nie pro jek tu 
„c -AMG – roz wój ba dań na uko wych AMG w chmu rze
z do stę pem mo bil nym”. Wnio sek ten zo stał czę ścio wo

do fi nan so wa ny w 2014 ro ku, a efek tem re ali za cji pro -
jek tu we wrze śniu 2014 r. by ło m.in. uru cho mie nie
bez prze wo do we go do stę pu do USK (oraz In ter ne tu) dla
stu den tów w ra mach pro gra mu EDUROAM. 

Z uwa gi na fakt, iż w pro jek cie c -AMG za bra kło od -
po wied nie go do fi nan so wa nia na jed nost ki ob li cze nio -
we, bra ku ją ce ele men ty zo sta ły uzu peł nio ne przez
sprzęt po cho dzą cy z wy co fa ne go pod ko niec 2014 r.
kla stra CI TASK Ga le ra. W ten spo sób uczel nia po zy ska -
ła pod ko niec 2014 ro ku 10 prze łącz ni ków In fi ni band,
pięć szaf ser we ro wych, za wie ra ją cych 100 ser we rów
o pa ra me trach: dwa czte ror dze nio we pro ce so ry INTEL
o tak to wa niu 2.33GHz, 16GB RAM oraz dysk o po jem -
no ści 120GB. Ca ła struk tu ra za so bów zo sta ła po łą czo na
sie cio wo za po mo cą prze łącz ni ków Ether net o pręd ko -

W Akademii morskiej w Gdyni odbyła się 1 lipca 2015 r. prezentacja środowiska chmury
obliczeniowej (cloud computing), projektu realizowanego pod nazwą „c-AmG – rozwój badań

naukowych AmG w chmurze z dostępem mobilnym”. 

�
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ści 1Gb/s oraz In fi ni band o pręd ko ści 20Gb/s. Ser we ry
są czę ścią za so bów chmu ry c -AMG, któ ra dzia ła w mo -
de lu IaaS (ang. In fra struc tu re as a Se rvi ce, czy li in fra -
struk tu ra ja ko usłu ga) i zo sta ła opar ta na opro gra mo -
wa niu Open stack; po sia da moc ob li cze nio wą oko ło 5
TFlops oraz 25 TB za so bów dys ko wych.

Osta tecz ne uru cho mie nie w 2015 ro ku śro do wi ska
chmu ry ob li cze nio wej c -AMG wy ma ga ło do dat ko wych
prac mo der ni za cyj nych, któ re zre ali zo wa no dzię ki
wspar ciu rek to ra AMG prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze -
jo wi cza i 1 lip ca 2015 r. od by ła się pre zen ta cja śro do -

wi ska clo ud com pu ting, bę dą ce go efek tem re ali za cji
pro jek tu c -AMG. Na za pro sze nie rek to ra w pre zen ta cji
pro jek tu wzię li udział człon ko wie Se na tu uczel ni oraz
za pro sze ni go ście. Oprócz pre zen ta cji chmu ry c –AMG
zo sta ły przed sta wio ne: po li ty ka AMG do ty czą ca roz wo -
ju wła snych za so bów ob li cze nio wych i ich wy ko rzy sta -
nia w ba da niach na uko wych uczel ni, hi sto rycz ne za so by
kla stra Horn, za so by sie cio we Ze spo łu Uczel nia nej Sie ci
Kom pu te ro wej. Pre zen ta cję, przy go to wa ną przez pra -
cow ni ków Ze spo łu USK, po pro wa dził peł no moc nik rek -
to ra ds. sie ci kom pu te ro wych dr inż. Ja nusz Żół kie wicz.

Do koń ca 2015 ro ku w uczel ni bę dzie re ali zo wa ny, do -
fi nan so wa ny czę ścio wo przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go, pro jekt „IPHA-AMG – In for ma tycz na
plat for ma wspie ra ją ca roz wój ba dań na uko wych w śro -
do wi sku chmu ry w za kre sie usług o wy so kiej do stęp no -
ści”, któ re go ce lem jest zwięk sze nie do stęp no ści i nie za -
wod no ści usług uru cho mio nych w chmu rze c -AMG.

Wdro że nie śro do wi ska chmu ry ob li cze nio wej c -AMG
jest ko lej nym waż nym kro kiem w roz wo ju Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, dzię ki któ re mu pro wa dze nie ba dań
na uko wych i ob li czeń z ni mi zwią za nych mo że być pro -
wa dzo ne z więk szą ela stycz no ścią w za kre sie po trzeb nej
mo cy ob li cze nio wej, a w po łą cze niu z mo bil no ścią i po -
stę pu ją cą per so na li za cją usług i na rzę dzi in for ma tycz -
nych, po zwa la na zwięk sze nie efek tyw no ści ba dań na -
uko wych uczel ni.

Ze spół uSk:
dr inż. Ja nusz Żół kie wicz
mgr inż. Hen ryk Szre der

mgr Ire ne usz mey er

�

SZKOLENIE ZAłOGI POD OKIEM AMG

Wodowanie „algierczyka”
Wo do wa nie w gdań skiej stocz ni Re mon to wa Ship bu il -

ding SA ka dłu ba ża glo wej fre ga ty dla Ma ry nar ki Wo jen nej
Al gie rii to waż ne wy da rze nie tak że dla Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni i SDK AMG. Istot nym ele men tem po wie rze nia
Pol sce te go za mó wie nia by ła ofer ta kom plek so we go sys te -
mu szko le nia na no wym ża glow cu, z in struk cja mi, ma te ria -
ła mi dy dak tycz ny mi oraz wy szko le niem przy szłej za ło gi,
opra co wa na pod kie run kiem pro rek to ra dr hab. inż. kpt.
ż. w. Hen ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw. AMG. Atu tem
był „Dar Mło dzie ży” i moż li wość grun tow ne go szko le nia
na je go po kła dzie. Obok kur sów teo re tycz nych, przy go to -
wu ją cych do służ by na ża glow cu, bę dą też prak tycz ne za -
ję cia w por cie i pod czas rej su szko le nio we go – naj pierw
na „Da rze”, a póź niej na no wej al gier skiej fre ga cie,
pod okiem ka dry Aka de mii Mor skiej. W su mie pół ro ku
za jęć, po któ rych „El Mel lah” („Na wi ga tor”) z wła sną, wy -
szko lo ną u nas za ło gą, w 2017 ro ku po pły nie do Al gie rii. 

Dr inż. J. Żółkiewicz prezentuje członkom Senatu AMG
środowisko cloud computing.
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CYBCONF 2015

Forum wymiany poglądów

Nad rzęd nym ce lem kon fe ren cji z se rii CYBCONF jest
stwo rze nie fo rum wy mia ny po glą dów oraz dys ku sji
śro do wisk na uko wych oraz prak ty ków nad współ cze -
sny mi pro ble ma mi i wy zwa nia mi sto ją cy mi przed in -
for ma ty ką oraz dzie dzi na mi po chod ny mi. Stąd w pro -
gra mie te go rocz nej kon fe ren cji za war te zo sta ły za pro -
szo ne wy kła dy uzna nych na ukow ców, pre zen to wa ne
w ra mach czte rech se sji ple nar nych, jak rów nież pre -
zen ta cje uczest ni ków w 25 se sjach te ma tycz nych.
Wśród pre le gen tów wy kła dów ple nar nych zna leź li się:
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 (Wło chy), 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). Ich
wy kła dy do ty czą ce wy bra nych za gad nień sztucz nej in -
te li gen cji czy też prze twa rza nia du żych zbio rów da nych
przy cią gnę ły sze ro kie gro no uczest ni ków i wy wo ła ły
oży wio ną dys ku sję słu cha czy. 

Głów nym or ga ni za to rem kon fe ren cji CYBCONF 2015
by ła Ka te dra Sys te mów In for ma cyj nych Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni, współ or ga ni za to ra mi Pol ska Sek cja IEEE
(In sti tu te of Elec tric and Elec tro nics En gi ne ers) oraz
IEEE SMCS (Sys tems, Man and Cy ber ne tics So cie ty).
War to za zna czyć, iż IEEE jest naj więk szą or ga ni za cją
bran żo wą elek try ków, elek tro ni ków, in for ma ty ków
oraz spe cja li stów z in nych dzie dzin na uki z ca łe go świa -
ta (po nad 400 tys. człon ków w oko ło 160 kra jach), na -
to miast kon fe ren cje na uko we, współ or ga ni zo wa ne
przez IEEE lub te, któ rym pa tro nu je IEEE, są sy no ni -
mem naj wyż szej ja ko ści prac i wy ni ków ba dań na nich
pre zen to wa nych. Stąd po wie rze nie przez IEEE Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni or ga ni za cji kon fe ren cji
CYBCONF 2015 jest wy ra zem zna czą ce go uzna nia dla
śro do wi ska na uko we go uczel ni.

Uzna nie dla kon fe ren cji wy ra zi ły rów nież Ko mi tet In -
for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Pol skie Sto wa -

Gdynia po raz kolejny gościła uczestników międzynarodowej konferencji naukowej z dziedziny
informatyki. Tym razem w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni niemalże 100
naukowców z 20 krajów prezentowało od 24 do 26 czerwca wyniki swoich najnowszych badań,

w ramach drugiej edycji IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCoNF 2015). 

�

Uczestnicy konferencji przez frontem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
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�
rzy sze nie Sztucz nej In te li gen cji, obej mu jąc kon fe ren cję
CYBCONF 2015 pa tro na tem na uko wym. To ostat nie
sto wa rzy sze nie by ło też or ga ni za to rem kon kur su
na naj lep szą pra cę dok tor ską, któ re go roz strzy gnię cie
na stą pi ło w cza sie kon fe ren cji CYBCONF 2015, wy ła -
nia jąc lau re atów – no wych dok to rów z Po li tech ni ki
War szaw skiej, Po li tech ni ki Po znań skiej oraz Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie. 

Współ or ga ni za to rem by ło też mia sto Gdy nia. Pre zy -
dent Woj ciech Szczu rek, do strze ga jąc zna cze nie i waż -
ność kon fe ren cji dla mia sta, ob jął kon fe ren cję
CYBCONF 2015 ho no ro wym pa tro na tem. W li ście
do or ga ni za to rów na pi sał m.in.: „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”. Na le ży za zna czyć, że Gdy nia nie
pierw szy raz wspar ła ini cja ty wę mię dzy na ro do we go fo -
rum na uko we go, aran żo wa ne go przez Aka de mię Mor -
ską. Świad czy to o rze czy wi stym otwar ciu na sze go mia -

sta na wszel kie ini cja ty wy ukie run ko wa ne na roz wój
tech no lo gicz ny oraz je go pro pa go wa nie.

Or ga ni za to rzy ma ją na dzie ję, iż kon fe ren cja umoż li -
wi ła uczest ni kom na wią za nie no wych kon tak tów na -
uko wych i po głę bie nie już ist nie ją cych. Da ła im też
moż li wość po zna nia uni ka to wych miejsc i urzą dzeń,
bę dą cych na wy po sa że niu Aka de mii Mor skiej w Gdy ni,
w tym Pla ne ta rium oraz sy mu la to ra ma new ro we go,
jed ne go z kil ku na świe cie, wy ko rzy sty wa ne go do ce -
lów dy dak tycz nych i uzna wa ne go za naj bar dziej za -
awan so wa ny tech no lo gicz nie. Kon fe ren cja po zwo li ła
też na pro mo cję po ten cja łu uczel ni i na sze go mia sta, co
w przy szło ści, w za my śle or ga ni za to rów, prze ło ży się
na kon kret ne przed się wzię cia na uko we i go spo dar cze.

dr hab. da riusz Bar bu cha 
dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw.

AmG
ka te dra Sys te mów In for ma cyj nych

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

W trak cie ob rad po ru szo ne zo sta ły naj waż niej sze
kwe stie, do ty czą ce ak tu al nych pro ble mów trans por tu
mor skie go i na wi ga cji. Kon fe ren cja TransNav od wie lu
lat po ma ga wy zna czać kie run ki roz wo ju tych dzie dzin
na wie lu róż nych płasz czy znach. Wpływ ten ro śnie wraz

ze wzro stem zna cze nia kon fe ren cji, prze ja wia ją cym się
m.in. znacz nie zwięk sza ją cą się, z edy cji na edy cję, licz -
bą uczest ni ków.

W tym ro ku uczest ni ka mi im pre zy, czyn ny mi i bier -
ny mi, by li przed sta wi cie le aż 57 państw: Ara bii Sau dyj -
skiej, Au stra lii, Au strii, Ban gla de szu, Bel gii, Bra zy lii,
Buł ga rii, Chin, Chor wa cji, Czar no gó ry, Czech, Da nii,
Egip tu, Es to nii, Fi li pin, Fin lan dii, Fran cji, Gha ny, Gre cji,
Gru zji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Hong Kon gu, In dii, In do ne -
zji, Ira nu, Ir lan dii, Izra ela, Ja po nii, Ka na dy, Ko rei, Li -
twy, ło twy, Ma le zji, Nie miec, Nor we gii, No wej Ze lan -
dii, Pa ki sta nu, Pol ski, Por tu ga lii, Ro sji, RPA, Ru mu nii,
Ser bii, Sin ga pu ru, Sło wa cji, Sło we nii, Sta nów Zjed no -
czo nych, Szwaj ca rii, Szwe cji, Taj wa nu, Tur cji, Ukra iny,
Wę gier, Wiel kiej Bry ta nii, Wiet na mu oraz Włoch.
W po nad dwu stu oso bo wym Ko mi te cie Na uko wym
zna leź li się przed sta wi cie le aż 43 państw (tyl ko co trze -

XI MIęDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSNAV 2015

Nawigacja morska 
i bezpieczeństwo transportu
morskiego

Wydział Nawigacyjny Akademii morskiej w Gdyni, wspólnie z prestiżowym The Nautical
Institute, zorganizował w czerwcu br. międzynarodową konferencję TransNav 2015 on marine

Navigation and Safety of Sea Transportation, jedną z największych imprez nawigacyjnych 
w Europie. Było to jedenaste już spotkanie, a piąte od czasu, gdy nadany mu został szeroki

wymiar międzynarodowy.
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ci czło nek ko mi te tu to nasz ro dak) i uda ło się po zy skać,
już po raz pią ty, ta kie sła wy, jak: prof. Vi dal Ash ke na -
zi, prof. John Kemp, prof. Ma lek Po urzan ja ni i prof. Jin
Wang z Wiel kiej Bry ta nii, prof. Knud Be ne dict z Nie -
miec, prof. Sho go Hay ashi i prof. Ma sao Fu ru sho z Ja -
po nii, prof. Cha ojian Shi z Chin, prof. Jac Spa ans z Ho -
lan dii, prof. Fran ti sek Vej ražka z Czech czy prof. Ta de -
usz Ka czo rek i prof. Lech Ko by liń ski z Pol skiej Aka de mii
Na uk. 

Zde cy do wa nie wię cej re fe ra tów wpły nę ło z za gra ni -
cy niż z kra ju i ta róż ni ca sta je się co raz bar dziej wy raź -
na z kon fe ren cji na kon fe ren cję. Au to ra mi 228 przy ję -
tych re fe ra tów by li przed sta wi cie le aż 42 państw, w su -
mie 501 au to rów. Naj licz niej szą gru pę wśród au to rów
sta no wi li, oprócz Po la ków, Niem cy, Ja poń czy cy, Bry tyj -
czy cy, Nor we dzy, Szwe dzi, Ko re ań czy cy, Ro sja nie,
Ame ry ka nie i Ukra iń cy. Z naj cie kaw szych wy stą pień
na le ży wy mie nić ta kich uczest ni ków, au to rów re fe ra -
tów i ich pre zen te rów, jak: prof. Pa olo Al fre di ni (Bra zy -
lia), prof. Yasuo Arai (Ja po nia), prof. Knud Be ne dict
(Niem cy), prof. Germán de Me lo Ro dri gu ez (Hisz pa -
nia), prof. Ma sao Fu ru sho, prof. Ka zu hi ro Ha se ga wa
(Ja po nia), prof. Ni ki tas Ni ki ta kos (Gre cja), prof. Gy ei -

Kark Park (Ko rea), prof. Tho mas Paw lik (Niem cy), prof.
Fran ti sek Vej ražka (Cze chy) czy prof. Hi deo Yabu ki (Ja -
po nia). A to tyl ko ci naj bar dziej zna ni, nie wspo mi na -
jąc już o na szych kra jo wych zna ko mi to ściach, ta kich
jak: prof. Lu cjan Guc ma, prof. An drzej Fel ski, prof. An -
drzej Grze la kow ski, prof. Ja cek Ja nu szew ski, prof. An -
drzej Le nart, prof. Jó zef Li sow ski, prof. Mi ro sław Luft,
prof. Zbi gniew łu ka sik, prof. Je rzy Mi kul ski, prof. Zbi -
gniew Pie trzy kow ski, prof. Je rzy Ro gow ski, prof. Mi ro -
sław Sier giej czyk, prof. Ce za ry Specht czy prof. Ro man
Śmierz chal ski. W su mie na de sła no aż 280 zgło szeń
i stresz czeń re fe ra tów, z któ rych Ko mi tet Na uko wy
wstęp nie za kwa li fi ko wał po nad dwie ście. 

Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob ję li i za szczy -
ci li swo ją obec no ścią: pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju Do ro ta Pyć, pre zy dent
The Na uti cal In sti tu te kapitan Ro bert McCabe oraz rek -
tor Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. Piotr Ję drze jo wicz
(w imie niu rek to ra otwar cia kon fe ren cji do ko nał pro -
rek tor prof. Hen ryk Śnie goc ki). Dzię ki naj now szym
moż li wo ściom tech ni ki je den z po wi tal nych ad re sów
wy gło sił do uczest ni ków kon fe ren cji, za po śred nic twem
łącz in ter ne to wych, se kre tarz ge ne ral ny Mię dzy na ro do - �
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wej Or ga ni za cji Mor skiej Ko ji Se ki mi zu, któ ry kil ka mie -
się cy te mu wi zy to wał Aka de mię Mor ską w Gdy ni. To
wiel ka za słu ga sta łe go przed sta wi cie la RP przy IMO mi -
ni ster kpt. ż. w. An ny Wy pych -Na miot ko. Dzię ku ję
za po moc i po śred nic two w roz mo wach w tej spra wie.

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

Chy ba nie roz cza ro wa ła uczest ni ków cie ka wie od po -
cząt ku za po wia da ją ca się se sja pa ne lo wa „Ro und Ta ble
Pa nel Ses sion”, po świę co na za gad nie niom wdra ża nia
sys te mów sa te li tar nych, za ty tu ło wa na „Re si lient Na vi -
ga tion in De man ding Ma ri ti me Envi ron ment”. Se sję tę
po pro wa dził z wiel kim wdzię kiem, swo bo dą i ogrom -
nym po czu ciem hu mo ru świa to wej sła wy prof. Vi dal
Ash ke na zi z Wiel kiej Bry ta nii, po dob nie zresz tą jak
przed ośmio ma, sze ścio ma, czte re ma i dwo ma la ty,
a je go „pa ne li sta mi” by li przed sta wi cie le Nie miec,
Hisz pa nii, Sta nów Zjed no czo nych, Włoch i Pol ski. Or -
ga ni zo wa nie se sji pa ne lo wej ze spe cjal nie za pro szo ny -
mi go ść mi sta ło się już na szą tra dy cją, któ rą bę dzie my
sta ra li się kon ty nu ować w ko lej nych la tach. Jest to i ma
na dal być w przy szło ści nasz znak fir mo wy. Te go rocz -
ny mi pa ne li sta mi by li: Chaz Di xon, De pu ty Chief Tech -
no lo gy Of fi cer, Sa tel li te Ap pli ca tions Ca ta pult Ltd, Uni -
ted King dom, Ana Ce zón Mo ro, He ad of GNSS Ma ri ti -
me Ap pli ca tions and Se rvi ces, GMV Ae ro spa ce and De -
fen ce SA, Ma drid, Spa in, Capt. Wil liam Burns,

Com man der of the US Co ast Gu ard Na vi ga tion Cen tre
(NAVCEN), Ale xan dria, Sta ny Zjed no czo ne, Gian Ghe -
rar do Ca li ni (Wło chy), He ad of Mar ket De ve lop ment,
Eu ro pe an GNSS Agen cy (GSA), Pra gue, Czech Re pu blic
oraz prof. Adam We in trit, De an of the Fa cul ty of Na vi -
ga tion, Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si ty, Gdy nia, Po land.
Nie ste ty, z po wo dów zdro wot nych, tym ra zem nie
mógł uczest ni czyć w dys ku sji wcze śniej anon so wa ny
prof. Bernd Eis fel ler, Di rec tor, In sti tu te of Spa ce Tech -
no lo gy and Spa ce Ap pli ca tions, Uni ver si ty of FAF, Mu -
nich, Ger ma ny. W ostat niej chwi li za stą pił go prof.
Fran ti sek Vey ražka, prze wod ni czą cy Cze skie go In sty tu -
tu Na wi ga cji.

Po za koń cze niu se sji ple nar nej i dys ku sji pa ne lo wej
uczest ni cy kon ty nu owa li ob ra dy w rów no le głych se sjach
spe cja li stycz nych, zor ga ni zo wa nych w gma chu głów nym
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go przy al. Ja na Paw ła II.

Na stęp ne go dnia ob ra dy roz po czę ły się od se sji po -
świę co nej roz wo jo wi kon cep cji e -Na vi ga tion. Wziął
w niej udział m.in. Nor weg John Erik Ha gen, któ ry ko -
or dy nu je pra ce zwią za ne z e -Na vi ga tion w ra mach grup
ro bo czych Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Mor skiej,
a tak że Nie miec Mi cha el Berg mann, pre zy dent CIRM.
Te go dnia od by ły się tak że do rocz ne ze bra nia (An nu al
Ge ne ral Me etings) Pol skie go Fo rum Na wi ga cyj ne go
pod prze wod nic twem prof. Krzysz to fa Cza plew skie go
oraz pol skiej sek cji The Na uti cal In sti tu te pod prze wod -
nic twem pre zy den ta The Na uti cal In sti tu te kapitana Ro -
ber ta McCabe’a. Du że wra że nie na uczest ni kach zro bi ła
wi zy ta na po kła dzie na sze go stat ku szkol ne go „Dar Mło -
dzie ży” pod czas jed nej z przerw.

Te go rocz ne ma te ria ły kon fe ren cyj ne zo sta ły ze bra ne
w zbio rze trzech mo no gra fii o wspól nym pod ty tu le
„Ad van ces in Ma ri ne Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea
Trans por ta tion”, wy da nym przez bry tyj skie wy daw nic -
two CRC Press z gru py Tay lor & Fran cis, co ma za pew -
nić glo bal ną dys try bu cję, obec ność w po nad dwu dzie -
stu mię dzy na ro do wych ba zach da nych i lep szą do stęp -
ność „cy to wań”. Uczest ni cy kon fe ren cji otrzy ma li tak że
stresz cze nia wszyst kich pre zen to wa nych re fe ra tów
w bro szur ce pt. „TransNav 2015 Abs tracts”, opra co wa -
nej przez se kre ta rza kon fe ren cji dr. To ma sza Neu man -
na, pły tę CD z peł ny mi tek sta mi re fe ra tów oraz trzy
pierw sze nu me ry (mar co wy, czerw co wy i wrze śnio wy)
te go rocz ne go kwar tal ni ka „TransNav, the In ter na tio nal
Jo ur nal on Ma ri ne Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans -
por ta tion”, do stęp ne go tak że na stro nie in ter ne to wej
http://trans nav.eu. 

Utrzy ma no za sa dę wy zna cza nia po dwój nej ob sa dy
prze wod ni czą cych po szcze gól nych se sji te ma tycz nych.
Te pre sti żo we funk cje peł ni ło 38 par współ prze wod ni -
czą cych, a każ dą pa rę two rzył pro fe sor z Pol ski wraz
z part ne rem z za gra ni cy. Ufun do wa no trzy na gro dy dla
au to rów: naj lep sze go re fe ra tu, naj lep szej pre zen ta cji
i naj lep szej pre zen ta cji po ste ro wej. Na gro dy, któ re
ufun do wa li rek tor prof. Piotr Ję drze jo wicz oraz dy rek tor
Urzę du Mor skie go w Gdy ni kpt. ż. w. dr An drzej Kró li -
kow ski, zo sta ły wrę czo ne na za koń cze nie kon fe ren cji.
Wzo rem ubie głych lat i tym ra zem nada ne zo sta ły ho -

�

Przy mównicy dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw.
AMG, siedzą od lewej: kapitan Robert McCabe, prof. Dorota Pyć,
prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki,
prof. nadzw. AMG i przedstawicielka Polski w IMO kpt. ż. w. Anna
Wypych-Namiotko.
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no ro we ty tu ły Fel low of the TransNav, wrę czo ne pię ciu
Po la kom i pię ciu ob co kra jow com pod czas Ga la Din ner
w sa li ban kie to wej no we go gdyń skie go Ho te lu Mar riott
Co ur ty ard Gdy nia Wa ter front. Otrzy ma li je: prof. Je rzy
Czaj kow ski, prof. An drzej Grze la kow ski, prof. An drzej
Kró li kow ski, prof. An drzej Le nart, prof. Bo gu mił łą czyń -
ski, prof. Ana to li Alop z Es to nii, prof. Ger man de Me lo
Ro dri gu ez z Hisz pa nii, prof. Ka zu hi ko Ha se ga wa z Ja po -
nii, prof. Pent ti Ku ja la z Fin lan dii oraz prof. Evge niy Lu -
sh ni kov z Ro sji. Spe cjal ną na gro dą oko licz no ścio wą
uho no ro wa no przed się bior stwo Ena mor, któ re by ło
spon so rem wszyst kich je de na stu kon fe ren cji. Na gro dę
ode brał pre zes za rzą du Ry szard Szle gier. Wiel ką atrak cją
pod czas wie czor nej ga li był wy stęp ze spo łu Det ko Band
pod dy rek cją Je rze go Det ki, zwłasz cza wte dy, gdy grał
chwi lo wo w roz sze rzo nym skła dzie.

Dzię ki na wią za niu współ pra cy z The Na uti cal In sti tu -
te kon fe ren cja zo sta ła od po wied nio na gło śnio na w,
wy da wa nym przez to sto wa rzy sze nie, mie sięcz ni ku „Se -
aways”, ma te ria ły re kla mo we zo sta ły za miesz czo ne
w spe cja li stycz nych pe rio dy kach: „The Eu ro pe an Jo ur -
nal of Na vi ga tion”, „Co -or di na tes”, „Na vi ga tion
News”, „Hy dro In ter na tio nal” oraz w kra jo wych mie -
sięcz ni kach: „Geo de ta”, „Na mia ry na Mo rze i Han del”,
„Lo gi sty ka” i „Dro gi”, a ich wy daw cy sta li się ofi cjal ny -
mi pa tro na mi me dial ny mi im pre zy. Po zy ska no też wie -
lu spon so rów, m.in.: Na uti cal In sti tu te, Ena mor, Chi -
pol brok, Fun da cję Bez pie czeń stwa i Ochro ny Śro do wi -
ska w Iła wie, NavSim Po land, Za rząd Por tu Gdańsk,
Aca de my Ma ri ti me Se rvi ces, Stu dium Do sko na le nia
Kadr Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, BSM – Bern hard
Schul te Ship ma na ge ment, Po land. Jesz cze raz ser decz -
nie dzię ku ję spon so rom za współ pra cę.

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

cyj ne go, któ ry w ro ku 1995 zor ga ni zo wał pierw szą te go
ty pu im pre zę oraz pięć ko lej nych, by prze ka zać w ro -
ku 2005 prze wod nic two au to ro wi ni niej sze go tek stu.
Stro nę in ter ne to wą kon fe ren cji http://trans nav.am.gdy -
nia.pl utwo rzył w 2007 ro ku i na bie żą co pro wa dzi dr To -
masz Neu mann. Po dzię ko wa nia na le żą się tak że mgr. An -
drze jo wi Bom bie, prze wod ni czą ce mu Ko mi te tu Tech nicz -
ne go, od po wie dzial ne mu za spra wy tech nicz ne, spon so -
ring i współ pra cę z part ne ra mi; Ha ni Ple ger (od kil ku
mie się cy szczę śli wej mę żat ce Han nie Nie chciał), na szej
Fi nan ce Mi ni ster, ob słu gu ją cej biu ro kon fe ren cji oraz po -
zo sta łym człon kom Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go: Do ro cie
Raj mań skiej, Ma rii ło ziń skiej, Pio tro wi Ko pa czo wi, Dar -
ko wi Kruc kie mu oraz Jo an nie Ro gow skiej – au tor ce lo go
kon fe ren cji. Chciał bym po dzię ko wać rów nież wszyst kim
au to rom re fe ra tów oraz po nad dwu stu oso bo wej gru pie
spraw nie i szyb ko dzia ła ją cych re cen zen tów, człon ków
Scien ti fic Pro gram me Com mit tee. Mo że tro chę za ska ki -
wać tak du ża licz ba człon ków Ko mi te tu Na uko we go, ale
bio rąc pod uwa gę fakt, iż każ dy re fe rat pod da ny zo stał
oce nie co naj mniej czte rech re cen zen tów, wy cho dzi śred -
nio pięć/sześć re cen zji na jed ne go człon ka ko mi te tu. 

Ser decz nie dzię ku ję za ak tyw ny udział i już te raz za -
pra szam na XII Kon fe ren cję TransNav za dwa la ta, ży -
cząc wszyst kim po ten cjal nym uczest ni kom in te re su ją -
cych po my słów na uda ny re fe rat, owoc nych ob rad, cie -
ka wych spo tkań i wie lu oka zji do wy mia ny my śli, za -
koń czo nych na wią za niem bliż szej współ pra cy. 

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

prze wod ni czą cy ko mi te tu or ga ni za cyj ne go oraz
ko mi te tu Na uko we go kon fe ren cji,

Cha ir man of Po lish Branch of the Na uti cal 
In sti tu te, FNI, FRIN

Detko Band w składzie rozszerzonym o saksofonistę... dziekana WN prof. Adama Weintrita.
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Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na przez: Uni wer sy tet
Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy, Wy dział In ży nie rii Me cha -
nicz nej w Byd gosz czy, Wy dział Przed się bior czo ści i To -
wa ro znaw stwa AMG, Wy dział Ma te ma ty ki i Tech ni ki
Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy oraz
Byd go skie To wa rzy stwo Na uko we.

Prze wod ni czą cym Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go i Na uko -
we go był prof. dr hab. inż. Jó zef Fli zi kow ski – UTP Byd -
goszcz, z ra mie nia AMG w ko mi te cie za sia da ły dr inż.
Mil le na Rusz kow ska i dr inż. Agniesz ka Pal ka. Na to miast
w Ko mi te cie Na uko wym: prof. dr hab. inż. Piotr Przy by -
łow ski – dzie kan Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro -
znaw stwa, prof. dr hab. inż. Piotr Pa lich, dr hab. inż.
Ane ta Ocie czek, prof. nadzw. AMG i dr hab. inż. Alek -
san dra Wil czyń ska, prof. nadzw. AMG.

Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no 30 re fe ra tów na te -
mat uży tecz ne go prze my słu spo żyw cze go, w ra mach
czte rech se sji. Pierw sza – INŻYNIERIA, INNOWACJA,
INWENCJA – prze wod ni czą cy dr hab. inż. Hen ryk Hol ka,

dru ga – JAKOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, NIESZKODLIWOŚĆ,
CYKL ŻYCIA – prze wod ni czą cy dr hab. inż. An drzej Tom -
po row ski, prof. nadzw. UTP, trze cia – OPAKOWANIA,
RECYKLING, REINŻYNIERIA, ECODESIGN – prze wod ni czą -
cy dr hab. inż. Ane ta Ocie czek, prof. nadzw. AMG, czwar -
ta – APARATURA, METODYKA BADAŃ ROZWOJU
I POSTęPU – prze wod ni czą cy prof. dr hab. inż. Piotr Pa lich.

W cza sie se sji po ste ro wej pre zen to wa no 28 do nie sień,
wśród któ rych wy róż nio no na gro da mi trzy po ste ry. Na -
gro dę pierw szą otrzy ma ły dr inż. Mil le na Rusz kow ska i inż.
Oli wia Ro gow ska za po ster „Oce na wła ści wo ści ku li nar -
nych wy bra nych ma ka ro nów bez glu te no wych”. Na gro dę
dru gą otrzy mał prof. dr hab. inż. Piotr Pa lich i ze spół
za po ster „Wpływ do dat ku po lep sza cza na ja kość użyt ko -
wą pie czy wa prze cho wy wa ne go w wa run kach za mra żal ni -
czych”, na gro dę trze cią otrzy ma ły dr inż. Jo an na Ko wa lik
i dr inż. An na Za lew ska za po ster „Ter mo me cha nicz ne wła -
ści wo ści po włok akry lo wych”.

dr inż. mil le na Rusz kow ska

Transfer wiedzy w zakresie szeroko rozumianej inżynierii żywności w środowisku
mechanicznym i towaroznawczym to podstawowy cel cyklicznej krajowej konferencji „Żywienie

człowieka – inżynieria maszyn”. Tegoroczna, odbywająca się w Gdańsku od 13 do 14
października, była już siedemnastą.

Żywienie człowieka –
inżynieria maszyn 

WYDZIAł PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
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W kon fe ren cji uczest ni czy li licz ni go ście – przed sta wi -
cie le sa mo rzą du, uczel ni po mor skich i uczel ni sło wac -
kiej, or ga ni za cji po za rzą do wych oraz przed się bior cy.
Sa mo rząd re pre zen to wa li: Wie sław Bycz kow ski – wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go, Bar tosz Bar to -
sze wicz – wi ce pre zy dent Gdy ni ds. edu ka cji i zdro wia,
Da ria Mie tlew ska -Du ra – se kre tarz mia sta i gmi ny
Sztum. Przed sta wi cie la mi biz ne su, po za przed się bior ca -
mi, by li Zbi gniew Ca no wiec ki – pre zes Or ga ni za cji Pra -
co daw cy Po mo rza oraz dr Je rzy Le wan dow ski – se kre -
tarz ge ne ral ny Kra jo wej Izby Go spo dar ki Mor skiej.
W imie niu go spo da rzy go ści przy wi tał rek tor Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze je wicz
oraz dzie kan WPiT prof. dr hab. inż. Piotr Przy by łow ski. 

Kon fe ren cja mia ła na ce lu wy pra co wa nie re la cji po -
mię dzy sfe rą biz ne su, na uki i sa mo rzą du oraz in te gra -
cję mię dzy na ro do we go śro do wi ska wo kół pro ble ma ty -
ki spo łecz nej od po wie dzial no ści. 

Na po cząt ku głos za bra li: dzie kan prof. dr hab. inż.
Piotr Przy by łow ski, wi ce mar sza łek Wie sław Bycz kow ski
i pre zes Zbi gniew Ca no wiec ki. Mó wi li o tym, jak po -
strze ga na jest spo łecz na od po wie dzial ność uczel ni, sa -
mo rzą du oraz biz ne su, ja kie nie sie ze so bą za da nia
i obo wiąz ki wo bec spo łecz no ści lo kal nej oraz in nych in -
te re sa riu szy, jak prze bie ga do tych cza so wa współ pra ca,
ja kie są moż li we kie run ki jej dal sze go roz wo ju na grun -
cie spo łecz nej od po wie dzial no ści dla do bra wo je wódz -
twa po mor skie go i je go miesz kań ców.

De ba ta kon fe ren cyj na, któ ra na stą pi ła póź niej, skon -
cen tro wa ła się na dys ku sji o tym, czy za an ga żo wa nie
sa mo rzą du, na uki i biz ne su w dzia ła nia spo łecz nie od -
po wie dzial ne jest po trze bą czy fik cją. Z de ba ty wy nikł
wspól ny wnio sek – zgło szo ny przez przed sta wi cie li
wszyst kich śro do wisk, tj. sa mo rzą du, uczel ni, biz ne su,
a tak że or ga ni za cji po za rzą do wych (NGO) – współ pra -
ca ta jest nie zbęd na i już re ali zo wa na. Na le ży ją tyl ko
da lej roz wi jać i za cie śniać. 

W dru giej czę ści kon fe ren cji od by ły się dwa warsz ta -
ty. W pierw szym uczest ni cy re ali zo wa li te mat „Wy zwa -
nie dla biz ne su, sa mo rzą du i na uki: wspól ny pro -
blem – wspól na ko rzyść – wspól na od po wie dzial ność”.

Warsz tat roz po czął się przed sta wie niem do brej prak ty -
ki pt. „Ka wia ren ki go spo dar cze”, za ini cjo wa nej przez
Fun da cję In sty tut Roz wo ju Spo łecz nej Od po wie dzial no -
ści w Olsz ty nie na te re nie wo je wódz twa war miń sko -
ma zur skie go. W wy ni ku tej ini cja ty wy od by wa ły się
spo tka nia przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych
z przed się bior ca mi i pra cow ni ka mi na uko wo -dy dak -
tycz ny mi uczel ni wyż szych (w tym Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni), Po mysł zna lazł na śla dow ców w mie ście
i gmi nie Sztum. Sta ło się to też dla uczest ni ków warsz -
ta tu kan wą do dys ku sji i po szu ki wań for mu ły współ pra -
cy, na za sa dach CSR, przed sta wi cie li sa mo rzą du, uczel -
ni, przed się bior ców oraz or ga ni za cji po za rzą do wych
w wo je wódz twie po mor skim. Uczest ni cy po sta no wi li
spo tkać się po wa ka cjach na se mi na rium po świę co nym
bliż sze mu, kon struk tyw ne mu omó wie niu tej kwe stii. 

Dru gi warsz tat skon cen tro wał się na „Eko no micz nym
i spo łecz nym po ten cja le Srebr ne go Po ko le nia. Pro ble -
mach – Ce lach – Re zul ta tach – Dzia ła niach”. Po przed -
sta wie niu ini cja ty wy Gwiaz da Ma zur – Sto wa rzy sze nia
Go spo dar cze go w Pi szu, pro jek tów i ini cja tyw pra cow -
ni ków Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Sztu mie oraz do świad czeń na uko wo -ba daw czych
pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu w Ru żom ber ku, pod czas wspól nej dys ku -
sji uzgod nio no pod ję cie ini cja ty wy ma ją cej na ce lu uru -
cho mie nie na Wy dzia le Przed się bior czo ści i To wa ro -
znaw stwa Aka de mii Mor skiej w Gdy ni stu diów po dy -
plo mo wych in ży nie rii spo łecz nej, któ re bę dą od po wie -
dzią na po trze by ryn ku w za kre sie opie ki
i za go spo da ro wa nia po ten cja łu co raz star sze go, ale
i bar dziej do świad czo ne go, pol skie go spo łe czeń stwa. 

Kon fe ren cja za koń czy ła się usta le niem, zgod nie
z któ rym VI Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa
„Spo łecz na Od po wie dzial ność Or ga ni za cji” w ro -
ku 2016 od bę dzie się na sło wac kim Ka to lic kim Uni wer -
sy te cie. W cza sie jej trwa nia uczest ni cy zre la cjo nu ją
m.in. prze bieg prac nad re ali za cją ini cja tyw za po cząt -
ko wa nych w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

dr Edy ta Spodar czyk
dr ka ta rzy na Sze lą gow ska -Rudz ka

V międzynarodowa konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność organizacji.
Samorząd – Nauka – Biznes. dobre praktyki. Współpraca. Strategie” odbyła się 8 czerwca 2015
roku w Akademii morskiej w Gdyni. organizatorami byli: Akademia morska w Gdyni, katolicki

uniwersytet w Rużomberku (Słowacja),  miasto i gmina Sztum oraz „Helisa" – Fundacja
Rozwoju Społecznej odpowiedzialności. 

Społeczna odpowiedzialność
organizacji

WYDZIAł PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
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� Wy dział Na wi ga cyj ny
Ra da Wy dzia łu Trans por tu i Elek tro tech ni ki Uni wer -

sy te tu Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ne go im. Ka zi mie -
rza Pu ła skie go w Ra do miu 9.10.2015 r. pod ję ła
uchwa łę w spra wie nada nia dwóm na uczy cie lom aka -
de mic kim stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go
w dzie dzi nie na uk tech nicz nych. Ty tu ły otrzy ma li: 
• dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw.

AMG, za opra co wa nie mo no gra ficz ne „Ba da nie moż -
li wo ści zwięk sze nia bez pie czeń stwa stat ku na po dej -
ściu do por tu i na akwe nie ogra ni czo nym”. Te ma ty -
ka bez pie czeń stwa że glu gi, szcze gól nie skom pli ko wa -
ne pro ble my zwią za ne z ru chem i ma new ro wa niem
stat ka mi na akwe nach po dej ścio wych do por tów
oraz w sa mych por tach sta no wią od lat przed miot
kon se kwent nych do cie kań na uko wo -ba daw czych
pro rek to ra Śnie goc kie go. 

• dr inż. kpt. ż. w. Ry szard Waw ruch prof. nadzw.
AMG – za jed no te ma tycz ny cykl pu bli ka cji, za ty tu ło -
wa ny „Mo de lo wa nie zauto ma ty zo wa ne go sys te mu
kon tro li ru chu mor skie go”. Ba da nia na uko we pro fe -
so ra Waw ru cha kon cen tru ją się wo kół za gad nień
zwią za nych z urzą dze nia mi i sys te ma mi na wi ga cyj ny -
mi. W pra cy dy dak tycz nej na Wy dzia le Na wi ga cyj -
nym AMG pro wa dzi za ję cia z urzą dzeń na wi ga cyj -
nych, tak że w za kre sie ra dio lo ka cji i bez pie czeń stwa
na wi ga cji dla ofi ce rów flo ty. 

Obaj ha bi li tan ci są ab sol wen ta mi Wyż szej Szko ły
Mor skiej w Gdy ni z 1977 ro ku.

� Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa
• Dr Da riusz Bar bu cha, pra cow nik na uko wo -dy dak -

tycz ny Ka te dry Sys te mów In for ma cyj nych, na mo cy
uchwa ły Ra dy Wy dzia łu In for ma ty ki Po li tech ni ki Po -
znań skiej z 28 kwiet nia 2015 ro ku, uzy skał sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech nicz nych w za kre -
sie in for ma ty ki. 

• Dr Adam Przy by łow ski, pra cow nik na uko wo -dy dak -
tycz ny Ka te dry Lo gi sty ki i Sys te mów Trans por to wych,
na mo cy uchwa ły Ra dy Wy dzia łu Eko no mii Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu z 12 czerw -
ca 2015 ro ku, uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne -
go na uk eko no micz nych w dys cy pli nie: eko no mia,
w spe cjal no ści: po li ty ka in fra struk tu ral na i trans por -
to wa, go spo dar ka re gio nal na. 

• Dr Piotr Oskar Cze chow ski, pra cow nik na uko wo -dy -
dak tycz ny Ka te dry Sys te mów In for ma cyj nych,
na mo cy uchwa ły Ra dy Wy dzia łu Przed się bior czo ści
i To wa ro znaw stwa z 9 lip ca 2015 ro ku, uzy skał sto -
pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk eko no micz nych
w dys cy pli nie: to wa ro znaw stwo, w spe cjal no ści: ana -
li za ilo ścio wa w to wa ro znaw stwie.

W Sa li Se na tu AMG 4 grud nia od by ło się se mi na rium
na uko we pt. „Eu ro pej skie ugru po wa nia współ pra cy te -
ry to rial nej a roz wój re gio nu Mo rza Bał tyc kie -
go” – pod ho no ro wym pa tro na tem Pol skiej Pre zy den cji
w Ra dzie Państw Mo rza Bał tyc kie go 2015-2016 oraz
eu ro po sła Ja ro sła wa Wa łę sy. Kon fe ren cje, na proś bę
Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Fo rum Eu ro pa No stra, otwo -
rzył rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz.

Pod czas spo tka nia przed sta wio ne zo sta ły wy ni ki ba -
dań, do ty czą ce funk cjo no wa nia ugru po wań EUWT
w Eu ro pie i Pol sce, omó wio ne do świad cze nia eu ro re -
gio nu Bał tyk i Pol skie go Kla stra Mor skie go. Na za koń -
cze nie od by ła się dys ku sja na te mat kie run ków współ -
pra cy mię dzy na ro do wej w re gio nie, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem trans por tu, tu ry sty ki i śro do wi ska. 

�

HABILITANCI

EUROPA NOSTRA
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„DAR MłODZIEŻY”

Nowe kubryki

Zde mon to wa na zo sta nie za bu do wa ku bry ków, a no -
we wnę trza za pro jek to wa ne z mak sy mal nym uwzględ -
nie niem wy mo gów Mię dzy na ro do wej Kon wen cji o Pra -
cy na Mo rzu (MLC 2006). Zmo der ni zo wa ny zo sta nie też
sam układ ku bry ków – miej sce czte rech 20-oso bo wych
i czte rech 10-oso bo wych zaj mie 12 ku bry ków 10-oso -
bo wych. We wnątrz znaj dą się no we pię tro we ko je, szaf -
ki stu denc kie, zmie nio na zo sta nie lo ka li za cja re ga łów
na środ ki ra tun ko we, le piej uwzględ nia ją ca wy mo gi
bez pie czeń stwa. Wy mie nio ne zo sta ną wszyst kie wy kła -
dzi ny su fi to we, pod ło go we i ścien ne oraz drzwi. Do wy -
mia ny za kwa li fi ko wa no tak że część bu la jów. 

Po cał ko wi tym de mon ta żu do tych cza so we go wy po -
sa że nia i kon ser wa cji ka dłu ba grun tow nej mo der ni za cji
pod da ne zo sta ną in sta la cje: elek trycz na, oświe tle nio -
wa, wen ty la cyj na, kli ma ty za cyj na. Znacz nie zwięk szo na
zo sta nie ilość gniaz dek elek trycz nych – każ dy prak ty -
kant mu stru je obec nie z wła snym sprzę tem ty pu lap top
czy te le fon ko mór ko wy, ko je wy po sa żo ne zo sta ną w in -
dy wi du al ne oświe tle nie do czy ta nia. Zmia ny, uwzględ -
nia ją ce wy mo gi bez pie czeń stwa i er go no mii, obok po -
pra wy es te ty ki, wy dat nie po pra wią kom fort od by wa -
nia prak tyk – nie zmie ni się jed nak za sad ni czo spe cy fi -

ka ma ry nar skiej służ by na ża glow cu, po zo sta ją cej
pierw szym mor skim spraw dzia nem dla przy szłych ofi -
ce rów flo ty.

Re no wa cji i mo der ni za cji, z za cho wa niem do tych cza -
so wej sty li sty ki, pod da na zo sta nie tak że część re pre zen -
ta cyj nych wnętrz: sa lon ko men dan ta i me sa za ło go wa. 

Środ ki na pra ce re mon to wo -mo der ni za cyj ne, w wy -
so ko ści 2 mln zło tych, wy asy gno wa ło Mi ni ster stwo In -
fra struk tu ry i Roz wo ju w ra mach tzw. za ku pu in we sty -
cyj ne go. Po zo sta łe 900 tys. zł po cho dzi z bu dże tu Dzia -
łu Ar ma tor skie go AMG. Za koń cze nie re mon tu prze wi -
dzia ne jest na ko niec bie żą ce go ro ku. Od świe żo ny „Dar
Mło dzie ży” przyj mie pierw szych prak ty kan tów w lu -
tym 2016 ro ku. 

Alek san der Gosk

Pod koniec października „dar młodzieży” przeszedł do nabrzeża Stoczni Remontowej NAuTA 
na długo planowany remont i modernizację wnętrz, głównie w części studenckiej. Przez kubryki

przewinęło się od 1982 roku prawie 19 tysięcy studentów Akademii morskich oraz uczniów
średnich szkół morskich i żeglarzy, więc koje oraz elementy wyposażenia nosiły wyraźnie ślady

33-letniej, intensywnej eksploatacji. 

Historyczne już zdjęcia kubryka i salonu kapitańskiego.
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„HORYZONT II” 

Burzliwe zakończenie sezonu

By ła to 36. po dróż stat ku na Spits ber gen z za opa trze -
niem dla Pol skiej Sta cji Po lar nej Horn sund. Po rej sie
wzdłuż brze gów wy spy z uczest ni ka mi mię dzy na ro do -
wych warsz ta tów na uko wych, za ła dun ku apa ra tu ry ba -
daw czej i za okrę to wa niu wra ca ją cych do kra ju po lar ni -
ków sta tek ru szył w dro gę po wrot ną. Na Mo rzu Nor we -
skim tra fił na bar dzo trud ne wa run ki – hu ra ga no wy wiatr
i fa le się ga ją ce 14-15 me trów. Mak sy mal na za no to wa na
pręd kość wia tru – 93 wę zły (po nad 172 km/h). Mo men -
ta mi jed nost ka kry ła się wręcz po śród roz pę dzo nych gór
wod nych. Prze chy ły bocz ne prze kra cza ły na wet 40 stop -
ni.

Z de pesz do dzia łu Ar ma tor skie go:
„30.09.2015; Wiatr W 10–11; sta tek cięż ko pra cu je

wzdłuż nie na fa li, bio rąc wo dę na po kład, prze chy ły bocz ne
do 45 stop ni, obec na pręd kość 4-5 ktn; ok. godz. 08.00 fa la
ze rwa ła przed nie mo co wa nie pra we go tra pu. Zła pa li śmy trap
za ko niec, ale fa le już go po waż nie uszko dzi ły. Je śli po go da
po zwo li, spró bu je my go wcią gnąć; ca ła za ło ga OK”.

Osta tecz nie, mi mo prób, pra we go tra pu nie uda ło się
ura to wać, fa le po rwa ły tak że jed ną z tratw.

„Ho ry zont II” po wstał na ka dłu bie ża glow ca „Po la rex”,
za pro jek to wa ne go spe cjal nie do że glu gi na trud nych
akwe nach po lar nych. Stąd wiel ka dziel ność mor ska tej
nie wiel kiej prze cież jed nost ki, któ ra spra wia, że mo że ona
bez piecz nie że glo wać w naj cięż szych na wet wa run kach.
Sta tek zwy cię sko wy szedł z cięż kiej pró by. Był to rów no -
cze śnie nie zwy kle trud ny mor ski eg za min dla 21 stu den -
tów Wy dzia łu Elek trycz ne go Aka de mii Mor skiej, któ rzy
w rej sie na po lar ne wo dy Spits ber ge nu od by wa li ma ry -
nar ską prak ty kę. Wró ci li bo gat si o zu peł nie no we, bez cen -
ne do świad cze nia, któ rych nie do star czył by im naj do sko -
nal szy sy mu la tor. Prze szli praw dzi wy mor ski chrzest, peł -
ni li wach ty w eks tre mal nych wa run kach, mo gli spraw dzić
w re al nych cięż kich wa run kach swo je pre dys po zy cje
do ma ry nar skiej służ by. I eg za min ten zda li.

Wal ka z pół noc nym sztor mem oraz nie ko rzyst ne wa -
run ki, z sil nym prze ciw nym wia trem już na Bał ty ku, spra -
wi ły, że ca ła po dróż prze dłu ży ła się o po nad do bę. „Ho -
ry zont II” za koń czył moc nym, burz li wym ak cen tem te go -
rocz ny se zon mor skich prak tyk, rów no cze śnie 15. rok
służ by w bar wach Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. 

Alek san der Gosk

To był chyba najcięższy sztorm, z jakim przyszło zmierzyć się statkowi badawczo-szkoleniowemu
„Horyzont II” w jego 15-letniej historii.
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WYDZIAł ELEKTRYCZNY

� Se mi na rium doc. dr. inż. Paw ła Śnia ta ły
Na za pro sze nie dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne go, 6

ma ja 2015 doc. dr inż. Pa weł Śnia ta ła z Po li tech ni ki Po -
znań skiej wy gło sił re fe rat nt. „A Hy brid Cur rent -Mo de
Pas si ve Se cond -Or der Con ti nu ous -Ti me ΣΔ Mo du la tor
and po ssi ble ap pli ca tions in im plan ta ble chips”.

� Pre zen ta cja fir my Al pha tron ma ri ne Po land 
sp. z o.o.
Na za pro sze nie dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne go, 20

ma ja 2015 r. na se mi na rium Ka te dry Elek tro ni ki Mor -
skiej wy stą pił ab sol went Wy dzia łu Elek trycz ne go mgr
inż. Mi chał Bur czak, któ ry w 2008 ro ku ukoń czył stu dia
na spe cjal no ści: elek tro ni ka mor ska. Przed sta wił on
pre zen ta cję na te mat „Al pha tron Ma ri ne Po land ja ko
cie ka wa al ter na ty wa za trud nie nia ab sol wen tów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go Aka de mii Mor skiej, za in te re so wa -
nych pra cą na lą dzie w za kre sie elek tro ni ki mor skiej”.

� ucznio wie z SP 7 w So po cie z wi zy tą w AmG
Ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w So po cie

przy by li 25 ma ja 2015 r. pod opie ką swo ich wy cho -
waw czyń. Go ści po wi tał dr hab. inż. Piotr Gna ciń ski,
prof. nadzw. AMG. Po spo tka niu z pro dzie ka nem 
ds. na uki i pro mo cji dr. hab. inż. Krzysz to fem Gó rec kim 
dr inż. Kry sty na Ma ria No ga przed sta wi ła pre zen ta cję
na te mat wy pra wy stat kiem „Ho ry zont II” na Spits ber -
gen. Ucznio wie zwie dzi li: la bo ra to rium tech ni ki mi kro -
pro ce so ro wej, la bo ra to rium pod staw tech ni ki mi kro -
pro ce so ro wej, la bo ra to rium ste row ni ków pro gra mo -
wal nych oraz la bo ra to rium wi zu ali za cji pro ce sów ste ro -
wa nia. Wi zy ta za koń czy ła się wspól nym śpie wa niem
szant z ze spo łem stu denc kim „Pa zur Ty gry sa”. 

� Warsz ta ty dla uczniów szkół po nad gi mna zjal nych
Mgr inż. Ka li na Det ka i mgr inż. Mał go rza ta Go dlew -

ska prze pro wa dzi ły 18 i 19 czerw ca 2015 r. za ję cia
warsz ta to we z za kre su me tro lo gii oraz przy rzą dów pół -
prze wod ni ko wych dla uczniów Ze społu Szkół Ka to lic -
kich – Gim na zjum i Li ceum im. Ja na Paw ła II w Gdy ni
oraz Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 w Wej he -
ro wie. 

� Wy róż nie nie dla ze spo łu prof. Pio tra Gna ciń skie go
Ze spół na uko wy kie ro wa ny przez dr. hab. inż. Pio tra

Gna ciń skie go w skła dzie: dr hab. inż. Piotr Gna ciń ski, dr
inż. Mar cin Pe pliń ski,
mgr inż. Da mian Hal l man
uzy skał wy róż nie nie na LI
Mię dzy na ro do wym Sym -
po zjum Ma szyn Elek trycz -
nych za pre zen ta cję w se -
sji pla ka to wej re fe ra tu pt.
„Ob cią że nie ciepl ne sil ni -
ka in duk cyj ne go w wa -
run kach jed no cze sne go
wy stę po wa nia sub har mo -
nicz nych i od chy le nia na -
pię cia”.
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� obro ny prac dok tor skich 
11 czerw ca 2015 r. od by ła się pu blicz na obro na pra -

cy dok tor skiej mgr inż. Agniesz ki La za row skiej nt. „Syn -
te za elek tro na wi ga cyj ne go ukła du bez piecz ne go ste ro -
wa nia stat kiem z wy ko rzy sta niem al go ryt mów mrów -
ko wych”. Pro mo to rem pra cy jest prof. dr hab. inż. Jó -
zef Li sow ski, a re cen zen ta mi prof. dr hab. inż. Krzysz tof
Klusz czyń ski oraz dr hab. inż. Mar cin Ziół kow ski, prof.
nadzw. ZUT w Szcze ci nie. Obro nę pro wa dził prof. zw.
dr hab. Woj ciech Sob czak.

29 czerw ca 2015 r. od by ła się pu blicz na obro na pra -
cy dok tor skiej mgr inż. Ka li ny Det ki nt. „Mo de lo wa nie
dła wi ków na po trze by elek tro ter micz nej ana li zy prze -
twor nic dc -dc”. 

Pro mo to rem pra cy jest dr hab. inż. Krzysz tof Gó rec -
ki, prof. nadzw. AMG, a re cen zen ta mi prof. dr hab. inż.
An drzej Dzie dzic oraz prof. dr hab. inż. An drzej Na pie -
ral ski. Obro nę pro wa dził prof. dr hab. inż. Ja nusz Za -
ręb ski. Na po sie dze niu 29 czerw ca 2015 r. Ra da Wy -
dzia łu Elek trycz ne go pod ję ła uchwa ły o nada niu stop ni
na uko wych dok to ra na uk tech nicz nych. Stop nie te uzy -
ska ły: mgr inż. Agniesz ka La za row ska w dys cy pli nie:
elek tro tech ni ka, w spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka
okrę to wa; mgr inż. Ka li na Det ka w dys cy pli nie: elek tro -
ni ka, w spe cjal no ści: ele men ty i ukła dy elek tro nicz ne.
Do dat ko wo Ra da Wy dzia łu pod ję ła uchwa łę o wy róż -
nie niu roz pra wy dok tor skiej p. Ka li ny Det ki nt. „Mo de -
lo wa nie dła wi ków na po trze by elek tro ter micz nej ana li -
zy prze twor nic dc -dc”.

� III Fe styn Spor to wy o Pu char dzie ka na Wy dzia łu
Elek trycz ne go 
2 czerw ca 2015 od był się w obiek tach spor to wych

Aka de mii Mor skiej w Gdy ni III Fe styn Spor to wy o Pu -
char Dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne go. Stu den ci i pra -
cow ni cy WE ry wa li zo wa li w 10 kon ku ren cjach: rzut
oszcze pem, rzut pił ką le kar ską, si ło wa nie na rę kę, te nis
ziem ny, prze cią ga nie li ny, pod cią ga nie na drąż ku, spa -
cer po li nie, gra w bu le, rzu ty do ko sza, za ba wa „z ko -
ca na koc”. Fe styn uświet nił po ka zo wy mecz te ni so wy
z udzia łem rek to ra AMG prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję -
drze jo wi cza. Uczest ni cy Fe sty nu zo sta li na gro dze ni
przez dzie ka na prof. dr. hab. inż. Ja nu sza Za ręb skie go
dy plo ma mi, a zwy cięz cy – pu cha ra mi. Fe styn za koń czył
się wspól ną bie sia dą uczest ni ków.

� Wy kła dy pro fe so rów man dziya i dy wa ka 
Na Wy dzia le Elek trycz nym go ści li w dniach 10-24

lip ca pro fe so ro wie Boh dan Man dziy z Po li tech ni ki
Lwow skiej i My ko ła Dy wak z Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Tar no po lu. Wy gło si li cy kle wy kła dów dla stu -
den tów i dok to ran tów WE z za kre su in ży nie rii opro gra -
mo wa nia oraz pod staw elek tro tech ni ki, spo tka li się
z rek to rem AMG oraz dzie ka nem WE i pod pi sa li umo -
wy o współ pra cy mię dzy Aka de mią Mor ską w Gdy ni
a Po li tech ni ką Lwow ską i Uni wer sy te tem Eko no micz -
nym w Tar no po lu.

� Wy kła dy pro fe so ra Wil lia ma Eme ry’ego 
W ra mach sty pen dium Fun da cji Ful bri gh ta, prze by -

wał od 6 do 31 lip ca na Wy dzia le Elek trycz nym AMG
prof. Wil liam Eme ry z Uni wer sy te tu Sta nu Ko lo ra do
w Bo ul der, USA. Prof. Wil liam Eme ry pro wa dzi ba da -
nia w za kre sie astro fi zy ki i ko smo nau ty ki. W cza sie swo -
je go po by tu wy gło sił cykl wy kła dów z za kre su in ży nie -
rii ko smicz nej dla stu den tów i dok to ran tów Wy dzia łu
Elek trycz ne go.
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� Se mi na ria wy dzia ło we
30 wrze śnia 2015 r. od by ło się se mi na rium wy dzia ło -

we, na któ rym mgr inż. Mał go rza ta Go dlew ska przed sta -
wi ła kon cep cję i za kres swo jej pra cy dok tor skiej na te mat
„Mo de lo wa nie zja wisk ciepl nych w trans for ma to rach
sto so wa nych w tran zy sto ro wych prze twor ni cach dc -
dc”. 7 paź dzier ni ka 2015 r. od by ło się se mi na rium wy -
dzia ło we, na któ rym mgr inż. Prze my sław Ptak przed sta -
wił kon cep cję i za kres swo jej pra cy dok tor skiej na te mat
„Mo de lo wa nie wpły wu zja wisk ciepl nych na wła ści wo ści
elek trycz ne i optycz ne pół prze wod ni ko wych źró deł
świa tła sto so wa nych w tech ni ce oświe tle nio wej”. 15
paź dzier ni ka 2015 r. Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go pod -
ję ła uchwa ły o wszczę ciu prze wo dów dok tor skich oboj -
ga wy mie nio nych dok to ran tów. 

dr hab. inż. krzysztof Górecki, 
prof. nadzw. AmG

10 lat 
katedry Elektroniki morskiej

Obec nie w KEM za trud nio nych jest dwóch pro fe so rów
zwy czaj nych, czte rech pro fe so rów nad zwy czaj nych, czte -
rech ad iunk tów, trzech asy sten tów, trzech pra cow ni ków
tech nicz nych oraz je den pra cow nik ad mi ni stra cyj ny. W cią -
gu mi nio nych 10 lat na stą pił roz wój ka dry
na uko wej: jed na oso ba uzy ska ła ty tuł na -
uko wy pro fe so ra, jed na – sto pień na uko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go, a dwie – sto pień
na uko wy dok to ra. 

W KEM pro wa dzo ne są ba da nia na uko -
we, obej mu ją ce mo de lo wa nie, ana li zę
i po mia ry zja wisk ciepl nych w ele men tach
i ukła dach elek tro nicz nych, ba da nie wła ści -
wo ści pół prze wod ni ko wych źró deł świa tła,
mo de lo wa nie prze pły wów elek tro -hy dro -
dy na micz nych, za sto so wa nia tech ni ki mi -
kro fa lo wej w me dy cy nie i ochro nie śro do -
wi ska, ce ra mi ki o struk tu rze pe row ski tu
do wy twa rza nia czuj ni ków wiel ko ści nie -
elek trycz nych. Pra cow ni cy re ali zo wa li lub
re ali zu ją pro jek ty ba daw cze i ba daw czo -
roz wo jo we, fi nan so wa ne w dro dze kon -
kur sów ogól no pol skich (sie dem gran tów), pro jek ty fi nan so -
wa ne przez prze mysł, pro jek ty w ra mach dzia łal no ści sta tu -

to wej (dwa te ma ty) oraz licz ne pro jek ty BMN (wcze śniej
BW). Efek tem pro wa dzo nych ba dań są licz ne pra ce na uko -
we, pu bli ko wa ne w wio dą cych cza so pi smach o za się gu
mię dzy na ro do wym. Od po cząt ku swe go ist nie nia KEM jest

w czo łów ce ran kin gu osią gnięć na uko wych
ka tedr w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
(od dwóch lat zaj mu je pierw sze miej sce). 

W za kre sie dy dak ty ki pra cow ni cy KEM pro -
wa dzą za ję cia głów nie na kie run ku elek tro ni -
ka i te le ko mu ni ka cja w za kre sie za gad nień
obej mu ją cych m.in. me tro lo gię, me to dy kę
pro gra mo wa nia, ele men ty pół prze wod ni ko -
we, ana lo go we ukła dy elek tro nicz ne, tech ni -
kę cy fro wą, tech ni kę mi kro pro ce so ro wą,
tech ni kę świa tło wo do wą, tech ni kę mi kro fa lo -
wą, teo rię po la elek tro ma gne tycz ne go, ele -
men ty i ukła dy b.w.cz., gra fi kę in ży nier ską,
pro jek to wa nie i kon struk cję urzą dzeń, mi kro -
elek tro ni kę, pro gra mo wal ne ukła dy cy fro we,
opto elek tro ni kę, za si la nie urzą dzeń elek tro -
nicz nych, pół prze wod ni ko we przy rzą dy mo -
cy, sy mu la cje kom pu te ro we. 

Re gu lar nie mo der ni zo wa na i roz wi ja na jest ba za la bo -
ra to ryj na KEM. Od pod staw zo sta ły zbu do wa ne ta kie la -

Na wniosek dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Janusza mindykowskiego, 
1 października 2005 r. nastąpił podział katedry Radioelektroniki morskiej na dwie nowe

jednostki: katedrę Elektroniki morskiej oraz katedrę Telekomunikacji morskiej. 
Jej kierownikiem od początku jest prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. 
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Kierownik KEM 
prof. Janusz Zarębski.
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AmG i szko ły po nad gim na zjal ne z Lę bor ka
Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, 24 czerw ca 2015 r. pod -
pi sał po ro zu mie nie o współ pra cy ze sta ro stą po wia tu
lę bor skie go i dy rek to ra mi czte rech lę bor skich szkół po -
nad gim na zjal nych (Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 2, Ze spo łu Szkół Me cha nicz no -In for ma tycz nych, Ze -
spo łu Szkół Go spo dar ki Żyw no ścio wej i Agro biz ne su,
Po wia to we go Cen trum Edu ka cyj ne go). Po ro zu mie nie
do ty czy wza jem ne go wspie ra nia roz wo ju dy dak ty ki
dla do sko na le nia i pod nie sie nia po zio mu wie dzy oraz
umie jęt no ści na uczy cie li i stwo rze nia wa run ków
do peł ne go roz wo ju za in te re so wań uczniów w za kre sie
na uk ma te ma tycz nych, fi zycz nych, in for ma tycz nych,
eko no micz nych (na uki o za rzą dza niu, to wa ro znaw -
stwo) oraz tech nicz nych (trans port, te le ko mu ni ka cja,
elek tro ni ka, elek tro tech ni ka, bu do wa i eks plo ata cja
ma szyn). 

AmG i gdań skie szko ły mor skie
8 paź dzier ni ka 2015 ro ku Aka de mia Mor ska w Gdy ni

pod pi sa ła po ro zu mie nie o współ pra cy z Ze spo łem Szkół
Mor skich w Gdań sku. Uczel nię re pre zen to wał pro rek tor
ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski, prof.
nadzw. AMG. Uro czy sto ści to wa rzy szy ło otwar cie w Ze spo -
le Szkół Mor skich no wo cze snej pra cow ni na wi ga cyj nej,
w któ rej ucznio wie bę dą mo gli na by wać prak tycz nych
umie jęt no ści ma new ro wa nia stat kiem. Współ pra ca po -
mię dzy Aka de mią Mor ską w Gdy ni a Ze spo łem Szkół Mor -
skich w Gdań sku się ga lat 90. Ucznio wie ZSM w Gdań sku
są na szy mi czę sty mi go ść mi pod czas Dni Otwar tych czy
Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki. Uczest ni czą rów nież w za ję -
ciach la bo ra to ryj nych i wy kła dach, pro wa dzo nych przez
pra cow ni ków uczel ni, od by wa ją prak ty ki mor skie na „Da -
rze Mło dzie ży” i „Ho ry zon cie II”. Ab sol wen ci Ze spo łu
Szkół Mor skich w Gdań sku nie jed no krot nie kon ty nu ują na -
ukę w na szej uczel ni. 

mag da le na Ber gań ska

bo ra to ria, jak: la bo ra to rium in ży nie rii ma te ria ło wej, la bo -
ra to rium opto elek tro ni ki, la bo ra to rium tech ni ki świa tło -
wo do wej, zja wisk ciepl nych w ele men tach i ukła dach
elek tro nicz nych. W in nych la bo ra to riach do ko na no grun -
tow nej mo der ni za cji apa ra tu ry ba daw czej. W szcze gól no -
ści opra co wa no kon cep cję oraz za ku pio no i uru cho mio no
apa ra tu rę do wy twa rza nia ob wo dów dru ko wa nych w la -
bo ra to rium pro jek to wa nia i kon struk cji urzą dzeń. Rów -
nież za ku pio no spe cja li zo wa ny sys tem po mia ro wy
do cha rak te ry zo wa nia pa ra me trów ele men tów pół prze -
wod ni ko wych, wy ko rzy sty wa ny do ba dań na uko wych re -
ali zo wa nych przez dok to ran tów.

W ra mach współ pra cy mię dzy na ro do wej re gu lar nie
przy jeż dża ją do AMG pro fe so ro wie z uczel ni za gra nicz -
nych, któ rzy pro wa dzą la tem wy kła dy dla stu den tów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go. Rów nież re gu lar nie na se mi na riach

KEM pre zen tu ją swo je osią gnię cia na ukow cy z in nych
ośrod ków aka de mic kich oraz przed sta wi cie le prze my słu.
Pra cow ni cy KEM są człon ka mi mię dzy na ro do wych or ga -
ni za cji na uko wych i ze spo łów eks perc kich. 

Co ro ku kil ku z nich otrzy mu je za swo ją dzia łal ność na -
uko wą i dy dak tycz ną Na gro dy Rek to ra AMG, pre mie rek -
tor skie oraz pre mie dzie kań skie. Na gro dę Mi ni stra In fra -
struk tu ry otrzy mał prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski, Na -
gro dę Na uko wą Mia sta Gdań ska – prof. dr hab. inż. Je rzy
Mi ze ra czyk. Ak tyw ność na uko wa mło dych pra cow ni ków
KEM i dok to ran tów, bę dą cych pod opie ką pra cow ni ków
KEM, po zwa la z opty mi zmem pa trzeć na per spek ty wy
roz wo ju tej ka te dry w ko lej nych la tach. 

dr hab. inż. krzysz tof Gó rec ki
prof. nadzw. AmG

POROZUMIENIA O WSPółPRACY
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... i Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku.

�

Prorektor ds. kształcenia prof. Mirosław Czechowski podpisuje
umowę o współpracy z dyrektorami szkół w Lęborku...
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Stu dia, skie ro wa ne do ab sol wen tów wyż szych uczel -
ni, stwa rza ją moż li wość pogłębienia po sia da nej wie dzy
i pod no sze nia kwa li fi ka cji. Dzię ki uczest nic twu w za ję -
ciach (wy kła dy, warsz ta ty, ca se stu dies) moż na zdo być
no we umie jęt no ści, nie zbęd ne na ryn ku pra cy.

Gro no wy kła dow ców sta no wią prak ty cy z bran ży za -
rzą dza nia stat ka mi z Pol ski i z za gra ni cy. Har mo no gram
to ku stu diów zo stał tak opra co wa ny, by każ dy ak tyw ny
za wo do wo uczest nik mógł ła two po go dzić na ukę z pra -
cą. Do dys po zy cji słu cha czy od da na jest ca ła ba za lo ka -
lo wa i dy dak tycz na Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. For my
za jęć in te rak tyw nych sprzy ja ją wy mia nie do świad czeń
i opi nii.

or ga ni za cja 
Stu dia w peł ni od po wia da ją wy mo gom usta wy „Pra -

wo o szkol nic twie wyż szym” oraz re gu la mi no wi stu -
diów po dy plo mo wych w Aka de mii Mor skiej, przy ję te -
mu 29.11.2012 r. Trwa ją dwa se me stry – 180 go dzin
dy dak tycz nych (60 punk tów ECTS). Stu dia za czy na ją
się 10-go dzin nym blo kiem wpro wa dza ją cym w za gad -
nie nia mor skie (dla tych uczest ni ków, któ rzy nie są ab -
sol wen ta mi AMG), koń czą się pu blicz ną pre zen ta cją
pro jek tu za li cza ją ce go i wy da niem dwu ję zycz ne go
świa dec twa ukoń cze nia stu diów.

Ra mo wy pro gram: 
1. Pod sta wy wie dzy o eks plo ata cji stat ków.
2. Ship Ma na ge ment – za rzą dza nie stat ka mi – stan

obec ny, eta py roz wo ju i za kre s usług ship ma na ger -
skich, ro la ship ma na ge men tu w ship pin gu, struk tu -
ra usług ship ma na ge men tu, na rzę dzia no wo cze sne -
go ship ma na ge men tu.

3. Sys tem za rzą dza nia ja ko ścią ISM, ko deks ISM, ISO,
TSQ, roz wią za nia hy bry do we, spra woz daw czość, 
au dy ty, ochro na śro do wi ska KPI.

4. Za rzą dza nie za ło ga mi i per so ne lem, kom pe ten cje
i do ku men ty za łóg, zmia ny, or ga ni za cja wy mia ny
za łóg, wy pła ta za rob ków, ubez pie cze nia, ochro na
zdro wia, pro ble my mie sza nych za łóg.

5. Za rzą dza nie tech nicz ny mi aspek ta mi eks plo ata cji
stat ków, prak ty ka za ku pów, in we sty cji i sprze da ży,
go spo dar ka czę ścia mi za pa so wy mi, pa li wem, za opa -
trze niem, in spek cje stat ko we, pla no wa nie re mon -
tów, stocz ni.

6. Ko mer cyj ne za rzą dza nie stat ka mi, wy bra ne za gad -
nie nia z eko no mi ki trans por tu, fi nan se stat ko we,

czar te ro wa nie, struk tu ra po dró ży stat ków, ob li cze nia
efek tyw no ści pra cy stat ków.

7.  Zna jo mość obo wią zu ją cych ak tów i ure gu lo wań,
wy mo gi ad mi ni stra cji mor skich. In spek cje stat ko we,
prze pi sy mię dzy na ro do we, obo wią zu ją ce kon wen -
cje, ubez pie cze nia mor skie i ele men ty pra wa PSC,
ISPS, ISM, MLC, STCW itp.

8. Wy bra ne za gad nie nia za rzą dza nia stat ka mi: za rzą -
dza nie w sy tu acjach awa ryj nych, kwe stia ko mu ni ka -
cji i wła ści wej wy mia ny in for ma cji, TMSA, prze fla go -
wa nie, sy tu acje nad zwy czaj ne, do ku men ty stat ko we

9. Za rzą dza nie fir mą ship ma na ger ską, CPD – con tinuous
pro fes sio nal de ve lop ment. Pro ce du ry, ro la su per in -
ten den tów, per spek ty wy i kie run ki roz wo ju ship ma -
na ge men tu, ry zy ko w pra cy ship ma na ge ra, ob ni ża -
nie kosz tów stat ko wych.

10. Koń co we warsz ta ty obej mu ją pro jek ty prac ze spo -
ło wych w za kre sie: za ło że nia fir my ship ma na ger -
skiej, stwo rze nie bus si nes pla nu i struk tur biu ra,
stwo rze nie bu dże tu fir my i stat ków, opra co wa nie
stra te gii dzia ła nia, przy go to wa nie się do kwe stii
ubez pie czeń, au dy ty, ra port.

Re kru ta cja 
Oso by za in te re so wa ne po win ny zło żyć na stę pu ją ce

do ku men ty: po da nie o przy ję cie na stu dia oraz CV, kse -
ro do wo du oso bi ste go, od pis dy plo mu ukoń cze nia stu -
diów, po twier dze nie uisz cze nia 90 PLN opła ty wpi so -
wej, oświad cze nie o wy bo rze wa rian tu płat no ści; opła -
ta re kru ta cyj na 90 PLN, opła ta za se mestr wy no si 2750
PLN, kon to ban ko we Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni: 60 1140 1153 0000 2235 4300
1008, ko niecz nie z za zna cze niem: stu dia po dy plo mo -
we SHIPMAN. Obo wią zu je ko lej ność zgło szeń i wy nik
roz mo wy kwa li fi ka cyj nej.

Da ne kon tak to we: kie row nik stu diów po dy plo mo -
wych dr inż. kpt. ż. w. Bo gu mił łą czyń ski, prof. nadzw.
AMG, tel. 58 6203108, ema il: aca mars@gd.pl. Przyj -
mo wa nie do ku men tów i ob słu ga stu diów: Alek san dra
Kal kow ska, Dzie ka nat Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go, al. Ja -
na Paw ła II 3, po kój 108, te le fon 58 6901196, ema il:
wndt@am.gdy nia.pl. In for ma cja o stu diach i po bie ra -
nie do ku men tów: http://wn.am.gdy nia.pl/stu dia/stu -
dia -po dy plo mo we/ 

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich chęt nych.

Pierwsza edycja studiów podyplomowych trwać będzie od 1.10.2015 do połowy czerwca
2016. o ile zgłosi się przynajmniej 12 chętnych, druga tura może być uruchomiona już w lutym

2016 i potrwa do stycznia 2017.

modern Ship management

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE
NAWIGACYJNYM
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W tym ro ku za czę li śmy sto sun ko wo wcze śnie, bo już
w kwiet niu zor ga ni zo wa li śmy pierw sze szko le nia na pa -
ten ty że glar skie, a w ma ju – pierw szy rejs peł no mor ski.
Tym ra zem był to rejs Ko ła Na uko we go „Na wi ga tor”
do Mu zeum Świa to we go Oce anu w Ka li nin gra dzie. Trze -
ba pod kre ślić, że na si stu den ci zo sta li bar dzo do brze przy -
ję ci przez dy rek cję i pra cow ni ków mu zeum, któ rzy zro bi li
wszyst ko, aby w cie ka wy i przy stęp ny spo sób za pre zen to -
wać po sia da ne zbio ry. Nie wąt pli wie do naj cie kaw szych
obiek tów, z któ ry mi za po zna li się człon ko wie wy pra wy,
na le żą: sta tek do za bez pie cze nia ko mu ni ka cji ko smicz nej
„Ko smo nau ta Wik tor Pa ca jew” i okręt pod wod ny ty pu 
B -413, na któ rym prze wod ni ka mi by li za ło gan ci. 

Po dob nie jak w ro ku po przed nim, głów na dzia łal ność
Ośrod ka po le ga ła na pro wa dze niu szko leń że glar skich
i mo to ro wod nych oraz eg za mi nów na pa ten ty oraz li cen -
cje że glar skie i mo to ro wod ne. Pod czas 102 eg za mi nów
prze py ta no aż 678 osób – tym sa mym Aka de mia Mor ska
w Gdy ni sta ła się jed nym z naj więk szych, a być mo że na -
wet naj więk szym, pod mio tem upo waż nio nym do eg za -
mi no wa nia przez mi ni stra spor tu i tu ry sty ki. 

Waż nym za da niem ośrod ka jest dzia łal ność pro mo cyj -
na. W jej ra mach w lip cu zor ga ni zo wa li śmy trze cie już
Mię dzy na ro do we Re ga ty Rek to rów Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni i Ka li nin gradz kie go Pań stwo we go Uni wer sy te tu
Tech nicz ne go. Tym ra zem pierw szy wy ścig tych dwu eta -
po wych re gat mor skich od był się na tra sie z Gdy ni do Bał -
tij ska, a dru gi – na re dzie Bał tij ska. Zwy cię skie jach ty obu
wy ści gów na gro dzo ne zo sta ły wspa nia ły mi, wy ko na ny mi
z bursz ty nu, prze chod ni mi mo de la mi ża glow ców „Dar
Mło dzie ży” i „Kru zensz tern”. Na sze re ga ty zo sta ły za uwa -
żo ne przez Kon fe ren cję Pu cha ru Bał ty ku Po łu dnio we go,
któ ra uzna ła je za naj po pu lar niej sze re ga ty mor skie w gru -
pie KWR. War to pod kre ślić, że mi mo iż sto sun ki dy plo ma -
tycz ne po mię dzy Pol ską i Ro sją nie na le żą do naj lep szych,
re ga ty ma ją peł ne po par cie i wspar cie ze stro ny kon su lów
ge ne ral nych Pol ski w Ka li nin gra dzie i Ro sji w Gdań sku.
Ma my na dzie ję, że na sze re ga ty, ja ko do bry przy kład
współ pra cy trans gra nicz nej i mię dzy uczel nia nej, bę dą
kon ty nu owa ne rów nież w przy szłym ro ku. 

Ge ne ral nie już od ko lej ne go se zo nu że glar skie go ma -
my za miar wię cej uwa gi po świę cić dzia łal no ści re ga to -

Sezon żeglarski 2015 roku można nazwać udanym, a Akademia morska stała się największym
egzaminatorem na patenty żeglarskie i motorowodne.

Szósty sezon 

OŚRODEK ŻEGLARSKI AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
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Studenci KN „Nawigator” w Kaliningradzie 
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wej. Po wo li kom ple tu je się za ło ga re ga to wa na s/y
„Twins”, któ ra pod do wódz twem An drze ja Mie lic kie go
już od dwóch lat po ja wia się na re ga tach na wo dach Za -
to ki Gdań skiej. Po ja wi ły się rów nież pierw sze suk ce sy
spor to we. Do naj więk szych na le ży za ję cie trze cie go miej -
sca w Mor skich Mi strzo stwach Pol ski w Gru pie B w kla -
sie ORC. Ma my na dzie ję, że w przy szłym ro ku tych suk -
ce sów bę dzie wię cej. Za dwa la ta w Gdy ni bę dą or ga ni -
zo wa ne Mi strzo stwa Eu ro py w Że glar stwie. Kto wie, mo -
że wy star tu je w nich rów nież „Twins”? Bar dzo by śmy
te go chcie li.

War to wspo mnieć coś o na szym „naj now szym” na byt -
ku – jach cie mo to ro wym „Mort”. Naj now szym na pi sa łem
w cu dzy sło wie, bo „Mort” ma już 39 lat. Zbu do wa ny
w 1976 ro ku w stocz ni Od ra w Szcze ci nie, ja ko mo to rów -
ka cu mow ni cza „Mag du sia”, przez pra wie 37 lat cięż ko
pra co wał w por cie w Gdy ni. Przed dwo ma la ty „Mag du -
sia” zo sta ła za ku pio na przez Aka de mię Mor ską i po pra -
wie dwóch la tach re wi ta li za cji po wró ci ła na wo dę, ale już
ja ko ko mer cyj ny jacht mo to ro wod ny „Mort”, wy ko rzy sty -
wa ny do szko leń mo to ro wod nych, w tym szko leń w ma -
new ro wa niu. To bar dzo kla sycz nie zbu do wa na jed nost ka,

do sko na le na da ją ca się do na uki ma new ro wa nia. I jest
na szą du mą: dzię ki cięż kiej pra cy wie lu osób, za miast tra -
fić na złom, otrzy ma ła dru gie ży cie i jesz cze przez wie le lat
bę dzie słu ży ła ja ko jed nost ka szko le nio wa.

Koń czą cy się se zon że glar ski to rów nież czas pla no wa -
nia ko lej ne go. Pla ny ma my bar dzo am bit ne. Do naj waż -
niej szych na le ży kon ty nu acja dzia łal no ści szko le nio wej
i eg za mi na cyj nej oraz jej udo sko na la nie. Chce my też
więk szy na cisk po ło żyć na dzia łal ność spor to wą, a kon -
kret nie re ga to wą. W tej dzie dzi nie ma my wie le do zro -
bie nia, ale jest du ża szan sa, że już w przy szłym ro ku za -
ło ga re ga to wa Aka de mii Mor skiej i jacht „Twins” sta ną
się po waż ny mi spor to wy mi ry wa la mi dla wie lu że gla rzy
re ga tow ców.

Czas wresz cie wspo mnieć o na szej fla go wej jed no st ce,
czy li o s/y „Nest”. W przy szłym se zo nie że glar skim po raz
ko lej ny po pły nie na chłod niej sze wo dy da le kiej pół no cy
i Ark ty ki. Ma my za miar od wie dzić Sze tlan dy, Wy spy
Owcze i Is lan dię oraz znaj du ją ce się już za ko łem po lar -
nym Lo fo ty. Je ste śmy pew ni, że za rok cze ka nas ko lej ny
pra co wi ty se zon że glar ski.

dr An drzej Szklar ski

  

W skrom nej ob ję to ścio wo, acz dość istot nej dla hi sto -
rii i współ cze sno ści mu ze al nic twa w Pol sce, ilu stro wa -
nej bro szu rze przed sta wio ne zo sta ły in for ma cje do ty -
czą ce dzia łal no ści uczel ni chro nią cych w spo sób zor ga -
ni zo wa ny swe dzie dzic two kul tu ro we. Jest to ko lej ny
krok w dzia ła niach zwią za nych z ini cja ty wą in te gra cji
mu ze ów uczel nia nych, któ ra da tu je się od 2008 r.
Wów czas od by ła się po raz pierw szy w Pol sce kon fe ren -
cja eu ro pej skich mu ze ów uczel nia nych „Uni ver seum”
(zob. Uni wer sy tec cy mu ze al ni cy w: AKM nr 39, 2008 
s.16), pod czas któ rej na ro dził się po mysł współ pra cy. 

W czerw cu 2012 r. na Po li tech ni ce War szaw skiej od -
by ło się pierw sze spo tka nie przed sta wi cie li pol skich
mu ze ów uczel nia nych. Wzię li w nim udział mu ze al ni cy
uczel nia ni z War sza wy, Bia łe go sto ku, Po zna nia, Kra ko -
wa, Gdy ni i Gdań ska. Roz ma wia no o wspól nych pla -
nach na przy szłość, tj. wy sta wach, kon fe ren cjach oraz
pro gra mach ba daw czych. Jed nym z pierw szych re zul ta -
tów współ pra cy by ło uru cho mie nie stro ny in ter ne to wej
www.mu ze au czel nia ne.pl. Na stęp nie przy go to wa na
zo sta ła wy sta wa plan szo wa „Mu zea uczel nia ne – Je ste -
śmy”. Każ da z pla có wek opra co wa ła ma te riał przed sta -
wia ją cy swo ją dzia łal ność i zbio ry. Od li sto pa da 2013
ro ku wy sta wa pre zen to wa na jest w po szcze gól nych
mia stach – sie dzi bach mu ze ów uczel nia nych. 

Ko lej nym waż nym wy da rze niem by ło za wią za nie
w ma ju 2014 ro ku Sto wa rzy sze nia Mu ze ów Uczel nia -
nych, w lu tym 2015 ro ku wpi sa ne go do są do we go re -
je stru. Ce lem sto wa rzy sze nia jest dzia łal ność na rzecz
roz wo ju mu ze ów uczel nia nych oraz za cho wa nia dzie -
dzic twa aka de mic kie go po przez je go ochro nę, upo -
wszech nia nie, pro mo cję, wspie ra nie gro ma dze nia, do -
ku men to wa nia i kon ser wa cji za byt ków, ini cjo wa nie
i pro wa dze nie ba dań na uko wych.
� mu zea uczel nia ne [pra ca zbio ro wa]. 

Pro jekt pla stycz ny: Mał go rza ta M. Przy by szew ska.
War sza wa 2014 s. 48, il. ISBN: 978-83-64551-04-8

Broszura „muzea uczelniane” prezentuje środowiska akademickie zaangażowane 
w przygotowanie wystawy ogólnopolskiej „muzea uczelniane – Jesteśmy”. Wśród kilkunastu

muzeów zaznaczono wkład Akademii morskiej w Gdyni (Sala Tradycji).

muzea uczelni wyższych

G R U D Z I E Ń 2 0 1 5



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 3

38G R U D Z I E Ń 2 0 1 5

Dla uświet nie nia 95-le cia Aka de mii Mor skiej przy go -
to wa na zo sta ła wy sta wa POLSKIE SZKOLNICTWO
MORSKIE W MEDALIERSTWIE. Me da le po cho dzą z ko -
lek cji Bo gu mi ła Fi lip ka, Jó ze fa Li sow skie go, Mu zeum
Mia sta Gdy ni, Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej oraz ze
zbio rów mu ze al nych Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, na to -
miast wi ze run ki me da li do ka ta lo gu wy sta wy wy bra no
ze zbio ru Zbi gnie wa Otrem by. 

Me da le po ka zu ją roz wój cy wil ne go szkol nic twa mor -
skie go w Pol sce od po cząt ku po wsta nia Szko ły Mor skiej
w Tcze wie w 1920 ro ku, po przez la ta przed wo jen ne
(od 1930 ro ku w Gdy ni), okres wo jen ny (la ta 1942–1949

w Wiel kiej Bry ta nii) oraz la ta po -
wo jen ne od 1946 ro ku w Gdy ni,
a od 1947 ro ku rów nież
w Szcze ci nie i in nych miej sco wo -
ściach pol skie go wy brze ża.
Pierw szy me dal, za pro jek to wa ny
przez ucznia Ja na Got t schal -
ka – zwy cięz cę kon kur su na od -
zna kę ab sol wenc ką – po cho dzi
z 1923 ro ku, a ostat ni – z 2015
ro ku i upa mięt nia 95-le cie szkol -
nic twa mor skie go w Pol sce. 

Zbiór 118 me da li po dzie lo no na dwie czę ści, z któ -
rych pierw sza przed sta wia me da le emi to wa ne przez in -
sty tu cje szkol nic twa mor skie go, dru ga zaś – me da le sto -
wa rzy szeń pra cow ni ków mo rza oraz me da le do ty czą ce
wy da rzeń, w któ rych szkol nic two mor skie mia ło swój
udział. Tu tak że znaj du ją się me da le za gra nicz nych in -
sty tu cji edu ka cji mor skiej, współ pra cu ją cych z pol ski mi
uczel nia mi mor ski mi.

Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log, w któ rym au to rzy za -
pra sza ją do po dzie le nia się in for ma cja mi do ty czą cy mi
oko licz no ści po wsta wa nia me da li, w szcze gól no ści tych
naj star szych. „By li by śmy rów nież wdzięcz ni za ewen tu -
al ne wska za nie moż li wo ści ewen tu al ne go po sze rze nia
przed sta wio ne go zbio ru” – czy ta my.

Bogumił Filipek – doktor medycyny, komandor,
specjalista fizjopatologii nurkowania, twórca prawie stu
wystaw medali, autor książek o medalierstwie.

Józef Lisowski – profesor elektroautomatyk, wieloletni
rektor Akademii Morskiej w Gdyni, kierownik Katedry
Automatyki Okrętowej, kolekcjoner medali morskich.

Zbigniew otremba – profesor oceanolog, kierownik
Katedry Fizyki Akademii Morskiej w Gdyni, współautor
książek o medalierstwie gdyńskim.

POLSKIE SZKOLNICTWO MORSKIE W MEDALIERSTWIE

Pod se kre tarz sta nu ds. tu ry sty ki w Mi ni ster stwie Spor -
tu i Tu ry sty ki To masz Ję drzej czak pi sem nie po dzię ko wał
pra cow ni ko wi Ka te dry Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no -
Ho te lar skich dr. To ma szo wi Stu dzie niec kie mu za wkład
me ry to rycz ny i wspar cie VIII Fo rum Tu ry stycz ne go
Państw Bał tyc kich, któ re od by ło się w dniach 22 i 23
wrze śnia 2015 r. w Gdań sku.

Fo rum jest jed ną z naj waż niej szych mię dzy na ro do -
wych im prez, or ga ni zo wa nych w ra mach pol skiej pre -
zy den cji w Ra dzie Państw Mo rza Bał tyc kie go. Sta no wi
mię dzy na ro do wą plat for mę współ pra cy przed sta wi cie li
władz, bran ży tu ry stycz nej, śro do wisk na uko wych
i spo łecz nych.

Te go rocz ne fo rum od by ło się pod ha słem „Po li tycz -
ne po par cie, współ pra ca, roz wój – jed no mo rze, mi lion
moż li wo ści”. 

Dr To masz Stu dzie niec ki wy gło sił re fe rat pt. „Eu ro -
pej skie ugru po wa nie współ pra cy te ry to rial nej ja ko po -
ten cjal ny in stru ment roz wo ju tu ry sty ki w Re gio nie Mo -
rza Bał tyc kie go”.

Go ściem ho no ro wym fo rum był Ta leb Ri fai, se kre tarz
ge ne ral ny Świa to wej Or ga ni za cji Tu ry sty ki. Wśród za -
pro szo nych go ści by li rów nież: mi ni ster spor tu i tu ry sty -
ki Adam Ko rol, pod se kre tarz sta nu ds. tu ry sty ki w Mi -
ni ster stwie Spor tu i Tu ry sty ki To masz Ję drzej czak, pod -
se kre tarz sta nu ds. go spo dar ki mor skiej w Mi ni ster stwie

In fra struk tu ry i Roz wo ju Do ro ta Pyć, mar sza łek wo je -
wódz twa po mor skie go Mie czy sław Struk, pre zy dent
Eu ro re gio nu Bał tyk Wie sław Bycz kow ski, pre zes Pol -
skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Ra fał Szmyt ke. 

W ob ra dach wzię ły tak że udział prof. dr hab. Bar ba -
ra Mar ci szew ska oraz dr Jo an na Ki zie le wicz z Ka te dry
Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no-Ho te lar skich.

De ba ta sta no wi ła pod sta wę do two rze nia wspól nej
wi zji roz wo ju współ pra cy tu ry stycz nej w Re gio nie Mo -
rza Bał tyc kie go, jak rów nież przy czy ni ła się do wdra ża -
nia, pod ję tej przez UE, stra te gii dla Re gio nu Mo rza Bał -
tyc kie go w ra mach ob sza ru po li ty ki – tu ry sty ki. Spo tka -
niu to wa rzy szy ła pre zen ta cja pro jek tów i no wych ini -
cja tyw po dej mo wa nych w za kre sie no wo cze snej
i zrów no wa żo nej ofer ty tu ry stycz nej. Fo rum za koń czo -
no przy ję ciem de kla ra cji, któ ra wska za ła dal sze kie run -
ki współ pra cy, roz wo ju oraz po dej mo wa nych dzia łań.

Ka te dra Usług Tu ry stycz no-Ho te lar skich od wie lu lat
pro wa dzi ba da nia po świę co ne roz wo jo wi współ pra cy
i tu ry sty ki mię dzy na ro do wej, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem Re gio nu Mo rza Bał tyc kie go. Wy ni ki ba dań pre -
zen to wa ne są pod czas kon fe ren cji w kra ju i za gra ni cą.

Naj bliż sze VIII Fo rum Eu ro pa No stra pt. „Eu ro pej skie
ugru po wa nia współ pra cy te ry to rial nej a roz wój Re gio -
nu Mo rza Bał tyc kie go” od bę dzie się 4 grud nia 2015 r.
w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

WYDZIAł PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
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„NAUTICA” W NORWEGII

JóZEF LISOWSKI – PODSTAWY AUTOMATYKI
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Na za pro sze nie Brac twa Wy brze ża stu den ci z ko ła na -
uko we go „Na uti ca” zwie dza li w czerw cu wy spę Au ste -
voll.

Nor we ska wy spa Au ste voll, o po wierzch ni 117 km
kw., le ży w re gio nie Hor da land, sto li cą jest Sto rebø; za -
miesz ka na jest przez nie ca łe 5 tys. osób, z któ rych wie -
lu na le ży do Brac twa Wy brze ża, pro pa gu ją ce go mor skie
tra dy cje re gio nu. 

Sym pa tycz ni go spo da rze – Po la cy miesz ka ją cy
na wy spie: Mo ni ka, Mi chał i Mi łosz Go siew scy, ser decz -
nie przy ję li stu den tów Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, któ -
rych za kwa te ro wa li w sta rym mły nie nad jed ną z za tok
Mo rza Nor we skie go. 

Pierw sze go dnia zwie dzi li śmy po bli skie fior dy oraz uro -
kli we je zio ro, za go spo da ro wa ne przez oko licz nych miesz -
kań ców. Na brze gu je zio ra jest drew nia ny most, pro wa dzą -
cy do drew nia ne go dom ku, udo stęp nio nego dla miesz kań -
ców oraz tu ry stów. Na stęp ne go dnia po ło wa gru py, wraz
z pa nią Mo ni ką, że glo wa ła po fior dach, a dru ga po ło wa,
z Mi ło szem, uda ła się na po łów ryb. Po po łu dniu od wie dzi -
li smy fir mę of fsho re’ową DOF, w któ rej pra cu je Mi chał Go -
siew ski, a wie czo rem wy bra li śmy się na szczyt gó ry Sel -
bjorn, gdzie we dług le gen dy znaj du je się grób kró la.

Ostat nie go dnia od wie dzi li śmy fir mę Rolls Roy ce
w miej sco wo ści Nor dvi ka, nie da le ko Ber gen, zaj mu ją cą
się pro duk cją sil ni ków okrę to wych. Przed sta wi ciel fir -
my Dag Ly gren po ka zał pro ces po wsta wa nia sil ni ka
okrę to we go, po cząw szy od blo ku, po gło wi ce i pro ce sy
ste ro wa nia. 

Syl wia Po lasz

Pod ręcz nik prze zna czo ny jest dla stu den tów na stę pu -
ją cych kie run ków stu diów: elek tro tech ni ka, spe cjal no ść
elek tro au to ma ty ka okrę to wa oraz kom pu te ro we sys te -
my ste ro wa nia, na wi ga cja, spe cjal no ść trans port mor -
ski, trans port, spe cjal no ść trans port i lo gi sty ka, me cha -
ni ka i bu do wa ma szyn, spe cjal no ść eks plo ata cja si łow -
ni okrę to wych, au to ma ty ka i ro bo ty ka, spe cjal no ść au -
to ma ty ka okrę to wa.

Ma te riał umoż li wia for mo wa nie od po wied nich mo -
du łów wie dzy z za kre su pod staw au to ma ty ki, zgod nie
z wy ma ga nia mi Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji dla po -
szcze gól nych kie run ków i spe cjal no ści stu diów oraz wy -
mia rem cza so wym, od 15 go dzin dla spe cjal no ści trans -
port i lo gi sty ka, 30 go dzin dla spe cjal no ści trans port
mor ski, do 60 go dzin dla spe cjal no ści elek tro au to ma ty -
ka okrę to wa.

Pod ręcz nik za wie ra za rów no pod sta wo we in for ma cje
z za kre su au to ma ty ki, po da ne w spo sób po pu lar no nau -
ko wy, jak i roz wa ża nia teo re tycz ne, wy ma ga ją ce zna jo -
mo ści ele men tów wyż szej ma te ma ty ki.

Au tor pod ręcz ni ka jest eg za mi na to rem Cen tral nej
Mor skiej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w za kre sie pod sta w
au to ma ty ki, pod le głej wi ce mi ni stro wi do spraw go spo -
dar ki mor skiej Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju.
Dla te go je go ce lem by ło do star cze nie stu den tom ak tu -
al ne go i kom plet ne go, a za ra zem po da ne go w przy -
stęp nej for mie, kom pen dium wie dzy z pod staw au to -
ma ty ki, przy dat ne go w ra mach wy ma gań mię dzy na ro -

do wej kon wen cji STCW (ang. Stan dards of Tra ining,
Cer ti fi ca tion and Watch ke eping), do ty czą cej wy szko le -
nia ma ry na rzy, wy da wa nia im dy plo mów i świa dectw
mor skich oraz peł nie nia wacht na stat kach.

Sto so wa na w pod ręcz ni ku ter mi no lo gia po jęć pod -
staw au to ma ty ki jest zgod na z mię dzy na ro do wym
słow ni kiem ter mi no lo gicz nym elek try ki w za kre sie
tech ni ki ste ro wa nia, uję tym w ję zy kach: an giel skim,
nie miec kim, hisz pań skim i fran cu skim, przed sta wio -
nym przez Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny w nor mie
PN-IEC 60050-351 z 2008 ro ku.

Pro fe sor Jó zef Li sow ski, uro dzo ny w 1943 ro ku,
jest ab sol wen tem Po li tech ni ki Gdań skiej, od 1980 ro ku
jest kie row ni kiem Ka te -
dry Au to ma ty ki Okrę -
to wej, zaś od 2013 ro -
ku kie row ni kiem Stu -
dium Dok to ranc kie go
na Wy dzia le Elek trycz -
nym. Au tor 240 pu bli -
ka cji na uko wych,
w tym ksią żek, m.in.
„Sta tek ja ko obiekt ste -
ro wa nia au to ma tycz -
ne go”, „Okrę to we ste -
ry stru mie nio we”
i „Okrę to we sys te my
an ty ko li zyj ne”.
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� Ro mu ald Cwilewicz, An drzej Perepeczko „okrę -
to we tur bi ny pa ro we”
Pod ręcz nik obej mu je za gad nie nia teo rii i kon struk cji

okrę to wych tur bin pa ro wych, sto so wa nych za rów no ja -
ko na pęd głów ny stat ku, jak i na pęd okrę to wych urzą -
dzeń po moc ni czych. Książ ka sta no wi po pra wio ną i uzu -
peł nio ną wer sję wy da nia z ro ku 2002. Prze zna czo na
jest przede wszyst kim dla ofi ce rów me cha ni ków okrę -
to wych na stat kach z głów nym na pę dem tur bi no wym
czy też na zbior ni kow cach z na pę dem spa li no wym,
gdzie tur bi ny pa ro we sto su je się do na pę du urzą dzeń
po moc ni czych, głów nie pomp. Mo że słu żyć tak że stu -
den tom wy dzia łów me cha nicz nych aka de mii mor skich.

� Adam uljasz, Ry szard Wawruch „Sta no wi sko la -
bo ra to ryj ne zin te gro wa ne go sys te mu kon tro li
ru chu mor skie go”
Skrypt za wie ra opis i in struk cję ob słu gi sta no wi ska la -

bo ra to ryj ne go mo de lu sys te mu kon tro li ru chu mor skie -
go. Zo sta ło ono za pro jek to wa ne i wy ko na ne w ra mach
pro jek tu ba daw czo -roz wo jo we go, re ali zo wa ne go przez
kon sor cjum na uko wo -prze my sło we zło żo ne m.in.
z Aka de mii Mor skiej i Urzę du Mor skie go w Gdy ni. Jest
to sta no wi sko prze twa rza nia i pre zen ta cji in for ma cji
na wi ga cyj nie uży tecz nej zin te gro wa ne go sys te mu kon -
tro li ru chu mor skie go, moż li we do za sto so wa nia
w brze go wych cen trach sys te mu kon tro li i mo ni to ro wa -
nia ru chu mor skie go.

� ka ta rzy na krasowska, ma rzen na Popek „Ła dun -
ko znaw stwo”
Skrypt obej mu je ca ło kształt wia do mo ści o ła dun kach

w róż nych aspek tach trans por tu to wa rów prze my sło -
wych. W je go czę ści teo re tycz nej omó wio no naj waż -
niej sze wła ści wo ści to wa rów, istot ne z punk tu wi dze nia
trans por tu, ze szcze gól nym uwzględ nie niem trans por tu

mor skie go. Na pod sta wie za pre zen to wa nych cech
przed sta wio no wa run ki trans por tu po szcze gól nych to -
wa rów. Uwzględ nio no tak że to wa ry uzna wa ne w trans -
por cie za nie bez piecz ne. Uzu peł nie niem czę ści teo re -
tycz nej jest część do świad czal na, za wie ra ją ca opis ćwi -
czeń po zwa la ją cych ba dać wła ści wo ści to wa rów istot ne
dla trans por tu oraz oce niać ich zdol ność do prze wo zu
w okre ślo nych wa run kach.

� mi ro sław Jurdziński „Na wi ga cja mor ska”
Jest to pod ręcz nik od po wia da ją cy w peł ni po trze bom

w dzie dzi nie pod staw na wi ga cji mor skiej, pod trzy mu ją -
cy tra dy cje pol skiej szko ły na wi ga cji. Za kres tre ści pod -
ręcz ni ka do sto so wa no do wy ma gań Kon wen cji STCW-
78/95. Omó wio no w nim pod sta wo we te ma ty zwią za -
ne z na wi ga cją kla sycz ną, po mi ja jąc za gad nie nia na wi -
ga cji elek tro nicz nej. Za wie ra tak że in te re su ją ce
ca len da rium na wi ga cji. Obec na pu bli ka cja sta no wi roz -
sze rze nie i uzu peł nie nie po przed nich wy dań z lat 2003
i 2008, bę dąc ob szer nym kom pen dium wie dzy z za kre -
su na wi ga cji.

� mi ro sław H. koziński „mor skie pra wo pu blicz ne”
Pod ręcz nik po wstał na po trze by Aka de mii Mor skiej,

co zde ter mi no wa ło za kres opra co wa nia i układ za gad -
nień. Wpły nę ły na to rów nież zna czą ce prze mia ny w le -
gi sla cji mię dzy na ro do wej oraz roz bu do wa i zmia na do -
tych cza so wych in sty tu cji pra wa mor skie go. Do nie daw -
na pra wo mor skie utoż sa mia ne by ło z pra wem że glu gi
mor skiej, a oma wia na pu bli ka cja we ry fi ku je do tych cza -
so we uję cia pra wa mor skie go, cha rak te ry zu ją ce się do -
mi na cją pro ble mów że glu go wych. Za war ta w niej pro -
ble ma ty ka pu blicz no praw na obej mu je przede wszyst -
kim pra wo mo rza, ale tak że mor skie pra wo ad mi ni stra -
cyj ne, sze reg prze pi sów ustro jo wych i pro ce du ral nych,
za gad nie nia bez pie czeń stwa mor skie go i ochro ny śro -
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Fun dusz Sty pen dial ny im. Edmunda Kło po tow skie go,
utwo rzo ny 23 paź dzier ni ka 2006 r. z ini cja ty wy sy -
na – mgr. inż. Edwar da Woj cie cha Kło po tow skie go, ja ko
kon ty nu acja sty pen dium usta no wio ne go w 1936 przez Li -
gę Mor ską i Ko lo nial ną dla stu den tów Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej w Gdy ni, jest or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go,
a pod sta wą fi nan so wa nia są od pi sy 1% po dat ku.

Głów nym ce lem Fun du szu jest usta na wia nie i przy -
zna wa nie sty pen diów oraz jed no ra zo wych na gród pie -
nięż nych i rze czo wych dla stu den tów wyż szych szkół
mor skich, w szcze gól no ści stu den tów Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni, za zna czą ce osią gnię cia w na uce, pod -
trzy my wa nie tra dy cji na ro do wych, a tak że osią gnię cia
kul tu ral ne i spor to we oraz za cho wa nie god ne, o wy jąt -
ko wym zna cze niu dla pre sti żu Pol ski i tra dy cji szkol nic -
twa mor skie go.

Fun dusz ma utrwa lać pa mięć wiel ce za słu żo ne go
przy two rze niu Pań stwa Pol skie go, wy bit ne go dzia ła cza
nie pod le gło ścio we go i spo łecz ne go Ed mun da Kło po -

tow skie go (1888-1936). W 1920 r. ja ko ochot nik wal -
czył w woj nie pol sko -bol sze wic kiej, w wol nej Pol sce był
wi ce pre ze sem Za rzą du Głów ne go Li gi Mor skiej i Ko lo -
nial nej, wi ce pre ze sem Za rzą du Głów ne go Fun du szu
Obro ny Mor skiej, człon kiem Ra dy Na czel nej Związ ku
Se nio rów Or ga ni za cji Mło dzie ży Na ro do wej i Związ ku
Pol skiej Mło dzie ży De mo kra tycz nej, człon kiem władz
Świa to we go Związ ku Po la ków za Gra ni cą, za ło ży cie lem
i człon kiem Za rzą du Głów ne go To wa rzy stwa Po mo cy
Po lo nii Za gra nicz nej, człon kiem Głów nej Ko mi sji Re wi -
zyj nej Pol skie go Związ ku Za chod nie go. Zmarł mło do,
na ser ce, ma jąc za le d wie 47 lat. Me dia pi sa ły wów czas,
że od szedł „ry cerz nie ska la ny obo wiąz ku i wier no ści
praw dzie”. W po grze bie, obok licz nych przy ja ciół,
wzię li udział mi ni stro wie, pre zes Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go, pre zes Ra dy Głów nej LMiK, w imie niu Kie -
row nic twa Ma ry nar ki Wo jen nej – kmdr Ksa we ry Czer -
nic ki i kmdr Ka rol Ko ry tow ski, a nad gro bem prze ma -
wiał gen. Gu staw Or licz -Dre szer.

Rada Fundatorów Funduszu Stypendialnego im. Edmunda kłopotowskiego ustanowiła medal
Edmunda kłopotowskiego, którym honorowani są ludzie oraz instytucje. Laureatami Złotego
medalu są: prof. Jerzy Buzek, dr Janusz Lewandowski, prof. Józef Lisowski, prof. Romuald
Cwilewicz, dr inż. kpt. ż. w. Andrzej królikowski, Tomasz degórski, dr Paweł krasowski.

uhonorowane instytucje to: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, muzeum Niepodległości 
w Warszawie oraz Sala Tradycji AmG – na ręce kustosz Ewy otremby.

Fundusz Stypendialny 
im. Edmunda kłopotowskiego

do wi ska. Istot ną część pod ręcz ni ka sta no wi aneks za -
wie ra ją cy wy cią gi z oma wia nych ustaw i kon wen cji.
W książ ce do da no też wie le uzu peł nień po przed nich
wy dań, zwłasz cza do ty czą cych no we go sys te mu ba da -
nia wy pad ków mor skich, a tak że no wej usta wy o bez -
pie czeń stwie mor skim. Pra ca uwzględ nia stan praw ny
na dzień 1.05.2015 r.

� Je rzy krefft „Tło ko we sil ni ki spa li no we”
Skrypt sta no wi zbiór za gad nień wcho dzą cych w za -

kres dy dak tycz nych za jęć la bo ra to ryj nych, bę dą cych
uzu peł nie niem wie dzy dla stu den tów stu diów sta cjo -
nar nych i nie sta cjo nar nych Wy dzia łu Me cha nicz ne go
i Elek trycz ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. Obej mu je
pro ble ma ty kę do ty czą cą sil ni ków: 3AL25/30, L -22
i G105, za rów no w za kre sie in for ma cji pod sta wo wych,
jak i in sta la cji, re gu la cji sta tycz nych pomp wtry sko wych
i sil ni ka, sys te mu roz ru chu, ste ro wa nia pra cą i in dy ko -
wa nia sil ni ka. Oma wia tak że tok sycz ność spa lin wy lo to -

wych, jak rów nież cha rak te ry zu je sil ni ki okrę to we oraz
za sa dy ich ob słu gi wa nia i użyt ko wa nia. Je go za le tą jest
prak tycz na for ma ćwi czeń i spra woz dań, uła twia ją ca
utrwa le nie wie dzy z tej dzie dzi ny.
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Sym po zjum za in au gu ro wał wy kład rek to ra prof. S.
Adam czy ka pt. „Zna cze nie me diów aka de mic kich dla
roz wo ju pol skiej na uki”. Rek tor przed sta wił hi sto rię
me diów funk cjo nu ją cych na Po li tech ni ce Świę to krzy -
skiej – to wła sna pra sa i no wo cze śnie wy po sa żo ne stu -
dio te le wi zyj ne, któ re są ogrom nie po moc ne w pro mo -
cji uczel ni oraz kon so li da cji śro do wi ska aka de mic kie go.
Współ pra cu je też uczel nia z lo kal ny mi me dia mi, wy ku -
pu jąc czas an te no wy w ra diu i te le wi zji.

Za chwy ca ją cy był wy kład kie row ni ka Pra cow ni Pro -
stej Pol sz czy zny In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy te -
tu Wro cław skie go dr. To ma sza Pie ko ta, ję zy ko znaw cy
i ko mu ni ko lo ga, tre ne ra ko mu ni ka cji in ter per so nal nej
i spo łecz nej. Ty tuł wręcz asce tycz ny: „Po pro stu – o na -
uce”, ale wy kład po ry wa ją cy, mą dry i dow cip ny. Ten

dzień ob rad za koń czył na Zam ku Kró lew skim w San do -
mie rzu po ru sza ją cy ilu stro wa ny wy kład „Bu do wa hi sto -
rii za po mo cą zdjęć: przy cho dzę i mó wię, jak jest”, wy -
gło szo ny przez wy bit ne go ar ty stę fo to gra fi ka An drze ja
Zyg mun to wi cza – człon ka Związ ku Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków, wy kła dow cy fo to gra fii w Za kła dzie Fo to -
gra fii Pra so wej, Re kla mo wej i Wy daw ni czej UW oraz
w Col le gium Ci vi tas, Stu dium Fo to gra fii ZPAF i Stu dia,
prze wod ni czą ce go Ra dy Ar ty stycz nej ZPAF, wcze śniej
pre ze sa War szaw skie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go,
Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków i Fun da cji
Kon kurs Pol skiej Fo to gra fii Pra so wej.

Ko lej ny dzień roz po czął wy kład Se ba stia na Szczę sne -
go „Na uka, ide al ny te mat do pro mo cji uczel ni”. Po nim
dok tor na uk praw nych Ju sty na Oże gal ska -Try bal ska
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go mó wi ła o ochro nie i na -
ru sza niu praw au tor skich w In ter ne cie – wy wo łu jąc
spo re po ru sze nie, bo za gad nie nie to jest peł ne ukry tych
nie bez pie czeństw, i wie le py tań. Po tem pre le gen tem
był mistrz or to gra fii pol skiej z 2012 r. oraz pa sjo nat
pięk nej pol sz czy zny mec. Alek san der Me re siń ski, a te -
mat: „Pol ska ję zyk trud na ję zyk, czy li jak pi sać po praw -
nie po pol sku”.

Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją kon fe ren cji go spo da -
rze za pre zen to wa li nam uro ki re gio nu. Zwie dzi li śmy
Ba zy li kę pw. Trój cy Świę tej i Sank tu arium Re li kwii
Drze wa Krzy ża Świę te go na Świę tym Krzy żu, San do -
mierz oraz Cen trum Na uki Le onar do da Vin ci w Pod -
zam czu. 

Ko lej na kon fe ren cja od bę dzie się we wrze śniu 2016 r.
w Byd gosz czy, na stęp na – zgod nie z de kla ra cją red. Le -
cha Kry sza ło wi cza – we wrze śniu 2017 r. na Uni wer sy -
te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest to pięk nie
kon ty nu owa na idea, za po cząt ko wa na w 1993 r. przez
dr. Ta de usza Za le skie go z Uni wer sy te tu Gdań skie go,
a każ dy zjazd jest cen ną moż li wo ścią wy mia ny po glą -
dów, do świad czeń i spoj rzeń na te ma ty, z któ ry mi spo -
tka my się na co dzień. Bar dzo ser decz nie dzię ku je my or -
ga ni za to rom.

mał go rza ta So ko łow ska

Tegoroczna konferencja Redaktorów Pism Akademickich odbyła się w kielcach na początku
września, gospodarzem była Politechnika Świętokrzyska, a patronowały mu ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego, konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz miesięcznik
„Forum Akademickie”.

mądra i ciekawa

XXIII KONFERENCJA REDAKTORóW PISM AKADEMICKICH

Uczestnicy konferencji przez frontem uczelni, między pomnikami
Eugeniusza Kwiatkowskiego (z prawej) i Stanisława Staszica 
(z lewej).
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Po dłu giej wal ce z nie ule czal ną cho ro bą zmarł Woj -
ciech Wie te ska, wie lo let ni pra cow nik Wyż szej Szko ły
Mor skiej i Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, czło nek za łóg
ża glow ców szkol nych „Dar Po mo rza” i „Dar Mło dzie -
ży”. Był ab sol wen tem Pań stwo we go Stu dium Me dycz -
ne go i Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go Wyż szej Szko ły
Mor skiej. W 1973 ro ku za trud nio ny zo stał ja ko pie lę -
gniarz na fre ga cie „Dar Po mo rza”, uczest ni czył w wie lu
rej sach pod do wódz twem ko men dan tów Ka zi mie rza
Jur kie wi cza i Ta de usza Olech no wi cza, m.in. w gdyń -
skiej Ope ra cji Ża giel w 1974, wiel kim zlo cie ża glow ców
z oka zji 200-le cia Sta nów Zjed no czo nych w 1976 czy
ostat nim rej sie „Da ru Po mo rza” do fiń skie go por tu Kot -
ka w 1981 r. W 1982 ro ku, pod czas dzie wi czej po dró -
ży „Da ru Mło dzie ży” w re ga tach Tall Ships Ra ces na tra -
sie Fal mo uth – Li zbo na, brał udział w gło śnej ak cji ra -
to wa nia cięż ko po pa rzo ne go nie miec kie go że gla rza
z jach tu „Pe ter von Dan zig”, któ ra ura to wa ła że gla rzo -
wi ży cie. Woj ciech Wie te ska był człon kiem za ło gi no -
we go „Da ru” prak tycz nie we wszyst kich wiel kich po -

dró żach, z rej sem do oko ła świa ta w la tach 1987/1988
i opły nię ciem Przy ląd ka Horn. Po stę pu ją ca cho ro ba
wy eli mi no wa ła go jed nak z pły wa nia, a w 2004 ro ku
zmu si ła do przej ścia na ren tę. Zmarł 4 paź dzier ni -
ka 2015 ro ku w wie ku 68 lat. Po cho wa ny zo stał
na cmen ta rzu ło sto wic kim w Gdań sku.

POŻEGNANIA

O lu dziach mo rza mó wi się, że prze cho dzą na wiecz ną
wach tę. Chief ofi cer Ry szard Nad staw ny, tu taj na zie mi,
czy ra czej na mo rzu, peł nił swo je wach ty za wsze rze tel nie,
z peł nym od da niem, wy ko rzy stu jąc wie dzę, do świad cze -
nie i mą drość ży cio wą. Bo po za pro fe sjo na li zmem i od po -
wie dzial no ścią cha rak te ry zo wał go wła śnie fi lo zo ficz ny,
mą dry dy stans do pro ble mów i spraw współ cze sne go
świa ta. Po dob no nie ma lu dzi nie za stą pio nych, są jed nak
lu dzie, któ rych za stą pić trud no – do ta kich na le żał star szy
ofi cer na „Ho ry zon cie”. Sta rał się być czło wie kiem dru gie -
go pla nu, nie lu bił fle szy i ce le bry. ła god nym, wy ro zu -
mia łym uśmie chem kwi to wał i roz ła do wy wał sy tu acje
czę sto trud ne, stu dził roz bu dzo ne emo cje. 

Prze szedł twar dą szko łę na okrę tach Ma ry nar ki Wo jen -
nej – ku try tor pe do we i ra kie to we to by ła eli ta za łóg pły -
wa ją cych. W no wej służ bie – Wyż szej Szko le, póź niej
Aka de mii Mor skiej – prze pra co wał 32 la ta, 27 na stat -
kach szkol nych. Za czy nał od stat ków in stru men tal nych
„Ho ry zont” i „Ze nit”, póź niej „Dar Mło dzie ży” i „Ho ry -
zont II”, z któ rym był zwią za ny naj moc niej. Stał się ofi ce -
rem, ale i wy cho waw cą naj wyż szej pró by. Dzię ki nie mu
wie lu zro zu mia ło, czym jest na wi ga cja, służ ba, ży cie
w stat ko wej spo łecz no ści. Był przy tym czło wie kiem
o sze ro kich, wie lo kie run ko wych za in te re so wa niach,
wraż li wym ob ser wa to rem z fo to gra ficz ną pa sją. Po tra fił
zaj mu ją co mó wić o swo ich fa scy na cjach przy ro dą Ark ty -

ki. Wie lo krot nie na ma wia no Go, by wy brał z prze past ne -
go ar chi wum zdję cia ulu bio ne, z któ rych po wsta ła by au -
tor ska wy sta wa. Nie po wsta ła …. Bo cią gle by ły waż niej -
sze spra wy. Dzi siaj wie my, że na tu ry osta tecz nej.

Na Spits ber ge nie „Ho ry zont II” że gnał swo je go chief ofi -
ce ra opusz czo ną do po ło wy ban de rą. Na cmen ta rzu gar ni zo -
no wym Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni Oksy wiu w ostat niej
dro dze Ry szar do wi Nad staw ne mu to wa rzy szy li po przed ni
ka pi ta no wie „Ho ry zon ta II”, de le ga cja „Da ru Mło dzie ży”
z ko men dan tem i pocz tem sztan da ro wym wy sta wio nym
przez stu den tów, pra cow ni cy Dzia łu Ar ma tor skie go AMG.

Ryszard Nadstawny

Wojciech Wieteska
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Pro ble my zwią za ne z pol skim szkol nic twem mor skim
roz pa try wa ne by ły już w ro ku 1918 w, po wsta łym jesz -
cze przed od zy ska niem przez Pol skę nie pod le gło ści, Sto -
wa rzy sze niu Pra cow ni ków na Po lu Roz wo ju Że glu gi
„Ban de ra Pol ska”, prze kształ co nym na stęp nie w 1919 r.
w Li gę Że glu gi Mor skiej. Wśród człon ków za ło ży cie li
sto wa rzy sze nia by li kadm. Ka zi mierz Po ręb ski oraz inż.
An to ni Gar nu szew ski. Jed ną z wy tycz nych by ło stwo rze -
nie mor skie go szkol nic twa za wo do we go.

14 ma ja 1919 r. Sek cja Ma ry nar ki Mi ni ster stwa Spraw
Woj sko wych zo sta ła prze kształ co na w De par ta ment dla
Spraw Mor skich, któ re mu pod po rząd ko wa no ma ry nar kę
wo jen ną i han dlo wą, za gad nie nia ry bo łów stwa oraz
por tów. 

Sze fem zo stał kontr ad mi rał (póź niej wi ce ad mi rał) Ka -
zi mierz Po ręb ski, czło wiek ener gicz ny, świa tłe go umy słu
i du żej wie dzy fa cho wej, a przy tym wiel ki pa trio ta i en -
tu zja sta two rze nia pol skiej go spo dar ki mor skiej. Już 26
sierp nia 1919 r. wy zna czył ko mi sję dla usta le nia sta tu tu
Szko ły Mor skiej, jej or ga ni za cji i pro gra mów szko le nia.

Por. mar. inż. An to ni Gar nu szew ski, za trud nio ny
w Sek cji Eko no micz nej De par ta men tu dla Spraw Mor -
skich, otrzy mał 1 mar ca 1920 r. po le ce nie zor ga ni zo wa -
nia Szko ły Mor skiej. Ale że nad skraw kiem Bał ty ku,
do któ re go Pol ska uzy ska ła do stęp trak ta tem wer sal -
skim, znaj do wa ło się je dy nie mia stecz ko Puck i wieś
Gdy nia, sto sow ny gmach zna le zio no w Tcze wie, po ło żo -
nym sto sun ko wo naj bli żej mo rza i Gdań ska. 

SZkoŁA moRSkA W TCZEWIE
(1920–1930)

Trzeba było nie lada entuzjazmu i olbrzymiego optymizmu, żeby w roku 1920 rozpoczynać
szkolenie przyszłych kadr oficerów floty handlowej, gdy Polska nie posiadała ani jednego portu

morskiego i ani jeden statek handlowy nie pływał pod polską banderą. kraj był wyniszczony
wieloletnią niewolą i towarzyszącą jej rabunkową gospodarką państw zaborczych, wojną

światową, której fronty przesuwały się przecież również przez nasze ziemie, wreszcie toczącą się
jeszcze wojną z Rosją Sowiecką.

95 LAT SZKOłY MORSKIEJ

Adm. Kazimierz Porębski, 
inicjator utworzenia Szkoły Morskiej

Kmdr inż. Antoni Garnuszewski, dyrektor SM 
w latach 1920-1929 oraz PSM 1947-1949



17 czerw ca 1920 r. mi ni ster spraw woj sko wych gen.
dyw. Jó zef Le śniew ski pod pi sał akt utwo rze nia Szko ły
Mor skiej, dy rek to rem mia nu jąc in ży nie ra ma ry nar ki An -
to nie go Gar nu szew skie go, kie row ni kiem Wy dzia łu Me -
cha nicz ne go in ży nie ra tech no lo ga Ka zi mie rza Biel skie go.
Kie row ni kiem Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go zo stał kpt. ż. w.
Gu staw Kań ski, za jęć prak tycz nych – Ta de usz Ko kiń ski,
le ka rzem szko ły – dok tor med. Flo rian Hła sko, wy cho -
waw cą – ppor. ar ty le rii Jó zef Klej not -Tur ski. 15 lip ca
prze pro wa dzo no pierw sze eg za mi ny wstęp ne. Zgło si ło
się 111 kan dy da tów, za kwa li fi ko wa no 58 kan dy da -

tów: 40 na Wy dział Na wi ga cyj ny i 18 na Me cha nicz ny.
Nie ła twe po cząt ki pierw szej pol skiej uczel ni mor skiej

skom pli ko wa ła woj na pol sko -bol sze wic ka. Ci ze świe żo
przy ję tych kan dy da tów, któ rzy słu ży li w tym cza sie
w woj sku, ode szli ze swy mi od dzia ła mi na front, po zo -
sta łych ode sła no po cząt ko wo do To ru nia na krót kie
prze szko le nie, na stęp nie skie ro wa no w re jon Puc ka
i He lu. Pra cow ni cy eta to wi no wej szko ły zo sta li rów nież
od ko men de ro wa ni do in nych za dań. 

Zwol nie nie z woj ska ca łe go od dzia łu nie by ło pro ste
i do pie ro 22 paź dzier ni ka dy rek tor Gar nu szew ski za mel -
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Inauguracja pierwszego roku szkolnego w Tczewie – 8 grudnia 1920 r.

Uroczystość inauguracji pierwszego roku Szkoły Morskiej 8 grudnia 1920 r.
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Żaglowiec szkolny „Lwów”, zakupiony w 1920 r.
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do wał przy by cie uczniów, a 23 paź dzier ni ka 1920 r.
pierw sza pol ska Szko ła Mor ska roz po czę ła dzia łal ność
dy dak tycz ną. 

Mo ment otwar cia szko ły i uro czy ste go pod nie sie nia
ban de ry pol skiej na jej gma chu kadm. Po ręb ski wy zna -
czył na 8 grud nia. 

Z roz po czę ciem no we go ro ku 1920/1921 Szko ła Mor -
ska za czę ła przy go to wa nia do przej ścia pod wła dzę De -
par ta men tu Ma ry nar ki Han dlo wej Mi ni ster stwa Prze my -
słu i Han dlu. 14 li sto pa da 1921 r. za pa dła od po wied nia
uchwa ła Ra dy Mi ni strów, a od 1 stycz nia 1922 r. Szko ła
Mor ska sta ła się uczel nią ty pu cy wil ne go.

W 1923 ro ku mu ry uczel ni mor skiej opusz czał pierw -
szy rocz nik ab sol wen tów, pierw si ofi ce ro wie ma ry nar ki
han dlo wej wy kształ ce ni w pol skiej szko le i przez pol skich
wy kła dow ców. A wy da rze niem ro ku sta ła się po dróż
szkol ne go stat ku „Lwów” na dru gą pół ku lę – do Bra zy lii.

W li sto pa dzie 1927 ro ku Mi ni ster stwo Prze my słu
i Han dlu wy da ło dy plom ka pi ta na że glu gi wiel kiej Le -
ono wi Ru siec kie mu. Był to pierw szy ab sol went tczew -
skiej Szko ły Mor skiej, któ ry uzy skał dy plom mor ski naj -
wyż sze go stop nia – sta ło się to w chwi li, gdy pierw sza
fir ma ar ma tor ska Że glu ga Pol ska za ku pi ła pierw sze stat -
ki. Kpt. ż. w. Le on Ru siec ki ob jął pa ro wiec „Wil no”,
a „Ro bu ra I” dru gi ka pi tan „tczew ski” – por. ż. w. Zbi -

gniew Dey cza kow ski. W ma ju 1928 r. ab sol wen tem zo -
stał Ka rol Ol gierd Bor chardt, póź niej szy st. ofi cer „Da ru
Po mo rza”, wy kła dow ca Pań stwo wej Szko ły Mor skiej
w Gdy ni, zna ny pi sarz ma ry ni sta.

W 1928 r. rząd pod jął de cy zję o bu do wie w Gdy ni
kom plek su gma chów szkol nych, wśród któ rych po cze sne
miej sce zaj mo wać mia ły bu dyn ki Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej. 21 lip ca 1928 r. uro czy ste go po ło że nia ka mie -
nia wę giel ne go do ko nał pre zy dent RP Igna cy Mo ścic ki.

W stycz niu 1929 r. zo stał za twier dzo ny sta tut, któ ry
obo wią zy wał do wy bu chu woj ny. W § 1. Pań stwo wa
Szko ła Mor ska w Tcze wie zo sta ła okre ślo na ja ko szko ła
za wo do wa ty pu wyż sze go, ma ją ca na ce lu przy go to wa -
nie ofi ce rów spe cjal no ści po kła do wej i ma szy no wej dla
Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej. Pod nio sło to znacz nie
ran gę i zna cze nie szko ły i, w po łą cze niu z ko niunk tu rą
go spo dar czą oraz roz bu do wą pol skiej flo ty han dlo wej,
przy czy ni ło się do zwięk sze nia jej atrak cyj no ści. 

Ostat ni rok szkol ny w Tcze wie Szko ła Mor ska roz po -
czy na ła już pod no wym kie row nic twem. 1 sierp nia 1929
r. inż. A. Gar nu szew ski zo stał na wła sną proś bę prze nie -
sio ny na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Tech nicz ne go
Urzę du Mor skie go w Gdy ni. Dy rek to rem Szko ły Mor skiej
mia no wa no kmdra Ada ma Mo hu cze go, peł nią ce go do -
tąd czyn ną służ bę w Ma ry nar ce Wo jen nej.



5 3 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

47G R U D Z I E Ń 2 0 1 5

Pierwsi pracownicy SM w Tczewie, zdjęcie z 1924 r. Stoją od lewej: kpt. ż. w. Stanisław Dłuski, kpt. ż. w. Antoni Ledóchowski, Aleksander
Maresz, dr Aleksy Majewski, inż. Witold Komocki, Tadeusz Kokiński. Siedzą od lewej: inż. Kazimierz Bielski, kpt. ż. w. Mamert Stankiewicz,

inż. Antoni Garnuszewski, kpt. ż. w. Gustaw Kański, kpt. mar. Jan Roiński.

Siedziba Szkoły Morskiej w Tczewie w latach 1920-1930. Fot. zbiory NAC
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8 grud nia te go ro ku Pań stwo wa Szko ła Mor ska w Gdy -
ni ob cho dzi ła po trój ną uro czy stość: po świę ce nie no we -
go gma chu szkol ne go, no we go sztan da ru szkol ne go,
ofia ro wa ne go przez wła dze miej skie Tcze wa i dzie się cio -
le cie ist nie nia. W pięk nej au li zgro ma dzi li się licz nie za -
pro sze ni go ście, z wi ce mi ni strem prze my słu i han dlu Jó -
ze fem Ko żu chow skim na cze le. Po na bo żeń stwie ks. bp
Sta ni sław Oko niew ski do ko nał po świę ce nia no we go
sztan da ru. Na stęp nie de le ga cja władz miej skich Tcze wa
sztan dar ten prze ka za ła wi ce mi ni stro wi Ko żu chow skie -
mu, da jąc wy raz szcze re mu ża lo wi, z ja kim mia sto Tczew
że gna je dy ną w Pol sce Szko łę Mor ską, któ rą w swo ich
mu rach go ści ła. Wi ce mi ni ster Ko żu chow ski ude ko ro wał
sztan dar Zło tym Krzy żem Za słu gi i wrę czył dy rek to ro wi
szko ły kmdr. Ada mo wi Mo hu cze mu.

W ro ku szkol nym 1936/1937 za szły po waż ne zmia ny
na głów nych sta no wi skach. Dy rek to rem zo stał Wła dy -
sław Ko sia now ski, a sta no wi sko in spek to ra, czy li za stęp -
cy dy rek to ra, ob jął – po wie lo let nim in spek to rze kpt.

Gu sta wie Kań skim – ab sol went SM Sta ni sław Ko sko,
któ ry po po wro cie „Da ru Po mo rza” z po dró ży do oko ła
świa ta otrzy mał dy plom ka pi ta na że glu gi wiel kiej.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 12 lip ca 1937 r. po -
sta wi ło Pań stwo wą Szko łę Mor ską w Gdy ni w rzę dzie za -
kła dów na uko wych wyż szych i aka de mic kich. Ran ga ta
nie wąt pli wie przy cią ga ła kan dy da tów. Do dat ko wą za -
chę tą dla wstę pu ją cych na Wy dział Me cha nicz ny, któ ry
chy ba nie cie szył się du żą po pu lar no ścią wśród mło dzie -
ży ze wzglę du na więk szy za kres na uki i trud niej sze wa -
run ki pra cy, mia ła być na stę pu ją ca in for ma cja, po da wa -
na we wszyst kich ko lej nych in for ma to rach o szko le: „Ab -
sol wen ci Wy dzia łu Me cha nicz ne go po speł nie niu wa run -
ków wy mie nio nych w art. 7 usta wy o przed mio cie ty tu łu
in ży nie ra (Dz. U. RP, nr 90 z 1922 r. poz. 823), mo gą
uzy skać ty tuł in ży nie ra me cha ni ka”.

Zmie nił się też sys tem prak tyk. Ucznio wie wstęp ne go
kur su Wy dzia łu Me cha nicz ne go nie mie li od tąd od by wać
pierw szej prak ty ki na ża glow cu, a zgod nie ze swo ją spe -

Siedziba Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej.
Lata 30. ub. wieku.

PAŃSTWoWA 
SZkoŁA moRSkA W GdYNI

(1930–1939)

27 ma ja 1930 r. dy rek cja Szko ły mor skiej prze nio sła się do bu dyn ku w Gdy ni, przy szo sie Gdań -
skiej, jak wów czas jesz cze na zy wa ła się uli ca mor ska. A 13 lip ca 1930 r. od by ła się uro czy stość
pod nie sie nia ban de ry i po świę ce nia no we go szkol ne go stat ku, w któ rej uczest ni czy ło aż trzech

ów cze snych mi ni strów.

W lipcu 1928 r. prezydent RP Ignacy Mościcki uroczyście
wmurował pierwszą cegłę, rozpoczynając w ten symboliczny

sposób budowę Szkoły Morskiej, która gotowa była 
po dwóch latach.
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Kmdr por. Władysław Kosianowski, 
dyrektor PSM w latach 

1936-1937

Kmdr inż. Adam Mohuczy, 
dyrektor SM w Tczewie w 1929 r. 

i PSM w Gdyni w latach 1930-1936

Kpt. ż. w. Stanisław Kosko,
dyrektor PSM w Gdyni w latach

1937-1939

cjal no ścią w warsz ta tach szkol nych oraz na stat kach han -
dlo wych, ja ko człon ko wie za ło gi ma szy no wej: try me rzy,
pa la cze i, po pew nym okre sie pły wa nia, sma row ni cy.
Ten sys tem szko le nia prak tycz ne go był naj ko rzyst niej szy
i naj lo gicz niej szy. A mógł zo stać zre ali zo wa ny dzię ki co -
raz lep szej pol skiej kon dy cji go spo dar ki mor skiej: pol ska
flo ta han dlo wa li czy ła 38 stat ków, z cze go 16 po sia da ła

Że glu ga Pol ska, Po lbryt – osiem, GAL – pięć trans atlan ty -
ków, Pol ska rob – pięć to wa ro wych „Ro bu rów”; spół ki
pry wat ne mia ły czte ry stat ki. W bu do wie by ło osiem jed -
no stek, a por to wych by ło 115.

W ro ku szkol nym 1938/1939 po wstał no wy wy dział:
Trans por tu i Ad mi ni stra cji Mor skiej.

Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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Wizyta marynarzy norweskich w Państwowej Szkole Morskiej 
w Gdyni, w pierwszym rzędzie, czwarty z lewej - kmdr Adam

Mohuczy (sierpień 1932).

Pływalnia PSM, 1935 r.
Fo

t.
 z

bi
or

y 
N

A
C

Uczniowie PSM podczas nauki wiązania węzłów żeglarskich.
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„Dar Pomorza”, 1936 r.
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Uroczystość poświęcenia nowego żaglowca „Dar Pomorza”, rok 1930.

Kapitan żaglowca Konstanty Maciejewicz.
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W pierw szych dniach wrze śnia po miesz cze nia Pań stwo wej
Szko ły Mor skiej zo sta ły za mie nio ne na szpi tal. Prze wo żo no
tam ran nych, któ rych nie mógł po mie ścić szpi tal woj sko wy
w Ba bim Do le.

Na po kła dzie „Da ru Po mo rza” 18 sierp nia 1939 r.
znaj do wa ło się 28 człon ków sta łej za ło gi, 112 uczniów
i kan dy da tów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go oraz 36 jun -
gów. Ko men dan tem był w dal szym cią gu kpt. ż. w. Kon -
stan ty Ko wal ski, I ofi ce rem kpt. ż. w. Ka rol Bor chardt.

Wyj ście „Da ru Po mo rza” w rejs ćwi czeb ny zgod ne by ło
z ge ne ral nym pla nem ewa ku acyj nym Pol skiej Ma ry nar ki
Han dlo wej, któ ry prze wi dy wał po zo sta wie nie je dy nie
ma łej czę ści to na żu han dlo we go na wy brze żu pol skim
oraz kil ku stat ków na Bał ty ku i wy sła nie wszyst kich po zo -
sta łych do por tów fran cu skich i bry tyj skich. Stąd też ta ki
kom plet uczniow skiej za ło gi na stat ku szkol nym w sierp -
niu 1939 r. 25 sierp nia 1939 r. „Dar Po mo rza” sta nął
na re dzie Oxelösund. Ko men dant, za ło ga i ucznio wie na -
słu chi wa li pil nie wie ści ra dio wych z kra ju. 1 wrze śnia ra -
dio podało wia do mość, że Niem cy na pa dli na Pol skę.

Ża glo wiec zo stał in ter no wa ny w Szwe cji, część za ło gi
i uczniów wró ci ła do kra ju, resz ta prze do sta ła się
do Wiel kiej Bry ta nii. Tam De par ta ment Mor ski Rzą du
RP na Uchodź stwie zor ga ni zo wał kur sy do kształ ca ją ce
dla uczniów PSM. Szko ła ta no si ła nie ofi cjal ną na zwę
Pań stwo wa Szko ła Mor ska w Gdy ni, stu den ci re da go wa -

li i wy da wa li pi sem ko „Znów ra zem”, na za koń cze nie
ro ku ma sze ro wa li przed sztan da rem szko ły. Jesz cze
w grud niu 1939 roz po czę to kur sy kwa li fi ka cyj ne dla ofi -
ce rów, uczniów PSM i ma ry na rzy naj pierw w So -
uthamp ton, na stęp nie w Lon dy nie. łącz nie wy kształ co -
no bli sko 297 ofi ce rów PMH. W 1942 prze dru ko wa no
dla uczniów pod ręcz ni ki, wy da wa ne przez PSM w Gdy -
ni. W Lan dy wo od -Lil ford zor ga ni zo wa no, pod kie row -
nic twem K. Bor chard ta, Gim na zjum i Li ceum Mor skie.

CZAS WoJNY 
(1939–1945)

W czasie wojny PSm była jedyną polską uczelnią, która kontynuowała nauczanie na emigracji,
zorganizowane przez ministerstwo Przemysłu i Handlu Rządu RP na uchodźstwie.

Siedziba Szkoły Morskiej w Southampton w Wielkiej Brytanii

Kpt. ż. w. Antoni Zieliński 
dyrektor Szkoły Morskiej

Londyn-Southampton 
w latach 1940-1944

Kpt. ż. w. Karol Olgierd Borchardt 
dyrektor Gimnazjum i Liceum

Morskiego w Landywood 
w latach 1945-1946
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7 grud nia 1945 r. od był się po raz pierw szy apel po -
le głych. O go dzi nie 17.00 do au li wkro czy li ucznio wie
i za pro sze ni go ście. Or kie stra Ma ry nar ki Wo jen nej ode -
gra ła „Marsz ża łob ny” Cho pi na, krót kie prze mó wie nie
wy gło sił dy rek tor kpt. Ma cie je wicz, na stęp nie ode zwa ły
się wer ble. Inż. Hen ryk Pa rzy chow ski (abs. Wy dzia łu
Me cha nicz ne go 1939) od czy tał li stę tych, któ rzy ode szli
na wiecz ną wach tę. Od po wia dał mu uczeń III kur su.
Na dłu giej li ście po le głych by li bo ha te ro wie Oksy wia,

Po wsta nia War szaw skie go, żoł nie rze ar mii pod ziem nej,
ma ry na rze, któ rzy zgi nę li w wal kach na mo rzu. Pod nio -
słą i wzru sza ją cą uro czy stość, po wta rza ną od te go dnia
przez wie le ko lej nych lat, za koń czy ło ode gra nie hym nu
pań stwo we go.

Od 1947 do 1954 r. dzia łal ność re or ga ni za cyj na
w wy ko na niu pań stwa „bu du ją ce go so cja lizm” przy po -
mi na ła ka ru ze lę. Naj pierw za bra no z Gdy ni i prze nie sio -
no do Szcze ci na Wy dział Na wi ga cyj ny (oraz ża glo wiec

PAŃSTWoWA SZkoŁA moRSkA 
(1945–1969)

1 kwiet nia 1945 wró cił do Gdy ni kpt. kon stan ty ma cie je wicz, wkrót ce za nim pierw si wy kła -
dow cy. W paź dzier ni ku od by ły się eg za mi ny wstęp ne, z po nad 1000 kan dy da tów przy ję to 67

na Wy dział Na wi ga cyj ny i 68 na me cha nicz ny, a PSm roz po czę ła dzia łal ność w opar ciu o przed -
wo jen ny sta tut i pro gra my. kształ ci ła ofi ce rów dla PmH na Wy dzia le Na wi ga cyj nym i me cha nicz -

nym. Przyj mo wa no kan dy da tów po ma łej ma tu rze, na uka trwa ła trzy la ta. 

�

Zajęcia w Techniku Mechanicznym, rok 1953.
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„Dar Po mo rza”), po zo sta wia jąc tyl ko Wy dział Me cha -
nicz ny. Sym bo lem tych zmian był no wo mia no wa ny dy -
rek tor: 1 stycz nia 1949 ro ku zo stał nim Jó zef Bog dań -
ski – pre zes Spół dziel ni Ko mi nia rzy, ni gdy wcze śniej nie -
zwią za ny ani z go spo dar ką mor ską, ani ze szkol nic twem.
Obo wiąz ki swe peł nił na szczę ście je dy nie do sierp -
nia 1949 r. Ko lej nym dy rek to rem zo stał mgr Mie czy sław
Ju re wicz, do świad czo ny wie lo let ni pe da gog. 

W 1949 trzy let ni cykl na ucza nia za stą pio no dwu let -
nim, wstęp ne szko le nie od by wa ło się w Szko le Jun gów
Pań stwo we go Cen trum Wy cho wa nia Mor skie go.
W 1951 Szko ła Jun gów zo sta ła zli kwi do wa na, w miej sce
PSM utwo rzo no 5-let nie Tech ni kum Mor skie Me cha -
nicz ne. Na bór pro wa dzo no wśród kan dy da tów po siód -
mej kla sie szko ły pod sta wo wej. W 1953 zli kwi do wa no
Tech ni kum Mor skie w Szcze ci nie, Wy dział Na wi ga cyj ny
wró cił do Gdy ni. 1.06.1954 przy wró co na zo sta ła tra dy -
cyj na na zwa: Pań stwo wa Szko ła Mor ska.

Z po cząt kiem 1956 r. za czął doj rze wać pro jekt prze -
kształ ce nia PSM w szko łę ty pu po ma tu ral ne go i za pa dła
de cy zja o przej ściu na na bór mło dzie ży po ma tu rze,
z jed no cze sną zmia ną okre su na ucza nia na trzy ipół let ni.
Aby unik nąć nad mia ru ab sol wen tów, wstrzy ma no
na dwa la ta re kru ta cję.

Po raz pierw szy w hi sto rii Szko ły Mor skiej, w 1956 r.
dy plo my otrzy ma li ab sol wen ci Wy dzia łu Elek trycz ne go.
Szko ła za si li ła tym sa mym ofi cer ską ka drę pol skiej flo ty
han dlo wej ludź mi o no wych, po szu ki wa nych na stat -
kach, spe cjal no ściach. Na re ak ty wo wa nie – już w ra -
mach po ma tu ral nej Pań stwo wej Szko ły Mor skiej – Wy -
dzia łu Elek tro me cha nicz ne go i Ra dio we go trze ba by ło
cze kać jesz cze pa rę lat.

W ro ku szkol nym 1967/1968 utwo rzo no Wy dział Ad -
mi ni stra cyj no -Go spo dar czy, ma ją cy szko lić przy szłych
in ten den tów i och mi strzów. Tym sa mym PSM na wią za -
ła do przed wo jen nej tra dy cji, gdyż w ro ku 1938 otwar -
to wy dział o po dob nym pro fi lu. Pro ces dy dak tycz ny co -
raz bar dziej przy po mi nał tok na ucza nia w wyż szych
uczel niach tech nicz nych. W ro ku 1967/1968 Szko ła
Mor ska po sia da ła ogó łem 710 uczniów (Wy dział Na wi -
ga cyj ny – 217, Me cha nicz ny – 217, Ra dio wo -Elek trycz -
ny – 196, Ad mi ni stra cyj no -Go spo dar czy – 40, Wy dział
Za ocz ny – 40). Sta ły per so nel dy dak tycz ny li czył 51
osób. Do te go do cho dzi ło sze ściu wy cho waw ców, 52
oso by sta łej za ło gi trzech stat ków szkol nych, 78 osób
per so ne lu ad mi ni stra cyj ne go (27 umy sło wych i 51 pra -
cow ni ków fi zycz nych) oraz 15 osób za trud nio nych
w Stu dium Woj sko wym Szko ły.

Mgr Mieczysław Jurewicz, dyrektor w latach 1949-1967.
Kpt. ż. w. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, 

dyrektor PSM w latach 1945-1947.
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21 wrze śnia 1969 r. nad szedł dzień uro czy stej in au gu -
ra cji pierw sze go ro ku aka de mic kie go Wyż szej Szko ły
Mor skiej w Gdy ni. Wie czo rem po przed nie go dnia od był
się apel po le głych, w któ rym uczest ni czył mi ni ster J. Szo -
pa. 21 wrze śnia zaś, na na brze żu Po mor skim, przed za -
cu mo wa ny mi tam stat ka mi szkol ny mi: „Dar Po mo rza”,
„Jan Tur lej ski”, „Ze nit” i „Ho ry zont” sta nę ły od dzia ły
stu den tów w ga lo wych mun du rach. 22 lu te go 1974 ro -
ku w Stocz ni Szcze ciń skiej im. Adol fa War skie go od by ło
się wo do wa nie stat ku szkol no -to wa ro we go „An to ni Gar -
nu szew ski” (na zwa ne go ku czci pierw sze go dy rek to ra
pol skiej Szko ły Mor skiej w Tcze wie).

Wyż sza Szko ła Mor ska w pierw szej fa zie swe go ist nie -
nia by ła uczel nią za wo do wą i ab sol wen ci otrzy my wa li
ty tu ły in ży nier skie. Po okrzep nię ciu i zgro ma dze niu od -
po wied niej ka dry na uko wo -dy dak tycz nej rek to rzy
w Gdy ni i w Szcze ci nie wy stą pi li o przy zna nie pra wa
kształ ce nia na po zio mie ma gi ster skim. W 1978 ro ku
w Wyż szej Szko le Mor skiej ob ra do wa ła mi ni ste rial na ko -
mi sja ds. stu diów ma gi ster skich w wyż szych szko łach
mor skich w Gdy ni i Szcze ci nie, prze wod ni czył prof. dr
inż. Je rzy Do erf fer z Po li tech ni ki Gdań skiej. Po ana li zie
pro gra mów na ucza nia, te ma tów i po zio mu wy ko nywa -
nych prac dy plo mo wych po sta no wio no, iż po cząw szy
od 1979 ro ku moż na wy da wać ab sol wen tom obu wyż -
szych szkół mor skich dy plo my ma gi stra in ży nie ra od po -
wied niej spe cjal no ści. 

Pod czas uro czy sto ści wrę cze nia dy plo mów ab solwen -
tom Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go 19 mar ca 1977 r., po raz
pierw szy w hi sto rii WSM, w gro nie dy plo man tów by ło
pięć ko biet.

Pod czas in au gu ra cji ro ku aka demic kie go 9 paź dzier ni -
ka 1977 ro ku rek tor WSM prof. dr kpt. ż. w. Da niel Du da
za pro pono wał, aby si ła mi pol skiej mło dzie ży, przy wspar -
ciu ca łe go spo łe czeń stwa, zbu do wać no wy szkol ny ża glo -
wiec. 28 stycz nia 1978 ro ku na fo rum Wo je wódz kiej Kon -
fe ren cji Par tyj nej w Gdań sku pod ję to po now nie ten te mat.

13 grud nia 1978 ro ku zo sta ła uro czy ście otwar ta Sa -
la Tra dy cji Wyż szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni, czy li szkol -
ne mi ni mu zeum, gro ma dzą ce eks po na ty, wy szpe ra ne
w ar chi wach lub ofia ro wa ne przez pra cow ni ków i ab sol -
wen tów pol skiej Szko ły Mor skiej w Tcze wie i Gdy ni.

Z tej oka zji sta wi li się licz nie przede wszyst kim naj star si
ab sol wen ci.

Wio sną 1979 ro ku, zgod nie z de cy zją Ko mi sji ds. Stu -
diów Ma gi ster skich, roz po czę ły się eg za mi ny dy plo mo -
we na Wy działach: Na wi ga cyj nym, Me cha nicz nym
i Elek trycz nym. Po raz pierw szy w, pra wie sześć dzie się -
cio let niej, hi sto rii pol skie go szkolnic twa mor skie go, ab -
sol wen ci otrzy ma li dy plo my ma gi strów in ży nie rów od -
po wied nich spe cjal no ści.

Po mysł stwo rze nia la bo ra to rium astro na wi ga cji po -
wstał w la tach 60. Apa ra tu rę ZKP-1 (pro duk cji Carl Ze -
iss Je na) za ku pi ła w 1969 Wyż sza Szko ła Mor ska. Ini cja -
to ra mi by li: kpt. ż. w. Mi ro sław Jur dziń ski – wy kła dow -
ca astro na wi ga cji oraz dr An drzej Li sic ki i kpt. ż. w. Boh -
dan Bo row ski – kie row ni cy Ze spo łu Na uty ki Wy dzia łu

WYŻSZA SZkoŁA moRSkA 
(1969–2001)

Pierw szo pla no wym za gad nie niem był pro blem po zy ska nia na uczy cie li aka de mic kich zwłasz cza
dla Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go – do tych czas bo wiem w Pol sce nie by ło moż li we zdo by cie dok to ra -
tu, ani tym bar dziej ha bi li ta cji, z prak tycz nej na uty ki czy z za gad nień na wi ga cji lub eks plo ata cji
stat ków. Pierw szym dzie ka nem Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go zo stał da niel du da – pierw szy w pol -

skiej flo cie ka pi tan z ty tu łem dok to ra na uk eko no micz nych, mia no wa ny na sta no wi sko do cen ta.
dwa la ta póź niej, de cy zją mi ni stra że glu gi, 8 mar ca 1972 ro ku zo stał rek to rem Wyż szej Szko ły

mor skiej w Gdy ni.

Wymiana szyldu uczelni
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Na wi ga cyj ne go. Wo bec bra ku wła ści we go po miesz cze -
nia w 1971 Ze spół Na uty ki zde cy do wał o pro wi zo rycz -
nej in sta la cji apa ra tu ry w au li bu dyn ku przy al. Zjed no -
cze nia. 

W miej scu daw ne go warsz ta tu Aka de mic kie go Klu bu
Mor skie go 14.10.1979 od da ne zo sta ło do użyt ku Pla -
ne ta rium im. A. Le dó chow skie go (apa ra tu ra za ku pio -
na 10 lat wcze śniej, z bra ku po miesz czeń prze le ża ła
w au li i na za ję cia z astro na wi ga cji stu den ci Wy dzia łu
Na wi ga cyj ne go do jeż dża li raz na se mestr do pla ne ta -
rium we From bor ku). Płó cien ną ko pu łę o śred ni cy 6 m
(imi ta cja nie ba) na me ta lo wym ste la żu, pod łą cze nia
elek trycz ne oraz drew nia ną osło nę apa ra tu ry wy ko na li
w czy nie spo łecz nym pra cow ni cy Wy dzia łu Na wi ga cyj -
ne go. 

Wy da rze nia, któ re wstrzą snę ły Pol ską Lu do wą
w sierp niu 1980 ro ku, po ru szy ły rów nież WSM.
Na uczel ni już bar dzo wcze śnie ogło szo no po par cie dla
strajku ją cych stocz niow ców.

Po dob nie jak pra cow ni cy Wyż szej Szko ły Mor skiej,
tak i stu den ci za czę li uczest ni czyć w two rze niu no we go
związ ku. Za raz na po cząt ku ro ku aka de mic kie go, w po -
ło wie li sto pa da 1980 ro ku, na te re nie uczel ni dzia ła ły
już nie jed na (jak do tych czas i „je dy nie słusz na”), lecz
dwie or ga ni za cje stu denc kie: pierw sza – So cja li stycz ny

Zwią zek Stu den tów Pol skich i dru ga – Nie za leż ny Zwią -
zek Studen tów, któ ry za zgo dą rek to ra funk cjo no wał le -
gal nie, choć nie for mal nie; w po ło wie li sto pa da na le ża -
ło do nie go już 150 stu den tów.

W cza sie, gdy „Dar Po mo rza” od by wał ostat nią już
w swej dłu go let niej ka rie rze let nią kam pa nię że glar ską,
pod do wódz twem ko men dan ta kpt. ż. w. Ta de usza
Olech no wi cza, w WSM w Gdy ni przeprowadzone
zostały 15 ma ja 1981 ro ku pierw sze de mo kra tycz ne
wy bo ry rek to ra, któ ry zo stał wy ło nio ny już w pierw szej
tu rze. Zo stał nim doc. dr inż. Mi ko łaj Ko stec ki. 

12 li sto pa da 1981 ro ku, z udzia łem kil ku ty się cy go -
ści z ca łej Pol ski, od by ło się uro czy ste wo do wa nie no -
we go stat ku szkol ne go – „Da ru Mło dzie ży”. Mat ką
chrzest ną zo sta ła He le na Jur kie wi czo wa, żo na pierw sze -
go że gla rza Rze czy po spo li tej kpt. ż. w. Ka zi mie rza Jur -
kie wi cza, wy cho waw cy kil ku dzie się ciu po ko leń przy -
szłych ofi ce rów flo ty han dlo wej. 

Ka den cja no wych władz WSM, wy bra nych w pierw -
szych de mo kra tycz nych wy bo rach, nie trwa ła dłu go. 13
grud nia 1981 ro ku zo stał bo wiem wpro wa dzo ny w PRL
stan wo jen ny. Od wo ła ny zo stał rek tor Mi ko łaj Ko stec ki,
w je go miej sce wła dze mia no wa ły doc. dr. kpt. ż. w.
Wła dy sła wa Ry ma rza, a prze rwa w dzia łal no ści Wyż szej
Szko ły Mor skiej, spo wo do wa na wpro wa dze niem sta nu
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Otwarcie Sali Tradycji WSM 13 grudnia 1978 r. Wodowanie „Daru Młodzieży” z bocznej pochylni Wydziału
Montażu Kadłubów 12 listopada 1981 roku.

Kpt. ż. w. Władysław Rymarz,
rektor od 15.12.1981 do 1984

Prof. dr Bohdan Kowalczyk,
rektor w latach 1969-1972

Prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda,
rektor w latach 1972-1981

Doc. dr inż. Mikołaj Kostecki,
rektor od maja 1981 do stanu

wojennego
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wo jen ne go, trwa ła do trze ciej de ka dy stycz nia 1982 ro -
ku. 

4 lip ca od by ła się uroczy stość pod nie sie nia ban de ry
na no wym ża glow cu „Dar Mło dzie ży”. Przy akom pa nia -
men cie świ stów bos mań skich gwizd ków i I dźwię kach
hym nu na ro do we go ogrom na bia ło -czer wo na ban de ra
za ło po ta ła na sil nym wie trze, a z flagsz to ku sę dzi wej fre -
ga ty „Dar Po mo rza” po wo li spły nę ła w dół hi storycz na
ban de ra – sta ła się, wraz ze stat kiem, już tyl ko mu ze al -
nym eks po na tem.

W ma ju 1984 ro ku w Wyż szej Szko le Mor skiej od by -
ły się ko lej ne wy bo ry rek to ra, któ rym zo stał prof. dr
hab. Piotr Ję drze jo wicz. Był nim dwie ka den cje.

W li sto pa dzie 1984 r. prof. Piotr Ję drze jo wicz pod pi -
sał z rek to rem prof. Chen Xi qunem umo wę o współ pra -
cy po mię dzy Wyż szą Szko łą Mor ską w Gdy ni a In sty tu -
tem Mor skim w Szan gha ju – to in sty tu cjo nal ne part ner -
stwo trwa na dal. 

Dwa wy czy ny naj bar dziej no bi li tu ją ża glo wiec – rejs do -
oko ła świa ta i przej ście wo kół przy ląd ka Horn. Po nie waż
„Dar Po mo rza” speł nił te wa run ki w dwóch swo ich słyn -
nych po dró żach: do oko ła świa ta w la tach 1934/1935
i wo kół Ame ry ki Po łu dnio wej zi mą 1936/37, wła dze WSM
po sta no wi ły, że „Dar Mło dzie ży” do ko na obu wy czy nów
w jed nej po dró ży. Wy ko rzy sta no przy tym fakt za pro sze -
nia jed nost ki do Au stra lii, skąd na Horn był już tyl ko je den
skok. W rejs ten ża glo wiec, pod do wódz twem kpt. ż. w.
Lesz ka Wik to ro wi cza, wy szedł 3 sierp nia 1987 r. 

1 grud nia 1989 ro ku no wym rek to rem zo stał prof. dr
hab. inż. Jó zef Li sow ski, do tych cza so wy dy rek tor In sty -
tu tu Au to ma ty ki Okrę to wej oraz przed sta wi ciel uczel ni
w Ra dzie Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

W czerw cu 1995 r. od by ło się Pierw sze Sym po zjum
Na wi ga cyj ne, któ re przy ję ło po tem na zwę TransNav.
Ini cja to rem, a za ra zem prze wod ni czą cym Ko mi te tu Or -
ga ni za cyj ne go, był kie row nik Ka te dry Na wi ga cji i pro -
dzie kan ds. na uko wych na Wy dzia le Na wi ga cyj nym
prof. Mi chał Ho lec.

18 kwiet nia 1996, w wy ni ku ko lej nych wy bo rów,
rek to rem zo stał prof. dr hab. inż. Piotr Przy by łow ski,
wy bra ny po now nie w 1999 r.

Wy dział Na wi ga cyj ny WSM w Gdy ni, ja ko pierw szy
w uczel ni, 8 lip ca 1998 otrzy mał cer ty fi kat ja ko ści

ISO 9001:1994, nada ny przez Pol ski Re jestr Stat ków.
Czte ry mie sią ce póź niej Cen tral na Ko mi sja do Spraw Ty -
tu łu Na uko we go i Stop ni Na uko wych przy zna ła Wy -
dzia ło wi Ad mi ni stra cyj ne mu upraw nie nia do nada wa -
nia stop nia na uko we go dok to ra na uk eko no micz nych
w za kre sie to wa ro znaw stwa.

Se nat WSM w Gdy ni uchwa lił 27 ma ja 1999 r. wy co -
fa nie z eks plo ata cji i sprze daż dwóch stat ków in stru -
men tal nych „Ho ry zont” i „Ze nit”, a 28 kwiet nia 2000
od by ło się uro czy ste pod nie sie nie ban de ry na stat ku ba -
daw czo -szko le nio wym „Ho ry zont II”, z udzia łem rek to -
ra prof. Pio tra Przy by łow skie go. Mat ką chrzest ną zo sta -
ła Han na Gron kie wicz -Waltz – wów czas pre zes NBP,
pierw szym ka pi ta nem – kpt. ż. w. mgr inż. Ju lian Wit -
kow ski – wie lo let ni do wód ca stat ku „Ho ry zont”. Sta tek
prze bu do wa no w Gdań skiej Stocz ni Re mon to wej im. Jó -
ze fa Pił sud skie go, głów nym pro jek tan tem zo stał mgr
inż. ar chi tekt Wło dzi mierz Szcze pań ski.

W ro ku 2000 Se nat wy ra ził zgo dę na przy stą pie nie
Wyż szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni do Mię dzy na ro do we -
go Sto wa rzy sze nia Wyż szych Uczel ni Mor skich (IAMU).

W 2001 Cen tral na Ko mi sja do Spraw Ty tu łu Na uko -
we go i Stop ni Na uko wych przy zna ła Wy dzia ło wi Me -
cha nicz ne mu upraw nie nia do nada wa nia stop nia na -
uko we go dok to ra na uk tech nicz nych w dys cy pli nie: bu -
do wa i eks plo ata cja ma szyn.

Prof. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz, rektor w latach

1984-1989

Prof. dr hab. Józef Lisowski,
rektor w latach 1989-1996

Prof. dr hab. inż. Piotr
Przybyłowski, rektor w latach

1996-2002

Prezydent Gdyni Franciszka Cegielska (była asystentka Wydziału
Mechanicznego WSM) na pokładzie „Daru Młodzieży”, 

wrzesień 1998.
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W na stęp nym ro ku, w ko lej nych wy bo rach, tym ra -
zem już w Aka de mii Mor skiej, rek to rem zo stał prof. dr
hab. inż. Jó zef Li sow ski, któ ry zwy cię żył tak że w na stęp -
nych wy bo rach.

W 2004 r. Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na po zy -
tyw nie za opi nio wa ła kie ru nek ma gi ster ski z na wi ga cji
na Wy dzia le Na wi ga cyj nym, wy dział otrzy mał też zgo -
dę na utwo rze nie stu diów ma gi ster skich na kie run ku
trans port. W tym sa mym ro ku Cen tral na Ko mi sja

do Spraw Ty tu łu i Stop ni Na uko wych upraw ni ła Wy -
dział Elek trycz ny do nada wa nia ty tu łu dok to ra na uk
tech nicz nych w dys cy pli nie elek tro tech ni ka.

W 75. rocz ni cę pod nie sie nia ban de ry pol skiej na „Da -
rze Po mo rza”, w lip cu 2005 r., pro boszcz pa ra fii Św.
Ro dzi ny ks. Piotr To po lew ski prze ka zał rek to ro wi Aka -
de mii Mor skiej prof. Jó ze fo wi Li sow skie mu oł tarz, któ ry
to wa rzy szył fre ga cie we wszyst kich po dró żach od 1930
do 1949 ro ku. Usu nię ty w paź dzier ni ku 1949, ura to wa -

AkAdEmIA moRSkA 
(2001–2015)

24 ma ja 2001 r., uchwa łą Se na tu WSm w Gdy ni, za twier dzo no na zwę Aka de mia mor ska w Gdy ni,
a 8 grud nia, w dniu Świę ta Szko ły, rek tor prof. Piotr Przy by łow ski ogło sił, iż de cy zją Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z 5 grud nia 2001 ro ku Wyż sza Szko ła mor ska sta ła się Aka de mią mor ską.

Proboszcz parafii Św. Rodziny ks. Piotr Topolewski przekazuje rektorowi AMG prof. Józefowi Lisowskiemu ołtarz z „Daru Pomorza”. 
Fot. Tomasz Degórski.
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ny zo stał przez Le ona Tu rzyń skie go, kraw ca PSM – naj -
pierw oł tarz ukrył w bun krze opa ło wym szko ły, po tem,
pod ko niec lat 60. we wła snym do mu, a w 1986 r.
prze ka zał ks. pro bosz czo wi. Z rąk rek to ra oł tarz wró cił
na sta tek, ja ko wy raz sza cun ku dla prze szło ści i wia ry
przod ków. 

Po mo der ni za cji, współ fi nan so wa nej przez Urząd
Mia sta, w ma ju 2006 r. zo sta ło otwar te Pla ne ta rium
Aka de mii Mor skiej (dzia ła ją ce od 1979 r.) Dzię ki sta ra -
niom dr. Wal de ma ra Kró la z Fun da cji Roz wo ju WSM
oraz rek to ra prof. Jó ze fa Li sow skie go, dzie ka na Wy dzia -
łu Na wi ga cyj ne go prof. Mi cha ła Ho le ca oraz kie row ni -
ka Ka te dry Na wi ga cji prof. Ada ma We in tri ta po now nie
zo sta ło udo stęp nio ne pu blicz no ści i uczniom gdyń skich
szkół. 

W ro ku 2008 rek to rem Aka de mii Mor skiej zo stał
prof. dr hab. inż. Ro mu ald Cwi le wicz, by ły dzie kan Wy -
dzia łu Me cha nicz ne go AM, a na stęp nie pro rek tor ds.
kształ ce nia. 1 paź dzier ni ka zo stał prze wod ni czą cym Ra -
dy Rek to rów Wo je wódz twa Po mor skie go, sku pia ją cej
rek to rów 11 pań stwo wych uczel ni wyż szych na sze go re -
gio nu. Jej ce lem jest po dej mo wa nie dzia łań na rzecz
roz wo ju szkol nic twa wyż sze go oraz spo łecz no ści aka de -
mic kiej na sze go re gio nu. 

„Dar Mło dzie ży” prze szedł re mont w Gdań skiej Stocz -
ni Re mon to wej, m.in. zo stał za mon to wa ny ster stru mie -
nio wy. Po pra wi ło to zde cy do wa nie moż li wo ści ma new -
ro we stat ku, któ ry już nie mu si ko rzy stać z po mo cy ho -
low ni ka pod czas za wi ja nia do por tów i cu mo wa nia

przy na brze żach. Świę to wa no też i pod su mo wa no 30-
le cie współ pra cy na uko wo -dy dak tycz nej z Hoch schu le
Bre mer ha ven: roz wi ja się wy mia na na uczy cie li aka de -
mic kich, uczel nie wspól nie wy da ją ze szy ty na uko we
„Jo int Pro ce edings”.

W no wej aran ża cji uro czy ście otwar to w 2008 r. Sa lę
Tra dy cji, da ją cą moż li wość po zna wa nia ory gi nal nych
świa dectw hi sto rii Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, w po łą -
cze niu z pro jek cją fil mów i pre zen ta cją mul ti me dial ną.

W stycz niu 2009 r. pod pi sa ne zo sta ło po ro zu mie nie
w spra wie dłu go ter mi no wej współ pra cy po mię dzy Aka -
de mią Mor ską w Gdy ni a Gdyń skim Cen trum In no wa cji,
za rzą dza ją cym Po mor skim Par kiem Na uko wo -Tech no -
lo gicz nym (PPNT). Re pre zen tan tem Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni przy pod pi sa niu po ro zu mie nia był pro rek tor
ds. na uki prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz.

Pod czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go w 2009 r.,
z oka zji roz po czę cia uro czy stych ob cho dów 90-le cia
pol skie go szkol nic twa mor skie go oraz 100-le cia „Da ru
Po mo rza”, miał pra pre mie rę utwór, skom po no wa ny
spe cjal nie przez Je rze go Mak sy miu ka, a wy ko na ny
pod ba tu tą kom po zy to ra przez mu zy ków Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach
pod dy rek cją Jo an ny Wnuk -Na za ro wej. Dia lo gu ją ce
mię dzy so bą dwie gru py mu zy ków gra ły na in stru men -
tach dę tych bla sza nych i per ku sji. Jed na gru pa – na na -
brze żu, dru ga – na „Da rze Mło dzie ży”, ja ko sym bol wię -
zi mię dzy Aka de mią Mor ską a pięk ną fre ga tą, mię dzy
ty mi, „co na lą dzie”, a ty mi, „co na mo rzu”.

Maestro Jerzy Maksymiuk i muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na pokładzie „Daru Młodzieży”.

�

Fo
t.

 T
om

as
z 

D
eg

ór
sk

i



W miej sce Jacht Klu bu Aka de mii Mor skiej utwo rzo ny
zo stał Ośro dek Że glar ski. Kie row ni kiem rek tor mia no -
wał do świad czo ne go że gla rza i szko le niow ca dr. An -
drze ja Szklar skie go. Głów nym za da niem jest pro mo cja
uczel ni oraz dzia ła nie na rzecz sze ro ko po ję te go wy cho -
wa nia że glar skie go i wod ne go – po przez or ga ni za cję
szko leń że glar skich, rej sów sta żo wo -szko le nio wych, raj -

dów, spły wów i im prez in te gra cyj nych. Za ko rzy sta nie
z jach tów stu den ci i pra cow ni cy AMG wno szą opła ty
sym bo licz ne, na to miast oso by spo za uczel ni – na za sa -
dach ko mer cyj nych (chy ba, że prze pra cu ją na rzecz
Ośrod ka okre ślo ną ilość go dzin).

W ro ku 2010 Cen tral na Ko mi sja do Spraw Stop ni
i Ty tu łów przy zna ła Wy dzia ło wi Na wi ga cyj ne mu Aka -
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Podpisanie umowy między Akademią Morską w Gdyni a MOL (Europe) B.V. 9 lipca 2014 r.
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Prof. dr hab. inż. 
Józef Lisowski, 

rektor w latach 2002-2008

Prof. dr hab. inż. 
Romuald Cwilewicz, 

rektor w latach 2008-2012

Prof. zw. dr hab. 
Piotr Jędrzejowicz, 

rektor od 2012
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de mii Mor skiej w Gdy ni upraw nie nia do nada wa nia
stop nia na uko we go dok to ra na uk tech nicz nych (dys cy -
pli na: trans port).

W na stęp nym ro ku na Wy dzia le Na wi ga cyj nym
przy al. Ja na Paw ła II 3 uro czy ście otwar to prze bu do wa -
ne i naj no wo cze śniej sze w Pol sce Pla ne ta rium, prze wyż -
sza ją ce ja ko ścią na wet to war szaw skie go Cen trum Na uki
Ko per nik. Świę to wa no też za koń cze nie re ali za cji pro jek -
tu, współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską, a do ty -
czą ce go „pod wyż sze nia ja ko ści in fra struk tu ry na uko wo -
dy dak tycz nej przez nad bu do wę, roz bu do wę i za kup
wy po sa że nia”. Oprócz no we go Pla ne ta rium, wy po sa żo -
ne go w naj no wo cze śniej szy sprzęt, do użyt ku od da no
czte ry prze stron ne sa le dy dak tycz ne oraz re pre zen ta cyj -
ną sa lę se mi na ryj ną z ta ra sem i prze pięk nym wi do kiem
na za to kę. Rzad ko kie dy się zda rza, by ra mię w ra mię
sta nę ło obok sie bie aż sze ściu by łych rek to rów: prof. Jó -
zef Li sow ski, prof. Piotr Przy by łow ski, prof. Piotr Ję drze -
jo wicz, prof. Wła dy sław Ry marz, prof. Da niel Du da oraz
urzę du ją cy rek tor prof. Ro mu ald Cwi le wicz, a tak że sze -
ściu by łych dzie ka nów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go: prof.
Mi chał Ho lec, dr An drzej Nie wiak, kpt. ż. w. Sta ni sław
Be ster, prof. Wła dy sław Ry marz, prof. Da niel Du da
i urzę du ją cy dzie kan prof. Adam We in trit.

Wy dział Elek trycz ny Aka de mii Mor skiej w Gdy ni stał
się w 2012 r. pierw szą, w 92-let niej hi sto rii szkol nic twa
mor skie go, jed nost ką, któ ra uzy ska ła upraw nie nia

do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa -
ne go (dys cy pli na: elek tro tech ni ka). 

Ugo dą zo stał za koń czo ny, trwa ją cy od ki lu lat, spór
mię dzy Mi ni ster stwem Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej a Aka de mią Mor ska w Gdy ni o ża glo -
wiec „Dar Mło dzie ży”. Mi ni ster stwo uzna ło, że Aka de -
mia Mor ska w Gdy ni jest wła ści cie lem i ar ma to rem ża -
glow ca, 12 wrze śnia pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt.
ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, ode brał
w Izbie Mor skiej w Gdy ni cer ty fi kat okrę to wy sta ły „Da -
ru Mło dzie ży”, z wpi sem po twier dza ją cym pra wa wła -
sno ści AMG.

No wym rek to rem wy bra ny zo stał w 2012 r. prof. zw.
dr hab. Piotr Ję drze jo wicz (wcze śniej tak że rek tor w la -
tach 1984-1989).

Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży”, z udzia łem rek to ra
prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza i pro rek to ra ds.
mor skich dr. inż. kpt. ż. w. Hen ry ka Śnie goc kie go, prof.
nadzw. AMG, od by ło się 26 paź dzier ni ka 2012 pierw -
sze spo tka nie Kon wen tu Aka de mii Mor skiej, po wo ła ne -
go uchwa łą Se na tu AMG. W skład kon wen tu wcho dzą
przed sta wi cie le Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, sa mo rzą du
wo je wódz twa po mor skie go, pre zy dent Gdy ni, pre zy -
dent So po tu, szef szko le nia Ma ry nar ki Wo jen nej, dy rek -
tor Urzę du Mor skie go w Gdy ni, pre zes za rzą du Po mor -
skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej, dy rek tor Chi pol -
bro ku, przed sta wi ciel Za rzą du Mor skie go Por tu Gdy nia,
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Otwarcie Biblioteki Głównej AMG im. Karola Olgierda Borchardta.
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prze wod ni czą cy ra dy nad zor czej Lo to su, pre zes Pol skie -
go Re je stru Stat ków SA, pre zes za rzą du Pra co daw cy Po -
mo rza, przed sta wi ciel za rzą du Det Nor ske Ve ri tas Po -
land sp. z o.o., czło nek ra dy nad zor czej BRE-Ban ku.

Cen tral na Ko mi sja do Spraw Stop ni i Ty tu łów przy -
zna ła w grud niu 2012 r. Wy dzia ło wi Przed się bior czo ści
i To wa ro znaw stwa Aka de mii Mor skiej w Gdy ni upraw -
nie nia do nada wa nia stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go
na uk eko no micz nych (dys cy pli na: to wa ro znaw stwo)
oraz do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra na uk
tech nicz nych (dys cy pli na: elek tro ni ka).

W ro ku 2013 zo stał za ak cep to wa ny ko lej ny pol sko -
chiń ski pro jekt na la ta 2014-2016, bę dą cy kon ty nu acją
wspól nych dzia łań na uko wych oraz dy dak tycz nych
z Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty. Głów ną osią jest part ner -
stwo w mię dzy na ro do wych pro jek tach (Si no -Po lish Jo int
Re se arch Pro jects) w prio ry te to wych ob sza rach na uki
i tech no lo gii, ukie run ko wa nych „ku mo rzu” (10 pro jek -
tów w la tach 1994–2014) oraz part ner stwo i współ pra ca
w ba da niach mię dzy na ro do wych, pod au spi cja mi or ga -
ni za cji mor skich: IMO (In ter na tio nal Ma ri ti me Or ga ni za -
tion) i IAMU (In ter na tio nal As so cia tion of Ma ri ti me Uni -
ver si ties) w ra mach wspól nych pro jek tów wspie ra nych
przez Nip pon Fo un da tion. A tak że wy mia na stu den tów.

Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” Aka de mia Mor ska
w Gdy ni i MOL (Eu ro pe) B.V. pod pi sa ły 9 lip ca 2014 r.
umo wę o współ pra cy w dzie dzi nie zbli że nia sys te mu
edu ka cji stu diów I i II stop nia, w spe cjal no ściach trans -
port mor ski i lo gi sty ka, dla po trzeb prze my słu. Oka zją
do pod pi sa nia umo wy by ło otwar cie w Gdań sku no we -
go cen trum usług wspól nych (SCC), a klu czo we w dzia -
łal no ści ma być pla no wa nie ob słu gi ła dun ków, pro ce -
sów księ go wych oraz za rzą dza nia sprzę tem w Eu ro pie.

Do bie gła koń ca prze bu do wa sta rej ko tłow ni na no -
wo cze sną bi blio te kę, współ fi nan so wa na z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go dla Wo je wódz twa Po mor skie -
go na la ta 2007–2013 Osi Prio ry te to wej 2 Dzia ła nia 2.1
In fra struk tu ra edu ka cyj na i na uko wo -dy dak tycz na. Se -

nat Aka de mii Mor skiej w Gdy ni uchwa lił nada nie Bi -
blio te ce Głów nej Aka de mii Mor skiej w Gdy ni imie nia
kpt. ż. w. Ka ro la Ol gier da Bor chard ta. Uchwa ła we szła
w ży cie z dniem uro czy ste go otwar cia bi blio te ki – czy li
pod czas Świę ta Szko ły 8 grud nia 2014 r.

W za kres prac ada pta cyj nych we szła ko tłow nia o po -
wierzch ni 1250 m2 oraz daw ny ma ga zyn do skła do wa -
nia opa łu. W trak cie bu do wy utwo rzo no dwa ma ga zy -
ny – w jed nym, wy po sa żo nym w re ga ły prze suw ne, ma
być uczel nia ne ar chi wum o po wierzch ni 136,96 m2.
Dru gi ma ga zyn, zaj mu ją cy 475,20 m2, jest prze zna czo -
ny na książ ki i cza so pi sma.

W ma ju 2015 r. zre ali zo wa ny zo stał je den z waż niej -
szych eta pów w pro jek cie bu do wy i two rze nia Aka de mii
Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi be w Re pu bli ce
An go li (Aka de mia Mor ska w Gdy ni jest part ne rem edu -
ka cyj nym i na uko wym fir my Na vi mor Int., So pot).
W I eta pie, w la tach 2008–2010, AMG opra co wa ła
i do star czy ła kon cep cję or ga ni za cyj ną po wsta ją cej uczel -
ni, pla ny dzia ła nia od stro ny dy dak tycz nej i na uko wej,
jak rów nież ca ło ść pla nów i pro gra mów stu diów, wraz
z pod ręcz ni ka mi do ćwi czeń la bo ra to ryj nych. 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, obej mu ją cych: 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). 

W paź dzier ni ku 2015 r. za koń czo na zo sta ła nad bu do -
wa i wy po sa że nie no wych po miesz czeń i la bo ra to riów
dla Wy dzia łu Me cha nicz ne go i Elek trycz ne go – ja ko re -
ali za cja pro jek tu w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko; Dzia ła nie 13.1 In fra struk tu ra
szkol nic twa wyż sze go.

małgorzata Sokołowska
(na podstawie opracowań dr. inż. Andrzeja Perepeczki)
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Naj słyn niej szą po dró żą ża glow ca by ła wy pra wa
na dru gą stro nę Atlan ty ku, do Bra zy lii – tra dy cyj ne go
ce lu po dró ży chłop skich emi gran tów z ziem pol skich.
„Lwów” wy szedł z Gdań ska 23 ma ja 1923 r., 13 sierp -
nia, ja ko pierw szy pol ski sta tek, prze kro czył rów nik, 7
wrze śnia za cu mo wał w Rio de Ja ne iro. Rejs, o wy mia rze
tak że pro pa gan do wym, sta no wić miał pierw szy po most
nad oce anem mię dzy od ro dzo ną Pol ską a Po lo nią
w Bra zy lii. Sta tek i je go za ło ga spo tka li się z en tu zja -

stycz nym i wzru sza ją cym przy ję ciem w emi gra cyj nych
śro do wi skach, a sa ma po dróż prze szła do le gen dy. Wy -
star czy wy mie nić nie któ rych uczest ni ków te go rej su: An -
to ni Gar nu szew ski – dy rek tor Szko ły Mor skiej w Tcze -
wie, Ta de usz Ziół kow ski – ko men dant „Lwo wa”, ofi cer
na wi ga cyj ny i kie row nik na uk kpt. ż. w. Ma mert Stan -
kie wicz, star szy ofi cer Kon stan ty Ma cie je wicz, ra dio te le -
gra fi sta Aloj zy Kwiat kow ski, ża glo mistrz Jan „Wa ju”
Lesz czyń ski. Wszy scy moc no za pi sa ni w mor skiej hi sto rii

kolebka nawigatorów

Statki szkolne zawsze stanowiły ważny element modelu polskiego szkolnictwa morskiego.
Równolegle z powołaniem pierwszej szkoły morskiej, dla której znaleziono lokum w
nadwiślańskim Tczewie, zdecydowano o zakupie dla niej odpowiedniego żaglowca.

Latem 1920 roku, w najgorętszym okresie polsko-bolszewickiej wojny o przetrwanie, kupiono od
holenderskiego armatora stary handlowy bark „Nest” i przystosowano do pełnienia roli statku
szkolnego. uroczyste podniesienie polskiej bandery i nadanie nazwy „Lwów” miało miejsce na

redzie Gdyni 4 września 1921 roku.

SZKOLNA FLOTA 95-LECIA

„Lwów” w porcie gdańskim w 1921 r. w malowaniu „nelsońskim”
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Pol ski. Po dob nie jak ucznio wie – póź niej wy bit ni ka pi -
ta no wie na szej flo ty – jak choć by Sta ni sław Ko sko
(ostat ni przed wo jen ny dy rek tor Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej), Ta de usz Me is sner czy Jan Ćwi kliń ski. Pio nier -
ska wy pra wa trwa ła 10 mie się cy. 

„Lwów”, zwa ny „ko leb ką na wi ga to rów”, w trak cie
służ by pod pol ską ban de rą prze był łącz nie w po dró żach
szkol nych 65 000 Mm. Po wy co fa niu z eks plo ata cji 
prze ka za ny zo stał Ma ry nar ce Wo jen nej i wy ko rzy sty wa -
ny, do cza su zło mo wa nia w 1938 ro ku, ja ko hulk za cu -
mo wa ny na Oksy wiu.

Bia ła Fre ga ta
Po szu ki wa nia na stęp cy wy słu żo ne go „Lwo wa” za koń -

czy ły się w Sa int Na za ire, gdzie zna le zio no – prze ję tą
w ra mach re pa ra cji wo jen nych przez Fran cu zów, zbu do -
wa ną w 1909 r., nie miec ką fre ga tę „Prin zess Eitel Frie -
drich”.

Po za ku pie przez Po mor ski Ko mi tet Flo ty Na ro do wej
ża glo wiec, pod na zwą „Po mo rze”, z trud no ścia mi z po -
wo du sztor mo wej po go dy, prze ho lo wa no na prze ło -
mie 1929/30 pod do wódz twem Kon stan te go Ma cie je wi -
cza do duń skiej stocz ni w Na kskov. Tam zo stał wy re -
mon to wa ny i prze bu do wa ny. Na zwę „Dar Po mo rza”
nada no fre ga cie dla upa mięt nie nia znacz ne go wkła du fi -
nan so we go po mor skie go spo łe czeń stwa. Chrzest i pod -
nie sie nie ban de ry od by ło się w Gdy ni 13 lip ca 1930 ro -
ku. Po ty go dniu ża glo wiec wy szedł w swą pierw szą po -
dróż szkol ną z ucznia mi Pań stwo wej Szko ły Mor skiej,
prze nie sio nej w tym że ro ku z Tcze wa do Gdy ni. 

Naj słyn niej sze po dró że szkol ne Bia łej Fre ga ty to 
pio nier skie wy pra wy do oko ła świa ta (16.09.1934 r. –
3.10.1935 r.) oraz do oko ła Ame ry ki Po łu dnio wej z po -
ko na niem Przy ląd ka Horn (1.03.1937 r.) – wszyst kie
pod ko men dą kpt. ż. w. Kon stan te go Ma cie je wi cza.

Po wy bu chu woj ny „Dar Po mo rza”, od by wa ją cy rejs
szkol ny po Bał ty ku, za wi nął do Sztok hol mu, gdzie zo stał
in ter no wa ny. Więk szość za ło gi i ucznio wie ewa ku owa li
się do Wiel kiej Bry ta nii, a peł nią cym obo wiąz ki ko men -
dan ta cza su woj ny zo stał ra dio ofi cer Aloj zy Kwiat kow -
ski. W Szwe cji ża glo wiec prze by wał do koń ca woj ny.

W okre sie po wo jen nym hi sto ria „Da ru Po mo rza”
zwią za na jest naj sil niej z na zwi skiem kpt. ż. w. Ka zi mie -
rza Jur kie wi cza – ko men dan ta ża glow ca przez 24 la ta
(1953-1977). Pod je go do wódz twem „Dar Po mo rza”
w 1972 r. od niósł spek ta ku lar ny suk ces, de biu tu jąc
w re ga tach Ope ra cji Ża giel, gdzie wy grał na tra sie Ska -
gen – Skaw, po pa sjo nu ją cym fi ni szu, ze szkol nym bar -
kiem Bun de sma ri ne „Gorch Fock”. W 1976 r. „Dar Po -
mo rza” wziął udział w oce anicz nych re ga tach i wiel kim
zlo cie ża glow ców dla uczcze nia 200-le cia Sta nów Zjed -
no czo nych. W su mie od był pod pol ską ban de rą 102 rej -
sy szkol ne, prze pły nął pół mi lio na mil mor skich, na po -
kła dzie wy szko li ło się 13 384 stu den tów.

Wy co fa ny ze służ by w 1982 r., prze ka za ny zo stał Cen -
tral ne mu Mu zeum Mor skie mu, a po przy sto so wa niu
do no wej funk cji, 27.05.1983 r. udo stęp nio ny zo stał
zwie dza ją cym ja ko sta tek -mu zeum „Dar Po mo rza”, za -
cu mo wa ny na sta łe przy na brze żu Po mor skim.

„Dar Pomorza” na redzie w Gdyni, lata 30. ub. w.

�

„Dar Pomorza” - poprawianie takielunku, lata 30. ub. w. 
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Trze ci w wiel kiej szta fe cie
Je go po wsta nie to hi sto ria za bie gów lu dzi ro zu mie ją -

cych po trze bę wy mia ny wy słu żo ne go, co raz sła biej wy -
peł nia ją ce go po trze by no wo cze sne go szko le nia ofi ce rów
flo ty, „Da ru Po mo rza” na no wy sta tek. Szan są by ło za -
mó wie nie, skie ro wa ne do Stocz ni Gdań skiej, wów czas
im. Le ni na, na se rię szkol nych ża glow ców dla ra dziec -
kich szkół mor skich. De cy zja po li tycz na, wspar cie naj -
wyż szych czyn ni ków, wiel ka ak cja pro pa gan do wa i usta -
lo no, że pro to ty pem, jed nost ką pi lo ta żo wą dla eks por -
to wych ża glow ców bę dzie na stęp ca „Da ru Po mo rza”. 

Zaprojektowania zupełnie nowego typu statku w pol -
skiej prak ty ce stocz nio wej, pod jął się inż. Zyg munt Cho -
reń, mło dy pro jek tant gdań skiej stocz ni, że glarz, świe żo
po udzia le w re ga tach do oko ła świa ta. Ka dłub wo do -
wa no 12 li sto pa da 1981 ro ku, mat ką chrzest ną zo sta ła
pa ni He le na Jur kie wicz, żo na kpt. ż. w. Ka zi mie rza Jur -
kie wi cza. Uro czy ste pod nie sie nie ban de ry od by ło się 4
lip ca 1982 r. w ma cie rzy stej Gdy ni, przy na brze żu Po -
mor skim, miej scu do dzi siaj sta no wią cym sta łe miej sce
po sto ju fre ga ty. 

Po rej sach na wo dach Eu ro py, w ko lej nym ro ku „Dar
Mło dzie ży” wy ru szył na oce any. Na za pro sze nie Ja poń -
czy ków wziął udział w Osa ka World Sa il 1983 – za ru fą
po nad 28 ty się cy mil mor skich. Na stęp na po dróż to
trans atlan tyc ka wy pra wa do Ka na dy na zlot ża glow ców
„Qu ebec‘84”, dla uczcze nia 450. rocz ni cy pio nier skiej
wy pra wy Ja cqu esa Car tie ra i od kry cia dro gi Św. Waw -
rzyń ca.

Wresz cie la ta 1987-1988 – to udział w wiel kim zlo -
cie z oka zji 200-le cia osad nic twa eu ro pej skie go na kon -
ty nen cie au stra lij skim. Zde cy do wa no, że „Dar Mło dzie -
ży” za mknie w tej po dró ży wo kół ziem ską pę tlę. Po en -
tu zja stycz nym przy ję ciu w por tach au stra lij skich, przez
No wą Ze lan dię, wziął kurs na Horn. W dzien ni ku za pi -
sa no, że tra wers przy ląd ka nie prze jed na ne go „Dar
Mło dzie ży” mi nął 6 mar ca 1988 ro ku, o godz. 7.15
cza su stat ko we go. W su mie pod czas 274 dni zo sta wił
za ru fą 36 352 Mm.
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Pierwszy po wojnie rejs żaglowca, rok 1946. 
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Hi sto ria 33 już lat służ by „Da ru Mło dzie ży” na rzecz
edu ka cji mor skiej to opo wieść łą czą ca wszyst kie oce any
i kon ty nen ty. Udział w naj bar dziej pre sti żo wych świa to -
wych re ga tach i zlo tach. Pły wa nie po naj trud niej szych
akwe nach i pi sa nie wiel kiej hi sto rii pol skiej ban de ry.
Na po kła dzie ża glow ca go ści ły ko ro no wa ne gło wy, sze -
fo wie rzą dów, wiel cy że gla rze. To dziś je den z naj po pu -
lar niej szych ża glow ców świa ta. Kształ cą cy zna ko mi tych,
ce nio nych ofi ce rów i ka pi ta nów świa to wej flo ty. Suk ce -
syw nie mo der ni zo wa ny, zna ko mi cie wy po sa żo ny w naj -
now sze zdo by cze tech ni ki na wi ga cyj nej. 

W la tach 1982-2015 „Dar Mło dzie ży” od był pra -
wie 200 po dró ży, prze pły nął ok. 550 ty się cy mil mor -
skich, na po kła dzie fre ga ty prze szko li ło się pra -
wie 19 000 uczniów i stu den tów szkół mor skich pol -
skich i za gra nicz nych.

Su per ku ter Gdy–212
Zbu do wa ny w 1950 r. w Gdań sku traw ler „Ra ba” ty -

pu B -10/4 wszedł do eks plo ata cji w PPiUR „Dal mor”,
ale już w 1953 r. wy ty po wa ny zo stał do peł nie nia funk -
cji ry bac kie go stat ku szkol ne go. Po prze bu do wie, 2 ma -
ja 1954 ro ku, od by ło się uro czy ste prze ka za nie stat ku
Pań stwo wej Szko le Ry bo łów stwa Mor skie go, po łą czo ne
z nada niem mu no wej na zwy „Jan Tur lej ski” (Gdy-212).
Do wód cą stat ku zo stał kpt. ż. w. ry bo łów stwa mor skie -
go Wik tor Go rzą dek, któ ry funk cję tę peł nił nie prze rwa -
nie do 1980 r.

„Jan Tur lej ski” był w cza sie swej eks plo ata cji wie lo -
krot nie mo der ni zo wa ny, m.in. prze bu do wa no ko tłow -
nię, z opa la nej wę glem na opa la ną ma zu tem i zli kwi do -
wa no bun kry wę glo we, uzu peł nio no wy po sa że nie. Obok
ru ty no wych szkol nych rej sów bał tyc kich „Jan Tur lej ski”
od był sze reg pio nier skich wy praw dla na sze go ry bo łów -
stwa, m.in. w 1957 r. ło wił ko ło Is lan dii, w 1959 r. ja ko
pierw szy pol ski sta tek ry bac ki po ja wił się na ło wi skach
za chod nio afry kań skich. W 1960 r. roz po czął tak że rej sy
na wo dy po lar ne – re jon Wy spy Niedź wie dziej i za chod - nie wy brze ża Gren lan dii. W la tach 1970-1980 od był 15

po dró ży z za opa trze niem dla pol skiej sta cji po lar nej
na Spits ber ge nie. Po gar sza ją cy się stan tech nicz ny spo -
wo do wał, że od 1981 r. pły wał już tyl ko po Bał ty ku,
a z koń cem 1985 ro ku zo stał osta tecz nie wy co fa ny z eks -
plo ata cji. 

Ra da ro we la bo ra to ria
Kon cep cja spe cja li stycz ne go nie wiel kie go tzw. stat ku

in stru men tal ne go po ja wi ła się wraz z roz wo jem na wi ga -
cji tech nicz nej, wy ko rzy stu ją cej co raz po wszech niej
sprzęt ra da ro wy. Za ło że nia ta kiej jed nost ki sfor mu ło wał
na po cząt ku lat 60. kpt. ż. w. Jó zef Gur bisz, któ ry stał się
głów nym orę dow ni kiem jej wpro wa dze nia dla szko le -
nia kadr mor skich. Po szu ku jąc stat ku mo gą ce go stać się
plat for mą do mon ta żu spe cja li stycz nej apa ra tu ry dla
pro wa dze nia prak tyk ra da ro wych, zwró co no uwa gę
na lu grot raw le ry ty pu B 11, któ re oka za ły się nie uda ne
ja ko ry bac kie stat ki łow cze.

De cy zją mi ni stra że glu gi dwa lu grot raw le ry „Pu chacz”
i „Pusz czyk”, zbu do wa ne w 1953 ro ku, prze ka za ne zo -
sta ły Pań stwo wej Szko le Mor skiej w Gdy ni ce lem prze -
bu do wy na szkol ne stat ki in stru men tal ne. W 1963 ro ku

�

„Jan Turlejski” GDY-212

„Horyzont”

„Zenit”
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od mie nio ny „Pu chacz” stał się „Ho ry zon tem”, a rok
póź niej „Pusz czyk” roz po czął służ bę ja ko „Ze nit”. W no -
wej ro li stat ki, oprócz 14-oso bo wej za ło gi, mo gły za -
okrę to wać 26 prak ty kan tów.

„Ho ry zont” i „Ze nit” re ali zo wa ły prak ty ki ra da ro we
w ra mach krót kich wyjść na wo dy Za to ki Gdań skiej oraz
w dłuż szych po dró żach bał tyc kich, z za wi nię cia mi
do za gra nicz nych por tów. Słu ży ły przez ok. 35 lat, mo -
der ni zo wa ne, wy po sa ża ne w urzą dze nia ko lej nych ge -
ne ra cji, by ły do brą szko łą dla przy szłych ofi ce rów flo ty.
Wśród stu den tów jed nak, dzię ki spe cy ficz nym wła sno -
ściom mor skim, okre śla ne by ły ma ło chwa leb nym ter -
mi nem „rzy ga cze”. Po wy co fa niu z eks plo ata cji sprze da -
ne zo sta ły w 2000 r. pry wat ne mu wła ści cie lo wi.

Ark tycz ny łącz nik
Kon cep cję stat ku, któ ry za stą pił by zbli ża ją ce się

do kre su służ by jed nost ki in stru men tal ne „Ho ry zont”
i „Ze nit”, sfor mu ło wa no w Wyż szej Szko le Mor skiej w la -
tach 90. – obok pro wa dze nia prak tyk stu denc kich miał
on słu żyć do za opa try wa nia sta cji po lar nych oraz re ali za -
cji pro jek tów ba daw czych. Ce lem mi ni ma li za cji kosz tów
zde cy do wa no wy ko rzy stać, od na le zio ny w stocz ni „Wi -
sła”, nie ukoń czo ny ka dłub „Po la re xa” – ża glow ca eks pe -
dy cyj ne go, pro jek to wa ne go spe cjal nie do że glu gi w lo -
dach. Re ali za cję kom plek so wej prze bu do wy, po łą czo nej
z prze dłu że niem ka dłu ba, zle co no Gdań skiej Stocz ni Re -
mon to wej. Pod nie sie nie ban de ry na „Ho ry zon cie II” na -
stą pi ło 28 kwiet nia 2000 r.

W pierw szy bał tyc ki rejs szko le nio wy wy szedł 9 ma -
ja 2000 ro ku, a pod ko niec czerw ca po pły nął w pierw -
szą po dróż na Spits ber gen. 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
18698 Mm – ta pio nier ska wy pra wa wy ka za ła jed nak,
że sta tek jest 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 – przez ok. osiem mie się cy w ro ku wy ko rzy -

sty wa ny jest w rej sach szko le nio wych (na prak ty ki dla
stu den tów AMG i uczniów śred nich szkół mor skich
w krót kich bał tyc kich rej sach) oraz na dwie miesięczne
po dró że na Spits ber gen z za opa trze niem dla Pol skiej
Sta cji Po lar nej PAN. W każ dej, obok na ukow ców, pły -
nie 20 stu den tów Wy dzia łu Elek trycz ne go AMG, w ra -
mach prak tyk mor skich. „Ho ry zont II” bie rze tak że
udział w mię dzy na ro do wych pro jek tach ba daw czych,
sta no wi in te gral ny ele ment pol skiej obec no ści w Ark ty -
ce.

W la tach 2000-2015 „Ho ry zont II” od był 250 rej sów
szko le nio wych w tym 36 na Spits ber gen i 1 do An tark -
ty ki, prze był ok. 220 tys. Mm, prze szko lił pra wie 4000
stu den tów.

W cią gu mi nio nych 95 lat sie dem wy mie nio nych wy -
żej stat ków szkol nych de cy do wa ło o kształ ce niu kadr
mor skich dla pol skiej flo ty han dlo wej i ry bac kiej. Wraz
ze szcze ciń ski mi stat ka mi in stru men tal ny mi „Azy mu -
tem” i „Na wi ga to rem” oraz współ cze snym „Na wi ga to -
rem XXI” za pi sy wa ły hi sto rię pol skie go szkol nic twa
mor skie go. 

Dla po rząd ku war to jesz cze wspo mnieć, że w cza sie
rocz ne go rej su „Da ru Po mo rza” do oko ła świa ta w la -
tach 1934/1935, szko le nie kan dy dac kie prze pro wa dza -
ne by ło na ża glo wym pię cio masz to wym szku ne rze ćwi -
czeb no -han dlo wym Li gi Mor skiej i Ko lo nial nej „Elem -
ka”, a tak że na jach cie har cer skim „Za wi sza Czar ny”, pły -
wa ją cym pod do wódz twem gen. Ma riu sza Za ru skie go.

Na to miast w pierw szym okre sie po II woj nie świa to -
wej wy ko rzy sty wa no tak że mniej sze ża glow ce: „Ja nek
Kra sic ki”, „Zew Mo rza” i „Hen ryk Rut kow ski”, a w zło -
tym okre sie roz wo ju pol skiej flo ty han dlo wej prak ty ki
mor skie od by wa ły się tak że na du żych stat kach szkol no -
to wa ro wych „An to ni Gar nu szew ski” (Gdy nia) i „Ka pi tan
Le dó chow ski” (Szcze cin).

Alek san der Gosk
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REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
mają zaszczyt zaprosić na

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

7 grudnia 2015 (poniedziałek)

� 18.00 – Msza Św. z okazji 95. rocznicy POLSKIEGO SZKOLNICTWA MORSKIEGO 

w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów uczelni, koncelebrowana przez 

JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia – Katedra Archidiecezjalna w Gdańsku Oliwie.

� 19.00 – Występ Chóru Akademii Morskiej w Gdyni oraz koncert organowy w wykonaniu

Karola Hilli (Archikatedra w Gdańsku Oliwie).

8 grudnia 2015 (wtorek)

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

� 8.30 – Spotkanie z autorami filmów i książek, związanych z historią uczelni 

(klub „Bukszpryt”) – promocja książek dr. inż. Andrzeja Perepeczki pt. „łamacze blokad”

oraz „Od Napoleona do De Gaulle’a”.

� 11.00 – Wernisaż wystawy medali pt. „POLSKIE SZKOLNICTWO MORSKIE 

W MEDALIERSTWIE – MARYNARKA HANDLOWA” (hol przed Rektoratem).

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

• wystąpienie JM Rektora AMG prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza;

• wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom uczelni;

• wręczenie medali pamiątkowych z okazji 95-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce;

• Nagrody Rektora dla wybitnych studentów;

• wręczenie najlepszym absolwentom AMG Medali Absolwenta;

• premiera filmu dokumentalnego Michała Dąbrowskiego pt. „Wierni banderze 

1920-2015”.

� 14.45 – Apel Pamięci (przed budynkiem głównym AMG, ul. Morska 83).

Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będą okazją do zadumy oraz radości z rodzinnego spotkania 

i przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań. 

Oby magia Bożego Narodzenia trwała w nas jak najdłużej.

Sukcesów i radości życzy redakcja 

„Akademickiego Kuriera Morskiego”
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