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kRoNIkA REkToRSkA
� 22 li sto pa da 2016 
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski pod pi sał

umo wę o współ pra cy uczel ni z fir mą Ku eh ne + Na -
gel, jed ną z naj więk szych firm lo gi stycz nych na świe -
cie. Wię cej na str. 18.

� 1-2 grud nia
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski oraz pro rek -

tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof.
nadzw. AMG, wzię li udział w kon fe ren cji „Pol skie
uczel nie w świa to wej per spek ty wie, ran kin gi a stra te -
gicz ne za rzą dza nie szko łą wyż szą”, zor ga ni zo wa nej
w War sza wie przez Kon fe ren cję Rek to rów Aka de mic -
kich Szkół Pol skich, Pol ską Ko mi sję Akre dy ta cyj ną
i Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy.

� 5-8 grud nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wy gło sił re fe rat na ju -
bi le uszo wej XX Kon fe ren cji Trans comp, zor ga ni zo wa -
nej przez Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ny
im. Ka zi mie rza Pu ła skie go w Ra do miu.

� 16 grud nia
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski wrę czył no -

mi na cje kie row ni kom no wych ka tedr − Ka te dry Eko -
no mi ki Usług prof. dr hab. Bar ba rze Mar ci szew skiej
oraz Ka te dry Eko no mii i Po li ty ki Go spo dar czej dr.
hab. Ada mo wi Przy by łow skie mu, prof. nadzw. AMG.

� 22 grud nia
• W klu bie „Buksz pryt” od by ło się uro czy ste świą tecz -

no -no wo rocz ne spo tka nie Se na tu AMG, pod czas któ -
re go rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski zło żył
wszyst kim pracownikom naj lep sze ży cze nia.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Mu zeum
Ma ry nar ki Wo jen nej w ob cho dach 50. rocz ni cy pro -
gra mu TV „La ta ją cy Ho len der”.

� 10 stycz nia 2017 ro ku 
• Go ściem rek to ra Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. dr.

hab. inż. Ja nu sza Za ręb skie go był Oleg But ko vić, mi -
ni ster ds. mor skich, in fra struk tu ry i trans por tu Chor -
wa cji. Spo tka nie po świę co ne by ło omó wie niu moż li -
wo ści po sze rze nia współ pra cy z uczel nia mi Chor wa cji,
po przez zwięk sze nie wy mia ny stu den tów, wzmoc nie -
nie wy mia ny ka dry uni wer sy tec kiej oraz ini cjo wa nie
pro jek tów i pro gra mów ba daw czych. Aka de mia Mor -
ska w Gdy ni współ pra cu je z uni wer sy te ta mi w Ri je ce,
Du brow ni ku i Spli cie. Współ pra ca ta pro wa dzo na jest
rów nież w ra mach pro gra mu Era smus Plus. Otwar tą
kwe stią po zo sta ła moż li wość opra co wa nia wspól nych
mo du łów w ofer cie kształ ce nia na wy bra nych kie run -
kach, ofe ro wa nych przez Aka de mię Mor ską w Gdy ni
oraz uni wer sy te ty chor wac kie. 

Spotkanie noworoczne rektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego
z pracownikami AMG w klubie „Bukszpryt”.

Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
oraz minister ds. morskich, infrastruktury i transportu Chorwacji

Oleg Butković.

Nominacje dla kierowników nowych katedr. Od lewej: rektor prof.
dr hab. inż. Janusz Zarębski, prof. dr hab. Barbara Marciszewska,

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. AMG, dziekan WPiT
prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski.
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� 10 stycz nia 
• Go ściem rek to ra Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. dr.

hab. inż. Ja nu sza Za ręb skie go był Si mon Ja bu la ni
Ntom be la, am ba sa dor nad zwy czaj ny i peł no moc ny
Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki w Pol sce. W spo tka niu
tym wziął udział tak że pro rek tor ds. na uki dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG oraz dzie ka ni
Wy dzia łów AMG. Wię cej na str. 21.

• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -
chow ski, prof. nadzw. AMG, przed sta wił ofer tę edu -
ka cyj ną Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oraz moż li wo ści
pra cy po ukoń cze niu stu diów na spo tka niu zor ga ni zo -
wa nym przez Ze spół Szkół Mor skich w Gdań sku,
pod pa tro na tem władz mia sta Gdań ska. Wię cej na str.
36.

� 13 stycz nia
• Pod pi sa na zo sta ła pię cio let nia umo wa ra mo wa

o współ pra cy po mię dzy Gru pą Na vi mor In ter na tio -
nal, re pre zen to wa ną przez pre ze sa za rzą du Ro mu al da
Kin dę, a Aka de mią Mor ską w Gdy ni, re pre zen to wa ną
przez rek to ra prof. dr. hab. inż. Ja nu sza Za ręb skie go.
W spo tka niu wzię li rów nież udział: Ja ro sław Po pis,
dy rek tor spół ki Na vi mor In ter na tio nal Com. i Edy ta
Bar toś, kie row nik pro jek tu ze stro ny Na vi mo ru, a tak -
że, ze stro ny AMG, prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -
kow ski, ko or dy na tor pro jek tu ANGOLA. Umo wa jest
roz sze rze niem do tych cza so wej współ pra cy w za kre sie
two rze nia Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu
w Na mi be, An go la, re ali zo wa nej w pro jek tach

ANGOLA I (2008-2010) i ANGOLA II (2013-2018).
Aka de mia Mor ska w Gdy ni zgło si ła swój ak ces w re -
ali za cji ta kich za dań pro jek tu ANGOLA III (2017-
2022) jak: kon ty nu acja ro li part ne ra edu ka cyj no -na -
uko we go pro jek tu, do sta wa spe cja li stycz ne go stat ku
szko le nio wo -ba daw cze go, bu do wa kom plek su spor -
to we go.

Podpisanie umowy z Navimorem. Od lewej: wiceprezes Jarosław Popis, Edyta Bartoś, rektor prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski, 
prezes Romuald Kinda, prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski.

�

C Z E R W I E C 2 0 1 7

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. nadzw. AMG, w Zespole Szkół Morskich.
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� 18 stycz nia
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski go ścił na Po -

li tech ni ce Opol skiej, na uro czy sto ści nada nia ty tu łu
dok to ra ho no ris cau sa prof. dr. hab. inż. Ja nu szo wi
Mrocz ce, człon ko wi ko re spon den to wi Pol skiej Aka de -
mii Na uk. W lau da cji pro mo tor uro czy ste go prze wo -
du prof. Krzysz tof La ta wiec z Wy dzia łu Elek tro tech ni -
ki, Au to ma ty ki i In for ma ty ki pod kre ślił, że po stać
i do ko na nia pro fe so ra spra wi ły, że go ście „przy je cha li
z ca łe go kra ju – od Gdy ni po Kra ków, re pre zen tu jąc
w oso bach rek to rów i dzie ka nów ca łe śro do wi sko
aka de mic kie Pol ski, a pry wat nie przy ja ciół uho no ro -
wa ne go”. Za in te re so wa nia na uko we prof. Ja nu sza
Mrocz ki do ty czą me to do lo gii pro ce su po znaw cze go,
al go ryt mi za cji pro ble mu od wrot ne go, po mia rów po -
śred nich źle uwa run ko wa nych nu me rycz nie, ana li zy
spek tralnej i po la ry za cyj nej pro mie nio wa nia roz pro -
szo ne go w opi sie wła ści wo ści ukła dów dys per syj nych.
Jest au to rem 415 pu bli ka cji (115 z li sty fi la del fij skiej),
współ au to rem 13 ksią żek (5 za gra nicz nych, 7 kra jo -
wych), 8 pa ten tów (4 wdro że nia). Był re ali za to -
rem 27 gran tów (7 mię dzy na ro do wych). 

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w ju bi le -
uszu 55-le cia Pol skie go To wa rzy stwa Elek tro ni ki Teo -
re tycz nej i Sto so wa nej w War sza wie.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, był or ga ni za to rem
ogól no pol skie go se mi na rium „Tech nicz ne moż li wo ści
roz wo ju sys te mów wspo ma ga ją cych bez pie czeń stwo
w por tach i na po dej ściach do nich”, z udzia łem wi ce -
mi ni stra Paw ła Brze zic kie go. Wię cej na str. 25.

� 1-2 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, był w Ros to cku, w związ -
ku z mię dzy na ro do wym pro jek tem JOHANN – small

cru ise ship ping, do ty czą cym por tów po łu dnio we go
Bał ty ku.

� 2 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wszedł w skład ze spo łu
two rzą ce go Kon went Mor ski, utwo rzo ne go z ini cja ty -
wy mi ni stra go spo dar ki mor skiej i że glu gi śród lą do -
wej Mar ka Gró bar czy ka, ja ko or ga n do rad czy i opi -
nio twór czy, zaj mu ją cy się naj waż niej szy mi za gad nie -
nia mi z za kre su dzia łań re sor tu go spo dar ki mor skiej
RP. Wię cej na str. 11.

� 3 lu te go
• W Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je wódz twa Po mor -

skie go od by ła się uro czy stość wrę cze nia li stów gra tu -
la cyj nych stu den tom, któ rzy otrzy ma li sty pen dia mar -
szał ka wo je wódz twa po mor skie go na rok aka de mic -
ki 2016/2017 za osią gnię cia na uko we i ar ty stycz ne.
Aka de mię Mor ską w Gdy ni re pre zen to wał pro rek tor
ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof.
nadzw. AMG. Sty pen dia przy zna no sze ściu stu den tom
na szej uczel ni. Wię cej na str. 33.

� 5-6 lu te go
• W po sie dze niu ro bo czym Aca de mic Af fa irs Com mit te,

z ra mie nia AMG, w pra cach bra li udział pro rek tor ds.
na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw.
AMG, oraz dr inż. kpt. ż. w. Bo gu mił Łą czyń ski, prof.
nadzw. AMG – no mi no wa ny przez rek to ra do kon tak -
tu z IAMU. W po sie dze niu ko mi sji uczest ni czy li rów -
nież: kpt. Ste ven Browne z Ca li for nia Sta te Ma ri ti me
Aca de my, prof. Nguy en Than Son z Viet nam Ma ri ti -
me Uni ver si ty i Yuta ka Emi – wi ce se kre tarz sto wa rzy -
sze nia IAMU. Wię cej na str. 20.

� 21 lu te go
• Rek tor Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. dr hab. inż.

Ja nusz Za ręb ski pod pi sał w imie niu uczel ni umo wę
na do fi nan so wa nie pro jek tu w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Po mor skie go
na la ta 2014-2020 pt. „In fra struk tu ra dy dak tycz na
wspie ra ją ca kształ ce nie prak tycz ne na Wy dzia łach
Me cha nicz nym, Elek trycz nym i Na wi ga cyj nym Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni – za kup wy po sa że nia la bo ra -
to riów dy dak tycz nych”. Wię cej na str. 14.

� 22 lu te go
• Dzien ni kar ka „The Eu ro pe an Ti mes” prze pro wa dzi ła

z rek to rem prof. dr. hab. inż. Ja nu szem Za ręb skim
wy wiad z re ko men da cji mi ni stra go spo dar ki mor skiej
i że glu gi śród lą do wej Mar ka Gró bar czy ka, któ ry wska -
zał re dak cji sie dem in sty tu cji, zwią za nych z go spo dar -
ką mor ską, w tym AMG. 

� 25 lu te go
• W ostat nią so bo tę kar na wa łu, w ma ry ni stycz no -że -

glar skiej sce no gra fii au li Aka de mii Mor skiej w Gdy ni,
od był się tra dy cyj ny WIELKI BAL MORSKI. Na za pro -
sze nie rek to ra AMG prof. dr. hab. inż. Ja nu sza Za ręb -
skie go w ba lu uczest ni czy li przed sta wi cie le pol skie go
par la men tu, Mi ni ster stwa Go spo dar ki Mor skiej i Że -
glu gi Śród lą do wej, wła dze re gio nu i mia sta oraz pre -
ze si i dy rek to rzy przed się biorstw go spo dar ki mor skiej,
stocz ni, por tów i ban ków. Wię cej na str. 39.

�

Bal Morski. Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski w tańcu 
z Miss Balu Magdaleną Goltz.
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� 1 mar ca
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w kon fe ren cji „Usta wa 2.0” w Gma chu Głów nym Po -
li tech ni ki War szaw skiej, pod czas któ rej zo sta ły przed -
sta wio ne pro po zy cje zmian w pra wie o szkol nic twie
wyż szym. – Wa ga na uki i szkol nic twa wyż sze go w roz -
wo ju każ de go pań stwa jest ogrom na – wi ta jąc go ści,
po wie dział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rek tor Po li -
tech ni ki War szaw skiej. – Dzi siej sze wy da rze nie o tym
świad czy. Oby w mu rach Po li tech ni ki War szaw skiej
rze czy wi ście roz po czę ła się dys ku sja, któ ra do pro wa -
dzi nas do no wej usta wy dla do bra Pol ski, pol skiej na -
uki, pol skie go szkol nic twa wyż sze go.

� 6 mar ca
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski spo tkał się

w War sza wie z pre zy den tem RP An drze jem Du dą oraz
dy rek to rem De par ta men tu Edu ka cji Mor skiej Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki Mor skiej i Że glu gi Śród lą do wej
Ja nu szem Kar pem.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, na za pro sze nie PGNiG,
wziął udział w kon sul ta cjach do ty czą cych opra co wa nia
stu dium pt. „Wdro że nie bun kro wa nia LNG i do star cza -
nia ener gii elek trycz nej na stat ki na Mo rzu Bał tyc kim”.

� 9 mar ca
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski oraz pro rek -

tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -
goc ki, prof. nadzw. AMG, po dej mo wa li w sa lo nie ka -
pi tań skim „Da ru Mło dzie ży” ra dę nad zor czą Stocz ni
Re mon to wej NAUTA. Spo tka nie słu ży ło na wią za niu
sze ro kiej współ pra cy, do ty czą cej or ga ni za cji prak tyk
i sta ży stu den tów i ab sol wen tów AMG.

� 10 mar ca
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w po sie dze niu Ra dy
In te li gent nych Spe cja li za cji „Tech no lo gie of fsho re
i por to wo -lo gi stycz ne”. 

� 14 mar ca
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski wziął udział

w po sie dze niu Ra dy Rek to rów Wo je wódz twa Po mor -
skie go w Ate neum Szko le Wyż szej w Gdań sku. Naj -
waż niej szym punk tem by ło pod pi sa nie przez wi ce mar -
szał ka Paw ła Or łow skie go i człon ków RRWP po ro zu -
mie nia „Stu dy in Po mor skie” – stra te gicz ne go przed -
się wzię cia, ma ją ce go na ce lu przy go to wa nie
i wy pro mo wa nie kom plek so wej ofer ty dla stu den tów
za gra nicz nych oraz ofer ty wspie ra ją cej za trud nie nie
za gra nicz nych na ukow ców. Wię cej na str. 11.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wy gło sił re fe rat nt. bez -
pie czeń stwa że glu gi na Kon fe ren cji Po mor skie go
Okrę go we go Związ ku Że glar skie go.

Spotkanie rektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego 
z adiunktami.

Spotkanie z prezydentem RP. Od lewej: rektor Akademii Morskiej
w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw.

AM, prezydent RP Andrzej Duda, rektor AMG prof. dr hab. inż.
Janusz Zarębski i dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej

MGMiŻŚ Janusz Karp.

Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
i prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 

prof. nadzw. AMG, z dziennikarką „The European Times”.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, spo tkał się z gru pą
dzien ni ka rzy z Se ne ga lu, na kon fe ren cji po świę co nej
współ pra cy AMG z afry kań skim kra jem.

• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski spo tkał się
z ad iunk ta mi za trud nio ny mi w AMG w spra wie ro ta -
cji i za trud nie nia.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w roz po -
czę ciu re ali za cji pro jek tu szko le nio we go stu den tów
i ka dry na no wy ża glo wiec Ma ry nar ki Wo jen nej Al gie -
rii. Szko le nie teo re tycz ne i prak tycz ne od by wa się
na „Da rze Mło dzie ży”. Więcej na str. 16.

• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył
w ju bi le uszu 25-le cia Ar chi die ce zji i Me tro po lii Gdań -
skiej (w któ rej skład we szła Ar chi die ce zja Gdań ska,
Die ce zja Pel pliń ska i Die ce zja To ruń ska). Uro czy stość
ce le bro wa na by ła w Ar chi ka te drze Oliw skiej, gdzie
od by ła się uro czy sta msza świę ta, a prze wo dził jej ar -
cy bi skup Sła woj Le szek Głódź. W uro czy sto ściach
wzię li udział par la men ta rzy ści, sa mo rzą dow cy, przed -
sta wi cie le uczel ni wyż szych i służb mun du ro wych. 

� 6-8 kwiet nia
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, oraz dzie kan Wy dzia łu Me cha -
nicz ne go dr hab. inż. An drzej Misz czak, prof. nadzw.
AMG, wzię li udział w Pol sko -Ukra iń skich Dniach Edu -
ka cji, Na uki i In no wa cji w Ki jo wie, po świę co nych roz -
wo jo wi aka de mic kiej współ pra cy pol sko -ukra iń skiej,
a tak że pro mo cji pol skie go szkol nic twa wyż sze go i na -
uki. W ra mach tych ob cho dów od by ło się II Fo rum
Rek to rów Uczel ni Tech nicz nych Pol ski i Ukra iny, zor -
ga ni zo wa ne wspól nie przez Kon fe ren cję Rek to rów
Pol skich Uczel ni Tech nicz nych i Aso cja cję Rek to rów
Wyż szych Uczel ni Tech nicz nych Ukra iny.

� 10-13 kwiet nia
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, oraz dr inż. kpt. ż. w. Bo gu mił Łą -
czyń ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czy li w po sie dze -
niu Ko mi te tu Ste ru ją ce go IAMU, któ re od by ło się
w War nie. Wię cej na str. 20.

� 12 kwiet nia
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył,

na Uni wer sy te cie Gdań skim, w spo tka niu Ra dy Rek to -
rów Wo je wódz twa Po mor skie go z wi ce pre mie rem
oraz mi ni strem na uki i szkol nic twa wyż sze go dr. Ja ro -
sła wem Go wi nem. Wię cej na str. 8.

� 14 kwiet nia
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, dzia ła jąc na mo cy peł no moc nic -
twa rek to ra AMG, wziął udział w zgro ma dze niu
wspól ni ków fir my ENAMOR sp. z o.o.

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

chow ski, prof. nadzw. AMG, brał udział w pra cach
Ka pi tu ły Kon kur su Sto wa rzy sze nia Czer wo nej Ró ży
dla naj lep szych stu den tów i kół na uko wych. Kon kurs
od by wał się w au li na Wy dzia le Na wi ga cyj nym, bo -
wiem w tym ro ku AMG by ła je go or ga ni za to rem. 

� 20 kwiet nia
• W Cen trum Kon fe ren cyj nym Po mor skie go Par ku Na -

uko wo -Tech no lo gicz ne go w Gdy ni od by ła się kon fe -
ren cja „INNOeCAR – sa mo chód elek trycz ny, ja ko ele -
ment struk tu ry miej skiej”. Pa tro nat nad wy da rze niem
ob ję ło Mi ni ster stwo Ener gii, mar sza łek wo je wódz twa
po mor skie go oraz wo je wo da po mor ski. Aka de mię
Mor ską w Gdy ni re pre zen to wał pro rek tor ds. na uki dr
hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG,
któ ry pod pi sał list in ten cyj ny w spra wie uru cho mie nia
dzia łań na rzecz roz wo ju Kla stra INNOeCAR w wo je -
wódz twie po mor skim. Wię cej na str. 19.

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

chow ski, prof. nadzw. AMG, w ra mach Dni Otwar tych
AMG po pro wa dził wy kła dy o kształ ce niu w AMG oraz
za sa dach re kru ta cji. Wię cej na str. 35.

� 24 kwiet nia
• Rektor prof. dr hab. Janusz Zarębski i pro rek tor ds.

na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw.
AMG, wziął udział w spo tka niu z przed sta wi cie la mi
Scien ce and Tech no lo gy Com mit tee of Shan ghai Mu -
ni ci pa li ty, re pre zen tu ją cy mi wła dze re gio nal ne, spra -
wu ją ce nad zór nad dzia łal no ścią uczel ni Shan ghai
Ma ri ti me Uni ver si ty (za przy jaź nio nej z AMG). Spo tka -
nie od by ło się w Sa li Se na tu z udzia łem przed sta wi -
cie li Wy dzia łów AMG. Wię cej na str. 22.

� 26-27 kwiet nia
• W ra mach przy go to wań do wrze śnio we go Na ro do we -

go Kon gre su Na uki, na Po li tech ni ce Gdań skiej od by ła
się, siód ma z za pla no wa nych dzie wię ciu, kon fe ren cja
pro gra mo wa, współ or ga ni zo wa na przez Mi ni ster stwo
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. W spo tka niu uczest ni -
czy li: rek tor Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. dr hab.
inż. Ja nusz Za ręb ski, pro rek tor ds. na uki dr hab. inż.Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

i rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.
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Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG, dzie kan WE
prof. dr hab. inż. Krzysz tof Gó rec ki oraz kwe stor Da -
riusz Fan slau. Wię cej na str. 9.

� 11-13 ma ja
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, wziął udział w Ko le gium Pro rek to -
rów ds. Na uki i Roz wo ju Pu blicz nych Wyż szych Szkół
Tech nicz nych, któ re od by ło się w Ko ło brze gu. Go spo -
da rzem spo tka nia by ła Po li tech ni ka Ko ło brze ska, a te -
ma ty ka ob rad do ty czy ła w szcze gól no ści Usta wy 2.0.

� 18-20 ma ja
• 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. Oma wia no za po wia da ne zmia ny w usta wie
o szkol nic twie wyż szym, ko mer cja li za cję stu diów,
edu ka cję mię dzy na ro do wą, przy ję cia na stu dia.

� 21 ma ja 
• W sie dzi bie Aka de mii Mor skiej w Gdy ni (ma cie rzy stej

uczel ni ubie gło rocz ne go lau re ata) ogło szo ne zo sta ły
wy ni ki 43. Kon kur su Sto wa rzy sze nia Czer wo nej Ró ży.
Naj lep szym stu den tem Po mo rza w tym ro ku zo stał

Ma riusz Smen toch z Po li tech ni ki Gdań skiej. Wśród kół
na uko wych pierw sze miej sce zdo by ło Stu denc kie Ko -
ło Na uko we Ul tra so no gra fii z Gdań skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go. Człon kiem Ka pi tu ły był pro rek tor ds.
kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski, prof.
nadzw. AMG. Naj lep szy stu dent otrzy mał sa mo chód
oso bo wy, naj lep sze ko ło na uko we – 12 tys. zł.

� 28-31 ma ja
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Bre mer ha ven
w XIV Nie miec ko -Pol skim Se mi na rium MANAGING
CULTURAL DIVERISTY IN EUROPE. Se mi na rium trwa -
ło łącz nie dwa ty go dnie; w pierw szym AMG go ści ła
stu den tów z Hoch schu le Bre mer ha ven, na stęp nie
stu den ci AMG uda li się do Bre mer ha ven, gdzie kon -
ty nu owa li wspól ne za ję cia z nie miec ki mi stu den ta mi
(od 28 ma ja do 3 czerw ca 2017 ro ku).

� 31 ma ja
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w ob cho dach 70-le cia Aka de mii Mor skiej w Szcze ci -
nie i w uro czy stej ga li w Fil har mo nii Szcze ciń skiej im.
Mie czy sła wa Kar ło wi cza.
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Dzień otwarty AMG Delegacja przedstawicieli Komitetu Nauki i Technologii Gminy
Szanghajskiej.

Wicepremier Jarosław Gowin na konferencji w Politechnice Gdańskiej.
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Te ma tem wio dą cym spo tka nia był pro jekt Usta wy 2.0,
re for mu ją cej pol ską na ukę i szkol nic two wyż sze, któ ra
ma wejść w ży cie 1 paź dzier ni ka 2018 r. Roz ma wia no
m.in. o no wym al go ryt mie fi nan so wa nia, pod nie sie niu
ja ko ści kształ ce nia, po ło że niu więk sze go na ci sku na in -
no wa cyj ność uczel ni oraz ba da nia na uko we, a tak że
o sty pen diach na uko wych i so cjal nych dla stu den tów. 

Pod czas dys ku sji rek tor AMG po ru szył po nad to waż ną
kwe stię − do ty czą cą ko niecz no ści uwzględ nie nia
w Usta wie 2.0 od mien no ści uczel ni mor skich, ich szcze -
gól nej ro li w pol skim sys te mie szkol nic twa wyż sze go. 

Od no sząc się do wy stą pie nia rek to ra AMG, wi ce pre -
mier Go win po wie dział:

– Ta kie spo tka nia są z punk tu wi dze nia po znaw cze go
bar dzo cen ne. Dziś zwró co no mi uwa gę na spe cy fi kę
uczel ni mor skich, na to, że trze ba wpro wa dzić no we roz -
wią za nia, uła twia ją ce funk cjo no wa nie ta kim uczel niom. 

Zda niem rek to ra prof. Ja nu sza Za ręb skie go uzna nie
owej spe cy fi ki Aka de mii Mor skiej w Gdy ni i Aka de mii
Mor skiej w Szcze ci nie jest nie zbęd ne, by obie pol skie
uczel nie mor skie mo gły być pa ra me try zo wa ne we dług
nie co od mien nych re guł. Tym cza sem przy oce nie wy -
dzia łów uczel ni mor skich sto su je się obec nie ta kie sa me
kry te ria jak dla in nych szkół wyż szych. Spra wi to, że za -
rów no gdyń ska, jak i szcze ciń ska aka de mia zo sta ną po -
zba wio ne szans na kon ku ro wa nie z wiel ki mi uczel nia mi
w sta ra niach o wy so ką ka te go rię. Od pa ra me try za cji za -
le ży przy szła ka te go ria uczel ni, od ka te go rii – utrzy ma nie
upraw nień do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra
i dok to ra ha bi li to wa ne go. 

Do ceń my – mó wił rek tor – że w kra ju, któ ry znów ob -
ra ca się twa rzą do mo rza, w któ rym jest wresz cie mi ni -
ster stwo zaj mu ją ce się tyl ko go spo dar ką mor ską, ma my
dwie do sko na łe uczel nie, kształ cą ce pro fe sjo nal ne ka dry

Specyfika uczelni morskich

12 kwietnia 2017 roku na uniwersytecie Gdańskim, w nadzwyczajnym spotkaniu Rady
Rektorów Województwa Pomorskiego z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa

wyższego dr. Jarosławem Gowinem, uczestniczył rektor AmG prof. Janusz Zarębski. 

USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
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dla tej wła śnie go spo dar ki. Dla te go war to za dbać o roz -
wój Aka de mii Mor skich i w sys te mie oce ny pa ra me trycz -
nej pod sta wo wych jed no stek szkół wyż szych uwzględ nić
ich spe cy fi kę. Wy ni ka ona bo wiem tak że z te go, że z jed -
nej stro ny uczel nie mor skie zo bo wią za ne są do speł nie -
nia wszyst kich wy ma gań do ty czą cych szkół wyż szych,
pod le ga ją cych Mi ni ster stwu Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go, a z dru giej – do speł nie nia wy ma gań in sty tu cji mię -
dzy na ro do wych, zwią za nych z kształ ce niem kadr ofi cer -
skich dla ma ry nar ki han dlo wej oraz do zdo by wa nia dy -
plo mów mor skich. W tę spe cy fi kę wpi su ją się też jed -
nost ki pły wa ją ce: ża glo wiec „Dar Mło dzie ży” i sta tek
ba daw czo -szko le nio wy „Ho ry zont II” a tak że szcze ciń ski
„Na wi ga tor XXI”, na któ rych pro wa dzo ne są szko le nia
oraz ba da nia na uko we. 

We dług mię dzy na ro do we go ran kin gu szkół wyż szych
CSIC Aka de mia Mor ska w Gdy ni zaj mu je pierw sze miej -
sce w Eu ro pie, czwar te na świe cie, zaś Aka de mia Mor ska
w Szcze ci nie – szó ste miej sce na świe cie. Pol skie uczel nie
mor skie nie ma ją więc dziś prak tycz nie kon ku ren cji w ca -
łej Eu ro pie. Uwzględ nie nie w pa ra me try za cji spe cy fi ki
uczel ni mor skich umoż li wi im kon ty nu owa nie od po -
wied niej ja ko ści kształ ce nia kadr dla go spo dar ki mor skiej
i roz wią za nie dy le ma tów pra cow ni ków, któ rzy pró bu ją
łą czyć wy ma ga ny roz wój na uko wy z ob li ga to ryj nym
(i bar dzo cza so chłon nym) uzy ski wa niem naj wyż szych
dy plo mów mor skich. Do ce nie nie na kła du pra cy, nie -
zbęd ne go dla roz wo ju kom pe ten cji mor skich, po mo że
w utrzy ma niu bar dzo wy so kiej po zy cji pol skich uczel ni
mor skich w świa to wych ran kin gach. 

W przy go to wa nej przez rek to ra AMG prof. Ja nu sza Za -
ręb skie go, na proś bę wi ce pre mie ra Ja ro sła wa Go wi na,
pro po zy cji zmian uwzględ nia ją cych przy pa ra me try za cji
spe cy fi kę uczel ni mor skich, a wrę czo nej pod czas na stęp -
nej kon fe ren cji 27 kwiet nia, rek tor na pi sał, że ce lo we
jest wy od ręb nie nie osob ne go ze spo łu o ro bo czej na zwie
„gru pa na uk słu żą cych roz wo jo wi go spo dar ki mor skiej”.
Wy ma ga ło by to wpro wa dze nia zmian do „Roz po rzą dze -
nia mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go z 12 grud -
nia 2016 r. w spra wie przy zna wa nia ka te go rii na uko wej
jed nost kom na uko wym i uczel niom, w któ rych, zgod nie
z ich sta tu ta mi, nie wy od ręb nio no pod sta wo wych jed -
no stek or ga ni za cyj nych”. Al ter na ty wą dla roz wią za nia
te go pro ble mu jest, we dług rek to ra, wy od ręb nie nie
w gru pie na uk ści słych i in ży nier skich gru py jed no rod -
nej, obej mu ją cej wy dzia ły uczel ni mor skich. 

W przy pad ku przy ję cia jed nej z tych pro po zy cji
w „Kar cie oce ny jed nost ki o za kre sie dzia łal no ści...” trze -
ba by do ko nać sze re gu uzu peł nień. 

Po pierw sze: wpro wa dzić za pis do ty czą cy zdo by wa nia
dy plo mów i świa dectw mor skich – al bo wiem do ku men -
ty te są wy ma ga ne od na uczy cie li aka de mic kich, pro wa -
dzą cych za ję cia dy dak tycz ne z tzw. przed mio tów kon -
wen cyj nych, okre ślo nych roz po rzą dze niem mi ni stra go -
spo dar ki mor skiej i że glu gi śród lą do wej w spra wie kwa -
li fi ka cji za łóg stat ków mor skich. Uzy ska nie dy plo mów
wy ma ga nie tyl ko zda nia od po wied nich eg za mi nów, ale
i wie lo mie sięcz nej prak ty ki mor skiej. 

Po dru gie: do li sty osią gnięć, świad czą cych o po ten cja -
le na uko wym, po win no się do pi sać dłu go ter mi no we rej -
sy, od by wa ne na stat kach mor skich w cha rak te rze ofi ce -
ra flo ty han dlo wej. 

Po trze cie: w punk cie mó wią cym o pro jek tach mię dzy -
na ro do wych i kra jo wych, obej mu ją cych ba da nia na uko -
we lub pra ce, na le ży uwzględ nić człon ko stwo pra cow ni -
ków we wła dzach Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Mor -
skiej (IMO) oraz jej sek cjach.

Po czwar te: waż ne jest, by uwzględ nić spe cja li stycz ne
sy mu la to ry, ćwi cze nia pro ce dur re ali zo wa nych na stat -
kach mor skich, a wy ma ga nych za pi sa mi kon wen cji
STCW (Co nven tion on Stan dards of Tra ining, Cer ti fi ca -
tion and Watch ke eping). 

Po pią te: bez względ nie na le ży tak że w roz po rzą dze niu
uwzględ nić stat ki ba daw cze, na któ rych pro wa dzo ne są
ba da nia na uko we, zwią za ne z bez piecz ną eks plo ata cją
in sta la cji okrę to wych, sys te mów bez pie czeń stwa na mo -
rzu itd. oraz cer ty fi ka ty uzna nia ja ko ści kształ ce nia zgod -
ne go z kon wen cją STCW, po sia da ne przez jed nost kę.

Po szó ste: w dzia le od no szą cym się do prak tycz nych
efek tów dzia łal no ści na uko wej ko niecz ne jest uwzględ -
nie nie opra co wań przy go to wy wa nych przez pra cow ni -
ków uczel ni na rzecz Mi ni ster stwa Go spo dar ki Mor skiej
i Że glu gi Śród lą do wej, In ter na tio nal Ma ri ti me Or ga ni sa -
tion, Pol skie go Re je stru Stat ków oraz in nych in sty tu cji
zwią za nych z go spo dar ką mor ską. 

Po siód me: na le ży uwzględ nić dzia ła nia jed nost ki
na rzecz or ga ni za cji mor skich. 

Kon cep cja ta ma peł ne wspar cie mi ni stra go spo dar ki
mor skiej i że glu gi śród lą do wej Mar ka Gró bar czy ka,
do któ re go rek tor AMG prof. Ja nusz Za ręb ski rów nież
prze słał pi smo do ty czą ce pro po zy cji za pi sów w Usta -
wie 2.0, za bez pie cza ją cych in te re sy uczel ni mor skich. �

Na pierwszym planie: dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej
MGMiŻŚ dr Janusz Karp i rektor prof. dr hab. inż. Janusz

Zarębski.



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 6

10C Z E R W I E C 2 0 1 7

kon fe ren cja pro gra mo wa na Po li tech ni ce
Gdań skiej 

Dwa ty go dnie póź niej, 26−27 kwiet nia, zor ga ni zo wa -
na zo sta ła w Po li tech ni ce Gdań skiej siód ma, z za pla no -
wa nych dzie wię ciu, kon fe ren cja pro gra mo wa, sta no wią -
ca ko lej ny etap przy go to wań do Na ro do we go Kon gre su
Na uki. W spo tka niu uczest ni czył rek tor Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski, a tak że
pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,
prof. nadzw. AMG, oraz kwe stor Da riusz Fan slau.

Głów ny te mat pt. „Zróż ni co wa nie mo de li uczel ni i in -
sty tu cji ba daw czych – kie ru nek i in stru men ty zmian”
przed sta wił wi ce pre mier i mi ni ster na uki i szkol nic twa
wyż sze go dr Ja ro sław Go win:

„W róż nych kon cep cjach re form szkol nic twa wyż sze go
po wra ca pro blem zróż ni co wa nia uczel ni. Na ogół mó wi
się o po dzia le uczel ni na ba daw cze, ba daw czo -dy dak tycz -
ne i dy dak tycz ne. Ta ki po dział znaj du je my w pro jektach
za ło żeń przy go to wa nych w ra mach kon kur su Usta wa 2.0
i w in nych opra co wa niach, ry su ją cych kon cep cje do ce lo -
we go mo de lu szkol nic twa wyż sze go. Uczel nie ba daw cze

to ta kie, w któ rych ak tyw ność per so ne lu w więk szym
stop niu ma być skon cen tro wa na na ba da niach na uko -
wych i któ re by ły by fi nan so wa ne w sil nym związ ku z uzy -
ski wa ny mi wy ni ka mi na uko wy mi. Uczel nie dy dak tycz ne
to te, któ re ma ją kon cen tro wać się szcze gól nie na kształ -
ce niu o pro fi lu prak tycz nym i ma ją być fi nan so wa ne w za -
leż no ści od efek tów i suk ce sów w za kre sie ja ko ści kształ -
ce nia. Uczel nie ba daw czo -dy dak tycz ne w spo sób zrów no -
wa żo ny trak to wa ły by oba wy miary ak tyw no ści. Do daj my
od ra zu: wszyst kie uczel nie, tak że ba daw cze, uczyły by stu -
den tów, ale te ostat nie kon cen tro wa ły by się na kształ ce -
niu o profi lu aka de mic kim i na pew no ce cho wa ła by je
mniej sza licz ba stu den tów w prze li cze niu na jed ne go na -
uczy cie la aka de mic kie go. Waż ną ce chą te go po dzia łu
uczel ni po win na być moż li wość osią ga nia wy bit no ści i od -
zwier cie dle nia te go w wyż szym po zio mie fi nan so wa nia
w ob rę bie każ dej z grup. Wy ma ga to jed nak opra co wa nia
kla row nych kry te riów oce ny ja ko ści na uko wej, o co bę -
dzie ła twiej, jak i dy dak tycz nej, co jest trud nym wy zwa -
niem. Trze ba tak że usta lić od po wied nie wa gi dla tych wy -
mia rów w każ dym z ty pów uczel ni. Uczel nie mo gły by sa -
me de kla ro wać, w ja kim try bie chcia ły by być fi nan so wa -
ne, cho ciaż za pew ne po trze ba tak że pew nych kry te riów
wej ścia” (pełen tekst na stronie MNiSW). 

Uczest ni ka mi kon fe ren cji by li re pre zen tan ci pol skie go
śro do wi ska na uko we go, przed sta wi cie le Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Ra dy Na ro do we go Kon -
gre su Na uki, Ra dy Na ro do we go Cen trum Na uki, Ra dy
Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Fun da cji
na Rzecz Na uki Pol skiej, Pol skiej Aka de mii Na uk, Ko mi -
te tu Ewa lu acji Jed no stek Na uko wych oraz Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich, rek to rzy uczel ni
pu blicz nych, nie pu blicz nych i za wo do wych z ca łej Pol ski.
W kon fe ren cji wzię li udział tak że po sło wie na Sejm RP. 

W ra mach kon fe ren cji, któ rą pro wa dził pro rek tor Po -
li tech ni ki Gdań skiej ds. or ga ni za cji prof. Ja nusz Cie śliń -
ski, od by ły się czte ry głów ne pa ne le dys ku syj ne oraz sie -
dem se sji rów no le głych. Mo de ra to rem se sji nr 4, pt.
„Usta wa 2.0 a uczel nie pod po rząd ko wa ne re sor tom sek -
to ro wym”, był dr Ja nusz Karp, dy rek tor De par ta men tu
Edu ka cji Mor skiej Mi ni ster stwa Go spo dar ki Mor skiej
i Że glu gi Śród lą do wej. Ob ra dom to wa rzy szy ła wy sta wa
bez cen nych sta ro dru ków ze zbio rów Bi blio te ki Po li tech -
ni ki Gdań skiej.

�

�

Od prawej: dziekan WE AMG prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki,
rektor prof. dr hab. inż Janusz Zarębski, prorektor ds. nauki 

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, 
kwestor Dariusz Fanslau.
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Po ro zu mie nie ma wspie rać dzia ła nia słu żą ce umię dzy na -
ro do wie niu po mor skich ośrod ków aka de mic kich oraz
po pra wie ich kon ku ren cyj no ści. Wspól na ini cja ty wa sa -
mo rzą du wo je wódz twa po mor skie go oraz szkół wyż -
szych ma szan se przy czy nić się do zwięk sze nia licz by stu -
den tów spo za na sze go wo je wódz twa oraz z zagra ni cy
i stwo rze nia sko or dy no wa nej i efek tyw nej pro mo cji po -
mor skich uczel ni. 

Środ ki nie zbęd ne do re ali za cji po ro zu mie nia po cho -
dzić bę dą z bu dże tu wo je wódz twa po mor skie go oraz
bu dże tów sy gna ta riu szy. Do fi nan so wa nie bę dzie moż na
prze zna czyć na stwo rze nie i ak tu ali za cję ma py po trzeb
stu den ta; stwo rze nie plat for my in for ma cyj nej o ofer cie
oraz po zy cji na uko wej i po ten cja le ba daw czym uczel ni,
jak rów nież atrak cyj no ści po mor skich miast i ja ko ści ży -
cia w wo je wódz twie po mor skim; przy go to wa nie wspól -
nych ma te ria łów i wy da rzen pro mo cyj nych oraz szko le -
nio wych; e -le ar ning oraz or ga ni za cję kur sów ję zy ka pol -
skie go; wspól ny udział w za gra nicz nych tar gach edu ka -
cyj nych, wy jaz dach szko le nio wych oraz ak cjach

mar ke tin go wych; stwo rze nie de dy ko wa nej wspól nej
ofer ty dla osób pol skie go po cho dze nia, za in te re so wa -
nych stu dio wa niem w Pol sce; or ga ni za cję szko ły let niej,
kur sów in te gra cyj nych, kur sów do ty czą cych róż nic mię -
dzy kul tu ro wych; stwo rze nie ma py sty pen dial nej; współ -
pra cę z sek to rem biz ne su w ce lu stwo rze nia Po mor skie -
go Fun du szu Sty pen dial ne go; uru cho mie nie i mo der ni -
za cję pro gra mów kształ ce nia w ję zy kach ob cych; stwo -
rze nie wspól ne go sys te mu ob słu gi stu den tów
za gra nicz nych, stu diu ją cych w po mor skich uczel niach
oraz in ne dzia ła nia pro po no wa ne przez za an ga żo wa ne
pod mio ty. 

Sy gna ta riu sza mi po ro zu mie nia są: sa mo rząd wo je -
wódz twa po mor skie go, Aka de mia Mor ska w Gdy ni,
Aka de mia Mu zycz na im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Gdań -
sku, Aka de mia Po mor ska w Słup sku, Aka de mia Sztuk
Pięk nych w Gdań sku, Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go i Spor tu im. Ję drze ja Śnia dec kie go w Gdań sku, Gdań -
ski Uni wer sy tet Me dycz ny, Po li tech ni ka Gdań ska oraz
Uni wer sy tet Gdań ski. 

Study in Pomorskie
odbyła się 14 marca w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku, a najważniejszym punktem było
podpisanie przez wicemarszałka Pawła orłowskiego i członków RRWP porozumienia „Study in

Pomorskie” − strategicznego przedsięwzięcia, mającego na celu przygotowanie i
wypromowanie kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej

zatrudnienie zagranicznych naukowców. 

RADA REKTORóW WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO

Powstał konwent morski

konwent morski, utworzony z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
marka Gróbarczyka, to organ doradczy i opiniotwórczy, zajmujący się najważniejszymi

zagadnieniami z zakresu działań resortu gospodarki morskiej RP. W jego skład wszedł prorektor
ds. morskich AmG dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AmG.

GOSPODARSKA MORSKA FILAREM GOSPODARKI NARODOWEJ

In au gu ra cyj ne po sie dze nie od by ło się w So po cie w lu -
tym br. 

Prze wod ni czą cym zo stał kpt. ż. w. Zbi gniew Su la tyc ki,
wi ce prze wod ni czą cym Piotr Soy ka, pre zes Re mon to wa
Hol ding, se kre ta rzem Krzysz tof Sie dli kow ski, prze wod ni -
czą cy ra dy nad zor czej stocz ni „Na uta”. W skład Kon wen -

tu Mor skie go we szło 25 przed sta wi cie li sze ro ko po ję te -
go śro do wi ska spe cja li stów mor skich róż nych branż – go -
spo dar ki, ad mi ni stra cji, na uki, edu ka cji.

W uro czy stej in au gu ra cji uczest ni czy li m.in.: mar sza łek
Se na tu Sta ni sław Kar czew ski, szef Kan ce la rii Pre zy den ta
RP Adam Kwiat kow ski, mi ni ster go spo dar ki mor skiej �
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i że glu gi śród lą do wej Ma rek Gró bar czyk, mi ni ster kul tu -
ry i dzie dzic twa na ro do we go i wi ce pre mier Piotr Gliń ski,
mi ni ster śro do wi ska Jan Szysz ko, wi ce mi ni ster obro ny
na ro do wej Bar tosz Kow nac ki, wi ce mi ni ster fi nan sów
Ma rian Ba naś oraz par la men ta rzy ści: Wal de mar Kra ska,
Do ro ta Ar ci szew ska -Mie lew czyk i Ja nusz Śnia dek, a tak -
że Da riusz Dre lich – wo je wo da po mor ski, Krzysz tof Ko -
złow ski – wo je wo da za chod nio po mor ski oraz Woj ciech
Szczu rek – pre zy dent Gdy ni. 
Wszy�scy�bar�dzo�li�czy�my,�że�Kon�went�sta�nie�się�in�te�lek�tu�-

al�nym� fi�la�rem� po�li�ty�ki� od�bu�do�wy� go�spo�dar�ki�mor�skiej,� że
bę�dzie� nie�wy�czer�pa�nym� źró�dłem� wspa�nia�łych� idei,� po�my�-
słów,�kon�cep�cji�i pro�jek�tów,�dzię�ki�któ�rym�ta�dzie�dzi�na�eko�-
no�micz�nej�ak�tyw�no�ści�od�zy�ska�na�leż�ne�jej�miej�sce�w struk�tu�-
rze�na�szej�go�spo�dar�ki�na�ro�do�wej – na pi sał, w od czy ta nym
przez Mar ka Gró bar czy ka prze sła niu do uczest ni ków
spo tka nia, pre zes Pra wa i Spra wie dli wo ści Ja ro sław Ka -
czyń ski.

Za da niem kon wen tu ma być opi nio wa nie klu czo wych
kie run ków dzia ła nia re sor tu go spo dar ski mor skiej i że -
glu gi śród lą do wej, re ko men do wa nie ini cja ty wy oraz
przed kła da nie pro jek tów w kon cep cji roz wo ju ob sza -
rów, któ ry mi zaj mu je się mi ni ster stwo. Na spo tka niu
mó wio no o po trze bie od bu do wy pol skiej go spo dar ki
mor skiej, przy wró ce nia że glow no ści Od ry i Wi sły, wspar -
cia ry bo łów stwa i ra tow nic twa mor skie go. Pod kre śla no
ko niecz ność kształ ce nia fa chow ców dla go spo dar ki mor -
skiej, w tym tak że po wro tu do szkol nic twa za wo do we go,
kształ cą ce go wy so ko wy kwa li fi ko wa ne ka dry dla prze -
my słu okrę to we go. 

Kpt. Zbi gniew Su la tyc ki za po wie dział in ten sy fi ka cję
dzia łań na rzecz po wro tu na ro do wej ban de ry na pol skie
stat ki oraz ob ję cia pol skiej flo ty nad zo rem kla sy fi ka cyj -
nym Pol skie go Re je stru Stat ków.

– Ro la te go ty pu ciał, jak Kon went Mor ski, jest sza le -
nie istot na. To jest ro la do rad cza, ale tak że ta ka, któ ra
pil nu je nas, po li ty ków, czy li ro la w ja kieś mie rze kon tro -
l na. To jest tak że wy raz sza cun ku dla tych wszyst kich,
któ rzy do ma ga li się, aby spra wy mor skie by ły sta wia ne
w od po wied ni spo sób i od po wied nio do ce nia ne – pod -
kre ślał wi ce pre mier prof. Piotr Gliń ski.

Wiel kie na dzie je w pra cach Kon wen tu po kła da tak że
re sort obro ny, któ re mu pod le ga część stocz ni – o czym
mó wił wi ce szef MON Bar tosz Kow nac ki.

Obec ni na po sie dze niu przed sta wi cie le Sej mu i Se na tu
RP oraz re sor tów, m.in. fi nan sów i śro do wi ska, za de kla -
ro wa li peł ne wspar cie dla roz wo ju go spo dar ki mor skiej,
w tym przy wró ce nia że glow no ści pol skich rzek i bu do wy
no we go ka na łu że glu go we go przez Mie rze ję Wi śla ną.

Mi ni ster Ma rek Gró bar czyk wrę czył no mi na cje człon -
kom Kon wen tu, zaś kpt. Zbi gniew Su la tyc ki przed ło żył
do oce ny pierw szy do ku ment pt. „Kon cep cja wzmoc nie -
nia dzia łań pro ro zwo jo wych że glu gi han dlo wej w Pol -
sce – w tym od two rze nia że glu gi li nio wej”.

W skład Kon wen tu Mor skie go we szli (ko lej ność al fa -
be tycz na):
� Ta de usz Boh dal – rek tor Po li tech ni ki Ko sza liń skiej
� Pa weł Bud da – ry bak
� Je rzy Czucz man – pre zes Fo rum Okrę to we go
� Ma rek Dzi da – pro rek tor ds. kształ ce nia i dy dak ty ki

Po li tech ni ki Gdań skiej
� An drzej Dzię ga – ar cy bi skup szcze ciń ski
� Mi ro sław Fol ta – ka pi tan że glu gi wiel kiej, prze wod ni -

czą cy Ra dy PŻM
� Jó zef Gaw ło wicz – ka pi tan że glu gi wiel kiej
� Sła woj Le szek Głódź – ar cy bi skup Die ce zji Gdań skiej
� Ry szard Gryc ner – pre zes Chi pol brok -u
� Jan Jan kow ski – by ły pre zes PRS
� Mi ro sław Lan gow ski – wi ce dy rek tor PLO
� Bo gu sław Mar ci niak – prze wod ni czą cy Spo łecz ne go

Ko mi te tu obro ny PŻM
� Ma rek Ma rzec – ka pi tan że glu gi wiel kiej, Sto wa rzy sze -

nie Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej
� Ja cek No wic ki – dy rek tor Ośrod ka Ba daw cze go w Iła -

wie
� Lech Pie czyń ski – dy rek tor Ze spo łu Szkół Mor skich

w Ko ło brze gu
� Jan Po poń czyk – ka pi tan że glu gi śród lą do wej
� Krzysz tof Sie dli kow ski – prze wod ni czą cy ra dy nad zor -

czej Stocz ni Re mon to wej „Na uta”
� Piotr Soy ka – pre zes Gru py Ka pi ta ło wej Re mon to wa

Hol ding
� An drzej Strze boń ski – pre zes Za rzą du Szcze ciń skie go

Par ku Prze my sło we go
� Zbi gniew Su la tyc ki – ka pi tan że glu gi wiel kiej
� Hen ryk Śnie goc ki – pro rek tor ds. mor skich Aka de mii

Mor skiej w Gdy ni
� Sta ni sław Wą do łow ski – po seł RP
� Je rzy Wy rzy kow ski – by ły wi ce pre zes PRS
� Zbi gniew Wy soc ki – ho no ro wy prze wod ni czą cy Sto -

wa rzy sze nia im. E. Kwiat kow skie go
� Pa weł Za lew ski – dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go

Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
�

�

Pierwszy przewodniczący Konwentu kapitan żeglugi wielkiej
Zbigniew Sulatycki (pośrodku), wiceprzewodniczący Piotr Soyka
(z lewej), prezes Stoczni Remontowa Holding, sekretarz Krzysztof
Siedlikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej „Nauty”.
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Technologie kosmiczne i satelitarne

W Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się 21 lutego 2017 roku uroczystość inauguracji roku
akademickiego na magisterskich studiach uzupełniających w ramach nowego

międzyuczelnianego kierunku studiów technologie kosmiczne i satelitarne. kierunek ten jest
realizowany we współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Akademii morskiej w Gdyni,
Politechniki Gdańskiej oraz Akademii marynarki Wojennej. Zajęcia dydaktyczne będą

prowadzone przez cztery wydziały wymienionych uczelni. 

TRóJUCZELNIANY KIERUNEK

Udział w uro czy sto ści wzię li rek to rzy wszyst kich part ner -
skich uczel ni, dzie ka ni czte rech wy dzia łów pro wa dzą -
cych po szcze gól ne spe cjal no ści, przed sta wi cie le Pol skiej
Agen cji Ko smicz nej, przed sta wi cie le par la men tu, rzą du,
sa mo rzą du wo je wódz twa po mor skie go, wła dze mia sta
Gdań ska i Gdy ni, przed się bior cy oraz stu den ci. 

W two rze niu no we go kie run ku stu diów istot ny udział
przy padł Wy dzia ło wi Elek trycz ne mu AMG, na któ rym
re ali zo wa na jest spe cjal ność mor skie sys te my sa te li tar ne
i ko smicz ne. Ce lem kształ ce nia bę dzie prze ka za nie spe -
cja li stycz nej wie dzy i umie jęt no ści z za kre su za sto so wań
sys te mów sa te li tar nych i ko smicz nych w łącz no ści mor -
skiej, mor skich sys te mach na wi ga cyj nych oraz mor skich
sys te mach bez pie czeń stwa i w hy dro gra fii. A tak że na by -
cie przez stu den ta umie jęt no ści w za kre sie sys te mów po -
mia ro wo -kon tro l nych i za si la ją cych, sto so wa nych w sys -
te mach mor skich i ko smicz nych oraz ko smicz nych apli -
ka cji tech ni ki mi kro fa lo wej, świa tło wo do wej i la se ro wej. 

W ra mach przed mio tów obie ral nych stu den ci bę dą
mo gli roz sze rzać swo ją wie dzę z za kre su sys te mów na wi -
ga cyj nych i kar to gra ficz nych lub elek tro nicz nych i te le ko -
mu ni ka cyj nych. War to tu taj nad mie nić, że AMG ma du że,
dłu go let nie (40 lat) do świad cze nie w łącz no ści na mo rzu
i sys te mach bez pie czeń stwa wy ko rzy stu ją cych tech ni ki sa -
te li tar ne, a po nad to zaj mu je trzecie miej sce na świe cie
(pierw sze w Eu ro pie) wśród ka te go rii uczel ni mor skich.

Wy ma ga nia dla kan dy da tów
Kan dy da ci na stu dia II stop nia na kie run ku tech no lo -

gie ko smicz ne i sa te li tar ne mu szą le gi ty mo wać się po sia -
da niem ty tu łu za wo do we go in ży nie ra lub ma gi stra in ży -
nie ra, bę dąc ab sol wen ta mi co naj mniej 7-se me stral nych
stu diów pierw sze go stop nia z ty tu łem in ży nie ra lub stu -
diów jed no li tych z ty tu łem ma gi stra in ży nie ra, na kie -
run kach: elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja, elek tro tech ni ka,
na wi ga cja, au to ma ty ka i ro bo ty ka lub geo de zja i kar to -
gra fia bądź kie run kach po krew nych za zgo dą dzie ka na,
dla spe cjal no ści mor skie sys te my sa te li tar ne i ko smicz ne. 

O przy ję ciu na stu dia zde cy du je miej sce na li ście ran -
kin go wej, two rzo nej na pod sta wie śred niej ocen z po -
przed nich stu diów, w ra mach za twier dzo ne go wcze śniej
li mi tu przy jęć. W przy pad ku, kie dy kan dy da ci bę dą mie -
li ta ką sa mą śred nią ocen z po przed nich stu diów, o ko -

lej no ści na li ście za de cy du je oce na na dy plo mie. Uru -
cho mie nie stu diów pla no wa ne jest od se me stru let nie go
ro ku aka de mic kie go 2016/2017. Re kru ta cję kan dy da -
tów na stu dia uczel nie prze pro wa dzą we wła snym za kre -
sie, wy bie ra jąc 30 stu den tów na pro wa dzo ną przez sie -
bie spe cjal ność.

Syl wet ka ab sol wen ta 
Ab sol went spe cjal no ści mor skie sys te my sa te li tar ne

i ko smicz ne bę dzie po sia dał spe cja li stycz ną wie dzę z za -
kre su bu do wy i eks plo ata cji ko smicz nych oraz sa te li tar -
nych sys te mów ra dio ko mu ni ka cyj nych i na wi ga cyj nych,
me tod pro jek to wa nia i eks plo ata cji mor skich sys te mów
po mia ro wych i za si la ją cych oraz umie jęt no ści w za kre sie
do bo ru i wy ko rzy sta nia za awan so wa nych roz wią zań
elek tro nicz nych i te le ko mu ni ka cyj nych w po wią za niu
z tech no lo gia mi ko smicz ny mi i sa te li tar ny mi, w za kre sie
pro jek to wa nia sa te li tar nych urzą dzeń i sys te mów łącz no -
ści, na wi ga cji i hy dro gra fii oraz wy ko ny wa nia po mia rów
przy wy ko rzy sta niu sy gna łów udo stęp nia nych za po śred -
nic twem sa te li tów. Bę dzie tak że sto so wał się do za sad
etycz nych i praw nych, do ty czą cych dzia łal no ści tech nicz -
nej w ko smo sie.

Ab sol wen ci kie run ku stu diów tech no lo gie ko smicz ne
i sa te li tar ne bę dą mo gli być za trud nie ni w uczel niach,
jed nost kach na uko wych i in nych pod mio tach re ali zu ją -
cych pra ce ba daw cze i ba daw czo -roz wo jo we z za kre su
tech no lo gii ko smicz nych i sa te li tar nych, jak rów nież
w przed się bior stwach pro wa dzą cych dzia łal ność w tej
bran ży, w tym za rów no w kor po ra cjach mię dzy na ro do -
wych z du żym do świad cze niem w bran ży ko smicz nej
na po zio mie eu ro pej skim, co raz licz niej otwie ra ją cych
swo je od dzia ły w na szym kra ju, jak i w mniej szych pod -
mio tach pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre sie m.in. pro -
jek to wa nia kon struk cji ko smicz nych i sa te li tar nych, za -
sto so wań ko mu ni ka cji, na wi ga cji i te le de tek cji sa te li tar -
nej, w tym w bran ży geo de zyj nej, kar to gra ficz nej, geo in -
for ma tycz nej czy usług te le ko mu ni ka cyj nych, a tak że
w za kre sie za sto so wań za awan so wa nych roz wią zań in -
for ma tycz nych, me cha nicz nych i me cha tro nicz nych.

dr hab. inż. Piotr my siak, prof. nadzw. AmG,
pro dzie kan WE ds. or ga ni za cji stu diów i pro mo cji
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W Gdy ni, przy na brze żu Po mor skim, 4 lip ca 1982 ro ku,
po raz pierw szy pod nie sio no bia ło -czer wo ną ban de rę
na flagsz to ku no we go ża glow ca szkol ne go „Dar Mło -
dzie ży”. Był trze cim w wiel kiej szta fe cie – prze jął tra dy -
cję po pierw szym – bar ku „Lwów”, zwa nym „ko leb ką
na wi ga to rów”, i dru gim „Da rze Po mo rza” – słyn nej
„bia łej fre ga cie”.

Hi sto ria 35 już lat służ by „Da ru Mło dzie ży” na rzecz
edu ka cji mor skiej mło dzie ży to hi sto ria szko le nio wych

po dró ży, łą czą cych 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. Pod czas wi zyt
w por tach 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, ty sią ce mi ło -
śni ków ża gli.

Na mor skie szla ki „Dar Mło dzie ży” wkro czył w spek -
ta ku lar ny spo sób. Po dróż nu mer 1: wyj ście z Gdy ni 10

35. rok służby pod biało-czerwoną
„Na żaglowcu najpełniej można poczuć siłę żywiołu, nauczyć się respektu wobec niego, być

najbliżej problemów, z którymi przyszły oficer będzie musiał zmagać się podczas całej zawodowej
kariery. W tej ciężkiej, fizycznej pracy kształtują się najpełniej charaktery, wyrabiają nawyki

niezbędne w morskiej służbie”.
prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AmG 

25 paź dzier ni ka 2016 ro ku w gma chu głów nym Po li tech -
ni ki Gdań skiej mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go Mie -
czy sław Struk i wi ce mar sza łek Wie sław Bycz kow ski uro czy -
ście pod pi sa li umo wy z wnio sko daw ca mi Dzia ła nia 4.2.
In fra struk tu ra uczel ni pro wa dzą cych kształ ce nie o pro fi lu
prak tycz nym, w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Po mor skie go na la ta 2014-2020.

Ce lem Dzia ła nia 4.2. RPO WP jest po pra wa kształ ce -
nia za wo do we go i je go do sto so wa nie do po trzeb go -
spo dar ki, m.in. po przez zwięk sze nie za trud nial no ści ab -
sol wen tów uczel ni pro wa dzą cych kształ ce nie o pro fi lu
prak tycz nym, przede wszyst kim po przez do sto so wa nie
wy po sa że nia i in fra struk tu ry do po trzeb kształ ce nia
na rzecz go spo dar ki oraz po sze rze nie ofer ty kształ ce nia
usta wicz ne go we wspar tych szko łach.

W wy ni ku roz strzy gnię cia kon kur su Za rząd Wo je -
wódz twa Po mor skie go wy brał sześć pro jek tów, dla któ -
rych cał ko wi ta war tość do ta cji wy no si 70 848 155,55
PLN, a łącz na war tość pro jek tów – 89 896 502,84 PLN. 

Jed nym z pro jek tów, któ re uzy ska ły wspar cie fi nan so -
we, jest przed się wzię cie Aka de mii Mor skiej w Gdy ni pn.
„In fra struk tu ra dy dak tycz na wspie ra ją ca kształ ce nie
prak tycz ne na Wy dzia łach Me cha nicz nym, Elek trycz nym
i Na wi ga cyj nym Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – za kup
wy po sa że nia la bo ra to riów dy dak tycz nych”. Ce lem pro -
jek tu jest do sto so wa nie wy po sa że nia 20 la bo ra to riów
dy dak tycz nych Aka de mii Mor skiej w Gdy ni do po trzeb
kształ ce nia prak tycz ne go na rzecz go spo dar ki. Przed mio -
tem in we sty cji jest za kup, do sta wa, in sta la cja i uru cho -
mie nie no wo cze sne go sprzę tu i wy po sa że nia dy dak tycz -
ne go la bo ra to riów na Wy dzia łach: Me cha nicz nym, Elek -
trycz nym i Na wi ga cyj nym. War tość pro jek tu wy no -
si 12 293 803,00 PLN, a war tość do fi nan so wa nia
wy no si 10 449 732,55 PLN. Roz po czę cie re ali za cji pro -
jek tu za pla no wa no na IV kwar tał 2016 ro ku, a za koń cze -
nie – na II kwar tał 2018 ro ku.

dr ma rze na Wy siń ska -Ga jek

Laboratoria dydaktyczne i kształcenie
praktyczne

Rektor Akademii morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski  podpisał w imieniu uczelni
umowę na dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca
kształcenie praktyczne na Wydziałach mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii

morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”. 

WYDZIAŁY: MECHANICZNY, ELEKTRYCZNY I NAWIGACYJNY

DAR MŁODZIEŻY
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lip ca 1982 r., w bry tyj skim Fal mo uth start do ry wa li za -
cji w ra mach The Cut ty Sark Tall Ships Ra ces. Dra mat
na mo rzu: 27 lip ca nie miec ki jacht „Pe ter von Dan zig”
wzy wa po mo cy, je den z że gla rzy uległ groź nym po pa -
rze niom. „Dar Mło dzie ży” idzie z po mo cą. Sza lu pa
trans por tu je ran ne go do stat ko we go szpi ta li ka. Po prze -
ję ciu po szko do wa ne go przez śmi gło wiec pol ski ża glo -
wiec wra ca na tra sę. Pa sjo nu ją cy fi nisz i 29 lip ca 1982
r., na me cie w Li zbo nie, po prze pły nię ciu 770 mil mor -
skich, de biu tant „Dar Mło dzie ży” jest naj szyb szy w kla -
sie „A” – wiel kich ża glow ców. Wy prze dza tra dy cyj ne go
ry wa la „Da ru Po mo rza”, nie miec ki bark „Gorch Fock”,
o 14 mi nut i 18 se kund. 

Od pierw szej wiel kiej po dró ży – rej su na zlot ża glow -
ców Osa ka World Sa il w 1983 ro ku, „Dar Mło dzie ży”
jest sta łym uczest ni kiem świa to wych spo tkań pod ża gla -
mi. Wśród wie lu spek ta ku lar nych po dró ży wy mie nić
war to wy pra wę 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 es’a Car tie ra, udział w wiel kim zlo cie
„Co lum bus Re gat ta 1992” z oka zji 500-le cia od kry cia
Ame ry ki przez Krzysz to fa Ko lum ba, po wtór ną wi zy tę
w go ścin nej ja poń skiej Osa ce w 1997 ro ku.

„Dar Mło dzie ży” od był tak że w la tach 1987-1988
po dróż do oko ła świa ta. By ła to wy pra wa na wiel ki zlot
z oka zji 200-le cia osad nic twa eu ro pej skie go na kon ty -
nen cie au stra lij skim. Po en tu zja stycz nym przy ję ciu
w por tach au stra lij skich ża glo wiec wziął kurs na Horn.
Tra wers przy ląd ka mi nął 6 mar ca 1988 ro ku,
o godz. 7.15 cza su stat ko we go. Pod czas 274 dni rej su
zo sta wił za ru fą 36 352 Mm. 

„Dar Mło dzie ży” to sta tek kształ cą cy zna ko mi tych, ce -
nio nych ofi ce rów i ka pi ta nów świa to wej flo ty. Szko le nie
stu den tów re ali zo wa ne jest w opar ciu o tra dy cyj ne war -
to ści, przez wie ki wy pra co wa ne w re aliach świa to wej
że glu gi. To tak że wy ro bie nie spe cy ficz nej ma ry nar skiej
świa do mo ści, za sad do brej prak ty ki, za wo do wej ety ki,
wresz cie spraw no ści fi zycz nej i od por no ści psy chicz nej,
bez po śred nie zetknięcie z morzem i żywiołem.

„Dar Mło dzie ży” to sta tek suk ce syw nie mo der ni zo wa -
ny: no wo cze śnie wy po sa żo ny mo stek, szkol na sa la na -
wi ga cyj na, sa la dy dak tycz na, wach ty pro wa dzo ne na re -
al nych sta no wi skach na po kła dzie i w si łow ni czy nią
z ża glow ca praw dzi we pły wa ją ce la bo ra to rium edu ka -
cyj ne. A za pis w ksią żecz ce że glar skiej o od by tej prak ty -
ce to świet na re ko men da cja i po wód do du my dla
wszyst kich wy cho wan ków „Da ru Mło dzie ży”, dziś no -
szą cych ka pi tań skie ga lo ny.

„Dar Mło dzie ży” – Sier ra Qu ebec Li ma Zu lu – to je den
z naj po pu lar niej szych ża glow ców świa ta. Za pra sza ny wszę -
dzie, wy peł nia ją cy wiel ką mi syj ną ro lę edu ka cyj ną, pro -
mu ją cy Aka de mię Mor ską w Gdy ni, pol skie szkol nic two
mor skie i Pol skę – praw dzi wy „pły wa ją cy am ba sa dor”. 

W cią gu mi nio nych 34 lat służ by pod bia ło -czer wo ną
ban de rą „Dar Mło dzie ży” od był 211 po dró ży, prze pły -
nął pra wie 565 ty się cy mil mor skich, 702 ra zy za wi jał
do por tów ca łe go świa ta. Na po kła dzie fre ga ty prze -
szko li ło się pra wie 19 tysięcy uczniów i stu den tów szkół
mor skich pol skich i za gra nicz nych. 

Alek san der Gosk
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W za ję ciach uczest ni czy ok. 80 Al gier czy ków, któ ry
wcze śniej prze szli cykl szko leń teo re tycz nych w pra cow -
niach i la bo ra to riach Aka de mii Mor skiej oraz Stu dium
Do sko na le nia Kadr AMG. Pro gram szko leń na „Da rze
Mło dzie ży” roz pi sa ny zo stał na maj–czer wiec. Obej mu -
je ca ło kształt za gad nień, któ rych re ali za cja po zwo li
przy go to wać każ de go człon ka za ło gi ża glow ca do peł -
nie nia przy pi sa nej mu funk cji. Do wód cy wszyst kich
szcze bli na bę dą umie jęt no ści pro wa dze nia dzia łań
na mo rzu, kie ro wa nia pro ce sem szko le nio wym, pra wi -
dło wej eks plo ata cji okrę tu, wy ko ny wa nia za dań zgod -
nie z wy mo ga mi mię dzy na ro do wych kon wen cji w za -
kre sie bez pie czeń stwa pły wa nia i ra to wa nia ży cia
na mo rzu. Pro gra my uwzględ nia ją też spe cy ficz ne wy -
mo gi służ by w al gier skiej Ma ry nar ce Wo jen nej.
Po wstęp nej, por to wej fa zie za po zna nia z ża glow cem
i na by ciem pod sta wo wej wie dzy i umie jęt no ści na uka
kon ty nu owa na bę dzie pod czas rej sów bał tyc kich. 

Rów no le gle na „Da rze Mło dzie ży” prze cho dzą prak ty -
kę mor ską stu den ci II ro ku Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go
AMG. Po dzie le ni na wach tach z al gier ski mi ko le ga mi, sta -
no wią dla nich swo iste wspar cie, ja ko zna ją cy spe cy fi kę
służ by na „Da rze Mło dzie ży” z wcze śniej szej prak ty ki. To
dla obu stron cie ka we do świad cze nie. Szko le nie w Aka -

de mii Mor skiej prze cho dzi tak że 12 człon ków przy szłej
lą do wej eki py kon ser wa cyj nej no we go ża glow ca. 

Trój masz to wa fre ga ta „El Mel lah” dla Ma ry nar ki Wo -
jen nej Al gie rii bę dzie naj więk szym ża glow cem zbu do -
wa nym w pol skiej stocz ni. Zło że nie w Pol sce za mó wie -
nia to w znacz nej mie rze efekt wy so kiej oce ny ofer ty
szko le nio wej, opra co wa nej w Stu dium Do sko na le nia
Kadr i Aka de mii Mor skiej w Gdy ni przez ze spół pod kie -
run kiem pro rek to ra ds. mor skich dr. hab. inż. kpt. ż. w.
Hen ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw. AMG. Do ce nio ne
zo sta ło wie lo let nie do świad cze nie uczel ni w szko le niu
kadr mor skich pod ża gla mi, re ali zo wa ny mo del szko le -
nia oraz sam „Dar Mło dzie ży” ja ko spraw dzo na plat for -
ma szko le nio wa.

Po za koń cze niu bu do wy prze wi dzia no ana lo gicz ne
prak tycz ne szko le nie na no wym ża glow cu. Al gier scy
prak ty kan ci, na wszyst kich sta no wi skach, stop nio wo
ma ją przej mo wać od pol skich in struk to rów i człon ków
za łóg ca łość ob słu gi no wej fre ga ty. Po za koń cze niu pro -
gra mu szko le nio we go, jed ne go z naj bar dziej efek tow -
nych i pre sti żo wych pro jek tów, re ali zo wa nych w gdyń -
skiej Aka de mii Mor skiej, „El Mel lah” z al gier ską za ło gą
po pły nie do kra ju.

Alek san der Gosk

Algierscy marynarze na „darze młodzieży”

marynarze i oficerowie, stanowiący przyszłą załogę budowanego w Gdańsku żaglowca
szkoleniowego „El mellah” dla marynarki Wojennej Algierii, przeszli do fazy szkolenia
praktycznego.  odbywa się ono na pokładzie „daru młodzieży”, z udziałem zarówno

komendanta oraz członków stałej załogi naszej fregaty, jak i specjalnie zaangażowanych
instruktorów. 

DLA MARYNARKI WOJENNEJ ALGIERII
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Sta tek szko le nio wo -ba daw czy „Ho ry zont II”, od mo -
men tu wej ścia do służ by w 2000 ro ku, re gu lar nie wy ko -
rzy sty wa ny jest przez Pol ską Aka de mię Na uk do utrzy -
my wa nia ko mu ni ka cji z Pol ską Sta cją Po lar ną na Spits -
ber ge nie oraz re ali za cji mię dzy na ro do wych pro gra mów
ba daw czych w ar chi pe la gu Sval bard. Są to czę sto pio -
nier skie wy pra wy – w sła bo po zna ne re jo ny ar chi pe la -
gu Sval bard, tak że udział w mię dzy na ro do wych na uko -
wych warsz ta tach te re no wych. Sta tek sta no wi in te gral -
ny ele ment pol skiej obec no ści w Ark ty ce, a Aka de mia
Mor ska jest człon kiem Kon sor cjum Po lar ne go. Na prze -
ło mie lat 2000/2001 sta tek po pły nął rów nież na wo dy
An tark ty ki z za opa trze niem dla pol skiej sta cji po lar nej
im. Hen ry ka Arc tow skie go na Wy spie Kró la Je rze go
w ar chi pe la gu Sze tlan dów Po łu dnio wych. Pod czas tej
naj dłuż szej, trwa ją cej trzy mie sią ce, wy pra wy po ko nał
dy stans 18 698 mil mor skich.

Sta tek ba daw czo -szko le nio wy „Ho ry zont II” zbu do -
wa ny zo stał we dług ory gi nal nej kon cep cji, opra co wa nej

w AMG, ze środ ków Mi ni ster stwa Trans por tu i Go spo -
dar ki Mor skiej, Ko mi te tu Ba dań Na uko wych oraz wła -
snych. Pod nie sie nie ban de ry na stą pi ło 28 kwiet -
nia 2000 r. W ko lej nych la tach usta lił się do ce lo wy mo -
del je go eks plo ata cji. Przez oko ło osiem mie się cy w ro -
ku wy ko rzy sty wa ny jest w rej sach szko le nio wych,
re ali zu jąc prak ty ki ma new ro we i ra da ro we dla stu den -
tów AMG oraz uczniów śred nich szkół mor skich w krót -
kich bał tyc kich rej sach. Prócz te go od by wa dwie 4-ty go -
dnio we po dró że do Ark ty ki – ja ko efekt wie lo let niej
współ pra cy z In sty tu tem Geo fi zy ki Pol skiej Aka de mii
Na uk. W każ dym rej sie, obok na ukow ców z pol skich in -
sty tu tów ba daw czych, pły nie 20 stu den tów Wy dzia łu
Elek trycz ne go AMG, w ra mach prak tyk mor skich. 

W la tach 2000-2016 „Ho ry zont II” od był 138 po dró -
ży szko le nio wych, w tym 38 na Spits ber gen i jed ną
do An tark ty ki. Prze był pra wie 231 tys. Mm, prze szko lił
bli sko 4 tys. stu den tów.

Alek san der Gosk

40 razy Spitsbergen
W czterdziestą arktyczną podróż „Horyzont II” wyjdzie z Gdyni 6 września. W bieżącym roku
statek dwukrotnie popłynie na Spitsbergen z zaopatrzeniem oraz zmieniającymi się grupami

polarników. W rejsach arktycznych tradycyjnie uczestniczą także, w ramach praktyk morskich,
studenci Wydziału Elektrycznego AmG. W tegorocznej lipcowej podróży (nr 39), z pokładu
statku zatopiony zostanie na morzu Grenlandzkim zestaw oceanicznych stacji sejsmicznych

(ocean Bottom Seismometer). To element prowadzonego przez Instytut Geofizyki PAN projektu
modelowania i interpretacji danych pomiarowych w celu rozpoznania budowy skorupy i

górnego płaszcza Ziemi.

„HORYZONT II” 
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Umo wa do ty czy współ pra cy w za kre sie kształ ce nia kadr
dla po trzeb sek to ra trans por tu, spe dy cji i lo gi sty ki, a jej
przed mio tem jest, mię dzy in ny mi, or ga ni zo wa nie obo -
wiąz ko wych prak tyk pro gra mo wych dla stu den tów,
płat nych sta ży za wo do wych, wi zyt stu dyj nych i warsz ta -
tów. W imie niu za rzą du fir my Ku eh ne+Na gel sp. z o.o.
umo wę pod pi sał pre zes In go Gol dham mer. 

Ku eh ne+Na gel to dru gi naj więk szy glo bal ny ope ra -
tor lo gi stycz ny, za trud nia ją cy na świe cie 63 tys. pra cow -
ni ków w pra wie 1100 biu rach, w po nad 100 kra jach.
W 2015 ro ku fir ma za no to wa ła 21,1 mld USD przy cho -
du. Za an ga żo wa na jest w za rzą dza nie łań cu cha mi do -

staw m.in. w prze my śle lot ni czym, han dlu do bra mi
kon sump cyj ny mi, sie ciach ho te li czy bran ży mor skiej.
W Pol sce funk cjo nu je od 25 lat i obec nie za trud nia oko -
ło 1,8 tys. pra cow ni ków. Świad czy sze ro ki za kres usług,
po cząw szy od spe dy cji mor skiej, lą do wej i lot ni czej, po -
przez prze wo zy in ter mo dal ne i spe cjal ne, a koń cząc
na usłu gach SCM i lo gi sty ce kon trak to wej. 

W 2014 ro ku zo sta ła uzna na przez For bes jed ną z naj -
bar dziej in no wa cyj nych firm na świe cie, bę dąc jed no -
cze śnie je dy nym przed sta wi cie lem bran ży lo gi stycz nej,
re pre zen to wa nej w ran kin gu 100 naj więk szych in no wa -
to rów.

umowa AmG z kuehne+Nagel

Rektor AmG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podpisał 22 listopada 2016 r. porozumienie 
o współpracy uczelni z firmą kuehne + Nagel, jedną z największych firm logistycznych 

na świecie. 

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski i prezes Kuehne+Nagel Ingo Goldhammer.
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Kla ster ma po móc w na wią zy wa niu kon tak tów po mię -
dzy po szcze gól ny mi śro do wi ska mi w ce lu po dej mo wa -
nia i re ali zo wa nia wspól nych pro jek tów w ob sza rze
elek tro mo bil no ści.

Part ne ra mi te go przed się wzię cia są: mia sto Gdy nia,
Po li tech ni ka Gdań ska, Aka de mia Mor ska, Po mor ski
Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny Gdy nia, In sty tut Ma szyn
Prze pły wo wych PAN, Gru pa LOTOS SA, Pra co daw cy Po -
mo rza, a tak że lo kal ne fir my Cree Yacht, Wal kin Star tup
Ven tu re, DLabs oraz Gru pa Tech no Se rvi ce SA. W imie -
niu AMG list pod pi sał pro rek tor ds. na uki dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG. Ko or dy na to -
rem dzia łań, wy ni ka ją cych z pod pi sa ne go li stu in ten cyj -
ne go, są Pra co daw cy Po mo rza. 

Do ku ment pod pi sa ny zo stał 20 kwiet nia pod czas
kon fe ren cji „INNOeCAR – sa mo chód elek trycz ny, ja ko
ele ment struk tu ry miej skiej” w Po mor skim Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz nym Gdy nia. Jej otwar cia do ko nał
pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Ener gii oraz szef Ko -
mi te tu Ste ru ją ce go Pro gra mu Elek tro mo bil no ści Mi chał
Kur ty ka, któ ry pod kre ślił, że „pro jekt elek tro mo bil no ści
stał się jed nym ze sztan da ro wych pro gra mów go spo dar -

czych dla Pol ski i jest jed nym z kół za ma cho wych, któ re
chcie li by śmy uru cho mić, aby pol ską go spo dar kę wpro -
wa dzić w XXI wiek oraz na ma pę glo bal nej in no wa cji.
Chcie li by śmy rów nież, aby Pol ska po ka za ła, że jest kra -
jem, któ ry po tra fi wy ty czać no we ścież ki, a nie tyl ko
spraw nie po ru szać się po tych, któ re już zo sta ły wy ty -
czo ne.”

Pre zy dent Gdy ni Woj ciech Szczu rek na kon fe ren cji po -
wie dział, że roz wój sek to ra elek tro mo bil no ści jest dla
Gdy ni jed nym z waż niej szych pro jek tów. Przy wo łał re ali -
zo wa ny pro jekt e -BUS i pod kre ślił, że nie mniej in te re su -
ją ca wy da je się kon cep cja pro gra mu e -CAR, któ ry jest
jed nym z prio ry te tów dla przy szłe go Kla stra. W pre zen -
ta cji pre zy den ta nie za bra kło od wo ła nia do do świad czeń
śro do wi ska gdyń skie go w bu do wie sa mo cho dów elek -
trycz nych, któ re, jak pod kre ślił, są tu bez cen ne. Wska zał
też na do świad cze nia Aka de mii Mor skiej w Gdy ni ‒ po -
jaz dy elek trycz ne re ali zo wa ne przez stu den tów Ko ła Na -
uko we go Po jaz dów Elek trycz nych EVPL.

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AmG, pro rek tor ds. na uki

INNoeCAR
Akademia morska w Gdyni została sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie powołania

klastra INNoeCAR w województwie pomorskim. Przesłanką do powołania klastra jest
stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju elektromobilności w regionie poprzez wspieranie
innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji państwowych i samorządowych oraz

środowisk naukowych. 
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Od lewej: wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, prezes zarządu 
Pracodawcy Pomorza  Jerzy Jerkiewicz, prezes DLabs Przemysław Majewski, prezes Walkin Startup Venture sp. z o.o. Wojciech 

Kąkol, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii  i szef Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności Michał Kurtyka, prezes 
Zarządu Cree Yacht Bartosz Puchowski, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Gdynia Anna Borkowska, prorektor ds. nauki AMG dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG

LIST INTENCYJNY
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Udział w pra cach Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu Wy ko -
naw cze go IAMU (In ter na tio nal Exe cu ti ve Bo ard ‒ IEB) jest
ka den cyj ny i trwa dwa la ta. AMG uczest ni czy w pra cach
IEB po raz ko lej ny (wcze śniej w la tach 2014‒2015, obec -
nie w ka den cji 2016‒2017). W obec nej ka den cji prze -
wod ni czy ko mi sji ds. aka de mic kich (Aca de mic Af fa irs
Com mit tee ‒ AAC). 

W kwiet nio wym po sie dze niu AAC w imie niu Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni brał udział dr hab. inż. Ire ne usz Czar -
now ski, prof. nadzw. AMG – pro rek tor ds. na uki, oraz dr
inż. kpt. ż. w. Bo gu mił Łą czyń ski, prof. nadzw. AMG – no -
mi no wa ny przez rek to ra do kon tak tu z IAMU.

Po sie dze nie mia ło cha rak ter spra woz daw czy, pod czas
któ re go po szcze gól ne ko mi sje oraz gru py ro bo cze oma -
wia ły wy ni ki prac bie żą cych oraz pre zen to wa ły spra woz -
da nia z prac za rok ubie gły. 

Aka de mia Mor ska w Gdy ni, prze wod ni czą ca pra com
AAC, przed sta wi ła ra port z re ali za cji pro jek tów ba daw -
czych w ro ku 2016 oraz omó wi ła na de sła ne do fi nan so -
wa nia pro jek ty ba daw cze na rok 2017. Po nad to Ko mi sja
AAC re ko men do wa ła no wy sys tem gran tów, któ ry bę dzie
obo wią zy wał od ro ku 2018 (obej mu ją cy ka te go rię pro -
jek tów mło dych pra cow ni ków na uki), przed sta wi ła no wy
sys tem pro ce do wa nia prac dla co rocz nej kon fe ren cji or ga -
ni zo wa nej przez IAMU AGA oraz pro po zy cję no wych wy -
tycz nych w pro ce do wa niu ar ty ku łów do „Jo ur nal of Ma -
ri ti me Af fa irs” (JoMA). W tym ostat nim przy pad ku ce lem
wpro wa dze nia no wych za sad jest wzmoc nie nie ro li cza so -
pi sma oraz zwięk sze nie cy to wal no ści prac w nim pu bli ko -
wa nych. 

W ra mach po sie dze nia IEB oma wia no rów nież sze reg
spraw do ty czą cych wzmoc nie nia ro li i wa gi mo ni to ro wa -
nia ja ko ści kształ ce nia kadr dla świa to wej go spo dar ki
mor skiej oraz wpro wa dza nia no wych stan dar dów, a tak -
że kwe stie bez pie czeń stwa pra cy na mo rzu oraz ochro ny
śro do wi ska mor skie go. IEB pod dał rów nież pod dys ku sję
no we wnio ski o człon ko stwo w IAMU (na le ży tu nad mie -
nić, że AMG zo sta ła po pro szo na o au dyt jed ne go z wło -
skich uni wer sy te tów mor skich). Dys ku to wa no rów nież
o pro jek tach roz wo jo wych, de dy ko wa nych wzmoc nie niu
współ pra cy w ra mach IAMU oraz ni we lo wa niu ba rier
w ja ko ści kształ ce nia na ryn ku glo bal nym. 

Wcze śniej, 5 i 6 lu te go br., od by ło się po sie dze nie ro bo -
cze AAC, w pra cach któ re go, z ra mie nia AMG, rów nież brał
udział dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw.
AMG – pro rek tor ds. na uki, oraz dr inż. kpt. ż. w. Bo gu mił
Łą czyń ski, prof. nadzw. AMG – no mi no wa ny przez rek to -
ra do kon tak tu z IAMU, a w po sie dze niu ko mi sji uczest ni -
czy li: kpt. Ste ven Brow ne z Ca li for nia Sta te Ma ri ti me Aca -
de my, prof. Nguy en Than Son z Viet nam Ma ri ti me Uni ver -
si ty oraz wi ce se kre tarz sto wa rzy sze nia IAMU Yuta ka Emi. 

Re gu łą jest, że co rocz ne po sie dze nie IEB od by wa się
w miej scu or ga ni za cji kon fe ren cji IAMU AGA, któ ra wła -
śnie w 2017 ro ku od bę dzie się w War nie w dniach od 11
do 14 paź dzier ni ka i jest współ or ga ni zo wa na przez Ni ko -
la Vapt sa rov Na val Aca de my. Ko lej na edy cja IAMU
AGA 2018 od bę dzie się Hisz pa nii. 

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AmG,
pro rek tor ds. na uki

Posiedzenie komitetu
Wykonawczego 

W kwietniu w Warnie odbyło się posiedzenie komitetu Wykonawczego międzynarodowego
Stowarzyszenia uniwersytetów morskich (International Association of maritime universities ‒

IAmu), którego członkiem Akademia morska w Gdyni jest od 2000 r. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME UNIVERSITIES
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W spo tka niu uczest ni czył rów nież rad ca Am ba sa dy Re -
pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki w Pol sce Chris Bo tha oraz
dy rek tor Biu ra Kra jo wej Izby Go spo dar ki Mor skiej Ra fał
Ma cho wiak. Uczel nię re pre zen to wa li tak że: pro rek tor
ds. na uki AMG dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof.
nadzw. AMG, oraz dzie ka ni: prof. dr hab. inż. Krzysz tof
Gó rec ki, dr hab. inż. An drzej Misz czak, prof. nadzw.
AMG, prof. dr hab. An drzej Grze la kow ski oraz pre zes
Za rzą du Stu dium Do sko na le nia Kadr AMG dr hab. inż.
Ka zi mierz Wit kow ski, prof. nadzw. AMG.

Spo tka nie roz po czę ło się od przed sta wie nia dzia łal -
no ści i ofer ty na uko wo -dy dak tycz nej Aka de mii Mor -

skiej w Gdy ni. Roz ma wia no o pro jek tach re ali zo wa nych
przez Aka de mię na kon ty nen cie afry kań skim oraz
o dal szych za mie rze niach. Am ba sa dor RPA pod kre ślił,
że do świad cze nie AMG wska zu je na wy so ki po ten cjał
uczel ni, a jej osią gnię cia są czę sto przy wo ły wa ne w dys -
ku sjach na te mat roz wo ju kształ ce nia mor skie go rów -
nież w RPA, i nie wy klu czył po szu ki wa nia moż li wo ści
współ pra cy. 

Po spo tka niu am ba sa dor miał oka zję obej rzeć no wy
sy mu la tor si łow ni okrę to wej na Wy dzia le Me cha nicz -
nym AMG.

�

Rozmowy o współpracy
10 stycznia 2017 roku gościem rektora Akademii morskiej w Gdyni prof. dr. hab. inż. Janusza
Zarębskiego był Simon Jabulani Ntombela, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki
Południowej Afryki w Polsce, który w Gdyni gościł na zaproszenie krajowej Izby Gospodarki

morskiej. 

AMBASADOR RPA NA UCZELNI
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Wizyta komitetu Nauki i Technologii
Gminy Szanghajskiej

Akademia morska w Gdyni gościła 24 kwietnia 2017 roku oficjalną delegację przedstawicieli
komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej w składzie: pan Shou Ziqi ‒ przewodniczący,

pan Gong Liming ‒ dyrektor działu HR, pan Wang Ye ‒ dyrektor działu Zaawansowanych
Technologii, pani Chen Xin ‒ dyrektor działu Badań Podstawowych, pani He Shangyan ‒

zastępca dyrektora działu Współpracy z Zagranicą.

W cza sie wi zy ty go ście za po zna li się z dzia łal no ścią na -
uko wą i dy dak tycz ną Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, jej hi -
sto rią oraz struk tu rą. Omó wio ne zo sta ły tak że do tych cza -
so we efek ty 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. Na le ży nad -
mie nić, że współ pra ca ta ma swój po czą tek w 1984 ro -
ku, a w związ ku z tak dłu go trwa łą współ pra cą Aka de mia
Mor ska w Gdy ni w ro ku 2015 go ści ła rów nież ofi cjal ną
wi zy tę przed sta wi cie li śro do wisk aka de mic kich i sa mo -
rzą do wych z Szan gha ju. W skła dzie tej de le ga cji by li
przed sta wi cie le Mu ni cy pal nej Ko mi sji ds. Edu ka cji,
a na jej cze le se kre tarz ge ne ral ny pan Chen Ke hong oraz
prof. Hu ang Youfang – rek tor Shan ghai Ma ri ti me Uni -
ver si ty. Wów czas pod pi sa na zo sta ła umo wa prze dłu ża ją -
ca i uak tu al nia ją ca po ro zu mie nie o współ pra cy, za war te
po mię dzy uczel nia mi w 1984 ro ku, a istot nym no wym
za pi sem był za pis do ty czą cy wy mia ny stu den tów.

W po nad 30-let niej już hi sto rii part ner stwa
AMG‒SMU od no to wać moż na pra wie 15 róż nych pro -
jek tów ba daw czych re ali zo wa nych wspól nie, uzy ska ne
pa ten ty, bę dą ce wy ni kiem wspól nych prac ba daw -
czych, obo pól ne wi zy ty pro fe so rów wi zy tu ją cych czy
opie kę na uko wą dok to ran tów SMU, re ali zo wa ną przez
ka drę AMG. Do waż nych wspól nych pro jek tów na le ża -
ło rów nież opra co wa nie przez ze spół obu uczel ni no -
wych re gu la cji do kon wen cji STCW, do ty czą cych kwe stii
kształ ce nia kadr ofi cer skich ‒ Elec tro -Tech ni cal Of fi cers.
W do tych cza so wej wy mia nie stu den tów uczest ni czy ło
łącz nie 14 osób z Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go AMG, któ -
rzy 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. Owoc na 30-let nia współ pra ca zo sta ła rów nież

do ce nio na 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 Aka de mią Mor ską w Gdy ni i Shan -
ghai Ma ri ti me Uni ver si ty ja ko je den z sied miu naj lep -
szych przy kła dów DOBRYCH PRAKTYK (BEST
PRACTICE) ko ope ra cji po mię dzy Pol ską i Chi na mi. 

Bie żą ce wy zwa nia dla współ pra cy to dwa no we pro -
jek ty, z per spek ty wą na ich fi na li zo wa nie w 2019 ro ku,
do ty czą ce por to wych sys te mów za si la nia stat ków
w ener gię elek trycz ną, a tak że za koń cze nie pro gra mu
cy kli wy kła dów wy gła sza nych w Shan ghai Ma ri ti me
Uni ver si ty przez prof. To ma sza Ta ra siu ka. 

De le ga cja z Chin pod czas wi zy ty za pre zen to wa ła za -
kres dzia łań Ko mi te tu Na uki i Tech no lo gii oraz pla ny
dal szej dzia łal no ści w pra cach na rzecz two rzo ne go
w Szan gha ju świa to we go ośrod ka ba dań i roz wo ju. 

Do stra te gicz nych wy zwań, dys ku to wa nych pod czas
kwiet nio wej wi zy ty de le ga cji Ko mi te tu Na uki i Tech no lo gii
Gmi ny Szan ghaj skiej, na le ża ło wzmoc nie nie zna cze nia
i wio dą cej ro li 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, ale tak że utrzy ma nie uzna nej w ska li
mię dzy na ro do wej po zy cji obu uczel ni (wg RANKING WEB
OF UNIVERSITIES ze stycz nia 2017 ro ku SMU zaj mu je dru -
gie miej sce w świa to wym ran kin gu uczel ni mor skich, AMG
w ran kin gu tym zaj mu je miej sce czwar te).

W trak cie wi zy ty de le ga cja zwie dzi ła rów nież la bo ra -
to ria Wy dzia łu Me cha nicz ne go, a na stęp nie la bo ra to ria
i sy mu la to ry na Wy dzia le Na wi ga cyj nym. 

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AmG, pro rek tor ds. na uki
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W no wo cze snej edu ka cji in ży nie ro wie po trze bu ją sze -
ro kiej wie dzy me ne dżer skiej, a me ne dże ro wie wie dzy
tech nicz nej. W wio dą cych uczel niach tech nicz nych
świa ta po wszech ne sta ło się kształ ce nie in ter dy scy pli -
nar ne STEAM, w któ rym, w ści słym związ ku z prak ty ka -
mi, prze ka zu je się wie dzę z róż nych ob sza rów na uki
i tech no lo gii in ży nier skiej, ma te ma tycz nej oraz sztu ki
pro jek to wa nia i za rzą dza nia. Ame ri can As so cia tion of
En gi ne ering So cie ties (AAES) na to pie umie jęt no ści in -
ży nie rów, ab sol wen tów stu diów wyż szych sta wia kom -
pe ten cje me ne dżer skie. Z ba dań EY (da ne z 5 kwiet -
nia 2017 r.) wy ni ka, że in ży nie ro wie na sta no wi skach
kie row ni czych za ra bia ją śred nio co naj mniej dwu krot -
nie wię cej niż in ży nie ro wie na sta no wi skach wy ko naw -
czych. W uru cho mie niu wła sne go biz ne su po ma ga ją
warsz ta ty z prak ty ka mi na te mat pro jek to wa nia i wdra -
ża nia pro gra mów mar ke tin go wych i za rzą dza nia pro -
jek ta mi, or ga ni za cji fi nan so wa nia pro jek tów i pro ce -
sów. Co raz bar dziej upo wszech nia się pra ca na czas
okre ślo ny, na kon trak tach oraz w for mie sa mo za trud -
nie nia. Glo bal ne fir my sie cio we są ela stycz ne i po szu -
ku ją pra cow ni ków o ści śle pro fi lo wa nych kom pe ten -
cjach do kon kret nych pro jek tów. 

kom pe ten cje po trzeb ne od za raz
Pra co daw cy ocze ku ją od stu den tów dzia ła nia ze spo ło -

we go w wa run kach lo kal nych, ale my śle nia glo bal ne go.
Wy ma ga się umie jęt no ści ela stycz ne go za cho wa nia się
na ryn ku glo bal nym, dzia ła nia w fir mach mię dzy na ro do -
wych w róż nych kul tu rach or ga ni za cyj nych i za rzą dza nia

w wa run kach cią głych zmian. Ocze ku je się cią głe go po -
głę bia nia wie dzy, a tak że umie jęt no ści roz po zna nia po -
trzeb klien tów i szyb kie go re ago wa nia na ich ocze ki wa -
nia. Bez kon tak tu z prak ty ka mi zro zu mie nie ko niecz no ści
uzy ski wa nia kon kret nych kom pe ten cji jest nie moż li we.
W ich roz wi ja niu przy dat ne jest rów nież dzia ła nie w ko -
łach na uko wych, któ re roz wi ja ją umie jęt no ści prze kształ -
ca nia zdo by tej wie dzy w pro duk ty i dzia ła nia prak tycz ne. 

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

Biznes morski 
Czwarta rewolucja przemysłowa stała się już faktem i silnie wrosła w biznes morski, który ma

globalny charakter i generuje popyt na absolwentów o coraz bardziej wyszukanych
specjalnościach. Sztuczna inteligencja, robotyzacja, zrównoważony rozwój, wirtualne

przedsiębiorstwa, e-biznes, praca rozproszona, przedsiębiorczość społeczna, share economy,
cognitive business, design management – to obszary innowacyjnej gospodarki, stawiające przed

studentami nowe wyzwania.  

�

PRAKTYCY NA ZAJęCIACH Z ORGANIZACJI I ZARZąDZANIA
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Stra te gia na rzecz od po wie dzial ne go roz wo ju do ro -
ku 2020 (z per spek ty wą do 2030 r.), przy ję ta przez
Rząd RP w lu tym 2017 r., za kła da roz wój od po wie dzial -
ny, czy li ta ki, któ ry bu du jąc si łę kon ku ren cyj ną z wy ko -
rzy sta niem no wych czyn ni ków roz wo jo wych, za pew nia
udział i ko rzy ści wszyst kim gru pom spo łecz nym, za -
miesz ku ją cym róż ne miej sca na sze go kra ju. W no wym
mo de lu roz wo ju nie cho dzi tyl ko o wiel kość PKB, ale
przede wszyst kim o je go ja kość oraz o po strze ga nie pro -
ce sów roz wo jo wych w kon tek ście ich zna cze nia dla oby -
wa te li. Bez kom pe tent nych pra cow ni ków re ali za cja
„Stra te gii…” jest nie moż li wa. 

Za rzą dza nie, mar ke ting, klient
O dzia łal no ści me ne dże rów na glo bal nym ryn ku go -

spo dar ki mor skiej i wy ma ga niach wy ni ka ją cych z dzia -
ła nia w śro do wi sku mię dzy kul tu ro wym mó wi ła Wan da
Do bro wol ska, pre zes WISTA Po land, dłu go let ni pra cow -
nik Pol ste am Tan kers, pod kre śla jąc, że kon tak tach mię -
dzy na ro do wych ocze ku je się przede wszyst kim kom pe -
ten cji in ter per so nal nych, otwar to ści współ pra cy mię dzy
ludź mi róż nych kul tur. 

Tę myśl na spo tka niach ze stu den ta mi eks po nu je Mi -
chał Ha mond, ab sol went Aka de mii Mor skiej w Gdy ni,
któ ry pro wa dzi szko łę ję zy ko wą.
‒ Pod sta wo wą ba rie rą, któ ra utrud nia pra cę w ze spo -

łach, jest nie umie jęt ność ko mu ni ka cji, a w szcze gól no ści
ko mu ni ko wa nia się w ob cych ję zy kach – pod kre śla za -
zna cza jąc, że stu den ci bo ją się mó wić pu blicz nie, czę sto
są bier ni i ma ło in no wa cyj ni. 

O tym, jak zna leźć lu kę na ryn ku trans por tu mor skie -
go i za ło żyć wła sną fir mę, mó wi ła Ka ro li na Ga łec ka, ab -
sol went ka Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, pre zes Sea -Tec
Pro fe sio nal Ship So lu tions, któ ra po ka za ła, jak dzia ła fir -
ma in no wa cyj na, sto su ją ca naj now sze tech no lo gie
na ryn ku ma sow ców. Dy na micz nie roz wi ja ją cą się usłu -
gą jest my cie ła dow ni stat ku pod czas po dró ży mor skiej.
Po nad to fir ma we szła w ta kie ni sze ryn ko we jak mo co -
wa nie, roz mo co wy wa nie oraz my cie ła dun ków po nad -
ga ba ry to wych, m.in. śmi gieł oraz sek cji wież wia tro -
wych. 
‒ Po nie waż nie otrzy ma łam w cza sie stu diów nie zbęd -

nej wie dzy biz ne so wej, mu sia łam sko rzy stać ze szko leń
or ga ni zo wa nych przez Star ter, z któ rym do dzi siaj utrzy -
mu ję kon tak ty – mó wi ła pre zes Ka ro li na Ga łec ka. 

Te ma ty kę łą cze nia na uki z biz ne sem w in no wa cyj -
nych roz wią za niach, pro duk cji i usłu gach mor skich
na spo tka niu ze stu den ta mi sze ro ko omó wi ła Ka ta rzy na
Ada mo wicz, pre zes fir my KADAM, pro wa dzą cej kom -
plek so we usłu gi pro jek to we, do rad cze i ob li cze nio wo -
-po mia ro we w za kre sie bu do wy i wy po sa ża nia jed no -
stek pły wa ją cych za rów no na re mon tach i prze bu do -
wach, jak i na no wych bu do wach. Pre zes Ada mo wicz
zwró ci ła szcze gól ną uwa gę na ro lę za rzą dza nia i ko or dy -
na cji pro ce sów w pro jek tach re ali zo wa nych przez kil ka -
dzie siąt firm, czę sto za gra ni cą. W przy pad ku pro jek to -
wa nia kon kret nych roz wią zań szcze gól nie waż na jest
orien ta cja mar ke tin go wa fir my i bez po śred nia współ -
pra ca z klien tem, pod po wia da nie mu naj lep szych roz -
wią zań w ce lu jak naj lep sze go wy ko rzy sta nia wy po sa że -
nia. 

Za rzą dza nie fir mą usłu go wą w go spo dar ce mor skiej
na przy kła dzie do świad czeń bry tyj skich omó wił Sła wo -
mir Kisz kiel -Ma kie wicz, re pre zen tu ją cy na ryn ku pol -
skim fir mę Se rvo watch Sys tems Ltd., któ ra zaj mu je się
wy po sa ża niem jed no stek pły wa ją cych w in no wa cyj ne
sys te my mo ni to ru ją ce. Pre le gent zwró cił uwa gę na ran -
gę od po wie dzial no ści przy pro jek to wa niu sys te mów
mo ni to ro wa nia stat ków i jach tów oraz or ga ni za cji prac
mon ta żo wych. Kom plek so wy mar ke ting fir my in no wa -
cyj nej na ryn ku mię dzy na ro do wym i kra jo wym przed -
sta wił Ire ne usz Ro ga la, dy rek tor mar ke tin gu Au to ma tic
Sys tems En gi ne ering (ASE), w któ rej pra cu ją rów nież
ab sol wen ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. ASE spe cja li zu -
je się w pro jek to wa niu i mon ta żu kom plek so wych roz -
wią zań bez piecz nych tech no lo gii dla prze my słu i in fra -
struk tu ry. Dy rek tor Ro ga la zwró cił uwa gę na łą cze nie
wie dzy in ży nier skiej, pro jek to wej i mar ke tin go wej w ce -
lu do sto so wa nia pro duk tu do po trzeb klien ta. Dla te go
w fir mie nie zbęd ne by ło roz wi nię cie sys te mu trans fe ru
wie dzy i roz wo ju kom pe ten cji u klien tów za rzą dza ją -
cych in sta la cja mi tech nicz ny mi oraz wy ko ny wa nia prac
eks perc kich i kon sul tin gu tech nicz ne go. We wszyst kich
tych ob sza rach nie zbęd ne jest łą cze nie wie dzy eks perc -
kiej, za rzą dza nia pro jek ta mi, za pew nie nie spraw nej ob -
słu gi klien ta biz ne so we go. 

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

dr hab. ma rek Grzy bow ski, 
prof. nadzw. AmG
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o bezpieczeństwie portów 
i torów wodnych

kilkudziesięciu profesjonalistów, przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej polską
administracją morską, portami całego wybrzeża, ludzi zajmujących się zaawansowanymi

technologiami, a także morskim ustawodawstwem, dzieliło się doświadczeniami, opiniami 
i dyskutowało na temat problemów bezpieczeństwa żeglugi oraz współczesnych trendów 

w rozwoju technik eliminujących zagrożenia na morzu.

Se mi na rium „Tech nicz ne moż li wo ści roz wo ju sys te mów
wspo ma ga ją cych bez pie czeń stwo w por tach i na po dej -
ściach do nich” zor ga ni zo wa ne zo sta ło w stycz niu br.
sta ra niem rek to ra Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. Ja -
nu sza Za ręb skie go oraz dy rek to ra Urzę du Mor skie go
w Gdy ni kpt. ż. w. Wie sła wa Pio trz kow skie go, a pod pa -
tro na tem i z udzia łem wi ce mi ni stra go spo dar ki mor skiej
i że glu gi śród lą do wej Paw ła Brze zic kie go.

Wła śnie por ty, te stra te gicz ne wę zły ko mu ni ka cyj ne
na że glu go wej ma pie świa ta, są miej sca mi ku mu lu ją cy mi
naj bar dziej wy ra fi no wa ną tech ni kę oraz in no wa cyj ne me -
to dy za rzą dza nia. No wo cze sny sta tek to współ cze śnie je den
z naj bar dziej skom pli ko wa nych me cha ni zmów, stwo rzo -
nych i kie ro wa nych przez czło wie ka. Sys tem sta tek – port,
by efek tyw nie, i przede wszyst kim bez piecz nie, funk cjo no -
wać, mu si ko rzy stać z naj do sko nal szych na rzę dzi stwo rzo -
nych przez na ukow ców, tech ni ków i mor skich prak ty ków.

Obok spe cja li stycz nych re fe ra tów uczest ni kom za pre -
zen to wa no gdyń skie cen trum VTS (Ves sel Traf fic Sys -
tem) Za to ka Gdań ska, tak że naj bar dziej za awan so wa ne
tech nicz nie sy mu la to ry, wy ko rzy sty wa ne do kształ ce nia
pro fe sjo nal nych kadr ofi cer skich w Aka de mii Mor skiej. 
‒ Gdyń skie se mi na rium po win no być waż nym im pul -

sem w pro jek to wa niu opty mal nych, in no wa cyj nych roz -
wią zań, mi ni ma li zu ją cych po ten cjal ne za gro że nia na na -
szych wo dach. Bo wiem bez pie czeń stwo że glu gi i eko no -
micz na efek tyw ność, z za cho wa niem wy mo gów śro do -
wi sko wych, po win ny de ter mi no wać roz wój kom plek su
sta tek – port. Kwe stie te są jed nym z prio ry te tów na li -
ście za dań Mi ni ster stwa Go spo dar ki Mor skiej i Że glu gi
Śród lą do wej – stwier dził w pod su mo wa niu dys ku sji wi -
ce mi ni ster Pa weł Brze zic ki.

�

Uczestnicy seminarium zwiedzają symulator siłowni. Z lewej prorektor de morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. nadzw. AMG.

SEMINARIUM W AMG
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Na po sie dze niu Ra dy mię dzy na ro do we go To wa rzy -
stwa Elek tro fil tra cji (Bo ard of the In ter na tio nal So -
cie ty for Elec tro sta tic Pre ci pi ta tion), za wy ni ki na uko -
we w dzie dzi nie elek tro fil tra cji oraz za za słu gi w za -
pla no wa niu i or ga ni za cji kon fe ren cji ICESP 2016 oraz
Szko ły Elek tro fil tra cji, prof. dr hab. inż. Je rzy mi ze ra -
czyk zo stał wy bra ny na no we go człon ka Ra dy mię -
dzy na ro do we go To wa rzy stwa Elek tro fil tra cji (Bo ard
mem ber of the In ter na tio nal So cie ty for Elec tro sta tic
Pre ci pi ta tion).

We Wro cła wiu w dniach 19-23 wrze śnia 2016 r. od by -
ła się XIV Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Elek tro fil tra cji
ICESP 2016 (XIV In ter na tio nal Con fe ren ce on Elec tro sta -
tic Pre ci pi ta tion ICESP 2016). W ra mach tej kon fe ren cji
od by ła się dwu dnio wa szko ła do ty czą ca za gad nień zwią -
za nych z elek tro fil tra mi i od py la niem elek tro sta tycz nym
(ESP Scho ol). Współ or ga ni za to rem szko ły oraz jej kie row -
ni kiem (ESP Scho ol Cha ir man) był pra cow nik Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni prof. dr hab. inż. Je rzy Mi ze ra czyk.

�

Profesor Jerzy mizeraczyk członkiem rady
międzynarodowego Towarzystwa Elektrofiltracji

Z ini cja ty wy fir my Con trol So lu tions ko ło Na uko we
Pro gra mo wal nych ukła dów Ste ro wa nia zor ga ni zo -
wa ło 17 stycz nia 2017 r. spo tka nie in for ma cyj ne. Ce -
lem by ło za in te re so wa nie stu den tów AmG moż li wo -
ścia mi od by wa nia sta ży i dal szej współ pra cy z fir mą. 

Con trol So lu tions two rzy od 2011 ro ku ukła dy ste ro -
wa nia i opro gra mo wa nie dla bran ży au�to�mo�ti�ve (mo to -
ry za cyj nej), za trud nia jąc obec nie 21 in ży nie rów – pro -
gra mi stów sys te mów ste ro wa nia. Do od bior ców i ko -
ope ran tów tej fir my na le żą: Thys sen Krupp, Volks wa -
gen, Ja gu ar, Vo lvo i in ni. W związ ku z dy na micz nym
roz wo jem fir ma po szu ku je au to ma ty ków -pro gra mi stów
PLC, do bu do wy i pro gra mo wa nia ukła dów ze ste row -
ni ka mi PLC Sie mens i ro bo ta mi Ku ka oraz ABB. 

Po pre zen ta cji na te mat ce lów i ob sza ru dzia ła nia
Con trol So lu tions od by ła się dys ku sja, w trak cie któ rej
stu den ci do wie dzie li się o cha rak te rze tej pra cy, wy jaz -
dach z nią zwią za nych, or ga ni za cji ze spo łu i spo so bie re -
kru ta cji. Fir ma po sia da wła sny bu dy nek w Ba ni nie,
przy lot ni sku Rę bie cho wo.

W spo tka niu udział wzię li przed sta wi cie le fir my – li -
der pro jek tów mgr Piotr Mo rus i pro jek tant mgr inż. Ka -
rol Drze wi czuk (ab sol went WE AMG, spe cjal ność KSS)
oraz 20 stu den tów WE AMG róż nych rocz ni ków. WE re -
pre zen to wał pro dzie kan dr hab. inż. Piotr My siak, prof.
nadzw. AMG, oraz opie kun KN PUS dr inż. Krzysz tof Ka -
miń ski.

�

Spotkanie z przedstawicielami Control Solutions
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Warsz ta ty od by ły się dzię ki uprzej mo ści pol skiej fir my
SONEL SA, jed ne go ze świa to wych li de rów w pro duk cji
wy spe cja li zo wa nych przy rzą dów po mia ro wych w za kre -
sie po mia rów pa ra me trów sie ci ener ge tycz nych.

Od po wied nie wpro wa dze nie teo re tycz ne uła twi ło
uczest ni kom za po zna nie się i wy ko ny wa nie po mia rów
mier ni kiem wie lo funk cyj nym MPI-530. Po mia ry te moż na
by ło prze pro wa dzić, wy ko rzy stu jąc spe cjal ne ta bli ce de -
mon stra cyj ne oraz rze czy wi ste ta bli ce roz dziel cze, bę dą ce
na wy po sa że niu la bo ra to rium. Do dat ko wo omó wio ne
i od po wied nio zin ter pre to wa ne zo sta ły wy ni ki po mia rów.

Warsz ta ty cie szy ły się du żym za in te re so wa niem.
Z uwa gi na do stęp ność 12 ze sta wów de mon stra cyj nych
licz ba osób po win na być ogra ni czo na do 24. W rze czy wi -

sto ści by ło kil ka osób więcej, w tym kil ku pra cow ni ków
AMG. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał ma te ria ły po moc ni -
cze oraz prze wod nik po nor mach, a w naj bliż szej przy -
szło ści uzy ska od po wied ni cer ty fi kat ukoń cze nia spe cja li -
stycz ne go szko le nia, wy da ny przez fir mę SONEL. Istot -
nym i war tym pod kre śle nia ele men tem za jęć by ło opar -
cie ich o ak tu al ne wy ma ga nia nor ma tyw ne i praw ne.

Nie wąt pli wie o atrak cyj no ści szko le nia w ogrom nym
stop niu zde cy do wał pre le gent mgr inż. Eli giusz Skrzy nec -
ki, któ ry dzię ki wiel kiej kom pe ten cji me ry to rycz nej i oso -
bi ste mu uro ko wi oraz umie jęt no ści zjed ny wa nia słu cha -
czy spo wo do wał, że po nad pię cio go dzin ne szko le nie wy -
da wa ło się trwać przy sło wio wą chwi lę.

�

Warsztaty firmy Sonel

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Studenckie koło Naukowe SEP przy AmG, wraz z kołem pracowniczym, zorganizowało 8 lutego 2017 r.
warsztaty w zakresie pomiarów i obsługi profesjonalnych przyrządów do weryfikacji podzespołów

i parametrów elektrycznych sieci energetycznych.
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Or ga ni za to ra mi kon kur su są: Kra jo wa Izba Go spo dar -
cza Elek try ki (KIGE), Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic -
twa (PIIB), Pol skie Sto wa rzy sze nie Elek tro in sta la cyj ne
(PSE), Pol ski Zwią zek Prze my słu Oświe tle nio we go
(PZPO), Sto wa rzy sze nie Elek try ków Pol skich (SEP), Pol -
ska Izba Ra dio dy fu zji Cy fro wej (PIRC). Ce lem jest sze ro -
ka pro mo cja osób, któ re wnio sły istot ny wkład w roz wój
i pro pa go wa nie no wych roz wią zań tak tech nicz nych, jak
i or ga ni za cyj nych oraz sys te mo wych w za kre sie elek tro -
tech ni ki, elek tro ener ge ty ki, te le tech ni ki i oświe tle nia

w Pol sce. Ty tuł przy zna wa ny jest w trzech ka te go riach:
na uka, go spo dar ka, oto cze nie biz ne su. W tym ro ku ty -
tu ły przy zna no po raz pierw szy.

Uro czy stość wrę cze nia na gród od by ła się 22 mar -
ca 2017 ro ku w War szaw skim Cen trum Wy sta wien ni -
czym EXPO XXI, przy ul. Prą dzyń skie go 12/14, w trak -
cie ga li otwar cia XXV Mię dzy na ro do wych Tar gów
ŚWIATŁO 2017 i XV Mię dzy na ro do wych TARGóW
ELEKTROTECHNIKA 2017.

�

konkurs osobowość Roku 2016

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Na gro dę w ka te go rii NAukA ka pi tu ła kon kur su oSoBoWoŚĆ Roku 2016 przy zna ła 
prof. dr. hab. inż. mar ko wi Hart ma no wi z Wy dzia łu Elek trycz ne go AmG.
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WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY I SDK

Wy dział Elek trycz ny i Stu dium do sko na le nia kadr sp. z o.o. Aka de mii mor skiej w Gdy ni zor ga ni -
zo wa ły no we la bo ra to rium, wy po sa żo ne w sy mu la tor okrę to we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne -

go wy so kich na pięć.

Ro sną ce za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną
na stat kach spo wo do wa ło po wszech ne sto so wa nie sys -
te mów ener ge tycz nych wy ko rzy stu ją cych na pię cia w za -
kre sie 1-16 kV. Za sto so wa nie w sys te mach elek tro ener -
ge tycz nych stat ków na pięć po wy żej 1000 V stwa rza no -
we wy zwa nia zwią za ne z ich bez piecz ną eks plo ata cją.
W prze pi sach IMO na pię cia po wy żej 1000 V okre śla ne
są ja ko wy so kie. 

W ce lu za pew nie nia bez piecz nej eks plo ata cji stat ko -
wych in sta la cji z na pię cia mi po wy żej 1 kV od 11 ma -
ja 2016 r. wa run kiem otrzy ma nia, jak rów nież od no wie -
nia dy plo mu ofi ce ra elek tro au to ma ty ka okrę to we go, jest
ko niecz ność ukoń cze nia spe cja li stycz ne go kur su w za kre -
sie ob słu gi i kon ser wa cji ukła dów za si la nia o na pię ciu
prze kra cza ją cym 1 kV. Ukoń cze nie te go kur su jest rów -
nież wy ma ga ne od ofi ce rów me cha ni ków za trud nio nych
na stat kach wy po sa żo nych w in sta la cje na pię cia po wy -
żej 1 kV. Wy cho dząc na prze ciw tym wy zwa niom, Wy -
dział Elek trycz ny i Stu dium Do sko na le nia Kadr sp. z o.o.
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni zor ga ni zo wa ły no we la bo ra -
to rium, wy po sa żo ne w sy mu la tor okrę to we go sys te mu
elek tro ener ge tycz ne go wy so kich na pięć High Vol ta ge
Sys tem K -Sim En gi ne Ro om Si mu la tor nor we skiej fir my
Kongs berg Ma ri ti me AS. Sy mu la tor skła da się z po la wy -
łącz ni ko we go okrę to wej roz dziel ni cy głów nej na na pię -
cie 11 kV, wy po sa żo ne go w wy łącz nik próż nio wy, sprzę -
żo ny z sy mu lo wa nym sys te mem elek tro ener ge tycz nym
o na pię ciu 11 kV, ty po wym dla jed no stek mor skich
(w rze czy wi sto ści pra cu ją cym na mo bil nej plat for mie
wiert ni czej). W la bo ra to rium znaj du ją się czte ry sta no wi -
ska dy dak tycz ne, na któ rych stu den ci/kur san ci mo gą
ćwi czyć ob słu gę sys te mu ener ge tycz ne go, ko rzy sta jąc
z trzech 23” mo ni to rów bę dą cych do dys po zy cji na każ -
dym sta no wi sku (w su mie 12 mo ni to rów). Do dat ko wo
oso ba pro wa dzą ca za ję cia dys po nu je sta no wi skiem in -
struk tor skim z trze ma mo ni to ra mi, z któ re go mo że aran -
żo wać i nad zo ro wać re ali za cję róż nych sce na riu szy, nie -
za leż nie dla każ de go sta no wi ska dy dak tycz ne go.

Du żym atu tem la bo ra to rium jest wy po sa że nie go
w du ży 60” mo ni tor do ty ko wy, na któ rym moż na pre -
zen to wać róż ne go ro dza ju sce na riu sze dla ogó łu słu cha -
czy. La bo ra to rium jest też wy po sa żo ne w do brej ja ko ści
sys tem au dio.

Na sy mu la to rze moż na prak tycz nie za po znać się z ob -
słu gą rze czy wi ste go wy łącz ni ka wy so ko na pię cio we go,
po przez re ali zo wa nie bez piecz nych pro ce dur przy go to -
wu ją cych do wy su nię cia wy łącz ni ka z roz dziel ni cy, jak
i po now ne go za mon to wa nia. Słu ży do te go sys tem klu -
czy ko wy (trap ped key in ter locks), któ ry wy mu sza pra -
wi dło wą se kwen cję re ali za cji pro ce dur bez pie czeń stwa.
W pro gra mie sy mu la to ra moż na re ali zo wać sce na riu sze
awa ryj ne, mo gą ce wy stą pić w sys te mie elek tro ener ge -
tycz nym ‒ od stro ny wy twa rza nia ener gii np. po przez
sy mu lo wa nie awa rii sil ni ków na pę dza ją cych prąd ni ce,
jak i od stro ny ob cią żeń w ob sza rze ob słu gi du żych od -
bio rów ener gii elek trycz nych, do któ rych moż na za li czyć
sil ni ki ste rów stru mie nio wych. Od stro ny czy sto elek -
trycz nej moż na re ali zo wać sta ny nor mal nej pra cy, jak
i awa ryj ne, obej mu ją ce wszyst kie ro dza je i try by pra cy
wy ko rzy sty wa ne go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go. 

Za me ry to rycz ną i tech nicz ną ob słu gę La bo ra to rium
Tech ni ki Wy so kich Na pięć są od po wie dzial ni pra cow ni -
cy Ka te dry Elek tro ener ge ty ki Okrę to wej. La bo ra to rium
jest wy ko rzy sty wa ne do pro wa dze nia za jęć prak tycz -
nych na kur sach spe cja li stycz nych w za kre sie ob słu gi
i kon ser wa cji ukła dów za si la nia o na pię ciu prze kra cza ją -
cym 1 kV, or ga ni zo wa nych przez Stu dium Do sko na le nia
Kadr sp. z o.o. Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oraz dla stu -
den tów spe cjal no ści mor skich na Wy dzia le Elek trycz -
nym w za kre sie za jęć z przed mio tów: tech ni ka wy so kich
na pięć, elek tro ener ge ty ka okrę to wa oraz eks plo ata cja
okrę to wych urzą dzeń elektrycznych.

dr hab. inż. Piotr mysiak, prof. nadzw. AmG,
prodziekan WE ds. organizacji studiów i promocji

Nowe laboratorium 
techniki wysokich napięć



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 6

30C Z E R W I E C 2 0 1 7

Pra cow ni cy i stu den ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni przy -
go to wa li na stę pu ją ce wy kła dy i warsz ta ty: Plat�for�my
mo�bil�ne� za�si�la�ne� ogni�wa�mi� fo�to�wol�ta�icz�nym,� Po�znaj� świat
mi�kro�kon�tro�le�rów,�Gdy�sta�tek�idzie�na dno…�–�czy�li�wpływ

ła�dun�ków�na śro�do�wi�sko�mor�skie,�Im�pe�dan�cja�bio�elek�trycz�-
na�i in�ne�współ�cze�sne�me�to�dy�oce�ny�sta�nu�od�ży�wie�nia�czło�-
wie�ka,� Pla�ne�ta�rium�–�gdzie� jest� na�sze�miej�sce�we�wszech�-
świe�cie?�Łącz�ność�mor�ska�od ra�dio�te�le�gra�fii�Mor�se'a do ra�-
dio�ko�mu�ni�ka�cji�sa�te�li�tar�nej,�Na�tu�ral�ne�barw�ni�ki�i sub�stan�cje
sło�dzą�ce.�Co�pre�fe�ru�ją�kon�su�men�ci?�Po�kaz�przy�rzą�dów�po�-
mia�ro�wych�z wy�bra�nych�dzie�dzin,�Moc� śnia�da�nia.� Śnia�da�-
nie�–�jeść�czy�nie�jeść?�Uru�cha�mia�nie�sil�ni�ka�głów�ne�go,�Roz�-
dziel�ni�ca�Okrę�to�wa�Ener�gii�Elek�trycz�nej�RG�–�103A�i pro�ces
syn�chro�ni�za�cji�prąd�nic�do pra�cy�rów�no�le�głej,�Ba�da�nie�źró�deł
świa�tła,� Pra�cow�nia� Ma�lu�cha� –� chip�sy� owo�co�we� smacz�ne
i zdro�we,� Hi�gie�na� rąk,� Nie�wi�docz�ny� świat� mi�kro�or�ga�ni�-
zmów,�Wy�ko�ny�wa�nie�za�ba�wek�z od�pa�dów,�Dla�cze�go� lu�bi�-
my� lo�dy?� Pra�cow�nia� Ma�lu�cha� –� cha�rak�te�ry�sty�ka� pro�ce�su
roz�drab�nia�nia,� O czym�my�ślą� kom�pu�te�ry?� Droż�dżów�ki� są
zdro�we,�Gdy�sta�tek�idzie�na dno…–�czy�li�wpływ�ła�dun�ków
na śro�do�wi�sko�mor�skie,�Owa�dy�na ta�le�rzu?�Pal�cem�po ma�-
pie,� Pa�pier� i tek�tu�ra� bez� ta�jem�nic,� (Nie)� Zwy�kłe� ka�mie�nie
i krysz ta ły.

Wszyst kie po ka zy, zor ga ni zo wa ne w dniach 24-26
ma ja 2017 ro ku, cie szy ły się du żym za in te re so wa niem,
szcze gól nie wśród dzie ci i mło dzie ży.

Uczel nia otrzy ma ła do fi nan so wa nie z Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go na ca ły Bał tyc ki Fe sti wal
Na uki 2017, a do dat ko wo tak że z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Gdań sku na na stę pu ją ce wy da rze nia: Plat for my mo -
bil ne za si la ne ogni wa mi fo to wol ta icz ny mi, Za nie czysz -
cze nia na wo dzie, lą dzie i w po wie trzu – jak im za po bie -
gać? Gdy sta tek idzie na dno…– czy li wpływ ła dun ków
na śro do wi sko mor skie.

Wszyst kim pra cow ni kom i stu den tom dzię ku je my
za za an ga żo wa nie oraz po moc w or ga ni za cji XIV Bał tyc -
kie go Fe sti wa lu Na uki.

ka ta rzy na okoń ska

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową, organizowaną wspólnie przez wyższe
uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty

branżowe oraz inne, związane z nauką, instytucje naszego regionu. Akademia morska w Gdyni
uczestniczyła w nim po raz kolejny, przygotowując ponad 50 zabaw i pokazów, w których

udział wzięło około 3 tysiące osób.
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Stu den ci, po przy jeź dzie do Pol ski w ma ju 2014 ro ku,
uczest ni czy li w Ło dzi w dwu se me stral nym kur sie ję zy ka
pol skie go na Uni wer sy te cie Łódz kim, a w mar cu 2015
ro ku pod ję li w na szej uczel ni kształ ce nie na stu diach sta -
cjo nar nych II stop nia: siedmiu stu den tów na Wy dzia le
Elek trycz nym AMG, czterech stu den tów na Wy dzia le
Me cha nicz nym AMG, pięciu stu den tów na Wy dzia le
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa AMG.

Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu ANGOLA na si an gol -
scy ab sol wen ci sta no wić bę dą już wkrót ce ka drę dy dak -

tycz ną Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi -
be (Aca de mia de Pe scas e das Ciências do Mar), uczel -
ni o cha rak te rze pa na fry kań skim.

Ży czy my na szym ab sol wen tom sa mych suk ce sów
w dal szej pra cy za wo do wej.

Ak tu al nie w Gdy ni po zo sta ją jesz cze cztery oso -
by – dok to rant na Wy dzia le Elek trycz nym AMG oraz
trzech stu den tów kon ty nu ują cych stu dia na Wy dzia le
Oce ano gra fii i Geo gra fii UG.

An na Bła że jew ska

Pożegnanie studentów z Angoli 

W lutym 2017 roku 16 studentów angolskich zakończyło dwuletni okres kształcenia w Akademii
morskiej w Gdyni w ramach projektu ANGoLA i z tytułem magistra wróciło do domu.

CUDZOZIEMCY W AMG
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Pla no wa łam, że mo że kie dyś po ja dę na stu dia do An -
glii, Sta nów Zjed no czo nych, Nor we gii czy na wet Ja po -
nii. Ni gdy jed nak nie my śla łam o Pol sce. Pol ska by ła dla
mnie kra jem bar dzo od le głym i nie zna nym. Sły sza łam
o niej tyl ko na za ję ciach z hi sto rii!

Przez dłu gi czas wal czy łam, aby otrzy mać sty pen dium
za gra nicz ne. Wresz cie w 2014 ro ku uda ło mi się speł nić
ma rze nie – przy zna no mi sty pen dium. Nie mia łam jed -
nak wy je chać do żad ne go z kra jów, któ re wy mie ni łam
wy żej, ale wła śnie do Pol ski. Wte dy przy po mnia ły mi
się za ję cia z hi sto rii i od ra zu chcia łam też wie dzieć
wszyst ko o Pol sce i o uczel ni, w któ rej mia łam się uczyć. 

Do wie dzia łam się, że w An go li – we współ pra cy
z Aka de mią Mor ską w Gdy ni i fir mą Na vi mor – re ali zo -
wa ny jest pro jekt bu do wy Aka de mii Ry bo łów stwa i Na -
uk o Mo rzu z sie dzi bą w Na mi be. W tej po wsta ją cej
uczel ni kształ co ne bę dą ka dry dla sek to ra ry bo łów stwa
i prze twór stwa ryb ne go oraz flo ty han dlo wej i ad mi ni -
stra cji mor skiej. Mo je stu dia w Pol sce sta no wią część te -
go pro jek tu.

Pierw szym praw dzi wym wy zwa niem by ło na ucze nie się
ję zy ka pol skie go. Gdy przy je cha łam do Pol ski, nie wie dzia -
łam na wet, jak po wie dzieć „dzień do bry” i są dzi łam, że
na uka w tym ję zy ku bę dzie zbyt trud na. Sys tem na ucza nia
cu dzo ziem ców ję zy ka pol skie go jest jed nak bar dzo efek -
tyw ny. Moc no przy kła da łam się do na uki i dla te go w cią -
gu dwóch mie się cy za czę łam się swo bod nie ko mu ni ko -
wać. Wie dzia łam, że mu szę do brze opa no wać ję zyk, bo
zda wa łam so bie spra wę, że mo je suk ce sy na uczel ni wyż -
szej bar dzo za le żą od po zio mu je go zna jo mo ści.

Po za koń cze niu kur su ję zy ka pol skie go od ra zu roz po -
czę łam stu dia w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni i na uka nie
sta no wi ła już więk sze go pro ble mu. Dla te go skoń czy łam
stu dia w wy zna czo nym ter mi nie i bez trud no ści. Pro fe -
sjo na lizm i otwar tość ka dry aka de mic kiej, do stęp
do ma te ria łów dy dak tycz nych, ćwi cze nia i za ję cia la bo -
ra to ryj ne ‒ by ły to aspek ty nie zwy kłe i za wsze obec ne
przez ca ły okres stu diów. Stu dia w Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni po mo gły mi zro zu mieć, jak w rze czy wi sto ści
dzia ła go spo dar ka, na uczy łam się wy ko rzy sty wać wie -
dzę teo re tycz ną do roz wią zy wa nia co dzien nych pro ble -
mów w prak ty ce. Dzię ki tej wie dzy bę dę mo gła le piej
słu żyć mo je mu kra jo wi.

Moi ko le dzy czę sto dzi wi li się: „Jak to moż li we? My
mó wi my po pol sku le piej niż ona, ale ona zna le piej
wie le przed mio tów niż my”. A ja w żar tach czę sto od -
po wia da łam, że wszyst ko jest moż li we, kie dy cze goś
chce my i pra cu je my nad ob ra nym ce lem. 

W trak cie po by tu w Pol sce nie tyl ko mia łam oka zję
po znać pol ską kul tu rą, ale mo głam też, ra zem z mo imi
ko le ga mi, przed sta wić Po la kom an gol ską kul tu rę. Zor -
ga ni zo wa li śmy im pre zę „Po znaj An go lę”, pod czas któ rej
Po la cy mo gli za po znać się z na szą hi sto rią, ga stro no mią,
tań cem, mu zy ką. 

Prze ży wa łam też trud ne chwi le, po nie waż to jest in ny
kraj, in na kul tu ra, ale za wsze by łam otwar ta, czer piąc
to, co po zy tyw ne. Te raz znam Pol skę nie tyl ko z lek cji
hi sto rii, ale i z wła sne go do świad cze nia. Gdy by to by ło
moż li we, po wtó rzy ła bym to do świad cze nie jesz cze raz. 

dul ce Naíra André Qu ia tu han ga z An go li,
ab sol went ka stu diów II stop nia na Wy dzia le 

Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa,
kie ru nek in no wa cyj na go spo dar ka, 

spe cjal ność eko no mia me ne dżer ska

kadry dla rybołówstwa 
i administracji morskiej

Przyjazd do Polski to do tej pory największa przygoda i wyzwanie mojego życia! 
Zawsze byłam bardzo związana z rodziną i z tego powodu myślałam, że nie potrafiłabym żyć
daleko od niej, mimo że, jak większość studentów, też marzyłam o studiach w najlepszych

uczelniach na świecie.
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O sty pen dia mo gą ubie gać się m.in. lau re aci na gród
i wy róż nień w kon kur sach, uczest ni cy pro jek tów ba -
daw czych lub ar ty stycz nych, pro wa dzo nych przez uczel -
nie, igrzysk olim pij skich, mi strzostw świa ta lub Eu ro py.
Przy zna wa ne są w trzech ka te go riach: na uka, sport
i dzia łal ność ar ty stycz na. Otrzy mu ją je oso by miesz ka ją -
ce w wo je wódz twie po mor skim, ma ją ce śred nią ocen
nie mniej szą niż 90 proc. śred niej na da nym kie run ku
i co naj mniej dwa osią gnię cia na uko we, ar ty stycz ne lub
spor to we. 

Naj lep szych stu den tów wy bra ła ko mi sja sty pen dial -
na, w skład któ rej we szli m.in. rad ni wo je wódz twa,
przed sta wi ciel Po mor skiej Ra dy Przed się bior czo ści,
przed sta wi ciel Ra dy Rek to rów Wo je wódz twa Po mor -
skie go. Na sty pen dia po mor ski sa mo rząd prze zna czył
pra wie 130 tys. zł. 

Pod czas uro czy sto ści Aka de mię Mor ską w Gdy ni re -
pre zen to wał pro rek tor ds. na uki AMG prof. Ire ne usz
Czar now ski. Sty pen dia otrzy ma ło sześć stu den tek na szej
uczel ni: Ali cja Bul czak, Pau li na Karcz mar czyk, Ka ro li na
Kreft, Ka ro li na Mie lew czyk, An na Rosz mann, Na ta lia
Wój cik. Wszyst kim wy róż nio nym ser decz nie gra tu lu je -
my do tych cza so wych osią gnięć i ży czy my dal szych suk -
ce sów na uko wych i za wo do wych. 

Ga lę uświet nił kon cert trio stro iko we go Ra at zu chy
w skła dzie: Pau li na Do łę gow ska ‒ obój, Edy ta Ba czew -
ska ‒ fa got, Be nia min Ba czew ski ‒ klar net. Na za koń -
cze nie wszy scy uczest ni cy uro czy sto ści wy słu cha li wy kła -
du in spi ra cyj ne go „Zbu duj swo ją mar kę na ryn ku pra -
cy”, któ ry wy gło si ła Klau dia Za gó ro wicz, do rad ca za wo -
do wy z Cen trum In for ma cji i Pla no wa nia Ka rie ry
Za wo do wej w Gdań sku.

Sześć studentek
W urzędzie marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się 3 lutego 2017 uroczystość

wręczenia listów gratulacyjnych studentom, którzy otrzymali stypendia marszałka województwa
pomorskiego na rok akademicki 2016/2017 za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

MARSZAŁKOWSKIE STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk (z prawej) i prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 
prof. nadzw. AMG, z jedną ze stypendystek.
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Te ma tem prze wod nim te go rocz ne go spo tka nia by ła
„Lo gi sty ka przy szło ści”. Wy da rze nie przy cią gnę ło wie lu
stu den tów z ca łej Pol ski, a wy bra ne ko ła na uko we wzię -
ły udział w kon kur sie re fe ra tów. Ich zma ga nia oce nia ła
Ka pi tu ła Eks per tów, w któ rej za sie dli przed sta wi cie le
wio dą cych firm lo gi stycz nych.

Stu den ci AMG w kon kur sie tym pre zen ta cją „Tren dy
IT w za rzą dza niu sie cia mi do staw, któ re de cy du ją
o współ cze snej prze wa dze ryn ko wej” zdo by li II miej sce.

�

Sukces studentów
Członkowie koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych maria
modzelewska oraz Rafał Borowski uczestniczyli w marcu w ogólnopolskiej konferencji „15.

Forum młodej Logistyki”, zorganizowanej przez Studenckie koło Logistyki Stosowanej,
działające przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

KOŁO NAUKOWE 
INNOWACYJNYCH SYSTEMóW TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNYCH

KN SEANOVATION roz wi ja się na kil ku płasz czy znach.
Or ga ni zo wa ne są licz ne spo tka nia dla wszyst kich stu -
den tów z przed sta wi cie la mi przed się biorstw ar ma tor -
skich czy ab sol wen ta mi Wy dzia łu Me cha nicz ne go, któ -
rzy ra dzą, jak od na leźć się w bran ży mor skiej oraz jak
szu kać, aby zna leźć do brą pra cę na mo rzu.

Ko lej nym ele men tem dzia łal no ści są wi zy ty w przed -
się bior stwach, por tach oraz ośrod kach na uko wych,
gdzie człon ko wie ko ła ma ją oka zję zo ba czyć, jak wie -
dza, prze ka zy wa na pod czas wy kła dów, przy da je się
w prak ty ce. Ko ło uczest ni czy tak że w spo tka niach Sto -
wa rzy sze nia Star szych Me cha ni ków Mor skich, dzię ki
cze mu po zna je pro ble my z za wo do we go ży cia ma ry na -
rza. A dzię ki bo ga te mu za ple czu sy mu la to rów człon ko -
wie ko ła ma ją oka zję za po znać się z ob słu gą si ło wi okrę -
to wej róż ne go ty pu jed no stek. 

Jed nak naj waż niej szym jest roz wój na uko wy: ko ło
pro wa dzi sze ro kie ba da nia ole jów sil ni ko wych, sma ro -
wych oraz al ter na tyw nych pa liw. Ak tu al nie „fla go wym”
pro jek tem jest ba da nie wpły wu do dat ku ga zu Brow na
do pa li wa na emi sję szko dli wych tlen ków do at mos fe ry.
Jest to me to da, któ ra da je po ten cjal ne moż li wo ści ogra -
ni cze nia za nie czysz cze nia at mos fe ry przez sil ni ki spa li no -
we, przy nie wiel kich na kła dach fi nan so wych. Ba da nia
pro wa dzo ne bę dą na sil ni ku Ley land 0.400/ SW400 /
REKIN, za ku pio nym w stycz niu 2017 ro ku przez dzie ka -
na Wy dzia łu Me cha nicz ne go prof. An drze ja Misz cza ka. 

Gaz Brow na, zwa ny rów nież HHO, sta no wi swe go ro -
dza ju czwar tą po stać wo dy, któ rą uzy sku je się dzię ki

koło Naukowe SEANoVATIoN
koła naukowe to wyzwanie dla aktywistów zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce,

chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub
wprowadzić w życie nowe pomysły. Właśnie takie cele przyświecały studentom, gdy

powstawało koło Naukowe Siłowni okrętowych Przyszłości SEANoVATIoN na Wydziale
mechanicznym. 

WYDZIAŁ MECHANICZNY
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Go ści li śmy uczniów m.in. z Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go nr 1 w Gdy ni, IX Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Gdy ni,
Ze spo łu Szkół Mor skich im. Bo ha ter skich Obroń ców We -
ster plat te w Gdań sku, Ze spo łu Szkół Go spo dar czych z El -
blą ga, Po wia to we go Cen trum Edu ka cyj ne go – Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych im. Eu ge niu sza Kwiat kow skie -
go z Lę bor ka, Ze spo łu Szkół Chłod ni czych i Elek tro nicz -
nych z Gdy ni, I Aka de mic kie go Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. Za słu żo nych Lu dzi Mo rza w Gdy ni, Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 w Wej he ro wie. Nie za bra kło
rów nież osób, któ re przy by ły in dy wi du al nie.

Ucznio wie mie li moż li wość udzia łu w wy kła dach te ma -
tycz nych przy go to wa nych przez pra cow ni ków na szej
uczel ni:
� Zo�stań� stu�den�tem�Aka�de�mii�Mor�skiej�w Gdy�ni – pro wa -

dzą cy: pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław
Cze chow ski, prof. nadzw. AMG;

� Na mo�rze�po chleb�i przy�go�dę – pro wa dzą cy mgr Alek -
san der Gosk, Dział Ar ma tor ski Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni;

� Port�Gdy�nia�i Gdańsk�a trans�port�ła�dun�ków�skon�te�ne�ry�zo�-
wa�nych – pro wa dzą cy mgr inż. Adam Ka izer;

� Na�wi�ga�cja�–�wczo�raj�i dzi�siaj – pro wa dzą cy: prof. dr hab.
inż. kpt. ż. w. Adam We in trit;

� Pre�zen�ta�cja� Wy�dzia�łu� Na�wi�ga�cyj�ne�go – pro wa dzą cy dr
inż. To masz Neu mann;

� Ofer�ta�Wy�dzia�łu�Me�cha�nicz�ne�go�Aka�de�mii�Mor�skiej�w Gdy�-
ni – pro wa dzą ca: mgr inż. Mał go rza ta Ma li now ska wraz
ze stu den ta mi z Sa mo rzą du Stu den tów Wy dzia łu Me -
cha nicz ne go oraz Kół Na uko wych;

� Ścież�ki�ka�rie�ry�po Wy�dzia�le�Me�cha�nicz�nym – pro wa dzą cy:
pro dzie kan ds. stu diów nie sta cjo nar nych i prak tyk dr
inż. Ma riusz Gier nal czyk, prof. nadzw. AMG, pro dzie -
kan ds. dy dak tycz nych dr inż. Ju sty na Mo len da;

� Mor�skie�opo�wie�ści�o fos�fo�rze�i in�nych�bio�ge�nach – pro wa -
dzą ca dr inż. Ali na De re szew ska, Wy dział Przed się bior -
czo ści i To wa ro znaw stwa. 
Prócz cie ka wych wy kła dów te ma tycz nych ma tu rzy ści

mo gli wziąć rów nież udział w spe cjal nie przy go to wa nych
dla nich warsz ta tach:
� Warsz�ta�ty� z opto�elek�tro�ni�ki – pro wa dzą cy dr inż. Ja cek

Dą brow ski;
� Ele�men�ty�pół�prze�wod�ni�ko�we – pro wa dzą cy mgr inż. Pa -

weł Gó rec ki;

dzień otwarty 
Akademii morskiej w Gdyni

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności maturzyści, mieli możliwość zapoznania
się 21 kwietnia 2017 roku z ofertą edukacyjną AmG zarówno w budynku głównym, 

jak i w budynku Wydziału Nawigacyjnego.

elek tro li zie. Jest to bez barw na, bez won na I nie tru ją ca
mie sza ni na wo do ru i tle nu w sto sun ku 2:1 (ob ję to ścio -
wo). Wo dór roz sze rza za kres pal no ści mie szan ki pa li wo -
wo -po wietrz nej, na to miast tlen wspie ra pro ces spa la nia
i po pra wia sta bi li za cję pło mie nia. We dług li te ra tu ry fa -
cho wej do da tek ga zu Brow na do pro ce su spa la nia ma
na ce lu po pra wę spraw no ści sil ni ka, re duk cję zu ży cia
pa li wa, po pra wę efek tyw no ści pro ce su spa la nia oraz
znacz ne zmniej sze nie za war to ści tok sycz nych związ ków
w spa li nach. Ba da nia nad za sto so wa niem ga zu Brow na
są ak tu al nie pro wa dzo ne na ca łym świe cie, jed nak tyl -
ko dla nie wiel kich sil ni ków sa mo cho do wych. Dla te go

człon ko wie ko ła SEANOVATION pra gną spraw dzić
wpływ ta kie go do dat ku na okrę to we sil ni ki tło ko we,
któ re po sia da ją zu peł nie in ną cha rak te ry sty kę, wy ni ka -
ją cą ze spe cy fi ki kon struk cyj nej i eks plo ata cyj nej tych
obiek tów, cha rak te ry stycz nej tyl ko dla trans por tu mor -
skie go. W związ ku z tym w przy szłych ba da niach na le ży
m.in. szu kać od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce wpły wu
mie sza nin tych pa liw z HHO i po wie trzem do ła do wu ją -
cym na pa ra me try pra cy sil ni ków okrę to wych.

Stu den tów za in te re so wa nych dzia łal no ścią KN za chę -
ca my do współ pra cy.

kN SEANoVATIoN

�
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W wy da rze niu, oprócz uczel ni wyż szych, bra li udział pra -
co daw cy, któ rzy pre zen to wa li moż li wo ści za trud nie nia,
nie tyl ko w swo ich fir mach, ale tak że w bran ży mor skiej
i TSL. Wśród za pro szo nych go ści obec ni by li przed sta wi -
cie le WUŻ Port and Ma ri ti me Se rvi ces Ltd sp. z o. o., Że -
glu gi Gdań skiej sp. z o. o., DCT GDAŃSK SA, Eron trans
sp. z o. o., Za rzą du Mor skie go Por tu Gdańsk SA. Uczel -
nie wyż sze re pre zen to wa ła Aka de mia Mor ska w Gdy ni. 

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Mor skich od by wa ją co rocz -
ne prak ty ki mor skie na stat kach szkol nych AMG ‒ fre ga -
cie „Dar Mło dzie ży” oraz stat ku ba daw czo -szko le nio -
wym „Ho ry zont II”. Pod czas Dnia Za wo dow ca pro rek -
tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski,
prof. nadzw. AMG, przed sta wił ofer tę edu ka cyj ną Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni oraz moż li wo ści pra cy
po ukoń cze niu stu diów. Oso by za in te re so wa ne na uką
w AMG otrzy ma ły ma te ria ły in for ma cyj ne oraz drob ne
upo min ki. 

mag da le na Ber gań ska

dzień Zawodowca
10 stycznia 2017 roku Akademia morska w Gdyni uczestniczyła w dniu Zawodowca,

zorganizowanym przez Zespół Szkół morskich w Gdańsku, pod patronatem władz miasta
Gdańska.

C Z E R W I E C 2 0 1 7

AMG W ZESPOLE SZKóŁ MORSKICH W GDAŃSKU
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� Wy�bra�ne�na�rzę�dzia�mar�ke�tin�gu�elek�tro�nicz�ne�go – pro wa -
dzą ca mgr Na ta lia Mań kow ska;

� Wy�zna�cza�nie�jed�nost�ko�wej�pra�cy�roz�drab�nia�nia – pro wa -
dzą ca dr inż. Mil le na Rusz kow ska;

� Cha�rak�te�ry�sty�ka� pro�ce�su� su�sze�nia – pro wa dzą ca dr inż.
Mil le na Rusz kow ska;

� Żyw�ność�tra�dy�cyj�na�i re�gio�nal�na�ja�ko�no�we�ro�dza�je�żyw�no�-
ści – pro wa dzą ce: dr inż. Jo an na Ne wer li -Guz, dr inż.
Agniesz ka Ry bow ska;

� Sku�tecz�ne�za�rzą�dza�nie�swo�im�cza�sem – pro wa dzą ca: mgr
inż. Mał go rza ta Szczer kow ska;

� Pa�pier�–�zna�ny�czy�nie�zna�ny? – pro wa dzą ca: dr inż. Alek -
san dra He imow ska.
W au li im. Ta de usza Me is sne ra swo ją dzia łal ność za pre -

zen to wał Par la ment Stu den tów AMG oraz na stę pu ją ce Ko -
ła: Ko ło Na uko we Ro bo ty ków „Ro bo ti ca”, Ko ło Na uko we
NAUTICA, Ko ło Na uko we Fi nan sów HOSSA, Ko ło Na uko -
we To wa ro znaw stwa CARGO, Ko ło Na uko we Tu ry sty ki
i Ho te lar stwa, Ko ło Na uko we „Gru pa Mło dych Me ne dże -
rów”, Ko ło Na uko we Trans por tu i Lo gi sty ki TRANSLOG,
Ko ło Na uko we In no wa cyj nych Sys te mów Trans por to wo -
Lo gi stycz nych, Ko ło Na uko we NAWIGATOR, Ko ło Na uko -
we WATCHERS.

Prócz udzia łu w wy kła dach i warsz ta tach te ma tycz nych
ma tu rzy ści mie li moż li wość zwie dza nia la bo ra to riów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go (la bo ra to rium urzą dzeń elek tro na wi -

ga cyj nych, la bo ra to rium od na wial nych źró deł ener gii, sy -
mu la tor ste ro wa nia sil ni kiem głów nym oraz elek trow nią
okrę to wą), Wy dzia łu Me cha nicz ne go (la bo ra to rium re -
olo gii i fi zy ki, la bo ra to rium okrę to wych sil ni ków spa li no -
wych, la bo ra to rium in ży nie rii pro duk cji, sy mu la tor si łow -
ni okrę to wej i sy mu la tor do ty ko wy of fsho re, la bo ra to rium
me cha ni zmów i urzą dzeń po moc ni czych, la bo ra to rium
dia gno sty ki tech nicz nej, la bo ra to rium wy trzy ma ło ści ma -
te ria łów, la bo ra to rium tech nik kom pu te ro wych), Wy dzia -
łu Na wi ga cyj ne go (la bo ra to rium map elek tro nicz nych,
Pla ne ta rium im. An to nie go Le dó chow skie go, sy mu la tor
ma new ro wy – ob słu gi wa ny przez stu den tów z Ko ła Na -
uko we go „Se aways”) oraz Wy dzia łu Przed się bior czo ści
i To wa ro znaw stwa (to wa ro znaw stwo prze my sło we, la bo -
ra to rium ba daw cze – me to dy spek tral ne, tech no lo gia wo -
dy i ście ków, po li ure ta ny: po li me ry do bu tów, stro jów ką -
pie lo wych, okien i sztucz nych serc). 

Otwar ta dla zwie dza ją cych by ła rów nież Sa la Tra dy -
cji AMG, w któ rej ucznio wie po zna wa li bo ga tą hi sto rię
na szej uczel ni.

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim pra cow -
ni kom i stu den tom za po moc w or ga ni za cji Dnia Otwar te -
go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. 

mag da le na Ber gań ska
spe cja li sta ds. pro mo cji

�
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Jed ną gru pę opro wa dzał chief po kła du An drzej Kacz -
ma rek, dru gą me cha nik Ra dek Kre fta. Ucznio wie zwie -
dzi li mo stek na wi ga cyj ny, gdzie wi dzie li pra cu ją cy ra dar
oraz urzą dze nia po zwa la ją ce bez piecz nie ste ro wać stat -
kiem. Zo ba czy li tak że cen tra lę ma new ro wo kon tro l ną,
si łow nię stat ku, po miesz cze nia za ło go we, stu denc kie,
na ukow ców, pen trę stu denc ką. W sa li wy kła do wej mło -
dzież obej rza ła pre zen ta cję do ty czą cą rej sów stat ku
na Spits ber gen, wir tu al nie zwie dzi ła sto li cę Sval bar -

du – mia sto Lon gy ear be an, Ba rens burg, Pi ra mid den ‒
mia sto wid mo, Ny Ale sund, jak i sta cję ba daw czą
w Hor nun dzie i jej oko li ce. Po „da le kiej po dró ży”,
w me sie stu denc kiej, przy akom pa nia men cie gi ta ry,
wszy scy śpie wa li szan ty. Na strój do pi sy wał. Go rą ca her -
ba ta i smacz ne ciast ka w to wa rzy stwie człon ków za ło gi
za koń czy ły po byt mło dzie ży na stat ku.

dr inż. kry sty na maria No ga

uczniowie Akademickiego Liceum ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi morza,
pod opieką wychowawczyni p. Beaty Wojciechowskiej oraz pracownika katedry Automatyki

okrętowej dr inż. krystyny marii Nogi i pań z dziekanatu Wydziału Elektrycznego Ewy Pachur 
i Eweliny Szarmach, zwiedzili 19 kwietnia 2017 r. statek badawczo-szkoleniowy Akademii

morskiej w Gdyni „Horyzont II". 

młodzież ALo w Gdyni
na statku „Horyzont II”

Młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni dziękuje załodze statku „Horyzont II” za gościnę.
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– Ka pi tan Le szek Wik to ro wicz był
czło wie kiem o nie zwy kłych zdol no -
ściach, wy jąt ko wych kom pe ten cjach,
od wa dze i wiel kiej fan ta zji. W każ -
dym z lau re atów tej na gro dy szu ka -
my po dob nych cech. Do te go gro na
do łą czył Ma ciej Sod kie wicz, ko lej ny
ka pi tan w szta fe cie wiel kich pol skich
że gla rzy, od by wa ją cych rej sy na Da -
le ką Pół noc – po wie dział pod czas
uro czy stej ga li czło nek ka pi tu ły Wal -
de mar He flich, re pre zen tu ją cy Press
Club Pol ska, pod kre śla jąc, że kpt.
Sod kie wicz, mi mo mło de go wie ku,
jest do świad czo nym ka pi ta nem, zna -
nym z od po wie dzial no ści za swo je za -

ło gi i z nie zwy kłej de ter mi na cji w re ali za cji am bit nych
ce lów.

W ra mach wy pra wy „Sek stant Expe di tion – Lo do we
Kra iny” jacht „Bar lo ven to II”, do wo dzo ny przez kpt.
Sod kie wi cza, po pły nął wzdłuż Gren lan dii, do oko ła
Spits ber ge nu i da lej na pół noc, na po zy cję 82,37 N sze -
ro ko ści geo gra ficz nej. Po bił tym sa mym re kord usta no -
wio ny w 2012 r. przez ro syj skie go ka pi ta na Da ni ła Gaw -
ri ło wa, któ ry na jach cie „Piotr I” do pły nął na sze ro -
kość 82,19 N. 

– Ża den ka pi tan jesz cze ni gdy ni gdzie sam nie do pły -
nął. Za tym suk ce sem stoi sztab lu dzi i to tak że im na le -
żą się po dzię ko wa nia i gra tu la cje – pod kre ślił Sod kie -
wicz, od bie ra jąc na gro dę. 

Ma ciej Sod kie wicz uro dził się 24 sierp nia 1978 r.
w Tcze wie (Po mor skie). Stu dio wał na Wy dzia le Au to -
ma ty ki i Ro bo ty ki Po li tech ni ki Gdań skiej. Za czął że glo -
wać, ma jąc 10 lat. Prze pły nął po nad 60 ty się cy mil
mor skich, z cze go 50 ty się cy ja ko ka pi tan.

Na gro dą Spe cjal ną im. Ka pi ta na Lesz ka Wik to ro wi cza
wy róż nio ny zo stał w tym ro ku ka pi tan Alek san der Ka -
szow ski – ini cja tor po wo ła nia Sek cji Że glar stwa Mor -
skie go przy KKS Brda oraz bu do wy peł no mor skich jach -
tów: „Eu ros”, „Zen tek”, „So la nus”; ka pi tan „Eu ro sa”
w rej sie wo kół Przy ląd ka Horn, wie lo let ni pro pa ga tor
że glar stwa, wy cho waw ca wie lu po ko leń że gla rzy. 
‒ To od nie go pa łecz kę Grot masz ta Brac twa Ka phor -

now ców prze jął kpt. Le szek Wik to ro wicz. I to w byd go -
skich za kła dach ZNTK, któ rych dy rek to rem był Alek san der

Ka szow ski, wy pro du ko wa no ko ła ste ro we na bu do wa ny
wów czas „Dar Mło dzie ży” – po wie dział kpt. An to ni Bi gaj,
od bie ra jąc na gro dę w imie niu nie obec ne go lau re ata.

Na gro da im. Ka pi ta na Lesz ka Wik to ro wi cza zo sta ła
usta no wio na dla ho no ro wa nia wy jąt ko wych do ko nań
że glar skich, osią gnięć w dzie dzi nie wy cho wa nia mor -
skie go mło dzie ży lub kształ to wa nia świa do mo ści mor -
skiej. Po wo ła li ją spad ko bier cy kpt. ż. w. Lesz ka Wik to -
ro wi cza, Mia sto Gdy nia, Sto wa rzy sze nie Brac two Ka -
phor now ców i Fun da cja Press Club. Na gro dę sta no wią
me dal oraz kwo ta pie nięż na w wy so ko ści dzie się ciu ty -
się cy zło tych. Przy zna ła ją ka pi tu ła w skła dzie: Ma riusz
Wik to ro wicz ‒ syn ka pi ta na, Cze sław Dyrcz, Brac two
Ka phor now ców (prze wod ni czą cy Ka pi tu ły), Mi ra Urba -
niak, Brac two Ka phor now ców, Prze my sław Da lec ki,
Urząd Mia sta Gdy ni, Jo an na Zie liń ska, Urząd Mia sta
Gdy ni, Wal de mar He flich, Press Club Pol ska.

W 2016 r. lau re atem Na gro dy im. Ka pi ta na Lesz ka
Wik to ro wi cza zo stał kpt. Piotr Kuź niar za przy go to wa nie
i zre ali zo wa nie wy pra wy że glar skiej „Sel ma -An tark ty da -
-Wy trwa łość 2014/2015”, po wo dach An tark ty ki, śla da -
mi Er ne sta Shac kle to na, z fi nal nym eta pem na an tark -
tycz nym Mo rzu Ros sa. Dwa la ta te mu laur przy padł kpt.
Woj cie cho wi Ma le ice, któ ry, wraz z za ło gą naj mniej sze -
go pol skie go ża glow ca re jo we go „Ka pi tan Gło wac ki”
z Trze bie ży (Za chod nio po mor skie), zwy cię żył w The Tall
Ships’ Ra ces 2014. 

W 2014 r. na gro dzo no An drze ja Dra pel lę, za stęp cę
ka pi ta na i ka pi ta na na ża glow cach: „Po go ria”, „Fry de -
ryk Cho pin”, „Za wi sza Czar ny” i „Oce ania”. W 2013 r.
laur przy zna no To ma szo wi Ostrow skie mu, ka pi ta no wi
ża glow ca „Fry de ryk Cho pin”, za wy gra nie re gat Tall
Ships’ Ra ces. Rok wcze śniej, w pierw szej edy cji, na gro -
da przy pa dła kpt. Ja nu szo wi Zbie ra jew skie mu, ko men -
dan to wi rej sów „Zo ba czyć mo rze” dla osób nie wi do -
mych i nie do wi dzą cych.

Le szek Wik to ro wicz (1937-2010) prze szedł do hi sto -
rii pol skie go że glar stwa dzię ki wy czy no wi z lat 1987-88,
gdy do wo dził w naj bar dziej spek ta ku lar nym w dzie jach
pol skiej flo ty i szkol nic twa mor skie go rej sie „Da ru Mło -
dzie ży” – wy pra wie do oko ła świa ta po wo dach Oce anu
Po łu dnio we go, wo kół trzech przy ląd ków: Do brej Na -
dziei, Le eu win i Horn. Pod czas te go rej su Wik to ro wicz
prze szedł pod peł ny mi ża gla mi pod mo stem Har bo ur
Brid ge w Syd ney (Au stra lia).

Nagroda im. kapitana Leszka
Wiktorowicza

Laureatem tegorocznej Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza został kpt. ż. w. maciej
Sodkiewicz, którego wyróżniono za rekordowy – wiodący najdalej na północ – rejs na Arktykę.



5 6 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

39C Z E R W I E C 2 0 1 7

Pierw szy bal od był się w 1921 roku w mu rach Szko ły
Mor skiej w Tcze wie, dla uczcze nia pierw szej rocz ni cy ist -
nie nia szko ły. Otwo rzył go, pro wa dząc pierw szą pa rę,
dy rek tor inż. An to ni Gar nu szew ski. Ba le tczew skie or ga -
ni zo wa ne by ły dla „śmie tan ki to wa rzy skiej” mia sta oraz
dla sa mych słu cha czy, po zwa la ły bli żej po znać chłop ców
w ma ry nar skich mun du rach, a dziew czę tom na wią zać
z ni mi bliż sze zna jo mo ści. Po prze pro wadz ce szko ły
do Gdy ni ba le by ły kon ty nu owa ne, a udział w nich bra li
„moż ni” tej szyb ko roz wi ja ją cej się mor skiej sto li cy Pol -
ski oraz zjeż dża ła „mi ni ste rial na War sza wa”. Bo być
na ba lu mor skim w Gdy ni to był i obo wią zek, i splen dor. 

Od 1930 do 1938 roku ba le urzą dza ne by ły w sa lach
Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni. Zgod nie z tra dy -
cją or ga ni zo wa no je w każ dą rocz ni cę otwar cia szko ły
9 grud nia, ale że od by wa ły się w ad wen cie ‒ okre sie
po stu i za du my ‒ każ do ra zo wo na or ga ni za cję ba lu
udzie lał dys pen sy sam bi skup. 

Pierw szy po wo jen ny bal od był się w mu rach Pań -
stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni już 8 grud nia 1945
ro ku. Ale nie za po mnia no o tych, któ rzy z mo rza
do Gdy ni nie po wró ci li, czcząc ich pa mięć chwi lą ci szy.
Lu do wa wła dza nie zbyt ła ska wym okiem pa trzy ła na or -
ga ni zo wa nie ba lu i po trzech la tach do szła do wnio sku,

że ten bur żu azyj no -miesz czań ski re likt prze szło ści mu si
znik nąć. Do pie ro w 1993 r., z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia
Ab sol wen tów Szkół Mor skich, po now nie Bal Mor ski
wszedł do sta łe go ka len da rza ob cho dów Świę ta Szko ły.
Zmie nio no tyl ko ter min ba lu ‒ na ko niec kar na wa łu.

Te go rocz ny bal był 24., od kąd do tej tra dy cji po wró -
co no. Tak więc jak co ro ku, na za pro sze nie rek to ra
AMG, w ba lu uczest ni czy li przed sta wi cie le pol skie go
par la men tu, Mi ni ster stwa Go spo dar ki Mor skiej i Że glu -
gi Śród lą do wej, wła dze re gio nu i mia sta oraz pre ze si
i dy rek to rzy przed się biorstw go spo dar ki mor skiej, stocz -
ni, por tów i ban ków.

Do tań ca grał zna ko mi ty 8-oso bo wy ze spół mu zycz -
ny M –ART. LIVE. Nie bra ko wa ło atrak cji i nie spo dzia -
nek. Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski czę sto wał
tor tem, ufun do wa nym z oka zji 97. rocz ni cy pol skie go
szkol nic twa mor skie go. Wy bra no Miss Ba lu, któ rą zo sta -
ła „sy ren ka” Mag da le na Goltz. Wśród uczest ni ków roz -
lo so wa no na gro dę głów ną w po sta ci kil ku dnio we go rej -
su dla dwóch osób na ża glow cu szkol nym „Dar Mło -
dzie ży”. Bal trwał do ra na, a wy cho dzą cy w szam pań -
skich hu mo rach uczest ni cy za de kla ro wa li swój udział
w na stęp nym, 25., Wiel kim Ba lu Mor skim.

�

Szampańska zabawa i rejs 
w prezencie

W ostatnią sobotę karnawału, 25 lutego 2017 r., w marynistyczno-żeglarskiej scenografii auli
Akademii morskiej w Gdyni, odbył się tradycyjny WIELkI BAL moRSkI.

24. WIELKI BAL MORSKI
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� Joanna kizielewicz 
„konsumpcja podróżujących morskimi statkami
wycieczkowymi w nadmorskich obszarach
recepcji turystycznej”

Mo no gra fia ha bi li ta cyj na za wie ra opra co wa nie mo de li
kon sump cji po dró żu ją cych mor ski mi stat ka mi wy ciecz -
ko wy mi oraz okre śle nie po zio mu i struk tu ry tej kon -
sump cji. Ana li za do ty czą ca kon sump cji tu ry stycz nej od -
no si się głów nie do nad mor skich ob sza rów re cep cji tu ry -
stycz nej (NORT), ro zu mia nych ja ko ob sza ry znaj du ją ce
się w oto cze niu atrak cyj nych por tów mor skich, w któ -
rych przyj mo wa ne są stat ki wy ciecz ko we. 

W pra cy wy ko rzy sta no bo ga tą kra jo wą i za gra nicz ną
li te ra tu rę na uko wą w dzie dzi nie kon sump cji oraz ar ty ku -
ły pu bli ko wa ne w cza so pi smach z dzie dzi ny eko no mi ki
tu ry sty ki i kon sump cji. Przy ję to za ło że nie, że mier ni ka mi
ba da nia po zio mu i struk tu ry kon sump cji są wy dat ki po -
no szo ne przez kon su men tów -tu ry stów oraz przy cho dy
uzy ski wa ne przez pod mio ty go spo dar cze, ob słu gu ją ce
ruch tu ry stycz ny w ob sza rach nad mor skich.

Pra ca skła da się z pię ciu roz dzia łów, z któ rych dwa
pierw sze ma ją cha rak ter teo re tycz ny, a po zo sta łe em pi -
rycz no -kon cep cyj ny. Wy ko rzy sta no w niej wie le me tod
i tech nik ana li zy da nych, m.in. ana li zę sta ty stycz ną.
Opra co wa no au tor ski mo del pn. „Zin te gro wa ny Mo del
Cał ko wi tych Wy dat ków Po dró żu ją cych Mor ski mi Stat ka -
mi Wy ciecz ko wy mi” (Mo del ICTE – In te gra ted Cru ise
Tra ve lers’ Expen di tu res), ob ra zu ją cy wszyst kie eta py
kon sump cji po dróż nych uda ją cych się w rej sy mor skie,
po ten cjal ną struk tu rę ich wy dat ków oraz umoż li wia ją cy
opra co wa nie for muł ma te ma tycz nych w za kre sie sza co -
wa nia wiel ko ści przy cho dów wy twór ców i do staw ców
na ryn ku usług mor skiej że glu gi wy ciecz ko wej, ge ne ro -
wa nych z ty tu łu wy dat ków po dróż nych. 

Pu bli ka cja god na uwa gi ze wzglę du na no wa tor skie
uję cie te ma tu.

� mariola Jastrzębska 
„możliwości wykorzystania odpadów
poliestrowo-szklanych w gospodarce o obiegu
zamkniętym”

Roz wój go spo dar ki przy czy nia się do co raz szer sze go za in -
te re so wa nia lek ki mi no wo cze sny mi ma te ria ła mi kom po -
zy to wy mi. Pro ble mem jest jed nak re cy kling jed no stek wy -
ko na nych z kom po zy tów i o tym jest mo wa w mo no gra fii
ha bi li ta cyj nej Ma rio li Ja strzęb skiej. Cykl ży cia pro duk tów
za kła da nie tyl ko wy ko rzy sta nie za so bów na tu ral nych,
ogra ni cza nie zu ży cia ener gii oraz emi sji CO2, ale tak że ana -
li zę koń co wą, re cy kling, uty li za cję od pa dów itp. Oma wia -
jąc pro ble ma ty kę za go spo da ro wa nia od pa dów po lie stro -
wo -szkla nych w go spo dar ce o obie gu za mknię tym, usta lo -
no, że w pol skich wa run kach re cy klat po lie stro wo -szkla ny
moż na za sto so wać ja ko wy peł niacz do no wych ma te ria -
łów, zgod nie z za sa dą zrów no wa żo ne go roz wo ju. 

W sied miu roz dzia łach pra cy przed sta wio no w kom plek -
so wym uję ciu pro ble ma ty kę wspo mnia nych od pa dów,
prze pro wa dzo no ana li zę li te ra tu ry przed mio tu i prze pi sów
Unii Eu ro pej skiej w od nie sie niu do me tod re cy klin gu od -
pa dów, ze wska za niem re cy klin gu me cha nicz ne go ja ko
me to dy pre fe ro wa nej, a tak że opra co wa no no wa tor skie
roz wią za nia prak tycz ne wy ko rzy sta nia od pa dów po lie stro -
wo -szkla nych w Pol sce, wy ka zu jąc moż li wo ści uzy ska nia
i apli ka cji no wych ma te ria łów z re cy kla tem po lie stro wo -
-szkla nym we współ pra cy z za kła da mi pro duk cyj ny mi. 

Cen na pu bli ka cja we ry fi ku ją ca zna cze nie dzia łań w ce lu
za go spo da ro wa nia ww. od pa dów zgod nie z za sa dą zrów -
no wa żo ne go roz wo ju.

Najnowsze publikacje

WYDAWNICTWO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
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� „Towaroznawstwo artykułów spożywczych, 
cz. II”, praca zbiorowa pod red. H. kolendy

Pod ręcz nik ten do star cza wie dzy o su row cach po cho dze -
nia ro ślin ne go i ich przy dat no ści tech no lo gicz nej. Au to rzy
oma wia ją skład che micz ny i wła ści wo ści fi zy ko che micz ne
su row ców i pro duk tów z nich wy twa rza nych, spo sób
prze twa rza nia i utrwa la nia, czyn ni ki wpły wa ją ce na ja kość
pro duk tów żyw no ścio wych, a tak że kla sy fi ka cję ilo ścio wą
i ja ko ścio wą pro duk tów. Obej mu je też me to dy oce ny su -
row ców i ro ślin nych pro duk tów żyw no ścio wych we dług
ak tu al nych norm obo wią zu ją cych w Pol sce i Unii Eu ro pej -
skiej. Pu bli ka cja do ty czy grup żyw no ści ta kich jak: na po je
bez al ko ho lo we i al ko ho lo we, owo ce i wa rzy wa świe że
oraz ich prze two ry, ziem nia ki, zbo ża, pie czy wo i ma ka ro -
ny, a tak że na sio na ro ślin strącz ko wych. Za gad nie nia uję -
to w 12 roz dzia łach, zło żo nych z czę ści teo re tycz nej i prak -
tycz nej – la bo ra to ryj nej.

Jest to dru gie wy da nie pod ręcz ni ka, po sze rzo ne i uzu -
peł nio ne. Sta no wi ono kom pen dium wie dzy na te mat
oce ny ja ko ści i ba dań to wa rów spo żyw czych po cho dze nia
ro ślin ne go.

� Ro man ko sty szyn, To masz No wak 
„Elek tro ener ge ty ka okrę to wa”

Elek tro ener ge ty ka okrę to wa jest dzie dzi ną na uki, zaj mu -
ją cą się wy twa rza niem, prze sy łem, roz dzia łem i od bio -
rem ener gii elek trycz nej na stat ku. Pod ręcz nik wią że się
ści śle z pro gra mem kształ ce nia z przed mio tu elek tro -
ener ge ty ka okrę to wa dla stu den tów wy dzia łów elek -
trycz nych uczel ni mor skich. Je go treść w zu peł no ści wy -
czer pu je wy ma ga nia pro gra mo we, roz sze rza jąc je w nie -
któ rych aspek tach. Zna czą cą uwa gę zwró co no na roz wój
sys te mów wy so ko na pię cio wych w okrę tow nic twie, pod -
kre śla jąc rów nież pro ble ma ty kę za si la nia stat ków z lą do -
we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go, bar dzo waż ną
z pun tu wi dze nia ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. 

Omó wio no tu tak że na pę dy głów ne elek trycz ne, szyb -
ko roz wi ja ją ce się w ostat nich la tach, szcze gól nie we flo -
cie pa sa żer skiej i na stat kach spe cjal ne go prze zna cze nia,
wy ko rzy sty wa nych do eks plo ra cji dna i wód mor skich. 

Pod ręcz nik mo że słu żyć za in te re so wa nym wszyst kich
ro dza jów stu diów oraz kur sów z tej dzie dzi ny.

� Bo gu mił Fi li pek, Zbi gniew otrem ba 
„me da le Gdy ni”

Im po nu ją ca pu bli ka cja wy daw ni cza au tor stwa Bo gu mi ła
Fi lip ka i Zbi gnie wa Otrem by, za wie ra ją ca wi ze run ki wraz
z opi sa mi me da li gdyń skich. Jest to dru gie wy da nie po -
zy cji z 2007 ro ku, po sze rzo ne i uzu peł nio ne, obej mu ją -
ce 1329 me da li. Są one ści śle zwią za ne z Gdy nią ze
wzglę du m.in. na związ ki z hi sto rią mia sta, je go in sty tu -
cja mi czy obiek ta mi ar chi tek to nicz ny mi, oso ba mi za słu -
żo ny mi dla Gdy ni czy też Ma ry nar ką Wo jen ną. 

Opis każ de go me da lu za wie ra in for ma cję do ty czą cą
awer su i re wer su, sy gno wa nia me da lu, pro jek tan ta i wy -
ko naw cy te goż, miej sca i da ty wy ko na nia me da lu oraz
in nych istot nych wa lo rów, zna czą cych dla gro na ko ne se -
rów te ma tu. 

Me da le za pre zen to wa no w 13 roz dzia łach po dzie lo -
nych te ma tycz nie. Obej mu ją one: in sty tu cje miej skie,
port i że glu gę, stocz nie gdyń skie, szkol nic two mor skie,
ry bo łów stwo mor skie, że glar stwo, kul tu rę, szko ły gdyń -
skie, ko ścio ły, me dy cy nę i ra tow nic two, sport i tu ry sty -
kę, Ma ry nar kę Wo jen ną oraz va ria. Po nad to książ ka za -
wie ra ob szer ne przy pi sy, a tak że in deks au to rów me da -
li. Ca ło ści do peł nia pięk na sza ta gra ficz na i edy tor ska.

Dla mi ło śni ków Gdy ni oraz znaw ców me da lier stwa
pu bli ka cja nie do prze ce nie nia.

Be ata Gnia do wicz
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Wydział Nawigacyjny Akademii morskiej w Gdyni, wspólnie z prestiżowym brytyjskim „The
Nautical Institute”, organizuje międzynarodową konferencję TransNav 2017 pt. „Nawigacja
morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. Jest to już dwunaste tego typu spotkanie, 

a szóste od czasu, gdy nadany mu został szerszy wymiar międzynarodowy. Ponownie Akademia
morska gościć będzie praktyków i teoretyków nawigacji i transportu morskiego, marynarzy,
żeglarzy, transportowców, badaczy morza, rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów,

profesorów i członków ich zespołów badawczych, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych 
i zawodowych, administracji morskiej, portów, armatorów, firm żeglugowych i transportowych

oraz producentów urządzeń nawigacyjnych niemal z całego świata.

Uczest ni ka mi te go rocz nej im pre zy, czyn ny mi i bier ny -
mi, bę dzie oko ło 250 osób, przed sta wi cie li aż 62
państw: Ara bii Sau dyj skiej, Au stra lii, Au strii, Azer bej -
dża nu, Ban gla de szu, Bel gii, Bra zy lii, Buł ga rii, Chin,
Chor wa cji, Cy pru, 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, Is lan dii, Izra ela, Ja po nii, Jor da nii, Ka na dy,
Ke nii, Ko rei, Li twy, Ło twy, Ma le zji, Nie miec, Ni ge rii,
Nor we gii, No wej Ze lan dii, 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, We ne zu eli, Wiel kiej Bry ta nii, Wiet na mu
i Włoch. W trzy stu oso bo wym Ko mi te cie Pro gra mo wym
jest do kład nie stu Po la ków i dwu stu ob co kra jow ców
z po nad 50 państw, a uda ło się po zy skać (już po raz szó -
sty) ta kie sła wy jak: prof. Knud Be ne dict, prof. Ta de usz
Ka czo rek (do ctor ho no ris cau sa na szej uczel ni), prof.
Lech Ko by liń ski, prof. Cha ojian Shi, prof. Jac Spa ans,
prof. Fran ti šek Vej ražka czy prof. Jin Wang. Wy mie niam
tyl ko tych, któ rzy są z na mi naj dłu żej. 

Pre zy den ta Na uti cal In sti tue kpt. Da vi da (Du ke) Sni -
de ra, któ ry nie mógł wziąć udzia łu w kon fe ren cji ze
wzglę du na udział w wy pra wie po lar nej, a któ ry wraz
z rek to rem AMG prof. Ja nu szem Za ręb skim two rzy Ko -
mi tet Ho no ro wy, bę dzie re pre zen to wał kpt. John Lloyd,
no wo wy bra ny Chief Exe cu ti ve of the NI. Go ść mi spe -
cjal ny mi bę dą prof. Ta ke shi Na ka za wa ‒ Exe cu ti ve Di -
rec tor of IAMU (In ter na tio nal As so cia tion of Ma ri ti me
Uni ver si ties) oraz prof. Yasuo Arai ‒ Pre si dent of the
IAIN (In ter na tio nal As so cia tion of In sti tu tes of Na vi ga -
tion). 

Za brak nie, nie ste ty, nie daw no zmar łych: prof. Mi cha -
ła Ho le ca ‒ wie lo let nie go dzie ka na Wy dzia łu Na wi ga -
cyj ne go, twór cę Sym po zjum Na wi ga cyj ne go (ta ka by ła

po cząt ko wa na zwa Kon fe ren cji), zor ga ni zo wa ne go
po raz pierw szy w 1995 r., prof. Joh na Kem pa z Wiel -
kiej Bry ta nii, jed ne go z pierw szych ho no ro wych fel�lows
kon fe ren cji, a tak że prof. Le ifa Bjor no z Da nii.

Z cie ka wiej za po wia da ją cych się wy stą pień na le ży
wy mie nić ta kich au to rów zgło szo nych re fe ra tów, jak
choć by: prof. Ana to li Alop, prof. An ge li ca Bay lon, prof.
Eamonn Doy le, prof. Ger man de Me lo, prof. Ma sao Fu -
ru sho, prof. Gre go ry Han chrow, prof. Tae -Gwe on Je -
ong, prof. Ni ki tas Ni ki ta kos, prof. Young -Soo Park, prof.
Cha ojian Shi, prof. Vla di mir Tor skiy, prof. Hi deo Yabu -
ki czy prof. XinPing Yan. 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. Jó zef Li sow ski, prof. Zbi gniew Łu ka sik, prof.
Zbi gniew Pie trzy kow ski, prof. Ce za ry Specht, prof. Ro -
man Śmierz chal ski. W su mie na de sła no aż 347 zgło szeń
i stresz czeń re fe ra tów, z któ rych ko mi tet wstęp nie za -
kwa li fi ko wał po nad dwie ście. 

Dru gie go dnia kon fe ren cji prze wi dzia ne są spo tka nia
to wa rzy szą ce: An nu al Ge ne ral Me eting pol skie go od -
dzia łu the Na uti cal In sti tu te, wal ne za bra nie Pol skie go
Fo rum Na wi ga cyj ne go oraz ze bra nie Sek cji Trans por tu
Wod ne go Ko mi te tu Trans por tu Pol skiej Aka de mii Na uk.

Part ne ra mi or ga ni za to rów są: Urząd Mor ski w Gdy ni,
Biu ro Hy dro gra ficz ne Ma ry nar ki Wo jen nej, Ko mi tet
Trans por tu PAN, Ko mi tet Geo de zji PAN, Pol skie Fo rum
Na wi ga cyj ne, Pol skie To wa rzy stwo Na uto lo gicz ne, 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 oraz 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.

Ma te ria ły kon fe ren cyj ne zo sta ły ze bra ne w zbio rze
dwóch mo no gra fii o wspól nym pod ty tu le „Ma ri ne Na -

TransNav 2017

21-23 CZERWCA: XII MIęDZYNARODOWA KONFERENCJA
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vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta tion”, wy da nych
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 20 mię dzy na ro do wych ba zach da nych
i lep szą do stęp ność cy to wań. Spo ra część na de sła nych
ar ty ku łów bę dzie suk ce syw nie pu bli ko wa na w na szym
kwar tal ni ku „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”
(http://trans nav. eu – 12 pkt. li sta B MNiSW).

Dzię ku jąc wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do or ga ni -
za cji kon fe ren cji, ser decz nie za pra szam do ak tyw ne go
udzia łu, ży cząc uczest ni kom owoc nych ob rad, cie ka -

wych spo tkań i wie lu oka zji do wy mia ny my śli, za koń -
czo nej na wią za niem współ pra cy. Roz po czę cie ob rad
w śro dę 21 czerw ca o godz. 9.00 w Au li Głów nej Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni, przy ul. Mor skiej 83. Szcze gó -
ły na stro nie in ter ne to wej http://trans na v2017.am.gdy -
nia.pl.

Prof. dr hab. inż. kpt ż. w. Adam We in trit,
kie row nik Ka te dry Na wi ga cji Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uko we go 

i Or ga ni za cyj ne go kon fe ren cji, Cha ir man of Po land
Branch of the Na uti cal In sti tu te, FNI, FRIN
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W tegoroczne obchody Święta Szkoły wpisał się szczególnie koncert jubileuszowy 
z okazji 15-lecia istnienia chóru Akademii morskiej w Gdyni.

W uro czy sto ści udział wzię li m.in.: przed sta wi cie le
władz uczel ni, by li rek to rzy, dzie ka ni, pra cow ni cy Aka -
de mii Mor skiej, przed sta wi cie le władz mia sta oraz za -
przy jaź nio nych chó rów. 

Na kon cer cie ju bi le uszo wym moż na by ło usły szeć
utwo ry wy ko ny wa ne w cza sie ze szło rocz nych zma gań
fe sti wa lo wych, m.in. „La Ga vi na” ‒ tra dy cyj ny utwór
ka ta loń ski, „Pra gną Ocki” Sta ni sła wa Wie cho wi cza,
„Ave Ma ria” Xa vie ra Bu sto czy też „Ubi Ca ri tas” Mau ri -
ce’a Du ruflé, a tak że no we utwo ry, któ re w tym ro ku
zna la zły się w re per tu arze chó ru, m.in. „Nor thern Lig -
ths” Oli Giej lo, „Ce ci lia da” Mar ci na Waw ru ka, „Can ta te
Do mi no” Jo su El ber di na. Pod czas trwa nia kon cer tu dy -
ry gent chó ru Ka rol Hil la przed sta wił naj waż niej sze wy -
da rze nia z ży cia chó ru oraz wy róż nił oso by, któ re

w szcze gól ny spo sób wpi sa ły się w je go hi sto rię ‒ Bar -
ba rę Ja nu szew ską, dłu go let nią człon ki nię oraz pre zes
chó ru, a tak że Alek san drę Szmań dę, człon ki nię chó ru
od po cząt ku je go ist nie nia. 

Z oka zji 15-le cia rek tor AMG prof. Ja nusz Za ręb ski,
w obec no ści człon ków Se na tu, wrę czył na rę ce kie row -
nic twa chó ru list gra tu la cyj ny oraz pa miąt ko wy dzwon.
Uro czy stość za koń czy ła się ban kie tem, w któ rym uczest -
ni czy li człon ko wie chó ru oraz za pro sze ni go ście. 

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

ola dat ta

15-lecie chóru AmG

PIęKNY JUBILEUSZ

Od lewej: dyrygent chóru Karol Hilla, obecna prezes chóru Natalia Mańkowska (Katedra Systemów Informacyjnych WPiT), 
rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.
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Ini cja ty wa pro rek to ra ds. mor skich dr. hab. inż. kpt. ż. w.
Hen ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw. AMG, spo tka ła się
z jed no gło śnym po par ciem człon ków Se na tu, uzna ją -
cych za słu gi ka pi ta na Szpe tul skie go dla utwo rze nia
i roz wo ju Ośrod ka oraz wy cho wa nia kadr mor skich.

Zbi gniew Szpe tul ski był ab sol wen tem Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go w War sza wie z 1952 ro ku. Bez po -
śred nio po stu diach pod jął pra cę w Pań stwo wej Szko le
Mor skiej w Gdy ni, nie ste ty po ro ku zo stał zwol nio ny
z po wo du spóź nie nia się na na ra dę z mi ni ste rial ną dy -
rek tor, a któ re go po wo dem był… sztorm, któ ry za stał
Szpe tul skie go na mo rzu. Wal cząc z ży wio łem, z tru dem
do pro wa dził jacht do por tu.

Od no sił zna czą ce suk ce sy ja ko że glarz re ga to wy w im -
pre zach ran gi mi strzostw Pol ski oraz Eu ro py. Był dwu -
krot nie w skła dzie eki py przy go to wy wa nej do star tu
w Igrzy skach Olim pij skich. Na olim pia dzie w 1960 ro ku
nie wy star to wał na sku tek wy pad ku, w 1964 r. na za -
wo dy do od le głe go To kio Pol ska eki py że gla rzy nie wy -
sła ła. Zwy cię żał w oce anicz nych re ga tach, m.in. z cy klu
The Tall Ship Ra ces.

Od 1969 ro ku pra co wał ja ko star szy wy kła dow ca
w Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Wyż szej Szko le
Mor skiej w Gdy ni, za ło żył tak że Aka de mic ki Klub Mor -
ski przy WSM w Gdy ni. Od paź dzier ni ka 1984 był kie -
row ni kiem Ośrod ka Spor tów Wod nych przy WSM
w Gdy ni. 

Po wo ły wa ny był do licz nych ko mi sji oce nia ją cych
i kla sy fi ku ją cych dzia łal ność spor to wą, głów nie że glar -
ską (m. in. był prze wod ni czą cym Mor skiej Ko mi sji Spor -
to wej). Pod czas je go dzia łal no ści przez klub prze wi nę ło
się oko ło dwu stu ka pi ta nów jach to wych, a oko ło stu
zdo by ło sto pień ka pi ta na jach to we go. Był ko men dan -
tem kil ku dzie się ciu szko le nio wych obo zów że glar skich.
Ja ko ofi cer i ka pi tan pły wał po Bał ty ku, Atlan ty ku, Mo -
rzu Pół noc nym, Mo rzu Śród ziem nym, Ad ria ty ku na róż -
nych jed nost kach. Wniósł wiel ki wkład w roz wój wy cho -
wa nia mor skie go − po przez że glar stwo przy go to wał
wie lu przy szłych ofi ce rów Ma ry nar ki Han dlo wej, stu -
den tów, pra cow ni ków WSM do pra cy na mo rzu.

W 1990 ro ku prze szedł na eme ry tu rę, jed nak w dal -
szym cią gu pa sjo no wał się że glar stwem, włą czył się tak -
że do dzia łal no ści związ ko wej w NSZZ „So li dar ność”
przy WSM w Gdy ni. 

Pod czas rej su jachtem „Jo seph Con rad” po Bał ty ku
po czuł się źle i jed nost ka mu sia ła za wró cić do por tu
w Gdy ni. Znie sio ny z po kła du i prze wie zio ny do szpi ta -
la, po kil ku go dzi nach zmarł. Po cho wa ny zo stał
na Cmen ta rzu Ło sto wic kim w Gdań sku.

Alek san der Gosk

ośrodek Żeglarski AmG 
im. kapitana Zbigniewa Szpetulskiego

Senat AmG na posiedzeniu 27 kwietnia br. wyraził zgodę na nadanie ośrodkowi Żeglarskiemu
Akademii morskiej imienia jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Szpetulskiego,

zasłużonego żeglarza i wychowawcy kadr morskich.

Zbigniew Szpetulski
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30 maja, na boisku uczelni, zainaugurowany został festyn
spor to wy, ma ją cy for mę spar ta kia dy mię dzy wy dzia ło wej
o pu char prze chod ni. W każ dej kon ku ren cji star to wa ły
dru ży ny re pre zen tu ją ce po szcze gól ne wy dzia ły, a w za -
leż no ści od ro dza ju dys cy pli ny, tak że dzie ka ni, pro rek to -
rzy i rek tor. Uro czy ste go otwar cia do ko nał Grze gorz Wit -
kow ski – pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki
Mor skiej i Że glu gi Śród lą do wej.

W spor to we szran ki sta nę li stu den ci i pra cow ni cy, wal -
cząc w kil ku spor to wych kon ku ren cjach, jak m. in.: rzut
oszcze pem, za wo dy łucz ni cze, pod cią ga nie na drąż ku, si -
ło wa nie na rę kę, prze cią gnie li ny, gra w bu le, bum per
ball.

Re la cję z za wo dów i wy ni ki opu bli ku je my w na stęp -
nym nu me rze „AKM”.

�

W dniach 6-7 ma ja 2017 r. W Ry dzy nie ko ło Lesz na od -
by ły się mi strzo stwa Pol ski ka de tów młod szych, star -
szych, ju nio rów i se nio rów w kick bo xin gu. Se nio rzy ry -
wa li zo wa li w for mu le po int fi gh ting, po zo sta łe ka te go rie
wie ko we ‒ w po int fi gh ting i li ght -con tact. W szran ki sta -
nę ły eki py z 75 klu bów, któ rych za wod ni cy zgło si li się
ogó łem do 675 star tów in dy wi du al nych. 

Inż. Do mi ni ka Cu per -Przy byl ska, z Ka te dry Si łow ni
Okrę to wych Wy dzia łu Me cha nicz ne go, star to wa ła
w tych za wo dach i w ka te go rii po int -fi gh ting / Se nior [k]
/ +70kg wy wal czy ła pierw sze miej sce.

Gra tu lu je my! 
Ik

mistrzostwa Polski w kickboxingu

SPORT

Przechodni Puchar Rektora za zwycięstwo drużynowe 
w spartakiadzie międzywydziałowej AMG z rąk rektora prof. 
dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego odbiera dziekan Wydziału
Nawigacyjnego dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG.

Od lewej: kierownik Studium WFiS dr Andrzej Lachowicz, 
rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, minister Grzegorz

Witkowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

dr Ryszard Sulęta, rektor Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku dr hab. Waldemar Moska, prof. nadzw.
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Pierwszy Festyn Sportowy o Puchar Rektora
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od szedł BIG TEd
Jesz cze nie wy schła do brze far ba dru kar ska po ostat nim
gru dnio wym ma te ria le z oka zji 80. uro dzin ka pi ta na Ta -
de usza Olech no wi cza, jesz cze mie li śmy świe żo w pa mię -
ci ob ra zy z fil mu Je mu po świę co ne go, po ka zy wa ne go
przy oka zji ko lej ne go świę ta na szej uczel ni, a tuż po Bo -
żym Na ro dze niu, 28 grud nia  2016 r. do szła do nas wia -
do mość, że ka pi tan Olech no wicz od szedł na wiecz ną
wach tę. 

Big Ted – bo tak go na zy wa li ko le dzy ka pi ta no wie
wiel kich ża glow ców – był do wód cą nie tu zin ko wym.
Swo im spo so bem by cia i fa cho wo ścią bu dził za chwyt
u in nych. Był chlu bą na szej uczel ni. 

W po ło wie dro gi po mię dzy szkoc kim Hartepool –
gdzie spo czy wa ko men dant pierw sze go pol skie go ża -
glow ca „Lwów” kpt. Ma mert Stan kie wicz ‒ a pol ską
Gdy nią jest nie miec ka miej sco wość Nor den ham, gdzie
na nie wiel kim cmen ta rzu spo czął ka pi tan Ta de usz
Olech no wicz, ostat ni ko men dant „Da ru Po mo rza”
i pierw szy do wód ca „Da ru Mło dzie ży”. 

mi chał dą brow ski

kPT. Ż. W. TAdEuSZ oLECHNoWICZ 
(1936-2016)

POŻEGNANIA

Kapitan Olechnowicz
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3 stycz nia 2017 r. zmarł by ły dzie kan
Wy dzia łu Me cha nicz ne go Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, dłu go let ni pra -
cow nik Ka te dry Si łow ni Okrę to wych
dr inż. st. of. mech. okręt. Zyg munt
Gór ski, prof. nadzw. AMG. Wspa nia -
ły na uczy ciel aka de mic ki, wy cho -
waw ca po ko leń in ży nie rów me cha ni -
ków okrę to wych. W 1965 ro ku ukoń -
czył Wy dział Me cha nicz ny Pań stwo -
wej Szko ły Mor skiej, a w 1983 ro ku,
za ocz nie, Wy dział Me cha nicz ny Wyż -
szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni.
Po ukoń cze niu Po li tech ni ki Gdań skiej
uzy skał sto pień mgr. inż. Po uzy ska -
niu stop nia dok to ra (był pierw szym
dok to ran tem WM) zo stał za trud nio -

ny na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go. W 1993 ro -
ku zo stał dzie ka nem „swo je go” wy dzia łu. Był au to rem

i współ au to rem wie lu ar ty ku łów na uko wych oraz pod -
ręcz ni ków aka de mic kich, w tym pod ręcz ni ków wy da nych
w ję zy ku an giel skim, jak m. in.: „Okrę to we ko tły pa ro -
we”, „Si łow nie okrę to we”, „Pro ce du ry ob słu gi si łow ni
okrę to wej z sil ni kiem wol no obro to wym”, a tak że „Ma -
szy ny i urzą dze nia okrę to we”, przy go to wa ne w ra mach
pro jek tu opra co wa nia uni ka to wej se rii 28 pod ręcz ni ków
w ję zy ku por tu gal skim dla no wo two rzo nej uczel ni w Na -
mi be, w Re pu bli ce An go li. Przez wie le la ty pra cy za wo -
do wej na mo rzu peł nił funk cję star sze go me cha ni ka
na stat kach szkol nych oraz zbior ni kow cach kla sy VLCC
z na pę dem tur bi no wym. Swą ogrom ną wie dzę w tym za -
kre sie prze ka zy wał stu den tom oraz na kur sach przy go to -
waw czych przy szłych me cha ni ków na mo rzu. Od zna cze -
nia: Srebr ny Krzyż Za słu gi – 1992 r., Me dal 25-le cia
WSM – 1994 r., Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Zło -
ty Krzyż Za słu gi – 1999 r. Spo czął na Cmen ta rzu Wi to -
miń skim.

�

dR INŻ. ST. oF. mECH. okRĘT. ZYGmuNT GÓRSkI, 
PRoF. NAdZW. AmG

(1945-2017)

8 stycz nia 2017 r. zmar ła dr hab. inż.
Ha li na Ko len da, prof. nadzw. AMG,
zwią za na z uczel nią od 1979 ro ku,
bar dzo lu bia na przez stu den tów na -
uczy ciel ka aka de mic ka. Uro dzi ła się
w Bar głów ce (w ów cze snym wo je -
wódz twie su wal skim). Ukoń czy ła
w Olsz ty nie Wy dział Tech no lo gii Żyw -
no ści Aka de mii Rol ni czo -Tech nicz nej
w 1976 r. Na tej sa mej uczel ni dok to -
ry zo wa ła się w 1979 r., a sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy -
ska ła w 1994 r. Z Wyż szą Szko łą Mor -
ską zwią za ła się w 1979 r. Od 1996 r.

by ła kie row nicz ką Ka te dry Stu diów Po dy plo mo wych
(kształ to wa nie i oce na ja ko ści żyw no ści i ży wie nia),
a od 2000 – Ka te dry Tech no lo gii i Or ga ni za cji Ży wie nia.
Pro mo tor ka kil ku prac dok tor skich, pro wa dzi ła se mi na ria
ma gi ster skie. W do rob ku prof. Ha li ny Ko len dy jest wie le
ar ty ku łów opu bli ko wa nych w na uko wych cza so pi smach,
by ła też współ au tor ką pod ręcz ni ka „To wa ro znaw stwo ar -
ty ku łów spo żyw czych”. Na le ża ła do Pol skie go To wa rzy -
stwa To wa ro znaw cze go, by ła człon kiem Se na tu AMG
w la tach 2000-2002. Dwu krot nie uho no ro wa na Na gro dą
Rek to ra AMG (w 2006 i 2010 r.). Po cho wa na zo sta ła
w Bar gło wie Ko ściel nym k. Au gu sto wa.

�

dR HAB. INŻ. HALINA koLENdA, PRoF. NAdZW. AmG
(1952-2017)

POŻEGNANIA

29 stycz nia 2017 r. od szedł na wiecz ną wach tę by ły
pra cow nik Wyż szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni – czło wiek
mo rza, któ ry miał za so bą 26 lat służ by na jed nost kach

Wyż szej Szko ły Mor skiej, głów nie na stat ku in stru men -
tal nym „Ho ry zont”. Po cho wa ny zo stał na Cmen ta rzu
Wi to miń skim.

STANISŁAW kuREk
(1928-2017)
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2 lu te go 2017 r. zmarł kmdr w sta nie spo czyn ku dr hab.
Mi chał Se we ryn Ho lec, prof. nadzw. AMG, by ły dzie kan
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni,
dłu go let ni kie row nik Ka te dry Na wi ga cji, czło nek Ko mi -
te tu Trans por tu Pol skiej Aka de mii Na uk, od da ny bez
resz ty pra cy dy dak tycz nej i or ga ni za cyj nej na rzecz
szkol nic twa mor skie go wy cho waw ca wie lu po ko leń ofi -
ce rów Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej, wiel ki au to ry tet
w dzie dzi nie na wi ga cji, oce ano gra fii i me te oro lo gii.

Uro dził się 27.08.1937 r. w Sę pól nie Kra jeń skim.
W 1959 r. ukoń czył Wy dział Po kła do wy (na wi ga cja
i eks plo ata cja okrę tów) Wyż szej Szko ły Ma ry nar ki Wo -
jen nej w Gdy ni, w 1965 r. – w try bie eks ter ni stycz -
nym – stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk
o Zie mi Uni wer sy te tu War szaw skie go. W ro ku 1962 zo -
stał star szym asy sten tem w Ka te drze Na wi ga cji WSMW.
Pod czas służ by i pra cy w Wyż szej Szko le Ma ry nar ki Wo -
jen nej prze szedł szcze ble ka rie ry na uczy ciel skiej po sta -
no wi sko ko men dan ta In sty tu tu (1983-1988). 

Pra cę na Wy dzia le Na wi ga cyj nym Wyż szej Szko ły
Mor skiej roz po czął w ro ku 1989, do ro ku 2003 był kie -
row ni kiem Ka te dry Na wi ga cji, rów no le gle, przez dwie
ka den cje (1996-2002) – pro dzie ka nem do spraw na uki,
a od ro ku 2002, przez ko lej ne dwie ka den cje – dzie ka -
nem Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go. Ja ko kie row nik Ka te dry
Na wi ga cji (1994-2003) za ini cjo wał ogól no pol skie sym -
po zjum na uko we po świę co ne na wi ga cji i bez pie czeń -
stwu trans por tu mor skie go i prze wod ni czył ko mi te to wi
or ga ni za cyj ne mu w pię ciu ko lej nych spo tka niach. Za ini -

cjo wał re gu lar ne wy da wa -
nie ze szy tów na uko wych
„Pra ce Wy dzia łu Na wi ga -
cyj ne go”. 

Od 1964 r. był człon -
kiem Pol skie go To wa rzy -
stwa Geo fi zycz ne go, Od -
dział Bał tyc ki; od ro -
ku 1971 ‒ Ze spo łu Na wi -
ga cji Mor skiej przy Sek cji
Sie ci Geo de zyj nych Ko mi -
te tu Geo de zji PAN, Ko mi -
te tu Trans por tu PAN,
człon kiem Ko mi te tu Pro -
gra mo we go „The An nu al
of Na vi ga tion” (Po lish Na -
vi ga tion Fo rum, Od dział
Gdań ski PAN) oraz Ra dy
Pro gra mo wej „Prze glą du
Hy dro gra ficz ne go” (Biu ro
Hy dro gra ficz ne Ma ry nar ki
Wo jen nej). Wie le ra zy po wo ły wa no Go do skła du ko mi -
te tów na uko wych mię dzy na ro do wych kon fe ren cji na -
uko wych. Od zna czo ny był m.in.: Zło tym Krzy żem Za słu -
gi (1978), Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski (1985), Na gro dą Do wód cy Ma ry nar ki Wo jen nej
za dzia łal ność wy na laz czo -no wa tor ską (1979), Na gro dą
Rek to ra I stop nia w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni (2005).

�

dR HAB. mICHAŁ SEWERYN HoLEC, PRoF. NAdZW. AmG 
(1937-2017)

POŻEGNANIA

Ka pi tan War mi jak swą dro gę z zie mi kie lec kiej na mo rze
roz po czął w 1963 ro ku, wstę pu jąc do Pań stwo wej Szko -
ły Mor skiej w Gdy ni. Po zdo by ciu dy plo mu w 1967 ro -
ku roz po czął pra cę na sta no wi skach ofi cer skich w Pol -
skich Li niach Oce anicz nych, Przed się bior stwie Ro bót
Czer pal nych i Pod wod nych i Stocz ni Gdań skiej. W 1976
ro ku zwią zał się z Wyż szą Szko łą Mor ską. Był na uczy cie -
lem aka de mic kim, jed no cze śnie ofi ce rem, póź niej ka pi -
ta nem, szkol ne go stat ku in stru men tal ne go „Ze nit”. Ce nił
so bie pra cę z mło dzie żą, moż li wość prze ka zy wa nia wie -

dzy mor skiej i wy cho wy wa nia przy szłych ofi ce rów flo ty.
Sys tem pra cy w WSM od po wia dał Mar ko wi War mi ja ko -
wi tak że ze wzglę du na moż li wość sta łe go by cia z ro dzi -
ną, wy cho wy wa nia czte rech sy nów. Stąd sto sun ko wo
póź no, w 1992 ro ku, zdo był dy plom ka pi ta na że glu gi
wiel kiej. Ma rek War mi jak w Wyż szej Szko le Mor skiej
prze pra co wał 20 lat. Zmarł 3 mar ca 2017 ro ku – po cho -
wa ny zo stał na cmen ta rzu pa ra fial nym w Żar now cu. 

AG

kPT. Ż. W. mAREk WARmIJAk
(1946–2017)
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Zmarł 3 kwiet nia 2017 r., po kil ku
la tach zma gań z nie ule czal ną cho ro -
bą. Cier pie nie w naj mniej szym stop -
niu nie zmie ni ło Je go sto sun ku
do lu dzi, obo wiąz ków, wy zna wa -
nych war to ści. Bo star szy me cha nik,
in ży nier Adam Lu dwik Stró żyk ta ki
był i ta kim bę dzie my Go pa mię tać.

Spo kój, kul tu ra, życz li wość, ak -
tyw ność do ostat nich dni. Z pew no -
ścią dro go wska zem i po mo cą
w trud nych chwi lach by ła dla Ada -
ma głę bo ka wia ra i przy wią za nie
do ko ścio ła, szcze gól nie Dusz pa ster -
stwa Lu dzi Mo rza, klu bu Stel la Ma -
ris, któ ry czyn nie wspie rał.

Gdy nia nin z uro dze nia, ab sol went
słyn ne go Tech ni kum Chłod ni cze go, stu dia w Wyż szej
Szko le Mor skiej roz po czął w 1969 ro ku na Wy dzia le
Me cha nicz nym, kie ru nek si łow nie stat ków han dlo wych.
Po dy plo mie w 1972 ro ku roz po czął pra cę we flo cie.
Prze szedł wszyst kie stop nie za wo do we go wta jem ni cze -
nia – od pa la cza, mo to rzy sty, ko lej ne stop nie ofi cer skie,
aż po dy plom star sze go me cha ni ka.

Gdy pro ble my ze zdro wiem unie moż li wi ły Mu czyn -
ną służ bę na mo rzu, po zo stał bli sko spraw, któ re sta no -
wi ły treść Je go ży cia. Pra co wał w gdyń skim biu rze Gre -
en Ma na ge ment nor we skiej fir my ar ma tor skiej Gre en
Re efer. Or ga ni zo wał m.in. pro fe sjo nal ne kur sy oraz
szko le nia ka pi tań skie i ofi cer skie, tak że na stat kach
i w pra cow niach Aka de mii Mor skiej. Ze swo ją ma cie -
rzy stą uczel nią kon tak tu ni gdy zresz tą nie ze rwał. Ak -
tyw nie udzie lał się w pra cy spo łecz nej na rzecz Sto wa -
rzy sze nia Star szych Me cha ni ków Mor skich, peł nił funk -
cję Prze wod ni czą ce go Ra dy Głów nej i gdyń skie go Od -
dzia łu SSMM. Był ani ma to rem gro ma dze nia
wspo mnień star szych me cha ni ków i przy go to wa nia ich
edy cji książ ko wej.

Adam Lu dwik Stró żyk z de ter mi na cją wal czył z cho -
ro bą, nie pod da wał się zwąt pie niu, sta rał się do koń -
ca wy peł niać obo wiąz ki za wo do we i spo łecz ne. Wiel -
ką war to ścią by ła dla Ada ma za wsze ro dzi na – wzo ro -
wy mąż, oj ciec, dzia dek. Po zo sta wił po so bie życz li wą
pa mięć i wiel ki smu tek. Spo czął na Cmen ta rzu Wi to -
miń skim – tej ostat niej przy sta ni więk szo ści lu dzi mo -
rza. 

AG

INŻ. ST. oF. mECH. okRĘT. AdAm LudWIk STRÓŻYk 
(1950–2017)

POŻEGNANIA

19 stycz nia 2017 r. zmarł dr hab.
inż. Piotr Dę bic ki, prof. nadzw.
AMG. Od szedł szla chet ny czło wiek,
przy ja ciel stu den tów, za wsze chęt ny,
by po móc in nym, wspa nia ły na uczy -
ciel aka de mic ki, zna ko mi ty wy cho -
waw ca mło dzie ży, wy so ko ce nio ny
spe cja li sta.

Stu dia ukoń czył na Wy dzia le Łącz -
no ści Po li tech ni ki Gdań skiej w ro -
ku 1965. Sto pień na uko wy dok to ra
na uk tech nicz nych, w spe cjal no ści
tech ni ka mi kro fa lo wa, uzy skał z wy -
róż nie niem w ro ku 1974, uchwa łą
Ra dy Wy dzia łu Po li tech ni ki Gdań -
skiej, a ha bi li ta cję w ro ku 2000, de -
cy zją Ra dy Na uko wej Wy dzia łu

Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty ki Po li tech ni ki
Gdań skiej.

Po ukoń cze niu stu diów pod jął pra cę na Wy dzia le Elek -
tro ni ki PG. W ro ku 1991, na za pro sze nie Uni ver si ty of So -
uthern Ca li for nia, wy je chał na trzy la ta do Los An ge les ja -
ko vi si ting as si stant pro fes sor. W ro ku 1994 po wró cił
do ma cie rzy stej Ka te dry, a od 1 lip ca 2002 ro ku pra co wał
w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go; do ro ku 2005 w Ka te drze Ra dio elek tro -
ni ki Mor skiej, a na stęp nie w Ka te drze Elek tro ni ki Mor skiej.

Był człon kiem Sek cji Mi kro fal Ko mi te tu EiT PAN oraz
ko mi te tu na uko we go mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
MIKON, człon kiem The Eu ro pe an Mi cro wa ve As so cia -
tion, Sek cji Bio lo gicz nych Od dzia ły wań Pro mie nio wań
Nie jo ni zu ją cych Ko mi te tu Fi zy ki Me dycz nej PAN, North
Ame ri ca Hy per ther mia So cie ty. Był au to rem lub współ -
au to rem po nad stu prac na uko wych, jed nej mo no gra fii,
pię ciu pa ten tów oraz czte rech zgło szeń pa ten to wych,
a tak że kil ku dzie się ciu ra por tów. Od zna czo ny Zło tym
Krzy żem Za słu gi i Me da lem Edu ka cji Na ro do wej.

�

dR HAB. INŻ. PIoTR dĘBICkI, PRoF. NAdZW. AmG
(1941–2017)
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Z ini cja ty wy dr. Alek se go Ma jew skie go i do ta cji mi ni stra
prze my słu i han dlu Eu ge niu sza Kwiat kow skie go roz po -
czął w szko le dzia łal ność In sty tut Wy daw ni czy. Pierw sza
książ ka – „Bu do wa okrę tu” inż. An to nie go Gar nu szew -
skie go – uka za ła się w czerw cu 1927 ro ku, a mie siąc
póź niej dru gi pod ręcz nik te go sa me go au to ra „Teo ria
okrę tu”. Pod sta wo wym kie run kiem dzia łal no ści wy daw -
ni czej by ły pod ręcz ni ki: do 1939 ro ku na pi sa no i wy -
dru ko wa no aż 34. Dwa ty tu ły by ły dzie łem na stęp ne go
po ko le nia au to rów, ab sol wen tów Szko ły Mor skiej, Ste -
fa na Go raz dow skie go i Mi cha ła Ki sie lew skie go. W przy -
go to wa niu by ło jesz cze pięć: „Elek tro tech ni ka okrę to -
wa” inż. H. Kos sa kow skie go, „Kom pas bą ko wy Sper ry”
S. Go raz dow skie go, „Kurs lo cji” H. Lip kow skie go, „Wie -
dza okrę to wa” W. Za grodz kie go i „De wia cja kom pa su”
A. Le dó chow skie go, któ rej rę ko pis do star czo ny zo stał
do An glii i książ ka uka za ła się tam w 1944 ro ku. In sty -
tut Wy daw ni czy PSM był chy ba je dy ną ofi cy ną, któ rej
dzia łal ność by ła kon ty nu owa na pod czas woj ny. W An -
glii uka za ło się dru kiem 13 wzno wień pod ręcz ni ków.
Nie umiesz cza no na nich fir my In sty tu tu, lecz tyl ko znak
PSM. Na kład cą by ło Mi ni ster stwo Prze my słu, Han dlu
i Że glu gi. Pod ręcz ni ki te zo sta ły po woj nie do star czo ne
do re ak ty wo wa nej szko ły do Gdy ni i słu ży ły pierw szym
rocz ni kom. 

�

Przed 90 laty powstał Instytut Wydawniczy Szkoły morskiej

1 lip ca 1937 ro ku dy -
rek to rem Pań stwo wej
Szko ły Mor skiej zo stał
kpt. ż. w. Sta ni sław Ko -
sko – ab sol went dru gie -
go rocz ni ka Szko ły Mor -
skiej w Tcze wie. Uro dził
się 13.11.1898 w Woj -
cie cho wi cach
pod Ostro łę ką. Oj ciec
był fel cze rem. Do gim -
na zjum rzą do we go cho -
dził w Puł tu sku.
W 1915, gdy li nia fron -
tu zbli ża ła się do mia sta

i gim na zjum zo sta ło ewa ku owa ne w głąb Ro sji, na ukę
kon ty nu ował w Czer ni ho wie na Ukra inie, a do koń czył
w Ki jo wie – zda jąc eg za min doj rza ło ści we wrze -
śniu 1919. Na ukę w ki jow skim In sty tu cie Po li tech nicz -
nym prze rwał, by w sze re gach Pol skiej Or ga ni za cji Woj -

sko wej wal czyć w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. W 1921
zo stał uczniem Szko ły Mor skiej w Tcze wie. Po jej ukoń -
cze niu zo stał wy cho waw cą i ofi ce rem na „Lwo wie”,
pierw szym szkol nym ża glow cu pod pol ską ban de rą,
uczest ni czył w rej sie do Bra zy lii. Je go opie kuń cze po dej -
ście do wszyst kich spra wi ło, że na chrzcie rów ni ko wym
za ło ga nada ła mu przy do mek „Oj ciec”. W la tach 1927-
1929, ra zem z na rze czo ną Ja dwi gą Titz, stu dio wał
w Szko le Na uk Po li tycz nych w War sza wie, bę dąc rów no -
cze śnie rad cą Wy dzia łu Że glu go we go De par ta men tu dla
Spraw Mor skich. Na wie lo krot ne proś by ko men dan ta
„Da ru Po mo rza” Kon stan te go Ma cie je wi cza zgo dził się
ob jąć funk cję IV ofi ce ra w rej sie ża glow cem do oko ła
świa ta. W paź dzier ni ku 1935 oże nił się z dr Ja dwi gą Titz,
a kil ka mie się cy póź niej opu bli ko wał re por taż z po dró ży
„Przez trzy oce any”, za któ ry otrzy mał Srebr ny Waw rzyn
Aka de mic ki Pol skiej Aka de mii Li te ra tu ry, a Mi ni ster stwo
Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go za twier -
dzi ło książ kę do bi blio tek uczniow skich w szko łach śred -
nich ogól no kształ cą cych. W 1935 otrzy mał dy plom ka -

Przed 80 laty dyrektorem PSm został kpt. Stanisław kosko

JUBILEUSZOWE KARTKI Z KALENDARZA
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Szyb ki mi kro ka mi zbli ża się stu le cie szkol nic twa mor -
skie go, a tym sa mym i na szej uczel ni. W związ ku z tym
re dak cja „Aka de mic kie go Ku rie ra Mor skie go” zwra ca
się z go rą cą proś bą do pra cow ni ków, ab sol wen tów
i stu den tów o nad sy ła nie zdjęć, któ re mo gły by być wy -
ko rzy sta ne w pla no wa nej pu bli ka cji al bu mo wej. Cho dzi
o wy da rze nia zwią za ne z sze ro ko ro zu mia ną hi sto rią
(tak że tą naj now szą), rej sa mi stat ka mi szkol ny mi, im -
pre za mi spor to wy mi, Ośrod kiem Że glar skim, eg za mi na -

mi, za ję cia mi w la bo ra to riach, przy sy mu la to rach, Del -
fi na lia mi itp., itd.

Zdję cia (opi sa ne: wy da rze nie, da ta, imię oraz na zwi -
sko au to ra) pro si my o wy sy ła nie ma ilem na ad res: 
en cy klo pe dia@au to graf.pl lub pocz tą na ad res Aka de -
mii Mor skiej, po kój C -100A –Biuro Rektora (zdjęcia po
zeskanowaniu zostaną zwrócone).

Ze spół „Aka de mic kie go ku rie ra mor skie go”

Album na stulecie 

pi ta na że glu gi wiel kiej, a od 1.07.1937 był dy rek to rem
Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni. 

Był tak że człon kiem -za ło ży cie lem Związ ku Ofi ce rów
Ma ry nar ki Han dlo wej i To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
w Gdy ni (w 1937), człon kiem Li gi Mor skiej i Ko lo nial -
nej, Sto wa rzy sze nia Pol skich Dzien ni ka rzy i Pu bli cy stów
Go spo dar czych, re dak cji mie sięcz ni ka „Mo rze”, współ -
pra cow ni kiem „Ma łej en cy klo pe dii woj sko wej” i au to -
rem wie lu ar ty ku łów na te ma ty flo ty pol skiej. 

Krót ko przed wy bu chem woj ny, 25 sierp nia, po wo ła -
ny zo stał do czyn nej służ by i, bę dąc po rucz ni kiem re zer -
wy Ma ry nar ki Wo jen nej, ob jął do wódz two na przy -
brzeż nym stat ku pa sa żer skim „Gdy nia”. 

Śmier tel nie ran ny zo stał 2 wrze śnia. Zmarł 8.09.1939.
W po grze bie na Cmen ta rzu Wi to miń skim, wśród świ stu
kul, uczest ni czy ła garst ka pro fe so rów, uczniów i pra -

cow ni ków Szko ły Mor skiej. Po woj nie żo na po sta wi ła
ka pi ta no wi po mnik z na pi sem: „Pierw szy uczeń i ostat -
ni dy rek tor Szko ły Mor skiej w Gdy ni”. 

Od zna czo ny był m.in. Krzy żem Nie pod le gło ści, srebr -
nym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Nie pod le gło ści, fran cu -
skim L`Or dre de l`Eto ile No ire du Be nin, Me da lem „Pol -
ska swe mu obroń cy” (za woj nę 1918-1920). 31.01.1957
dr Ja dwi ga Titz -Ko sko do ko na ła chrztu no we go pol skie go
dzie się cio ty sięcz ni ka, na da jąc mu imię „Ka pi tan Ko sko”.
W 1971 Szko ła Pod sta wo wa nr 35 na Wi to mi nie, a w la -
tach 80. jed na z ulic na Ob łu żu otrzy ma ły je go imię. Gdy
dr Ja dwi ga Titz -Ko sko zmar ła w 1989 po pra co wi tym
i pięk nym ży ciu, pro chy ka pi ta na zo sta ły eks hu mo wa ne
i obo je mał żon ków po cho wa no w no wej Alei Za słu żo nych
na Cmen ta rzu Wi to miń skim.

�

�



35 lat „Daru Młodzieży”
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