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Jak zawsze na molo Po∏udniowym, przy ˝aglowcu
szkolnym „Dar M∏odzie˝y”, 2 paêdziernika 2010 r.
odby∏a si´ inauguracja roku akademickiego naszej
Akademii: tym razem 9. a zarazem 91. w historii szkol-
nictwa morskiego w Polsce. Oprawa tej uroczystoÊci
by∏a wyjàtkowa: z udzia∏em orkiestry Marynarki
Wojennej i chóru Akademii Morskiej.

WÊród goÊci, którzy licznie przybyli na uczelnianà
uroczystoÊç z kraju i zagranicy, byli przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, rektorzy po-
morskich uczelni, przedsi´biorstw morskich, stowa-
rzyszeƒ wspó∏pracujàcych z Akademià Morskà, a tak˝e
absolwenci i sympatycy. Po powitaniu zebranych,
rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz 
w przemówieniu inauguracyjnym nawiàza∏ do historii
uczelni, przedstawi∏ jej dzia∏alnoÊç, osiàgni´cia, jak 
i plany. Z gratulacjami dla spo∏ecznoÊci akademickiej
wystàpili zaproszeni goÊcie, m.in. senator ziemi po-
morskiej Dorota Arciszewska-Mielewczyk, profesor
Hochschule Bremerhaven Dieter Lompe, zaÊ przed-
stawiciel Ministerstwa Infrastruktury Marek Chmie-
lewski odczyta∏ list gratulacyjny od ministra Cezarego
Grabarczyka. G∏os zabra∏ tak˝e przewodniczàcy Parla-
mentu Studentów AM Mariusz Eichberger. 

Czterech studentów, którzy zdobyli najwy˝sze wyniki
w czasie rekrutacji, Êlubowa∏o – w imieniu wszystkich

studentów – na sztandar Akademii: J´drzej Dominiczak
(WN), Dariusz Lasinkiewicz (WM), Piotr Sankowski
(WE) oraz Anna ¸uczka (WPiT).

Rektor uroczyÊcie pasowa∏ na studentów reprezen-
tantów poszczególnych wydzia∏ów: Agnieszk´ Dziubiƒ-
skà, Mart´ Grundland (WN), Leszka Pospiesznego,
Dawida Skwierawskiego (WM), Karola Drzewiczuka,
Micha∏a Nadstawnego (WE), Natali´ Czarneckà, Ann´
¸uczk´ (WPiT).

Rektor oraz dziekani poszczególnych wydzia∏ów
wr´czyli dyplomy doktorskie pracownikom, którzy
uzyskali stopieƒ naukowy doktora w roku akademickim
2009/2010. Byli to: dr in˝. Tomasz Hajduk, dr in˝. Jerzy
Kret (WM), dr in˝. Roman ˚arnowiecki (WE), dr in˝.
Agata Szkie∏, dr in˝. Joanna Brzeska oraz dr in˝. Joanna
Wierzowiecka (WPiT) i dr in˝. Piotr Lizakowski (WN).

Zas∏u˝onym pracownikom Akademii Morskiej 
w Gdyni wr´czono odznaczenia. Za szczególne zas∏ugi
dla oÊwiaty i wychowania Medale Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali: dr Jacek Ferdynus, dr in˝. Jacek
Krzy˝anowski, dr in˝. Andrzej ¸uksza, prof. dr hab. in˝.
Wies∏aw Ostachowicz, dr hab. Leszek Smolarek, dr
Ilona Urbanyi-Popio∏ek. Z∏ote Medale za D∏ugoletnià
S∏u˝b´ otrzyma∏o 21 osób, Srebrne – 10, Bràzowe – 7.

Minister infrastruktury przyzna∏ dr. hab. in˝. kpt. ˝. w.
Adamowi Weintritowi prof. nadzw. AM oraz dr. hab.
Miros∏awowi Koziƒskiemu, prof. nadzw. AM, nagrody
indywidualne za osiàgni´cia naukowe w roku 2009.

UroczystoÊci inaugurujàce nowy rok akademicki na
Wydziale Nawigacyjnym odby∏y si´ dzieƒ wczeÊniej 
w auli im. T. Meissnera. OkolicznoÊciowe przemówienie
wyg∏osi∏ dziekan wydzia∏u dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam
Weintrit, prof. nadzw. AM. Nast´pnie g∏os zabrali
prorektor ds. nauki prof. dr hab. Piotr J´drzejowicz 
i prorektor ds. kszta∏cenia dr hab. in˝. Witold Gierusz,
prof. nadzw. AM. Ciep∏e s∏owa pad∏y równie˝ z ust
przedstawicieli Parlamentu Studentów. UroczystoÊç 
uÊwietni∏ wyst´p chóru akademickiego, prowadzonego
przez maestro Karola Hill´. Tradycyjny wyk∏ad inaugu-
racyjny wyg∏osi∏a zaÊ dr hab. Anna Styszyƒska, prof.
nadzw. AM. Jak na uczelni´ morskà przysta∏o, studenci
I roku nie tylko otrzymali indeksy, ale tak˝e szantowe
Êpiewniki.

■

Wszystkim nowo przyj´tym studentom gratuluj´ wyboru uczelni, która w odpowiedzi 
na wyzwanie edukacyjne wspó∏czesnego Êwiata inwestuje w rozwój procesu i infrastruktury 

dydaktycznej, przy równoczesnym piel´gnowaniu bogatych tradycji morskich
– powiedzia∏ rektor prof. Romuald Cwilewicz.

Inauguracja kolejnego roku akademickiego
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■ 20 czerwca
• O godz. 6.00 w niedziel´ rozpocz´∏o si´ g∏osowanie

w wyborach prezydenckich na terenie kraju.
Otwarto ponad 25 tys. lokali wyborczych, Polacy
wybierali prezydenta spoÊród 10 kandydatów.
Uprawnionych do g∏osowania by∏o ponad 30 mln
obywateli, a zag∏osowaç mo˝na by∏o tak˝e 
na pok∏adach trzech statków morskich: „Dar
M∏odzie˝y”, „Dalmar II” i „Oceania” oraz na dwóch
platformach wiertniczych: „Petrobaltic" oraz „Baltic
Beta".

■ 23-25 czerwca
• Rektor prof. dr hab. Romuald Cwilewicz otworzy∏

mi´dzynarodowà konferencj´ International KES
Symposium on Agents and Multi-agent System –
Technologies and Application – KES AMSTA 2010
(wi´cej str. 12)

■ 6 lipca 
• Odby∏o si´ spotkanie cz∏onków Konsorcjum Centrum

Zaawansowanych Technologii „Pomorze” oraz
przedstawicieli instytucji wspierajàcych.
Organizatorem spotkania by∏ rektor Politechniki
Gdaƒskiej, który wystosowa∏ zaproszenie na r´ce
w∏adz naszej uczelni. Akademi´ Morskà w Gdyni
reprezentowa∏ prorektor ds. nauki prof. dr hab. Piotr
J´drzejowicz.

■ 8-11 lipca
• Odby∏ si´ w Gdaƒsku Mi´dzynarodowy Zlot

˚aglowców Baltic Sail 2010. W zlocie wzi´∏o udzia∏
kilkadziesiàt ˝aglowców i jachtów z kilkunastu
krajów Europy. WÊród nich znalaz∏y si´ dwie jednos-
tki naszej uczelni. By∏y to jacht „Almak” i szalupa
wios∏owo-˝aglowa „Dar M∏odzie˝y 1”, która, jako
jedyna jednostka bioràca udzia∏ w wielkiej paradzie
˝aglowców, przep∏yn´∏a pod ˝aglami ca∏à tras´
parady, czym wzbudzi∏a uzasadniony podziw licznie
zebranych turystów i mieszkaƒców Trójmiasta. 

■ 21 lipca 
• W dniach 20-22 lipca 2010 r. z∏o˝y∏a wizyt´ 

w Polsce komisarz UE ds. gospodarki morskiej 
i rybo∏ówstwa Marii Damanaki wraz z delegacjà, 
w sk∏ad której weszli: Maja Kirchner – zast´pca szefa
Gabinetu, Oliver Drewes – rzecznik prasowy, Carla
Montesi – dyrektor DG MARE, Dyrekcja ds. Morza
Âródziemnego i Czarnego, Peter Hopkins – DG MARE,
Zbigniew Gniatowski – szef Wydzia∏u Prasowego. 
W program wizytacji delegacji wpisano wizyt´ 
w Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Nawiga-
cyjnym. Delegacj´ wraz z minister Annà Wypych-
Namiotko przywita∏ I zast´pca rektora prof. dr hab.
Piotr J´drzejowicz wraz z dziekanem Wydzia∏u
Nawigacyjnego dr. hab. in˝. kpt. ˝. w. Adamem
Weintritem, prof. nadzw. AM. 

KRONIKA
czerwiec – grudzieƒ 2010

☛

Rektor prof. R. Cwilewicz otwiera KES.

Wybory na „Darze M∏odzie˝y”.

Szalupa „Dar M∏odzie˝y 1” na regatach Baltic Sail 2010.
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■ 21-28 sierpnia 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski 

przebywa∏ w Amsterdamie. Celem wyjazdu by∏o
spotkanie z organizatorami regat L’Armada Rouen
2013, dla omówienia warunków uczestnictwa 
w tym wydarzeniu ˝aglowca „Dar M∏odzie˝y”.

■ 25-29 sierpnia 
• Rektor prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz przeby-

wa∏ w Bremerhaven (pop∏ynà∏ ˝aglowcem „Dar
M∏odzie˝y”) na spotkaniu z w∏adzami landu, miasta
i Hochschule Bremerhaven. Omawiane by∏y sprawy
dotyczàce kontynuowania dobrej, 32-letniej ju˝,
wspó∏pracy.

■ 12-15 wrzeÊnia
• Rektor prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz otwiera∏ 

w Juracie XXXVI Europejski Kongres Naukowy
Nap´dów i Ârodków Transportu (wi´cej zob. str. 14)

■ 17 wrzeÊnia 
• W hotelu „Chopin” w Pruszczu Gdaƒskim odby∏a si´

uroczystoÊç trzylecia stowarzyszenia Academia
Europa Nostra. W uroczystoÊci udzia∏ wzià∏ przed-
stawiciel Urz´du Miasta Pruszcz Gdaƒski Rados∏aw
Gucwa z ma∏˝onkà, przedstawiciele Rady Naukowej
Academia Europa Nostra prof. dr hab. in˝. Piotr W.
Palich – Akademia Morska w Gdyni, prof. Tadeusz
Stegner – Uniwersytet Gdaƒski, a tak˝e dr Jacek
Ha∏aczkiewicz – Akademia Morska w Gdyni. Podczas
spotkania wiceprezes AEN Aleksandra Wo∏oszyk
przedstawi∏a zebranym prezentacj´ multimedialnà
na temat osiàgni´ç Academia Europa Nostra 
w latach 2008-2010. 

■ 2 paêdziernika 
• Rektor prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz 

uczestniczy∏ w uroczystoÊciach inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Gdaƒskim,
Politechnice Gdaƒskiej, Gdaƒskim Uniwersytecie
Medycznym i Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu; prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw
Górski – w Akademii Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku 
i Akademii Morskiej w Szczecinie, a dr hab. in˝.
Witold Gierusz, prof. nadzw. AM – w Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Sztuk
Pi´knych w Gdaƒsku.

■ 9 paêdziernika
• Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab.

Piotr J´drzejowicz uhonorowany zosta∏ przez 
prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego nagrodà
„Sopocka Muza 2010” w dziedzinie nauki: „Jest Pan
wybitnym, uznanym w skali mi´dzynarodowej,
specjalistà w zakresie sztucznej inteligencji – dzia∏u
informatyki. Opublikowa∏ Pan 4 ksià˝ki i ponad 200
prac naukowych. Stworzenie szko∏y naukowej 
w zakresie inteligencji obliczeniowej i ponad 12
doktoratów to równie˝ Paƒskie dzie∏o. Kieruje Pan
kilkunastoma projektami naukowymi, finansowany-
mi m. in. ze Êrodków Unii Europejskiej, Komitetu
Badaƒ Naukowych oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wy˝szego.[…] Jako nauczyciel
akademicki z 40-letnim doÊwiadczeniem, dwukrot-
nie by∏ Pan wybierany do pe∏nienia funkcji rektora
Akademii Morskiej, a obecnie prorektora ds. nauki
tej uczelni” – napisa∏ w liÊcie do laureata prezydent
Sopotu.

■ 12-13 paêdziernika 
• Rektor prof. dr hab. in˝. R. Cwilewicz uczestniczy∏ 

w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicz-
nych (KRPUT), która odby∏a si´ w Politechnice
Radomskiej (jako inauguracja obchodów jubileuszu
60-lecia radomskiej uczelni). Podczas obrad dysku-
towano na temat bie˝àcych problemów szkolnictwa
wy˝szego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy˝szym. Cz´Êç
dyskusji poÊwi´cona by∏a równie˝ tzw. kierunkom
zamawianym oraz wynikom kontroli NIK na uczel-
niach wy˝szych. Rektorzy zgodnie podsumowali, 
i˝ uczelnie techniczne stojà przed wyzwaniem czasu
i nale˝y postawiç na rozwój nauk technicznych 
i Êcis∏ych oraz na jakoÊç kszta∏cenia. Przedstawiciele
KRPUT podj´li decyzj´ o pomocy w stworzeniu
systemu zabezpieczeƒ przeciwpowodziowych 
w Polsce.

■ 18 paêdziernika 
• W otwarciu III Forum Europa Nostra udzia∏ wzi´li

m. in. rektor prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz 
oraz prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski.
Podczas forum odby∏a si´ konferencja nt. „Morze
nasze i nie nasze”, zamykajàca cykl imprez 
w ramach obchodów 90-lecia zaÊlubin Polski 
z morzem. Organizatorami konferencji by∏y:
Akademia Morska w Gdyni, stowarzyszenie
Akademia Europa Nostra, Instytut Historii Uniwer-
sytetu Gdaƒskiego i Muzeum Miasta Gdyni (wi´cej
patrz str. 15)

■ 19-20 paêdziernika 
• W uczelni goÊci∏a delegacja ministerialna z Angoli.

Omawiano sprawy dotyczàce kontynuacji
wspó∏pracy, g∏ównie przy tworzeniu podstaw
naukowych Namibe Fishery Academy.

■ 21 paêdziernika 
• Podpisana zosta∏a umowa o wspó∏pracy pomi´dzy

Akademià Morskà w Gdyni a Gdaƒskim Zwiàzkiem
Pracodawców. Umowa, zawarta na czas

☛

Uczestnicy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
przed Politechnikà Radomskà.
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nieokreÊlony, dotyczy szkolenia i dokszta∏cania
pracodawców i pracowników pracodawców, zrze-
szonych w GZP, prowadzenia na zasadach partner-
skich studiów podyplomowych i kursów
zawodowych, opracowania ramowych programów
studiów i dostosowania ich do potrzeb praktyki
gospodarczej, promowania badaƒ naukowych przy-
datnych dla rozwoju innowacyjnoÊci, promowania
wÊród pracodawców najlepszych studentów i absol-
wentów AM, organizacji praktyk studenckich oraz
sta˝y dla pracowników i doktorantów AM w przed-
si´biorstwach i firmach zrzeszonych w GZP,
fundowania stypendiów dla szczególnie
uzdolnionych studentów, doktorantów itp. Ze strony
GZP umow´ podpisali przewodniczàcy dr Zbigniew
Canowiecki i cz∏onek zarzàdu prof. dr hab. Wojciech
Rybowski, ze strony AM rektor prof. dr hab. in˝.
Romuald Cwilewicz i prorektor ds. nauki prof. dr
hab. Piotr J´drzejowicz.

■ 3-5 listopada 
• Rektor prof. dr hab. in˝. R. Cwilewicz uczestniczy∏ 

w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu
Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó∏ Polskich na Uniwersytecie Szczeciƒskim.
Omawiane by∏y kwestie dotyczàce wchodzàcego 
w ˝ycie pakietu ustaw reformujàcych system nauki:
nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wy˝szym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a tak˝e
akredytacji Êrodowiskowej.

■ 11 listopada 
• Akademia Morska, jak co roku od szeÊciu lat, wzi´∏a

udzia∏ w Paradzie Niepodleg∏oÊci, odbywajàcej si´
w ramach Gdyƒskich Urodzin Niepodleg∏ej.

■ 11-13 listopada 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski uczest-

niczy∏ w corocznym Forum Statków ˚aglowych Klasy
A, organizowanym przez Sail Training International 
w Stavanger, Norwegia. Podczas forum omawiane
by∏y zagadnienia zwiàzane z analizà tegorocznych
regat The Tall Ships’ Races 2010, w których bra∏
udzia∏ ˝aglowiec uczelni „Dar M∏odzie˝y”, mo˝liwoÊci
usprawnienia systemu rekrutacji dotyczàcych udzia∏u
w regatach m∏odych ˝eglarzy oraz zagadnienia
zwiàzane z bezpieczeƒstwem ˝eglugi. 

■ 14-17 listopada 
• Rektor prof. dr hab. in˝. R. Cwilewicz bra∏ udzia∏ 

w uroczystym posiedzeniu Konferencji Rektorów
Publicznych Uczelni Technicznych, które zosta∏o
wpisane w obchody 65-lecia Politechniki Wroc∏awskiej
i 100-lecia uczelni technicznych we Wroc∏awiu.

Parada Niepodleg∏oÊci
w Gdyni, sk∏adanie
kwiatów na P∏ycie
Marynarza Polskiego.

Delegacja 
ministerialna 
z Angoli w AM.
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W czerwcu 1930 r. Szko∏a Morska zosta∏a przenie-
siona do nowych gmachów przy ul. Morskiej w Gdyni 
i nazwana Paƒstwowà Szko∏à Morskà. Otrzyma∏a nowy
statek szkoleniowy „Dar Pomorza”. W 1938 r. utwo-
rzono trzeci wydzia∏: Transport i Administracja Morska
(kszta∏càcy intendentów dla statków pasa˝ersko-
towarowych). W czasie wojny PSM by∏a jedynà polskà
uczelnià, która kontynuowa∏a nauczanie na emigracji.
Pod koniec wojny wrócili do Gdyni pierwsi wyk∏a-
dowcy. W 1960 r. wprowadzono nowy kierunek –
radioelektronik´ okr´towà (Wydzia∏ Radiowy). W sierp-
niu 1968 r. PSM zosta∏a przekszta∏cona w czterowydzia-
∏owà Wy˝szà Szko∏´ Morskà. W 1978 r. otwarta zosta∏a

Sala Tradycji WSM. W sierpniu 1982 r. odby∏o si´
uroczyste wodowanie nowego statku szkolnego „Dar
M∏odzie˝y”. W 2000 roku WSM przystàpi∏a do Mi´dzy-
narodowego Stowarzyszenia Wy˝szych Uczelni Mors-
kich. W tym samym roku podniesiono bander´ na
statku badawczo-szkoleniowym „Horyzont II”. Na
wniosek Senatu WSM, Sejm RP ustawà z dnia 1 grudnia
2001 nada∏ uczelni nazw´: Akademia Morska w Gdyni.
W ciàgu jednego roku akademickiego w Akademii
kszta∏ci si´ ponad 6.500 studentów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych na 4 wydzia∏ach: Nawigacyjnym, Mecha-
nicznym, Elektrycznym oraz Przedsi´biorczoÊci i Towa-
roznawstwa.

90-lecie szkolnictwa morskiego 
w Polsce

Pierwsza w dziejach Polski Szko∏a Morska powsta∏a w Tczewie w czerwcu 1920 roku, zaledwie 
4 miesiàce po obj´ciu Pomorza przez polskie wojsko. Nie mieliÊmy wówczas jeszcze ani portu,

ani tym bardziej floty, ale grupa wizjonerów uzna∏a, ˝e skoro paƒstwu potrzebna jest
gospodarka morska, konieczne jest kszta∏cenie kadry.

ROK JUBILEUSZOWY

Przed Paƒstwowà Szko∏à Morskà w Gdyni - ok. 1935 r. Stojà w Êrodkowym rz´dzie: trzeci od prawej Józef Ostrowski – kierownik warsztatów
mechanicznych, dyrektor Szko∏y kmdr Adam Mohuczy, in˝. Kokiƒski, instruktor kowalski Wollenschläger, nieznany z nazwiska pracownik,

instruktor mech. Dynaburski i nieznany z nazwiska pracownik PSM.
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Inaugurujàc czerwcowe Âwi´to Szko∏y, po∏àczone 
z obchodami 90-lecia szkolnictwa morskiego, dla
uhonorowania spo∏ecznoÊci i w∏adz Tczewa, 16 czerwca
uda∏a si´ tam delegacja Akademii Morskiej z rektorem
i Senatem na czele. Przed budynkiem, gdzie w latach
1920-1930 mieÊci∏a si´ Szko∏a Morska, stan´∏y poczty
sztandarowe Akademii Morskiej i mieszczàcego si´ tam
obecnie liceum, a rektor prof. R. Cwilewicz przekaza∏
szkolnej bibliotece komplet ksià˝ek kpt. ˝. w. Karola O.
Borchardta – jednego z najbardziej znanych tczewskich
absolwentów. Dalsza cz´Êç wyjazdowego posiedzenia
Senatu AM odby∏a si´ w budynku Muzeum Wis∏y. G∏os
zabra∏ prezydent Tczewa Zenon Odya, a Kazimierz
Ickiewicz wyg∏osi∏ referat „Wp∏yw ówczesnej szko∏y
Morskiej na znaczenie Tczewa”. Kolejnymi punktami
uroczystoÊci by∏o symboliczne wbijanie gwoêdzi w
drzewce sztandaru Stowarzyszenia Absolwentów Szkó∏
Morskich, uhonorowanie goÊci Medalem 90-lecia
Szkolnictwa Morskiego w Polsce, „wodowanie” ksià˝ki
kpt. ˝. w. Daniela Dudy „Âwiatowy Zjazd Absolwentów
Szko∏y Morskiej 14-17 czerwca 1980”, podczas którego
laudacj´ wyg∏osi∏ prof. dr hab. Jan K. Sawicki. A na
zakoƒczenie – zwiedzanie wystawy o historii Szko∏y
Morskiej w Tczewie.

Nast´pnego dnia, dok∏adnie 90 lat od dnia wydania
rozkazu o powo∏aniu Szko∏y Morskiej, odby∏o si´
uroczyste posiedzenie Senatu AM w Gdyni, w auli
imienia kpt. ˝. w. Tadeusza Meissnera. Po wprowadze-
niu sztandarów uczelni oraz stowarzyszeƒ morskich i po
hymnie paƒstwowym odÊpiewanym przez chór
akademicki, licznie zgromadzonych przywita∏ rektor. 
Z gratulacjami dla spo∏ecznoÊci akademickiej naszej
Alma Mater wystàpili zaproszeni goÊcie, m.in. senator

RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wojewoda pomor-
ski Roman Zaborowski, prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, prezydent Tczewa Zenon Odya, wiceprezy-
dent Gdaƒska Ewa Kamiƒska, rektor AM w Szczecinie
prof. Stanis∏aw Gucma, rektor Hochschule Bremerhaven
prof. Josef Stockemer.

Po wystàpieniach goÊci, abp S∏awoj Leszek G∏ódê
poÊwi´ci∏ sztandar Stowarzyszenia Absolwentów Szkó∏
Morskich, goÊcie otrzymali okolicznoÊciowe medale 
a pracownicy Nagrody Rektora. Po czym nastàpi∏o
„wodowanie” cyklu czterech ksià˝ek serii „OpowieÊci
mórz popo∏udniowych” starszego mechanika Andrzeja
Perepeczki, matka chrzestnà by∏a Ma∏gorzata Soko-
∏owska, redaktor naczelna „Akademickiego Kuriera
Morskiego”. Wyk∏ad plenarny pt. „Przysz∏oÊç B∏´kitnej
Gospodarki” wyg∏osi∏ prof. Wlad Kaczyƒski, (absolwent
Paƒstwowej Szko∏y Morskiej) z University of Washington
w Seattle.

A potem, jak zawsze w czasie czerwcowego Âwi´ta
Szko∏y, odby∏a si´ Biesiada Morska „przy tradycyjnym
dziku”. Pod namiotami na boisku przyszkolnym
ucztowali pracownicy, goÊcie i absolwenci uczelni,
którzy zjechali z kraju i zagranicy, w tym USA, Niemiec
i Brazylii. W dniach 17–18 czerwca odbywa∏ si´
bowiem zjazd absolwentów PSM, WSM i AM. Pierw-
szego dnia zjazdu uczestnicy zwiedzali symulatory na
Wydziale Mechanicznym, Sal´ Tradycji, wzi´li udzia∏ 
w uczelnianych uroczystoÊciach, a wieczorem – bawili
si´ przy dêwi´ku szant w „Bukszprycie”. Drugiego zaÊ
dnia zwiedzili symulatory na Wydziale Nawigacyjnym,
odby∏ si´ te˝ seans w Planetarium i 3-godzinny rejs
„Horyzontem II” po Zatoce Gdaƒskiej.

■ ☛

Tczew, ul. Szko∏y Morskiej: uroczystoÊci rocznicowe przed budynkiem I Liceum Ogólnokszta∏càcego.
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☛

Tczew 16 czerwca 2010: Senat Akademii Morskiej 
na dziedziƒcu szko∏y.

Rektor prof. R. Cwilewicz wr´cza dyrektorce 
I Liceum Ogólnokszta∏càcego Jadwidze
Andrzejewskiej komplet ksià˝ek 
kpt. ˝. w. Karola O. Borchardta.

Uroczyste posiedzenie  Senatu AM w auli im.
T. Meissnera: poÊwi´cenie sztandaru

Stowarzyszenia Absolwentów Szkó∏ Morskich
– abp S∏awoj Leszek G∏ódê i przewodniczàcy

stowarzyszenia st. mech. Lech Rzeler.

Tczew: wyjazdowe posiedzenie Senatu AM w budynku Muzeum Wis∏y;
rektor prof. Romuald Cwilewicz, prezydent Tczewa Zenon Odya 

oraz kierowniczka Muzeum Wis∏y (oddzia∏u Centralnego Muzeum
Morskiego) Ewa Sidor.
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Senat AM, na zdj´ciu od lewej: 
prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski,
prof. dr hab. in˝. Przyby∏owski, 
prof. dr hab. in˝. Adam Charchalis,
prof. dr hab. Piotr J´drzejowicz, 
dr in˝. kpt. ˝. w. Stanis∏aw Górski, 
dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit.

Rektor prof. Romuald Cwilewicz przyjmuje gratulacje
od prezydenta Gdyni dr Wojciecha Szczurka

Na zdj´ciu m.in.: senator prof. Janusz Rachoƒ, 
prezydent Tczewa Zenon Odya, prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek, pose∏ Tadeusz Aziewicz, 
przewodniczàcy Szczeciƒskiego Klubu Kapitanów
Wiktor Czapp, rektor Hochschule Bremerhaven 
prof. Josef Stockemer, prof. Daniel Duda, prorektor
ds. morskich AM w Szczecinie dr in˝. kpt. ˝. w.
Wojciech Âlàczka, przewodniczàcy Stowarzyszenia
Absolwentów Szkó∏ Morskich Lech Rezler, absolwent
WSM b. pose∏ Andrzej Ró˝aƒski.

Dwaj byli rektorzy prof. Daniel Duda i prof. Józef Lisowski oraz rektor obecny prof. R. Cwilewicz 
w gronie absolwentów.

Zaproszenie goÊcie…
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Maraton p∏ywacki

Trwa∏ nieprzerwanie 45 godzin: rozpoczà∏ si´ 13
czerwca 2010 r. o godz. 14:00, a zakoƒczy∏ 15 czerwca
o godz. 11:00. Uczestniczy∏y w nim 264 osoby, w tym
34 pracowników dydaktycznych uczelni, 180 studen-
tów i absolwentów AM, 50 zaproszonych goÊci:
p∏ywacy-mastersi, lekarze, prawnicy, dyrektorzy firm
gospodarki morskiej, biznesmeni, m∏odzie˝ gdyƒskich
szkó∏ oraz przedstawiciel w∏adz miejskich Gdyni. Ka˝dy
z uczestników musia∏ pokonaç dystans 1 kilometra 
w czasie ok. 30 min. Najm∏odszy mia∏ 11 lat, najstarszy
81 lat (komandor Stanis∏aw Wielebski – master z WKS
Flota Gdynia). Pomys∏odawcà  maratonu „90 km na 90-

lecie” by∏ pracownik katedry SWFiS AM Romuald
Grabowski, który od 1968 r. jest ÊciÊle zwiàzany z tà
dyscyplinà sportu i równie˝ uczestniczy∏ w maratonie
jako zawodnik.

Maraton objà∏ honorowym patronatem rektor AM
prof. Romuald Cwilewicz. W uroczystoÊci wr´czania
uczestnikom medali pamiàtkowych na 90-lecie Akade-
mii Morskiej uczestniczy∏ prezydent miasta dr Wojciech
Szczurek, który pogratulowa∏ pomys∏u i organizacji.
Reporta˝ z imprezy wyemitowany zosta∏ w TV Polonia
oraz w internecie. Szacunkowa oglàdalnoÊç – oko∏o 600
tysi´cy widzów.

Z okazji obchodów 90-tej rocznicy szkolnictwa morskiego w Polsce, 
na 25-metrowym basenie przy al. Jana Paw∏a II 3, odby∏ si´ w czerwcu, po raz pierwszy 

w historii, 45-godzinny maraton–sztafeta.

90 KM NA 90-LECIE
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Symulator na WN

Dysponujàc zapleczem technicznym z najwy˝szej
pó∏ki, Akademia Morska w Gdyni nie tylko dorównuje
najlepszym Êwiatowym uczelniom morskim, ale rów-
nie˝ aktywnie uczestniczy w wyznaczaniu standardów
jakoÊci kszta∏cenia kadr morskich. Kolejny, Êwietny
symulator, bez wàtpienia b´dzie sprzyjaç wysokiej
konkurencyjnoÊci polskich oficerów na statkach najlep-
szych bander Êwiata.

OÊmiostanowiskowy symulator NaviTrainer 5000,
wspó∏pracujàcy z symulatorem NaviSailor 4000 firmy
Transas, wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki.
Szkoleni sà na nim zarówno studenci Wydzia∏u Nawi-
gacyjnego, jak i kursanci Studium Doskonalenia Kadr 
w zakresie obs∏ugi wyposa˝enia nawigacyjnego statków
najnowszej generacji.

Uroczystego otwarcia symulatora nawigacyjno-
manewrowego, zakupionego przez Studium Doskona-
lenia Kadr, dokona∏ rektor Akademii Morskiej prof. dr
hab. in˝. Romuald Cwilewicz w obecnoÊci przedstawi-
cieli w∏adz uczelni, wydzia∏u, administracji morskiej,
armatorów oraz agencji crewingowych. Producenta
symulatora, firm´ Transas, reprezentowa∏ Piotr Bodak.

Ceremoni´ otwarcia poprzedzi∏o seminarium, zorga-
nizowane wspólnie przez Studium Doskonalenia Kadr
oraz Wydzia∏ Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni
„Wymagania IMO odnoÊnie szkoleƒ
operatorów ECDIS na symulato-
rach”. Referaty wyg∏osili: dr in˝. kpt.
˝. w. Ryszard Wawruch, prof. nadzw.
AM „Szkolenie na symulatorach 
w Êwietle wymogów IMO”; dr in˝.
kpt. ˝. w. Henryk Âniegocki, prof.
nadzw. AM „Prezentacja bazy symu-
latorów Studium Doskonalenia Kadr”;
dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit,
prof. nadzw. AM „Zastosowanie sy-
mulatorów w szkoleniu operatorów
ECDIS”.

■

Wydzia∏ Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni od 10 czerwca br. szkoli studentów 
na najnowszym symulatorze systemu ECDIS.

Z GÓRNEJ PÓ¸KI

Symulator 
i dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego 
dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit. 

Symboliczne otwarcie: 
rektor prof. R. Cwilewicz przecina wst´g´.
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IV Mi´dzynarodowe sympozjum

AMSTA 2010

KES-AMSTA jest konferencjà poÊwi´conà systemom 
i technologiom agentowym. Technologie te uznawane
sà za jeden z wa˝kich kierunków badawczych w nau-
kach informatycznych. skoncentrowanych na poszuki-
waniu i opracowywaniu nowych metod dedykowanych
eksploatacji Internetu, rozwiàzaniom mobilnym oraz
inteligentnym, z∏o˝onym systemom informacyjnym.
Jako przyk∏ady obszarów zastosowaƒ rozwiàzaƒ agen-
towych mo˝na wymieniç: wyszukiwanie i przetwarza-
nie informacji w sieci Internet, biznes elektroniczny,
systemy zarzàdzania, kontroli i sterowania sieciami tele-
komunikacyjnymi. Technologie wieloagentowe znajdujà
tak˝e zastosowanie w systemach kontroli lotów po-
wietrznych, systemach przemys∏owych i wielu innych.

W trakcie konferencji prezentowane by∏y Êwiatowej
rangi wyniki badaƒ, pochodzàce z oÊrodków nauko-
wych polskich oraz z Wielkiej Brytanii, USA, Brazylii,
Benin, W∏och, Australii, Korei Po∏udniowej, Japonii,
Finlandii i wielu innych (∏àcznie z ponad 20 krajów).

Referaty by∏y przestawiane w ramach sesji ogólnych,
pi´ciu sesji specjalnych oraz sesji dla doktorantów.
Jednà z sesji – Invited Session on Agent-Based Opti-
mization – organizowa∏a Katedra Systemów Informa-
cyjnych, a prowadzili jà prof. Piotr J´drzejowicz i dr
Ireneusz Czarnowski.

Odby∏o si´ tak˝e pi´ç sesji plenarnych, na których
wyk∏ady prowadzili: prof. Joanna Józefowska (Politech-
nika Poznaƒska), prof. Sankar Kumar Pal (Indian 

W murach Akademii Morskiej odbywa∏a si´ od 23 do 25 czerwca 2010 roku mi´dzynarodowa
konferencja „International KES Symposium on Agents and Multi-Agent System – Technologies
and Application – KES AMSTA 2010. Organizatorami byli: Katedra Systemów Informacyjnych,

KES International – mi´dzynarodowa naukowa organizacja wspomagajàca rozwój inteligentnych
systemów informatycznych oraz ich zastosowaƒ, Instytut Informatyki Politechniki Wroc∏awskiej.

Prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Robert J. Howlett oraz prof. Piotr J´drzejowicz.
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Statistical Institute, India), dr Alex Rogers (University 
of Southampton, U.K.), prof. Andrzej Skowron 
(Uniwersytet Warszawski), dr Paolo Torroni (University
of Bologna, Italy).

Prezentowane referaty zosta∏y wybrane spoÊród
nades∏anych przez mi´dzynarodowy Komitet Progra-
mowy, w oparciu o ich niezale˝ne recenzje. Wyniki
badaƒ zosta∏y zebrane i opublikowane w dwóch
tomach materia∏ów konferencyjnych serii „Lecture
Notes in Artificial Intelligence – LNA! 6070 i 6071”,
wydawnictwa Springer. Autorzy wybranych referatów
zostali zaproszeni do opublikowania rozszerzonych
wersji swoich prac w numerze specjalnym czasopisma 
z listy filadelfijskiej „Cybernetics and Systems”, redago-
wanego przez profesorów Piotra J´drzejowicza, Ngoc
Thanh Nguyena oraz Edwarda Szczerbickiego.

Sympozjum przewodniczyli prof. Piotr J´drzejowicz
oraz prof. Ngoc Thanh Nguyen z Politechniki Wroc-
∏awskiej. Honorowy patronat nad konferencjà objà∏
prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, a honorowy
patronat nad programem – rektor Akademii Morskiej
prof. Romuald Cwilewicz oraz prof. Lakhmi C. Jain 
z Uniwersytetu Po∏udniowej Australii w Adelajdzie. 
To presti˝owe wydarzenie, zarówno dla informatyki
pomorskiej, Akademii Morskiej, jak i naszego regionu,
by∏o niewàtpliwie okazjà do dyskusji, wymiany kon-
cepcji i zapoczàtkowania nowych tematów badaw-
czych.

Ubieg∏oroczna konferencja odbywa∏a si´ w czerwcu
2009 r. w Uppsali, kolejna edycja planowana jest na
czerwiec 2011 w Manchesterze.

■

Uczestnicy konferencji przed frontonem Akademii Morskiej.
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Celem kongresu by∏a wymiana
doÊwiadczeƒ mi´dzynarodowego Êro-
dowiska naukowego oraz ekspertów 
w obszarze nowych rozwiàzaƒ tech-
nicznych i organizacyjnych w zakresie
Êrodków transportu oraz nap´dów.
Obrady toczy∏y si´ w nast´pujàcych
sesjach tematycznych: badania oraz
projektowanie silników o zap∏onie
samoczynnym, o zap∏onie iskrowym, 
a tak˝e innych (hybrydowych), smary,
paliwa, paliwa alternatywne, wodór,
biopaliwa, ekologia i ochrona Êrodo-
wiska (procesy spalania, rodzaje mie-
szanek, uk∏ady wydechowe, specjalne
filtry, katalizatory, ha∏as i drgania),
nowe materia∏y (kompozyty), tribolo-
gia, nowe technologie w transporcie
(ITS), diagnostyka OBD. A tak˝e: ba-
danie i projektowanie nowej generacji
pojazdów, ich eksploatacji, obs∏ugi,
recyklingu, symulacji i modelowania.

Tegoroczny KONES by∏ rekordowy
pod wzgl´dem liczby uczestników oraz
opublikowanych artyku∏ów. Do Juraty
przyjecha∏o ponad 200 naukowców, 
w materia∏ach konferencyjnych zamie-
szczono 260 publikacji. W kongresie
wzi´li udzia∏ goÊcie ze Stanów Zjed-
noczonych, Meksyku, Japonii, Indo-
nezji, W∏och, S∏owenii, Rumunii,
Czech, S∏owacji oraz Polski. W ramach
sesji plenarnych wystàpi∏o wiele auto-
rytetów z dziedziny eksploatacji silni-
ków spalinowych, m.in. prof. Timothy
V. Johnson (USA), prof. Eiji Tomita
(Japan) oraz prof. Simona Silvia
Merola (W∏ochy).

dr in˝. Rafa∏ Pawletko
KSO

XXXVI Europejski Kongres Naukowy Nap´dów i Ârodków Transportu, który odby∏ si´ w dniach
12-15 wrzeÊnia 2010 roku w Juracie, zorganizowany by∏ przez Akademi´ Morskà w Gdyni,

Instytut Lotnictwa w Warszawie, Komitet Transportu PAN, Stowarzyszenie In˝ynierów 
i Techników Mechaników Polskich oraz Stowarzyszenie In˝ynierów i Mechaników Japonii.

European KONES 2010
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W dniach 17-19 paêdziernika 2010 roku, w Muzeum Miasta Gdyni, odbywa∏o si´ III Forum
Europa Nostra. Zorganizowana w ramach forum konferencja naukowa „Morze nasze i nie nasze”,

w symboliczny sposób zamkn´∏a cykl imprez jubileuszu 90-lecia Polski morskiej.

Akademia Morska w Gdyni odegra∏a kluczowà rol´ 
w przygotowaniu tych, wa˝nych dla regionu i kraju,
wydarzeƒ. Ju˝ w styczniu wydrukowano komunikat 
i uruchomiono stron´ internetowà poÊwi´conà konfe-
rencji. W marcu br., w Zespole Szkó∏ Morskich w Dar-
∏owie, zorganizowano seminarium „Mare Nostrum”.
W lipcu br. dziennik „Rzeczpospolita” opublikowa∏
czterostronicowy dodatek poÊwi´cony Akademii Mor-
skiej oraz forum. Warto podkreÊliç, ˝e redakcja „Rzecz-
pospolitej” opatrzy∏a dodatek tytu∏em Nie odpuszczaj-
my morskich spraw.

W ciàgu dwóch dni obrad uczestnicy wyg∏osili ponad
50 referatów w  trzech sekcjach naukowych: „turystyka,
gospodarka i morze”, „morze w ogniu”, „morze 
w kulturze”. Wystàpienia poÊwi´cone by∏y nie tylko
Ba∏tykowi, ale równie˝ Adriatykowi i Morzu Czarnemu.
Konferencja spotka∏a si´ z ogromnym zaintereso-
waniem naukowców, przedstawicieli gospodarki mor-
skiej a tak˝e studentów i uczniów. Podczas uroczystego
otwarcia forum zaj´te by∏y wszystkie miejsca 
w sali konferencyjnej. Adresy powitalne wyg∏osili: wice-
minister infrastruktury kpt. ˝. w. Anna Wypych-
Namiotko, konsul generalny RP w Kaliningradzie
Marek Go∏kowski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni
prof. Romuald Cwilewicz, prorektor Uniwersytetu
Gdaƒskiego prof. Józef A. W∏odarski oraz wiceprezy-
dent Gdyni Marek St´pa.  

Wojewoda pomorski, w liÊcie skierowanym do
uczestników forum, podkreÊli∏, ˝e „wybitni eksperci
rozmawiaç b´dà o roli morza, gospodarki morskiej, 
i innych dziedzin ˝ycia, które nierozerwalnie wià˝e si´ 
z naszym nadba∏tyckim po∏o˝eniem. Wszystkim nam
zale˝y, aby przywileje, jakie daje nam Ba∏tyk, uda∏o si´
skutecznie przekuç w wymierny sukces…” Imprezie
towarzyszy∏a wystawa marynistyczna oraz promocja
ksià˝ki Ê. p. prof. Romana Wapiƒskiego „Druga Rzecz-
pospolita z morzem w tle”.

W imieniu Akademii Morskiej nad przygotowaniami
i przebiegiem konferencji czuwa∏ zespó∏ pracowników
Katedry Organizacji Us∏ug Turystyczno-Hotelarskich.
Honory gospodarza podczas forum pe∏nili rektor oraz
prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski. 

Cele konferencji, czyli popularyzacja wiedzy morskiej
i wymiana myÊli naukowej, zosta∏y zrealizowane.
Ponadto forum przyczyni∏o si´ do dalszej integracji
Êrodowisk zwiàzanych z morzem oraz do lobbingu
spraw morskich. Ma to istotne znaczenie w przygo-
towaniach do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. 

Obradom przys∏uchiwali si´ liczni dziennikarze.
Relacja z konferencji znalaz∏a si´ w serwisie TVP, Radia
Plus i Radia Gdaƒsk. Wkrótce do ksi´garni i bibliotek
trafi publikacja pokonferencyjna pod red. prof.
Tadeusza Stegnera.

Do sukcesu konferencji przyczyni∏a si´ dobra wspó∏-
praca organizatorów: Akademii Morskiej w Gdyni,
stowarzyszenia Academia Europa Nostra, Instytutu
Historii Uniwersytetu Gdaƒskiego i Muzeum Miasta
Gdyni. W konferencji wzi´∏o udzia∏ oko∏o 100 osób.

dr Tomasz Studzieniecki.
KOUTH

prezes Academia Europa Nostra 

Promocja dziedzictwa 
Polski morskiej

III FORUM EUROPA NOSTRA W GDYNI



W roku 1999 Krajowa Sekcja STW OÊrodka IMO przy
PRS, dzia∏ajàca pod przewodnictwem prof. W∏adys∏awa
Rymarza, powo∏a∏a grup´ roboczà ds. modelowego
kursu IMO wykorzystania i obs∏ugi systemów ECDIS.
Grupa ta, w sk∏adzie: Zbigniew Ferlas (WSM Szczecin),
Wac∏aw MorgaÊ (AMW) oraz Marek Najder (BHMW),
pod przewodnictwem Adama Weintrita (WSM Gdynia),
opracowa∏a dokument [IMO STW 31/3], który jednak 
z ró˝nych przyczyn nie trafi∏ pod obrady sekcji STW. 
W roku 2000 ta sama grupa przygotowa∏a dokument
[IMO STW 32/9, 2000] zatytu∏owany Development 
of Guidance on Training in the Use of ECDIS. Draft of 
a Guidance on Training and Assessment in the Opera-
tional Use of the Electronic Chart Display and Informa-
tion Systems (ECDIS), przedstawiajàc go na 32. sesji
podkomitetu STW w styczniu 2001 r. Jeszcze na tej
samej sesji powo∏ano mi´dzynarodowà grup´ roboczà
pod przewodnictwem A. Weintrita (patrz rys.1), której
zadaniem by∏o opracowanie przewodnika dla szkolenia
na symulatorach ECDIS (Guidance on Training in the
Use of ECDIS). W maju 2001 r Komitet MSC zatwierdzi∏

bez zmian przygotowany wówczas dokument, czyniàc
go obowiazujàcym aktem prawnym, Interim Guidance
on Training and Assessment in the Operational Use of
the Electronic Chart Display and Information System
(ECDIS) Simulators [IMO STCW.7/Circ.10, 2001]. O jakoÊ-
ci opracowanego 9 lat temu dokumentu Êwiadczy fakt,
i˝ w ca∏oÊci (pe∏ne 12 stron tekstu) znalaz∏ si´ on w zno-
welizowanej Konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia marynarzy, wydawania Êwiadectw oraz
pe∏nienia wacht (Konwencji STCW, 1978), przyj´tej na
Konferencji Dyplomatycznej Mi´dzynarodowej Organi-
zacji Morskiej (IMO), która mia∏a miejsce w Manili 
w dniach od 21 do 25 czerwca 2010 roku – Part B –
Recommended Guidance Regarding Provisions of the
STCW Convention and Its Annex, Section B-I/12 
Guidance regarding the use of simulators. Jest to wielki
sukces, dzia∏ajàcego od 1996 roku w Katedrze Nawi-
gacji, zespo∏u ds. ECDIS. 

dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, 
prof. nadzw. AM
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ROLA I UDZIA¸ POLSKI WE WPROWADZENIU 
SYTEMU ECDIS DO KONWENCJI STCW

Dokumenty 32. sesji podkomitetu STW Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej, przedstawiajàce dà˝enie strony polskiej 
do ustanowienia standardów odnoÊnie szkolenia na symulatorach ECDIS.
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Zwyci´ski projekt.

Centrum Dydaktyczne AM

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej
budynku centrum dydaktycznego Akademii Morskiej
w Gdyni zosta∏ rozstrzygni´ty we wrzeÊniu br. Oceny
formalnej 16 prac, które wp∏yn´∏y w wyznaczonym
terminie, dokona∏ sàd konkursowy w sk∏adzie: prof. dr
hab. Piotr J´drzejowicz – przewodniczàcy jury, mgr in˝.
Robert Fabiaƒski – s´dzia referent, Ma∏gorzata Bielska –
s´dzia, mgr S∏awomir Polaƒski – s´dzia, in˝. Szymon
Bolewicz – ekspert powo∏any przez sàd konkursowy.
Wszystkie koncepcje architektoniczne zosta∏y zakwali-
fikowane do dalszej oceny. Po weryfikacji zgodnoÊci
prac konkursowych z kryteriami okreÊlonymi w regu-
laminie, m.in. walorami tradycyjnych rozwiàzaƒ
lokalnej architektury, walorami architektoniczno-prze-
strzennymi, kompozycyjnymi i funkcjonalnymi, atrak-
cyjnoÊcià przestrzeni wewn´trznych, energooszcz´d-
noÊcià, zw∏aszcza w oparciu o technologie opracowane,
ekonomicznoÊç realizacji i eksploatacji, rozwiàzaniami
konstrukcyjnymi i materia∏owymi, cenà inwestycji wraz

z dokumentacjà – wy∏oniono 4 koncepcje, które
uzyska∏y najwi´kszà iloÊç punktów. Po przeanalizowa-
niu wszystkich kryteriów i w wyniku oceny s´dziów,
przydzielono nagrody w sposób nast´pujàcy:

I nagrod´ – 15 000 z∏ i zaproszenie do udzia∏u w pos-
t´powaniu o udzielenie zlecenia na wykonanie doku-
mentacji projektowej w zakresie okreÊlonym w pkt. 1
rozdzia∏u VIII regulaminu konkursu, uzyska∏a praca 
o numerze rozpoznawczym 210789, pod kierownic-
twem Marcina Szkocnego. II nagrod´ – 5000 z∏, otrzy-
ma∏a praca o numerze rozpoznawczym 071329,  pod
kierownictwem prof. Susanne Gross. Wyró˝nieniami 
w wysokoÊci po 1000 z∏ uhonorowano prace 
o numerach 392468, pod kierownictwem mgr in˝.
Jaros∏awa Krause i 210783 pod kierownictwem
Tomasza Skrobuna.

Szacunkowy koszt budowy tej inwestycji wynosi ok.
50 mln z∏.

■

Zaprezentowany w zwyci´skiej pracy budynek jest doskonale dopasowany do istniejàcej ju˝
architektury, posiada bardzo funkcjonalny uk∏ad, odpowiadajàcy potrzebom uczelni 

oraz za∏o˝eniom przewidzianym w konkursie, a jego bry∏a i styl nawiàzujà do architektury
Gdyni.

KONKURS ARCHITEKTONICZNY
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BIURO KARIER I PROMOCJI

Targi Perspektywy 2010

XVIII Zjazd Redaktorów 
Gazet Akademickich 

w Gdaƒsku

Program Zjazdu poÊwi´cony by∏ dwóm g∏ównym
tematom: „Jak robiç gazet´ uczelnianà w dobie Inter-
netu” i „Rola mediów w prewencji chorób cywilizacyj-
nych”, a wyk∏ad inaugurujàcy o roli mediów w prewen-
cji chorób spo∏ecznych wyg∏osi∏ dr hab. T. Zdrojewski 
z Gdaƒskiego Uniwersytetu Medycznego. Poniewa˝
okazjà do zaproszenia redaktorów gazet akademickich
w tym roku do Gdaƒska by∏ jubileusz XX-lecia nieprzer-
wanego ukazywania si´ miesi´cznika Gdaƒskiego Uni-
wersytetu Medycznego „Gazeta AMG”, szczególnym
punktem obrad by∏o spotkanie z redakcjà „Gazety
AMG”. Redaktor naczelny czasopisma prof. dr hab.
Wies∏aw Makarewicz (rektor Akademii Medycznej 
w Gdaƒsku w latach 1999-2005) przedstawi∏ histori´ 
i kolejne etapy jego rozwoju. Zjazdowi towarzyszy∏y:
warsztaty dziennikarskie, prezentacje narz´dzi infor-
matycznych do redagowania i publikowania pism w in-

ternecie oraz dyskusje na temat tworzenia gazet
akademickich.

Uczestnicy przyj´ci zostali przez Rad´ Rektorów
Województwa Pomorskiego i zapoznali si´ ze szkol-
nictwem morskim, odwiedzajàc w Gdyni zarówno
Akademi´ Morskà, jak i Akademi´ Marynarki Wojen-
nej. Wielkà atrakcjà by∏o wejÊcie na pok∏ad ˝aglowca
szkolnego „Dar M∏odzie˝y” oraz rejs na pok∏adzie ORP
„Arctowski” i wizyta w Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdaƒskiego w Helu:
obserwacja karmienia fok, zwiedzanie fokarium i Stacji
oraz wyk∏ad prof. Krzysztofa Skóry.

W historii Zjazdów by∏o to wydarzenie wyjàtkowe,
gdy˝ w∏aÊnie w Gdaƒsku w 1993 r. odby∏ si´ pierwszy
zjazd inicjujàcy. Kolejny odb´dzie si´ za rok w Opolu, 
a organizatorem b´dzie Politechnika Opolska.

■

W ka˝dym mieÊcie, w którym si´ pojawiamy, wzbu-
dzamy zaciekawienie i lawin´ pytaƒ. Nasi studenci
opowiadajà o zaletach studiowania w murach AM oraz
perspektywach pracy po zdobyciu upragnionego
dyplomu. Stajemy si´ uczelnià, która jest rzetelnym
partnerem tak dla studentów, jak i pracodawców
naszych absolwentów. Szczególnym miejscem sà dla
nas targi w Gdaƒsku, gdzie pojawia si´ m∏odzie˝ matu-

ralna z naszego województwa. W tym roku najcz´Êciej
pytano o losy naszych absolwentów. Ka˝dy zaintere-
sowany móg∏ zdobyç ogrom informacji pomocnych 
w planowaniu przysz∏oÊci oraz osobiÊcie porozmawiaç 
z wyk∏adowcami i studentami o plusach i minusach
nauki w danej uczelni.

Katarzyna ˚urawska

Uczestniczy∏o w nim 62 redaktorów, reprezentujàcych 46 instytucji akademickich i naukowych.
Spotkanie odbywa∏o si´ od 2 do 5 wrzeÊnia 2010 r. Organizatorem by∏ Gdaƒski Uniwersytet

Medyczny, a wspó∏organizatorami Uniwersytet Gdaƒski, Akademia Morska w Gdyni i Akademia
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

PO 17 LATACH ZNÓW W GDA¡SKU

Ju˝ po raz kolejny akcja promocyjna ruszy∏a pe∏nà parà jesienià. MaturzyÊci spotkali si´ 
w ró˝nych miastach polski z naszymi przedstawicielami na Targach Perspektywy 2010.
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Polsko-niemieckie seminarium
„Managing Cultural Diversity in Europe” to temat

przewodni tegorocznego naukowego seminarium
polsko-niemieckiego, w którym udzia∏ wzi´li studenci
Akademii Morskiej w Gdyni oraz Hochschule Bremer-
haven.  W dniach 10.05-14.05.2010 r. w Polsce oraz
30.05-5.06.2010 r. w Niemczech seminarzyÊci obu
uczelni mieli mo˝liwoÊç poszerzenia swojej wiedzy,
pog∏´bienia ÊwiadomoÊci kulturowej oraz wzi´cia
udzia∏u w cyklu kilkogodzinnych wyk∏adów poÊwi´-
conych tematyce ró˝norodnoÊci kultur i znaczeniu ich
znajomoÊci w mi´dzynarodowym biznesie oraz korpo-
racjach. Patronat nad seminarium obj´li rektorzy
Akademii Morskiej w Gdyni i Hochschule Bremerhaven
– prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz oraz prof. dr.
Josef Stockemer. Nad organizacjà i udanym przebie-
giem zaplanowanego programu czuwali dr Romuald
Zabrocki z AM, prorektor HB prof. dr Gerhard Feldmeier
oraz by∏y wyk∏adowca AM i HB prof. Hans Rummel. 

Podczas dwóch tygodni sp´dzonych razem, studenci
mieli okazj´ odwiedziç trzy przedsi´biorstwa produk-
cyjne, tj. Zak∏ady Mi´sne „Nowak” w Jankowie oraz
niemieckie Zak∏ady Rybne „Abelmann” oraz przed-
si´biorstwo „Beck’s”. SeminarzyÊci zwiedzili i poznali
histori´ Kaszub, Gdaƒska, Sopotu, Bremerhaven oraz

Bremen. Kultura i losy obu paƒstw zosta∏y przybli˝one
dzi´ki wizycie w muzeum w Szymbarku, zamku
krzy˝ackim w Malborku oraz Niemieckim Domu
Emigranta – Emigration House. Cykl wyk∏adów prowa-
dzonych przez mgr. Grzegorza Butkiewicza, prorektora
HB prof. dr. Gerharda Feldmeiera oraz prof. Hansa
Rummla, przybli˝y∏ studentom tematyk´ komunikacji 
w biznesie, strategii promocyjnych, stereotypów 
o Polakach i Niemcach, obyczajach tych paƒstw oraz 
o ustrojach prawnych wybranych paƒstw europejskich.
Wszystkiemu towarzyszy∏o nawiàzywanie nowych
znajomoÊci, poznawanie specyfiki dzia∏alnoÊci obu
uczelni, wymiana poglàdów, a zarazem wspólna
zabawa. 

Zadowolenie studentów polskich, jak i niemieckich,
Êwiadczy tylko o tym, i˝ ˝aden z wymienionych aspek-
tów nie zosta∏ pomini´ty. Co wi´cej – wszyscy, którzy
wzi´li udzia∏ w tym niezwyk∏ym procesie integracyj-
nym, majà nadziej´, ˝e zdobyte doÊwiadczenie zapro-
centuje w przysz∏oÊci, a nowe mi´dzynarodowe przy-
jaênie pozostanà na wiele lat.

Katarzyna Drobiszewska
WPiT, ZP, III rok

Uczestnicy seminarium przed s∏ynnym domem „na g∏owie” w Szymbarku.
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Green Ships, Eco Shipping,
Clean Seas

Organizacja IAMU powsta∏a w roku 1999 z inicjatywy
zespo∏u za∏o˝ycielskiego uformowanego z wybranych
uczelni z ka˝dego z kontynentów. Pomys∏odawcà i aktyw-
nym kreatorem tego przedsi´wzi´cia by∏ Japoƒczyk
Hisashi Yamamoto, ówczeÊnie zwiàzany z wydzia∏em
morskim Istambulskiego Uniwersytetu Technicznego
(ITU). W sk∏ad grupy za∏o˝ycielskiej weszli rektorzy 
z nast´pujàcych uczelni: reprezentujàcy Ameryk´ –
Maine Maritime Academy (USA), Afryk´ – Arab Aca-
demy for Science Technology and Maritime Transport
(Egipt); Australi´ – Australian Maritime College; Azj´ –
Kobe University of Mercantile Marine (Japonia);
Europ´ – Istanbul Technical University (Turcja). Spon-
sorem dla tego przedsi´wzi´cia zosta∏a wielka insty-
tucja japoƒska Nippon Foundation. G∏ównym celem
organizacji by∏y dà˝enia do oparcia si´ tendencjom
obni˝ania poziomu i formalnych wymogów kszta∏cenia
oficerów, wypracowanie najlepszych programów
nauczania i szkolenia przysz∏ych oficerów, stworzenia
forum do wymiany doÊwiadczeƒ prowadzenia istot-
nych dla uczelni prac badawczych i wymiany studen-
tów i profesorów, a tak˝e prowadzenie dzia∏alnoÊci
edytorskiej oraz organizowania corocznych spotkaƒ
wszystkich cz∏onków organizacji.

Akademia Morska w Gdyni, jako jedna z pierwszych
uczelni, przystàpi∏a do utworzonego zwiàzku i do tej
pory jest jednym z najbardziej aktywnych jej cz∏onków,
zasiadajàc w zarzàdzie organizacji i w wielu jej gre-
miach. Pierwszy za∏o˝ycielski zjazd IAMU odby∏ si´ 
w czerwcu 2000 roku w Istambule. Kolejne zgro-
madzenia, odpowiednio numerowane, organizowane
by∏y w nast´pujàcych uczelniach cz∏onkowskich:
■ AGA-1 / 2000 r. Istanbul Technical University;
■ AGA-2 / 2001 r. Kobe University of Mercantile

Marine;
■ AGA-3 / 2002 r. Maine Maritime Academy;
■ AGA-4 / 2003 r. Australian Maritime College;
■ AGA-5 / 2004 r. Arab Academy for Science & Tech-

nology and Maritime Transport
■ AGA-6 / 2005 r. World Maritime University (Malmö)
■ AGA-7 / 2006 r. Dalian Maritime University
■ AGA-8 / 2007 r. Odessa State Maritime Academy;

■ AGA-9 / 2008 r. The California Maritime Academy;
■ AGA-10 / 2009 r. Admiral Makarov State Maritime

Academy;
■ AGA-11 / 2010 r. Korea Maritime University.

Na pierwsze spotkanie przybyli przedstawiciele 17
uczelni z ca∏ego Êwiata. Nast´pne zebranie wszystkich,
ju˝ 53 cz∏onków, odb´dzie si´ w przysz∏ym roku w na-
szej uczelni, w dniach 12-14 czerwca. 

Powierzenie naszej uczelni organizacji AGA-12 jest
dowodem uznania. W ramach ponaddziesi´cioletniej
historii stowarzyszenia najwa˝niejszymi osiàgni´ciami
naszej uczelni by∏o d∏ugoletnie przewodniczenie 16
uczelniom cz∏onkowskim z krajów Unii Europejskiej,
wygrywanie szeregu zg∏oszonych projektów oraz
prezentacji na wszystkich konferencjach naukowych,
towarzyszàcych corocznym zjazdom. 

Przez 3 czerwcowe dni b´dà goÊciç w Gdyni rektorzy,
profesorowie i studenci ze wszystkich uczelni – cz∏on-
ków IAMU. Bez wàtpienia jest to najwi´ksze spotkanie
akademickiego Êrodowiska morskiego na Êwiecie.
Rektor Akademii Morskiej powo∏a∏ komitet organiza-
cyjny, który zorganizuje zjazd uczelni morskich. Trans-
parentnoÊç pracy zapewni stowarzyszenie Âwiatowy
Zjazd Uczelni Morskich, zarejestrowane w paêdzierniku
br., którego zadaniem b´dzie tak˝e pozyskiwanie
Êrodków na finansowanie przedsi´wzi´cia, a tak˝e za-
pewnienie w∏aÊciwej organizacji. Powsta∏a strona inter-
netowa u∏atwiajàca potencjalnym uczestnikom rejes-
tracj´, przes∏anie prezentacji na konferencj´, zakwate-
rowanie w hotelach, pomoc w wystawieniu wiz itp.:
www.iamuaga12.gd.pl.

Dodatkowà atrakcjà zjazdu b´dzie wizyta wielu
statków szkolnych, m.in.: „State of Maine” – z 250
amerykaƒskimi studentami, „Empire State VI – z 500
studentami z Nowego Jorku, „Mir” – z 100 studentami
z St. Petersburga, „Kruzenstern” – z 100 studentami 
z Kaliningradu. W spotkaniu uczestniczyç tak˝e b´dà
gdyƒskie statki szkolne „Dar M∏odzie˝y”, „Dar Pomo-
rza”, „Horyzont II” oraz szczeciƒski „Nawigator XXI”.

Wielu studentów przyb´dzie drogà làdowà lub po-
wietrznà i dla nich zorganizowane zostanà specjalne
warsztaty naukowe, program turystyczno-sportowy itd.

Coroczne zgromadzenie ogólne (AGA – Annual General Assembly) stowarzyszenia wy˝szych
uczelni morskich IAMU (International Association of Maritime Universities) odb´dzie si´ 

w czerwcu przysz∏ego roku w gmachu Akademii Morskiej w Gdyni.

ÂWIATOWE ZGROMADZENIE WY˚SZYCH UCZELNI MORSKICH
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J´zykiem konferencji i spotkaƒ b´dzie oczywiÊcie j´zyk
angielski, stàd tak˝e za∏àczone informacje sà w tym
j´zyku. Przewidywany jest tak˝e specjalny program dla
osób towarzyszàcych, ukazujàcy najbardziej interesu-
jàce obiekty naszego regionu.

Ka˝dy coroczny zjazd ma swoje has∏o i wiodàce
motto. W tym roku brzmi ono: Green Ships, Eco Ship-
ping, Clean Seas. W konferencji naukowej zostanie
wyselekcjonowane 35 najlepszych zg∏oszonych refer-
atów. Studenci, w ramach powy˝szego tematu, b´dà
mieli za zadanie zbudowanie wirtualnego statku
ekologicznego, spe∏niajàcego wszystkie wymagania
konstrukcyjne, bezpiecznego zarzàdzania i eksploatacji.

Odb´dà si´ 3 sesje specjalistyczne: On-board training
– wymiana doÊwiadczeƒ na temat praktyk studenckich,
Engine room Simulator – w oparciu o nasz nowoczesny
symulator si∏owni na Wydziale Mechanicznym, Electric

and Automation Officers – w oparciu o nowe ustalenia
w konwencji STCW. Pozosta∏e 9 sesji b´dzie mia∏o
charakter ogólny z zakresu MET (Marine Education and
Training). 

Zamierzeniem naszej uczelni jest przedstawienie 
90-letniego dorobku polskiego szkolnictwa morskiego
oraz najwi´kszych osiàgni´ç Akademii Morskiej w Gdyni.
Rektor oraz komitet organizacyjny liczy na szeroki
udzia∏ pracowników i studentów w spotkaniach z przed-
stawicielami innych uczelni morskich co sprzyjaç b´dzie
doskonaleniu sposobów kszta∏cenia i wymianie doÊ-
wiadczeƒ oraz zaowocuje licznymi kontaktami osobis-
tymi.

dr in˝. kpt. ˝. w. profesor AM
Bogumi∏ ¸àczyƒski

przewodniczàcy komitetu organizacyjnego AGA-12

■ Admiral Makarov State Academy (AMSMA), Russia
■ Admiral Ushakogv Maritime State Academy (AUMSA) –

dawniej Novorossiysk State Maritime Academy, Russia
■ Amet University (AMET), India
■ Arab /Academy for Science & Technology and Maritime

Transport (AAST-MT), Egypt
■ Australian Maritime College (AMC), Australia 
■ Baltic Fishing Fleet State Academy (BFFSA), Russia
■ Batumi State Maritime Academy, Georgia
■ The California Maritime Academy (CMA), USA
■ Constanta Maritime Unieversity (CMU), Romania
■ Dalian Maritime University (DMU), China
■ Danish Maritime University (DAMARU), Denmark
■ Dokuz Eylul University, Maritime Faculty (DEU-MF), Turkey
■ Ecole Nationale de la Marine Marchande de Marseille

(ENMM) (Marseilles Merchant Marine Academy), France
■ Estonian Maritime Academy, Estonia
■ Far Eastern State Technical Fisheries University (Dalrybvtuz)

(FESTFU), Russia
■ Fisheries and Marine Institute of Memorial University of

Newfoundland (FMIMUN), Canada
■ Gdynia Maritime University (GMU), Poland
■ Ho Chi Minh City University of Transport (HCMC-UT),

Vietnam
■ Hochschule Wismar, University of Applied Sciences-Tech-

nology, Business and Design (HSW-UTBD), Germany
■ IRISL Maritime Training Institute (IRISL), Iran
■ Istanbul Technical University, Maritime Faculty (ITUMF),

Turkey
■ Jade University of Applied Sciences Wilhelmshaven Olden-

burg Elsfleth, Department of Maritime Studies, Elsfleth
(JUASWOE), Germany

■ John B. Lacson Foundation Maritime University (JBLFMU),
Philipines

■ Jimei University, China
■ Karadeniz Technical University, Turkey
■ Kobe University, Graduate School of Maritime Sciences

(KU-GSMS), Japan
■ Korea Maritime University, College of Maritime Sciences

(KMU), South Korea
■ Kyiv State Maritime Academy (KSMA), Ukraine
■ Liverpool John Moores University (LJMU), GB
■ Maine Maritime Academy (MMA), USA
■ Maritime Institute Willem Barentsz (MIWB) (of the Univer-

sity of Applied Sciences NHL), Netherland
■ Maritime State University named after Admiral G.I. Nevel-

skoy (MSU), Russia
■ Massachusetts Maritime Academy (MassMA), USA
■ Mokpo National Maritime University (MNMU), South

Korea
■ Nicola Y. Vaptsarov Naval Academy (NYVNA), Bulgaria
■ The Nippon Foundation (NF), Japan
■ Odessa National Maritime Academy (ONMA), Ukraine
■ Odessa National Maritime University (ONMU), Ukraine
■ Polytechnical University of Catalonia, Faculty of Nautical

Studies Barcelona (PUC-FNS), Spain
■ Regional Maritime University, Ghana
■ Satakunta University of AppliedSciences (SUAS) – dawniej:

Satakunta Polytechnic Sector for Technology and Maritime
Management),Finland

■ Shanghai Maritime University (SMU), China
■ Southampton Solent University (SSU), GB
■ State University of New Yourk, Maritime College

(SUNYMC), USA
■ Szczecin Maritime University (SMU-P), Poland
■ Texas Maritime Academy, A&M University of Galvestone

(TAMU), USA
■ Tianjin University of Technology, Maritime College, China
■ Tokyo University of Marine Science and Technology,

Faculty of Marine Technology (TUMST-FMT), Japan
■ University of Cantabria-Escuela Tecnica Superior de

Nautica (UC-ETSN), Spain
■ University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies (UR-FMS),

Croatia
■ U.S. Merchant Maritime Academy (USMMA), USA
■ Vietnam Maritime Universtiy (VIMARU), Vietnam
■ World Maritime University (WMU), Sweden

■

Pe∏na lista cz∏onków IAMU
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Odszed∏ kapitan Leszek Wiktorowicz

By∏a wiosna 1981 roku. Super wa˝ny czas dla Polski,
dla wybrze˝a i dla ówczesnej Wy˝szej Szko∏y Morskiej.
W Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina spotka∏em cz∏owieka,
którego stanowisko brzmia∏o doÊç dziwnie: kapitan
statku szkolnego „Dar M∏odzie˝y” w budowie. To by∏

kpt. ˝. w. Leszek Wiktorowicz. Rok póêniej razem
wyp∏yn´liÊmy w inauguracyjny rejs do Lizbony. Nie by∏
jeszcze komendantem, na ten zaszczyt przysz∏o mu
poczekaç jeszcze kilka lat. Statkiem dowodzi∏ ostatni
komendant „Daru Pomorza” kpt. Tadeusz Olechnowicz. 

Pochodzi∏ z podkarpackiej miejscowoÊci S´dziszów.
To w∏aÊnie tam, na po∏udniu Polski, rodzi∏y si´ ma-
rzenia o piratach, wielkich przestrzeniach i dalekich
horyzontach. Lata 50-te to czas nie najlepszy dla
przysz∏ych wilków morskich. Z jednej strony sito polity-
czne, z drugiej ogromna liczba zdajàcych egzaminy
wst´pne do szkó∏ morskich, aby choç na troch´ wyrwaç
si´ z tej polskiej powojennej szarzyzny. ˚eby byç bli˝ej
morza, w 1952 roku przyjecha∏ do Gdaƒska. Kilka lat
póêniej, po tzw. odwil˝y politycznej w 1956 r., zda∏
egzamin do Oficerskiej Szko∏y Marynarki Wojennej, by
stamtàd przejÊç i ukoƒczyç Paƒstwowà Szko∏´ Morskà.
Atawistyczna t´sknota za czasem minionym pogna∏a go
na „Dar Pomorza”, gdzie od instruktora do 1. oficera
uczy∏ si´ ˝eglowania od swego mistrza kpt. Jurkiewicza.
Dalsze studia, szkolenia i wreszcie dyplom kapitana
˝eglugi wielkiej. Jego pierwszy kapitaƒski statek
nazywa∏ si´ „Siarkopol”, a z jego armatorem P˚M-em
zwiàza∏ si´ na wiele lat, dowodzàc g∏ównie tankow-
cami. Potem by∏y obce bandery i te˝ tankowce. A˝

PO˚EGNANIA

„Dar M∏odzie˝y”, kpt. Leszek Wiktorowicz 
i zdobywcy Przylàdka Horn w roku 1988.

Kompania Honorowa
Marynarki Wojennej.
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☛

wreszcie przysz∏a ta wyczekiwana propozycja – zbudo-
waç „Dar M∏odzie˝y”. Ten statek i te ˝agle by∏y dla
Leszka Wiktorowicza absolutnie wszystkim. By∏y jego
pracà i domem, a rodzinà by∏a mu za∏oga. Tak wi´c
majàc 45 lat sta∏ si´ cz∏owiekiem spe∏nionym zawo-
dowo. M∏odzieƒcze marzenia o dalekich horyzontach,
srogich ˝ywio∏ach i wielkich ˝aglach urzeczywistni∏y si´.

Opini´ jako kapitan i ˝eglarz mia∏ znakomità. Za∏oga
i studenci niemal kochali go. A podczas p∏ywania poka-
zywa∏, co potrafi. Oprócz tych zwyk∏ych, praktykanc-
kich rejsów, by∏y i takie, które na sta∏e przesz∏y do
historii polskiej ˝eglugi i polskiego ˝eglarstwa. W 1988
roku „Dar M∏odzie˝y”, podobne jak 50 lat wczeÊniej
„Dar Pomorza”, op∏ynà∏ kul´ ziemskà, przechodzàc w
ci´˝kich warunkach sztormowych przylàdek Horn. Tu
kapitan Wiktorowicz pokaza∏, ˝e jest najwy˝szej klasy
˝eglarzem. A potem by∏a Australia i znowu niepraw-
dopodobny wyczyn: podczas wielkiego narodowego
Êwi´ta, miliony Australijczyków zgromadzonych na
nabrze˝ach i przed telewizorami zobaczy∏y, jak polski
˝aglowiec „Dar M∏odzie˝y” i polski kapitan Leszek
Wiktorowicz dokonuje tego, czego nie odwa˝y∏ si´ do
tej pory ˝aden z wielkich ˝aglowców tego Êwiata, mia-
nowicie pod pe∏nymi ˝aglami, w lekkim przechyle,
przechodzi pod s∏ynnym mostem w Sydney. Mo˝na
powiedzieç, ˝e Australia zamar∏a, oglàdajàc to niepraw-
dopodobne wr´cz widowisko. Po tym wydarzeniu Êwiat
nazwa∏ Leszka Wiktorowicza najznakomitszym dowód-
cà ˝aglowca. Ten wyczyn jeszcze przez wiele lat by∏
opisywany i przedstawiany w poczytnych pismach na
ca∏ym Êwiecie. 

Lata bieg∏y, rejs, studenci i znowu rejsy. Rok za ro-
kiem, sztorm za sztormem i nagle przychodzi TEN
dzieƒ. Cz∏owiek, jak stary ˝aglowiec, powraca na sta∏e
do portu, z którego wyp∏ynà∏. Ci´˝ko prze˝y∏ rozstanie
z fregatà, schodzàc z jej pok∏adu w wieku 70 lat. Jeszcze
tylko krótki epizod – kapitaƒstwo na statku muzealnym
„Dar Pomorza”, na którym rozpoczà∏ swojà ˝eglarskà
karier´. I koniec. Jak hemingweyowski bohater nie
najlepiej radzi∏ sobie na làdzie, choç by∏a to Gdynia. 

Âroda 30 czerwca 2010 godz.13.30. 
Na gdyƒskim Cmentarzu Witomiƒskim, w milczàcym

pogrzebowym orszaku idà oni, ludzie w granatowych
mundurach, którzy – kiedyÊ studenci – dzisiaj kapita-
nowie, odprowadzajà swego mistrza na miejsce
wiecznej wachty. Sà ci spod Hornu, z wyÊcigów wiel-
kich ˝aglowców, ci z elitarnego stowarzyszenia Bractwa
Kaphornowców. Sà dziennikarze i filmowcy, którzy byli
z nim w jakimÊ rejsie w jakimÊ kraju na jakimÊ morzu.
Idà poczty sztandarowe dwóch morskich uczelni:
Akademii Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej.
Po˝egnania, po˝egnania, po˝egnania. Jeszcze tylko salwa
honorowa i urna z prochami znika w Êcianie.

Âroda 30 czerwca 2010 godz.13.30 „Dar M∏o-
dzie˝y” ko∏o Skagen.

Na rufie w galowych mundurach m∏oda szkolna
za∏oga, oficerowie. Komendant kpt. Artur Król w krót-
kich s∏owach opowiada o kapitanie Leszku Wiktorowi-
czu: 

Kpt. ˝. w. Leszek Wiktorowicz – wieloletni
komendant „Daru M∏odzie˝y”. Dowodzi∏ ˝aglowcem
podczas wyprawy dooko∏a Êwiata i wokó∏ trzech
przylàdków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. By∏
Grotmasztem Bractwa Kaphornowców, dzia∏a∏ 
w Stowarzyszeniu Kapitanów ˚eglugi Wielkiej, by∏
prezydentem Sail Training Association Poland i wice-
przewodniczàcym Towarzystwa Przyjació∏ „Daru
Pomorza”, a od roku 2008 komendantem statku-
muzeum. Urodzi∏ si´ 18.06.1937 w S´dziszowie
Ma∏opolskim na Podkarpaciu. W 1952 zamieszka∏ 
w Gdaƒsku, w 1958 – w Gdyni. Po maturze uczy∏ si´
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni,
nast´pnie w Paƒstwowej Szkole Morskiej na
Wydziale Nawigacyjnym. Ukoƒczy∏ jà w 1962 i do
1970 p∏ywa∏ na „Darze Pomorza” – poczàtkowo
jako instruktor, potem jako I oficer, a w okresie
zimowym na statkach handlowych. W 1976
skoƒczy∏ zaocznie Wydzia∏ Nawigacyjny Wy˝szej
Szko∏y Morskiej. W 1977 objà∏ dowództwo mostku
kapitaƒskiego (na tankowcu „Siarkopol”) i do 1981
pracowa∏ w P˚M oraz na statkach obcych bander
(m.in. 300-tysi´cznikach norweskich). W latach
1981-1982 nadzorowa∏ w Stoczni Gdaƒskiej prace
zwiàzane z omasztowaniem, otaklowaniem i o˝aglo-
waniem oraz wyposa˝eniem nawigacyjnym „Daru
M∏odzie˝y”. W dziewiczym rejsie by∏ kierownikiem
nauk, nast´pnie komendantem (z przerwami do
2007). W czasie wielkiego rejsu dooko∏a Êwiata 
w 1987-1988 roku ˝aglowiec wzià∏ udzia∏ w austra-
lijskich obchodach 200-lecia osadnictwa, a kpt. Wik-
torowicz zas∏ynà∏ brawurowym wyjÊciem w morze 
z Fremantle w Australii, przejÊciem pod pe∏nymi
˝aglami pod mostem w Sydney oraz op∏yni´ciem –
tak˝e pod ˝aglami – Przylàdka Horn. Odznaczony
m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
bràzowym, Srebrnym i Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
odznakà – Zas∏u˝onym Ziemi Gdaƒskiej.
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mgr in˝. Janusz Matysik

– By∏em jego studentem, oficerem, a teraz jestem
jego nast´pcà.

Jest cicho i donioÊle. S∏ychaç bicie okr´towego
dzwonu. Z gafla powoli sp∏ywa bia∏o-czerwona
bandera z or∏em… Bosmaƒski gwizdek i bandera wraca
na swoje miejsce pod gafla. Do zaj´ç, rozejÊç si´. Statek
p∏ynie dalej.

˚egnaj nam, drogi Leszku. Dzi´kujemy Ci za to, ˝e
by∏eÊ, za podziw i wzruszenia, za radoÊç zwyci´stw 
i jak˝e niewielki smutek pora˝ek regatowych. ˚egnam
Ci´ Conradowskà sentencjà: „morze i fale w nieustajà-
cym nigdy wysi∏ku dêwigajà si´, opadajà i niknà, by
powstaç, znowu – wierny obraz walczàcej ludzkoÊci” 

Micha∏ Dàbrowski, 
wielokrotny uczestnik rejsów pod dowództwem

komendanta Leszka Wiktorowicza.

26 sierpnia 2010 zmar∏ mgr in˝. Janusz Matysik –
prezes Enamoru. Urodzi∏ si´ 1.10.1949 r. w Che∏mku.
Absolwent Wydzia∏u Elektrycznego Paƒstwowej Szko∏y
Morskiej w Gdyni oraz uzupe∏niajàcych studiów
Wydzia∏u Elektrycznego Akademii Morskiej, dyplom
oficera elektryka zdoby∏ p∏ywajàc na statkach Polskich
Linii Oceanicznych. By∏ czynnym cz∏onkiem Stowarzy-
szenia Elektryków Okr´towych. W ostatnich 20 latach
by∏ zast´pcà kierownika Katedry Automatyki Okr´towej
Akademii Morskiej w Gdyni, jednoczeÊnie prezesem
Przedsi´biorstwa Badawczo-Produkcyjnego Enamor sp.
z o.o. w Gdyni.  Za prac´ zawodowà by∏ odznaczony
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi oraz wieloma wyró˝nieniami
resortowymi i nagrodami rektorskimi. 

Ostatnie po˝egnanie odby∏o si´ w Êrod´ 1 wrzeÊnia
2010 roku: msza Êw. w koÊciele p.w. Âw. Królowej
Jadwigi w Gdyni Karwinach, zaÊ pogrzeb na cmentarzu
w Ma∏ym Kacku. W uroczystoÊciach bra∏ udzia∏ tak˝e
poczet sztandarowy Stowarzyszenia Elektryków Okr´-
towych.

■

PO˚EGNANIA

Od prawej: prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz – rektor
Akademii Morskiej, kontradmira∏ dr in˝. Czes∏aw Dyrcz – rektor-
komendant Akademii Marynarki Wojennej (z czerwonà chustà 

na ramieniu – symbolem podwójnego op∏yni´cia Hornu), 
kpt. ˝. w. Andrzej Królikowski – dyrektor Urz´du Morskiego.
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Z Wydzia∏em Nawigacyjnym naszej uczelni jest
zwiàzany od poczàtku istnienia Wy˝szej Szko∏y Mor-
skiej. Posiada uznanie mi´dzynarodowe i bogaty doro-
bek naukowy, który przek∏ada si´ g∏ównie na publi-
kacje poÊwi´cone nawigacji klasycznej, problematyce
okreÊlania pozycji, bezpieczeƒstwu na morzu i plano-
waniu podró˝y. Znaczàcà cz´Êç tego dorobku stanowià
pozycje ksià˝kowe – podr´czniki akademickie, kompen-
dia i poradniki. Jest równie˝ autorem bardzo licznych,
niepublikowanych eksper-
tyz i opinii, dotyczàcych
ró˝nych zagadnieƒ nawiga-
cji, awarii nawigacyjnych 
i in˝ynierii ruchu.

Dorobek naukowy obej-
muje oko∏o 300 publikacji,
w tym: 35 podr´czników 
i skryptów, z czego 11 w j´-
zyku angielskim, wydanych
przez Âwiatowy Morski
Uniwersytet w Malmö, 70
artyku∏ów i rozpraw nau-
kowych, 22 abstrakty lub
opublikowane w ca∏oÊci
wystàpienia konferencyjne,
liczne notatki i doniesienia
naukowe. Powa˝nà cz´Êç
dorobku naukowego prof.
M. Jurdziƒskiego stanowià
materia∏y niepublikowane
(ekspertyzy, opinie i opra-
cowania studialne). Przez
szereg lat (1978-1984 oraz
1987-1991) kierowa∏ Instytutem Nawigacji Morskiej.
W latach 1984-1987 pe∏ni∏ te˝ obowiàzki prorektora
Wy˝szej Szko∏y Morskiej do spraw nauki i kontaktów
mi´dzynarodowych. W latach 1984-1989 by∏ profe-
sorem wizytujàcym Âwiatowego Uniwersytetu Mor-
skiego w Malmö (World Maritime University) IMO.
G∏ównym przedmiotem zainteresowania i dzia∏alnoÊci
naukowo-badawczej prof. M. Jurdziƒskiego jest bezpie-
czeƒstwo nawigacji. 

Prof. dr in˝. kpt. ˝. w. Miros∏aw Jurdziƒski urodzi∏ si´
24 listopada 1930 r. w Poznaniu. W 1951 roku, w wieku
21 lat, ukoƒczy∏ Wydzia∏ Nawigacyjny Paƒstwowej
Szko∏y Morskiej w Szczecinie. Nast´pnie przez osiem
lat pe∏ni∏ funkcje oficerskie na statkach Polskiej Mary-
narki Handlowej. W 1959 r., po uzyskaniu dyplomu
kapitana ˝eglugi ma∏ej, rozpoczà∏ prac´ jako wyk∏a-
dowca wiedzy morskiej w Paƒstwowej Szkole Rybo∏ów-
stwa Morskiego w Gdyni, pe∏niàc jednoczeÊnie funkcj´

kierownika praktyk morskich.
Dyplom kapitana ˝eglugi
wielkiej uzyska∏ w 1963
roku. W nast´pnym roku
zosta∏ wyk∏adowcà nawigacji
i astronawigacji w PSRM. 
W 1969 ukoƒczy∏, z bardzo
dobrym wynikiem, studia
wy˝sze na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Gdaƒ-
skiej.

W roku 1968 Szko∏a Rybo-
∏ówstwa Morskiego w Gdyni
zosta∏a po∏àczona z Paƒstwo-
wà Szko∏à Morskà w Gdyni,
w zwiàzku z czym sta∏ si´
wyk∏adowcà w Paƒstwowej
Szkole Morskiej w Gdyni, 
a po zmianie jej statusu 
w roku 1969 – wyk∏adowcà
w Wy˝szej Szkole Morskiej 
w Gdyni. W 1970 r. zosta∏
powo∏any na stanowisko
docenta kontraktowego.

Rozpraw´ doktorskà z astronawigacji obroni∏ w 1975 r.
w Wy˝szej In˝ynierskiej Szkole Morskiej w Lenin-
gradzie. W 1977 r. mianowany docentem w Wy˝szej
Szkole Morskiej w Gdyni. W nast´pnym roku zosta∏ po-
wo∏any na stanowisko dyrektora Instytutu Nawigacji
Morskiej w tej uczelni. Od 1977 roku zacz´∏o si´ regu-
larne dzia∏anie prof. M. Jurdziƒskiego w Mi´dzyrzà-
dowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie,
powszechnie znanej pod angielskim skrótem IMCO.

Jubileusz 80-lecia urodzin 
prof. Miros∏awa Jurdziƒskiego
A˝ trudno uwierzyç: 24 listopada 2010 r. prof. dr in˝. kpt. ˝. w. Miros∏aw Jurdziƒski ukoƒczy∏ 

80 lat – nadal aktywny zawodowo. Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie nawigacji
(techniki nawigacji) i transportu morskiego, od ponad 50 lat jest nauczycielem akademickim,

wielkim autorytetem w dziedzinie nawigacji morskiej, wspó∏twórcà polskiej szko∏y nawigacyjnej,
wybitnym uczonym, nauczycielem i wychowawcà tysi´cy oficerów Polskiej Marynarki

Handlowej. 

☛
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By∏a to poniekàd wspó∏praca instytucjonalna,
poniewa˝ od 1977 roku by∏ cz∏onkiem, a nast´pnie
przewodniczàcym Sekcji ds. Szkolenia Zawodowego 
i Obowiàzków Wachtowych OÊrodka ds. IMO przy PRS
i, niejako z urz´du, uczestniczy∏ w kolejnych sesjach
Podkomitetu ds. Standardów, Szkolenia i S∏u˝b Wach-
towych w Londynie jako cz∏onek, a póêniej przewod-
niczàcy, polskiej delegacji rzàdowej.

W 1983 r. sekretarz generalny Mi´dzynarodowej
Organizacji Morskiej, z siedzibà w Londynie, powo∏a∏
doc. dr., a nast´pnie profesora M. Jurdziƒskiego na sta-
nowisko profesora wizytujàcego Âwiatowego Uniwer-
sytetu Morskiego w Malmö, gdzie prof. M. Jurdziƒski
do 1990 r. prowadzi∏ wyk∏ady z nawigacji satelitarnej 
i planowania podró˝y.

W 1984 r. Rada Paƒstwa PRL nada∏a mu tytu∏
naukowy profesora nadzwyczajnego nauk tech-
nicznych. Od 1994 r. by∏ zatrudniony na stanowisku
profesora zwyczajnego w Katedrze Nawigacji. Pod
kierunkiem profesora M. Jurdziƒskiego dyplomy
in˝ynierów i magistrów in˝ynierów uzyska∏o ponad 250
absolwentów Wydzia∏u Nawigacyjnego AM w Gdyni.

W dzia∏alnoÊci naukowej profesora  wyró˝niç mo˝na
cztery okresy: pierwszy obejmuje lata 1969-1975 i do-
tyczy g∏ównie oceny dok∏adnoÊci prowadzenia nawi-
gacji w ˝egludze oceanicznej na podstawie pozycji
astronomicznych. Skupia∏y si´ one na badaniach
parametrów dok∏adnoÊci astronomicznej linii pozy-
cyjnej (analiza b∏´dów linii pozycyjnej ze zmierzonej
wysokoÊci S∏oƒca). W efekcie badania wykaza∏y
wspó∏zale˝noÊç mi´dzy refrakcjà astronomicznà i terre-
strycznà. Dalszy etap dotyczy∏ procesu automatyzacji
obliczeƒ pozycji astronomicznej ze S∏oƒca z wykorzys-
taniem komputera (wówczas maszyny cyfrowej „Odra-
60”). Wyniki badaƒ zosta∏y podsumowane w pracy,
która sta∏a si´ nast´pnie pracà doktorskà (Badania
dok∏adnoÊci okreÊlania pozycji na ma∏ych wysokoÊciach
S∏oƒca z wykorzystaniem maszyn cyfrowych), obro-
nionej w grudniu 1974 r. (promotor prof. V.F.
Dyakonov; Leningrad, Wy˝sza In˝ynierska Szko∏a
Morska). Niejako ubocznym produktem tego etapu
zainteresowaƒ i badaƒ w zakresie astronawigacji, by∏o
napisanie (ze wspó∏autorem dr. Z. Szczepankiem)
wydanego przez Wydawnictwo Morskie podr´cznika
akademickiego „Astronawigacja”. Drugie wydanie
ukaza∏o si´ ju˝ po 4 latach, tj. w 1979 roku.

Drugi okres dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej obej-
muje lata 1975-1980 i dotyczy∏ g∏ównie optymalizacji
procesów decyzyjnych w nawigacji w rejonach ograni-
czonych, z uwzgl´dnieniem zasad in˝ynierii ruchu.
Rozwój nowych technik nawigacyjnych oraz wdra˝anie
nowych systemów pozycjonowania zmusza∏ do zmiany
modelu wyznaczania pozycji statku, metody astrona-
wigacyjne przesta∏y byç jedynymi pewnymi. Powsta∏
wówczas nowy, opierajàcy si´ na technikach satelitar-
nych, system okreÊlania pozycji – tj. dopplerowski
system nawigacji satelitarnej Transit. Dzia∏alnoÊç

naukowa prof. M. Jurdziƒskiego koncentrowa∏a si´ 
w tym okresie na badaniu podstawowych charakte-
rystyk tego nowego systemu, a g∏ównie jego dok∏ad-
noÊci, niezawodnoÊci i dost´pnoÊci okreÊlania pozycji.
Opracowa∏ On wówczas, we wspó∏autorstwie, cieszàcy
si´ du˝ym uznaniem w tym czasie, podr´cznik pt.
„Radionawigacja satelitarna” (1979) oraz podr´cznik
pt. „Systemy morskiej nawigacji satelitarnej” (1980).

Zachodzàce radykalne zmiany Êwiatowej floty
morskiej pod kàtem specjalizacji tona˝u oraz gwa∏-
townego wzrostu wielkoÊci jednostek p∏ywajàcych,
stworzy∏y nowe problemy zwiàzane z bezpieczeƒstwem
ruchu statków w rejonach ograniczonych. Powstawa∏y
nowe làdowe systemy wspomagania nawigacji 
w rejonach trudnych nawigacyjnie, tj. systemy VTS. Ten
problem dotyczy∏ równie˝ portów polskich. W latach
1976-1980 prof. M. Jurdziƒski prowadzi∏ prace
badawcze, zakoƒczone projektem wdro˝eniowym, pt.
Perspektywiczne nawigacyjne zagospodarowanie
Zatoki Gdaƒskiej dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa
˝eglugi. Praca ta generalnie zmieni∏a koncepcje
nawigacji w ruchliwym, ograniczonym i zagro˝onym
nawigacyjnie rejonie, jakim jest Zatoka Gdaƒska.
Wiàza∏o si´ to z nowà koncepcjà planowania
przestrzennego ca∏ej Zatoki, w oparciu o alternatywne
rozk∏ady przestrzenne nowych torów wodnych i badaƒ
symulacyjnych ruchu statków. Wyniki tych badaƒ, istot-
nych równie˝ z teoretycznego punktu widzenia, co jest
oczywiste, nie mog∏y zostaç opublikowane. 

Trzeci okres dzia∏alnoÊci badawczej prof. M. Jurdziƒ-
skiego obejmuje mniej wi´cej okres lat 1980-2000 
i stanowi dalszy ciàg badaƒ procesów decyzyjnych 
w nawigacji morskiej, ale koncentruje si´ g∏ównie na
badaniu procedur zwiàzanych z planowaniem i reali-
zacjà podró˝y w ró˝nych fazach ˝eglugi morskiej. Do
najwa˝niejszych publikacji nale˝y seria podr´czników
rozpoczynajàca si´ od „Nawigacyjne planowanie pod-
ró˝y” (I wyd. 1989), a nast´pnie „Planowanie nawi-
gacji w ˝egludze przybrze˝nej” (I wyd. 1998), „...na
obszarach ograniczonych” (I wyd. 1999) i „... w lo-
dach” (I wyd. 2000 rok) oraz jeden z pierwszych na
Êwiecie podr´czników dotyczàcych systemów map elek-
tronicznych „Mapa elektroniczna w nawigacji morskiej”
(1992), napisany wspólnie z autorem tego tekstu,
uczniem i wychowankiem Jubilata.

Czwarty okres dzia∏alnoÊci badawczej rozpoczà∏ si´
na poczàtku lat 2000 i trwa do chwili obecnej. 
W okresie tym prof. Jurdziƒski nawiàza∏ Êcis∏à wspó∏-
prac´ z zespo∏em prof. Krzysztofa Ko∏owrockiego 
z Katedry Matematyki, zajmujàc si´ modelowaniem
morskich systemów i procesów transportowych. 

W drugim i trzecim (do roku 1991) okresie
badawczym aktywnoÊç publikacyjna prof. Jurdziƒskiego
by∏a szczególnie du˝a. Publikowa∏ artyku∏y i raporty
g∏ównie na ∏amach, nie istniejàcego obecnie, mie-
si´cznika „Technika i Gospodarka Morska”. Sta∏y
kontakt z mi´dzynarodowym morskim „Êrodowiskiem

☛
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decyzyjnym” czyni∏, ˝e nawet skromne notatki Jego
autorstwa cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem, gdy˝
stanowi∏y dla pracowników transportu morskiego
„express informacj´” o Êwiatowych tendencjach w roz-
woju, lub planach rozwoju, ˝eglugi morskiej i jej
otoczenia.

Prof. dr in˝. kpt. ˝. w. Miros∏aw Jurdziƒski cieszy si´
uznaniem Êrodowisk specjalistycznych nie tylko w kraju,
ale i za granicà. Czynnie uczestniczy w 11 stowa-
rzyszeniach naukowych zwiàzanych z nawigacjà i trans-
portem morskim, w tym w 4 zagranicznych, jest
cz∏onkiem rzeczywistym presti˝owego „The Nautical
Institute” w Londynie. Powszechnie znany, cieszy si´
niekwestionowanym autorytetem wÊród kadr akademii
morskich i wy˝szych szkó∏ morskich w Europie i licznych
krajach pozaeuropejskich. Nadal aktywnie uczestniczy
w sesjach Podkomitetu ds. Bezpieczeƒstwa Nawigacji
NAV i twórczo pracuje w zagranicznych stowarzysze-
niach naukowych i zawodowych.

Cz∏onkostwo:
■ cz∏onek Instytutu Nautycznego w Londynie; od 1979

roku (The Nautical Institute), od roku 1984 cz∏onek
rzeczywisty (The Fellow of The Nautical Institute), od
2005 wiceprzewodniczàcy polskiej sekcji Instytutu
(Polish Branch of The Nautical Institute). 

■ cz∏onek Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Morskich od roku 1977 (The International
Maritime Lectures Association). 

■ w latach 1977-1982 przewodniczàcy krajowej sekcji

STW, w latach 1983-2000 przewodniczàcy krajowej
sekcji Podkomitetu Bezpieczeƒstwa ˚eglugi Mi´dzy-
narodowej Organizacji Morskiej (IMO). Wielokrotnie
(1978-1991) delegat Polski w IMCO i IMO. 

■ cz∏onek Zespo∏u Ârodowiskowego Sekcji Podstaw
Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN (od
1996). 

■ cz∏onek Sekcji Nawigacji w Komitecie Geodezji PAN
od 1995 r. – nadal. 

■ cz∏onek komitetu redakcyjnego Annual of Naviga-
tion. 

■ cz∏onek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków
w Gdaƒsku od 1996 r. i nadal.

■ cz∏onek Stowarzyszenia Kapitanów ˚eglugi Wielkiej.
■ przewodniczàcy Towarzystwa Przyjació∏ „Daru

Pomorza” od 2004 r. – nadal.

Wa˝niejsze odznaczenia
Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi (1955), Srebrna Odznaka

Zas∏u˝ony Pracownik Morza (1963), Z∏ota Odznaka
Zas∏u˝ony Pracownik Morza (1969), Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi
(1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980),
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987),
Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000),
honorowa odznaka Zas∏u˝onym Ziemi Gdaƒskiej.

Za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci i osiàgni´cia zawodowe
otrzyma∏ w 2003 roku presti˝owà nagrod´ 21st Century
Award for Achievement Illuminated Diploma of
Honour: Safety of Navigation (2003) International
Biographical Centre Cambridge, England.

Dostojny Jubilacie

W imieniu pracowników, studentów i absolwentów Wydzia∏u Nawigacyjnego oraz wielu Twoich

przyjació∏, sk∏adam Ci serdeczne podzi´kowania za Twój olbrzymi i trwa∏y wk∏ad w rozwój

nawigacji morskiej dla podniesienia bezpieczeƒstwa ˝eglugi. Do∏àczam tak˝e ˝yczenia zdrowia,

abyÊ jak najd∏u˝ej zachowa∏ pe∏nà aktywnoÊç zawodowà, która niech b´dzie pasmem jeszcze

wi´kszych osiàgni´ç i sukcesów ku Twojej pe∏nej satysfakcji, jak te˝ satysfakcji ca∏ego Êrodowiska

morskiego, a w szczególnoÊci Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Adam Weintrit
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Poczàtki „Daru M∏odzie˝y”

Ju˝ w 1974 r. opracowano studium, pod kierunkiem
doc. kpt. ˝. w. Zdzis∏awa Chuchli z Wydzia∏u Nawiga-
cyjnego, dotyczàce za∏o˝eƒ nowego statku. Problemem
oczywiÊcie by∏y pieniàdze. dopiero inicjatywa Lecho-
s∏awa Bara – abs. WM WSM 1972, który na posiedzeniu
ZSMP wystàpi∏ do m∏odzie˝y o sfinansowanie budowy,
zintensyfikowa∏a wp∏aty z kraju i zagranicy, zw∏aszcza
od Polonii, i rozpropagowano kwest´ nast´pcy „Daru
Pomorza”. Szacunkowy koszt budowy 250-300 mln
ówczesnych z∏,  ostatecznie wyniós∏ 541 mln 300 tys.
z∏. Powstanie statku by∏o wsparte poparciem w∏adz
ministerstwa resortowego (Urzàd Gospodarki Morskiej),
rektora WSM w Gdyni prof. dr. kpt.˝.w. Daniela Dudy 
i kpt. ˝. w. Kazimierza Jurkiewicza – komendanta „Daru
Pomorza” w latach 1953-1977 i przewodniczàcego
Spo∏ecznego Komitetu Budowy „Daru M∏odzie˝y” od
grudnia 1981 r.

W Stoczni Gdaƒskiej 4 marca 1981 rozpocz´to budo-
w´, 10 czerwca nadzór armatorski obj´∏a WSM z pro-
rektorem ds. praktyk st. mech. doc. mgr. in˝. Janem
S∏oniewskim, zaÊ 12 listopada Helena Jurkiewiczowa –
˝ona b. komendanta „Daru Pomorza” i ks. Henryk
Jankowski – kapelan „SolidarnoÊci”, dokonali poÊwi´-
cenia jednostki. Stoczniowcy pod kierunkiem projek-
tanta mgr in˝. Zygmunta Chorenia przystàpili do
dalszych prac, wstrzymanych wprowadzeniem stanu
wojennego 13 grudnia 1981 r., ale ju˝ 4 stycznia 1982
r. wznowiono dzia∏alnoÊç. 

23 maja 1982 r. w próbnym rejsie dowodzi∏ kpt. ˝. w.
in˝. Leszek Wiktorowicz, a 1 lipca podpisano protokó∏
zdawczo-odbiorczy: ze strony WSM – prorektor ds.
praktyk Jan S∏oniewski, zast´pcà by∏ dziekan WN kpt. ̋ . w.
doc. Zdzis∏aw Chuchla i 5 osób, a ze Stoczni Gdaƒskiej

– in˝. Mieczys∏aw Gwiazda. Ogólny koszt znacznie
przewy˝szy∏ wp∏aty na rzecz ˝aglowca –210 mln z∏,
wówczas PLO do∏o˝y∏y ponad 300 mln z∏ jako kredyt
dla WSM. 

4 lipca 1982 uroczyÊcie podniesiono bander´, zaÊ
kpt. ˝. w. Tadeusz Olechnowicz zosta∏ pierwszym ko-
mendantem.

10 lipca 1982 r. ˝aglowiec wyp∏ynà∏ w podró˝,
uczestniczàc w Operacji ˚agiel`82. Te Êwiatowe regaty,
z udzia∏em ponad 70 jednostek, mia∏y byç „próbà
morskà” dla kunsztu nawigacji kapitana i za∏ogi i sa-
mego wyposa˝enia statku. Za∏og´ stanowili: kpt. ˝. w.
Tadeusz Olechnowicz – komendant, kpt. ˝. w. Miros∏aw
¸ukawski – st. oficer, in˝. st.mech. Karol Kumala, kpt. ˝.
w. in˝. Leszek Wiktorowicz – kierownik nauk, Bronis∏aw
Walczak – I oficer, Henryk Âniegocki – II oficer, III
oficerowie – Ryszard Ignatowicz i Bogus∏aw Sadkowski,
Stanis∏aw Raczyƒski – intendent, Brunon Klamrowski –
ochmistrz, Wojciech R´kawek – radiooficer i dr Stefan
Baranowicz – lekarz, Grzegorz Koƒczak – II mechanik,
Krzysztof Korwat – III mechanik, Stanis∏aw Freliga – 
I elektryk, 4 asystenci pok∏adowi, 1 maszynowy, 1 elek-
tryk, za∏oga marynarska z „Daru Pomorza”: Feliks
Janicki – motorzysta, Tadeusz Popiel – st. bosman,
Bonifacy Jaromowski, Stefan Kadela i Pawe∏ Kotowski –
bosmani, Leon Janicki – cieÊla, Józef Sajnaga – kucharz,
Adam Krakós – piekarz, Wojciech Wieteska – piel´g-
niarz, Kazimierz Dopke i Micha∏ Liberski – stewardzi,
wyk∏adowca mgr Witold W∏odarczyk  oraz 144 studen-
tów, g∏ównie z Wydzia∏u Nawigacyjnego. Pop∏yn´li
równie˝ in˝ynierowie gwarancyjni ze Stoczni Gdaƒskiej:
Zygmunt Choreƒ i Andrzej ˚ukowski oraz reprezentacja
mediów regionalnych i krajowych: Marek Czasnojç,
Micha∏ Dàbrowski, Zenon Gralak, fotoreporterzy:
Krzysztof Kalukin i Krzysztof Kamiƒski, Andrzej
Lewandowski, Bogdan Sienkiewicz (red. „Latajàcego
Holendra” TV Gdaƒsk), Sergiusz Sprudin (WFD), Zbig-
niew Urbanyi i dr Jerzy Wadowski („Morze”).

Rejs trwa∏ od 10 VII do 6 IX 1982, z zawini´ciem do:
Rostocku (12 lipca), start w Falmouth – do Lizbony 
(I etap regat). Komendant wybra∏ drog´ na Zachód,
przez Atlantyk, jako optymalnà, p∏ynàc z pr´dkoÊcià
13,5 w´z∏ów. Wówczas dr S. Baranowicz udzieli∏
fachowej pomocy oficerowi z „Peter von Danzig” –
Maxowi Heinemannowi, przekazanemu na  portugalski
okr´t „Castilia”. Mimo straty 50 mil morskich, „Dar”
zajà∏ drugie miejsce, a kapitan Olechnowicz otrzyma∏
replik´ astrolabium z 1555 r. Po postoju w Lizbonie, od

D∏ugoletnia eksploatacja „Daru Pomorza” sk∏ania∏a do wszcz´cia staraƒ o budow´ nast´pcy,
mimo opinii, i˝ „drugi w sztafecie” mo˝e jeszcze s∏u˝yç na morzu wiele lat. W∏adze resortowego

ministerstwa i WSM w Gdyni z rektorem Danielem Dudà na czele planowa∏y zastàpiç Bia∏à
Fregat´ nowoczesnym ˝aglowcem.

KARTKA Z HISTORII

Kpt. ˝.w. 
Tadeusz Olechnowicz
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2 do 7 sierpnia, w sztormie 9 st. Beauforta, pop∏yni´to
do Vigo (10-14.08) i w kolejny etap do Southampton.
Po przeliczeniu wyników statek zajà∏ 1 miejsce w tym
etapie, otrzymujàc od ksi´˝niczki Aleksandry styli-
zowanego or∏a jako nagrod´, zaÊ fregat´ zwiedzi∏o
ponad 100 000 osób. Wówczas, po rozegranym meczu
pi∏ki no˝nej, zapoczàtkowano tradycj´ kolekcji
s∏u˝bowych nakryç g∏owy, eksponowanych w salonie
komendanta, powi´kszanych w kolejnych podró˝ach o
kolejne trofea. Ostatni etap, z Cowes do Bremerhaven,
poprzedzi∏a parada ˝aglowców na wodach Solent. 

Od 28 do 31 sierpnia, podczas postoju w NRF,
burmistrz miasta wyda∏ uroczyste przyj´cie, a  ˝aglowiec
odwiedzi∏a liczna grupa dziennikarzy, którzy nadali
„Darowi” przydomki: „Ânie˝nobia∏a pi´knoÊç”, „M∏oda
Królowa Oceanów”, „Gwiazda Regat 1982” i „Fregata
˚eglujàca dla Polski”. 8 wrzeÊnia powróci∏ do Gdyni,
witany przez Jerzego Korzonka – ministra UGM, rektora
WSM w Gdyni  W. Rymarza i prof. dr kpt. ˝. w. Alek-
sandra Walczaka z WSM Szczecin, pracowników uczelni
i gdynian. 

W swoim dzienniku T. Olechnowicz tak zanotowa∏ wra-
˝enia z udzia∏u w 1 rejsie  zapisem z 5 wrzeÊnia 1982:
„OcenialiÊmy statek z technicznego punktu widzenia.
Wyszed∏em od fregat i mego sposobu przygotowywania
si´ do nich. Statek, za∏oga (studenci i za∏oga sta∏a),
komendant. Tym razem zagra∏y wszystkie trzy elemen-
ty. Statek wypad∏ bardzo dobrze. szczególnie na etapie
Falmouth-Lizbona. Na etapie Vigo-Southampton mieliÊ-
my drobne  k∏opoty z ˝aglami i byliÊmy bez sprawnie
dzia∏ajàcego logu. Log, szczególnie podczas regat, jest
bardzo wa˝nym instrumentem. Statek wymaga
radykalnego przerobienia stanowiska dowodzenia”.  

Kolejne lata eksploatacji statku sukcesy w mi´dzyna-
rodowych zawodach ˝eglarskich, dokonania za∏ogi 
i komendantów, zw∏aszcza wieloletniego kpt. ˝. w. in˝.
Leszka Wiktorowicza, dowodzàcego statkiem w naj-
d∏u˝szych podró˝ach, Êwiadczà, i˝ „Dar M∏odzie˝y”
pe∏ni∏ i pe∏ni godnie rol´ ambasadora Polski na morzu.

dr Witold Parteka 
Pracownia Historii KEiZ

„Ksi´gi Floty Ojczystej” 
(1993-2010)

W 1993 r. rozpocz´to edycj´ ksià˝ek pod patronatem
rektora WSM w Gdyni prof. dr. hab. in˝. Józefa Liso-
wskiego i z inspiracji dr Jana Kazimierza Sawickiego –
kierownika Pracowni Historii Wy˝szej Szko∏y Morskiej 
w Gdyni. RównoczeÊnie utworzono Fundusz Floty
Ojczystej w celu promocji ksià˝ek morskich i piel´gno-
wania osiàgni´ç ludzi morza. By∏o to zwiàzane z czasem
niesprzyjajàcym edycji ksià˝ek morskich wskutek likwi-
dacji, lub zmniejszenia produkcji, wielu oficyn wydaw-
niczych (m.in. Wydawnictwa Morskiego). Cele zaini-
cjowania tej serii tak przedstawi∏ J. K. Sawicki: „Ksià˝ki
wywodzàce si´ z kr´gów marynarskich, oficerskich czy
kapitaƒskich zostawiajà na làdzie zbyt nik∏y Êlad tego,
co kadra morska prze˝y∏a i dokona∏a pod w∏asnà i obcà
banderà, wiedzy tej nie zastàpià publikacje dzienni-
karzy ani historyków. Wspomnienia, reporta˝e i dzien-
niki podró˝y... wzbogacajà kultur´ narodowà w morskà
tradycj´. Dajà nast´pnym pokoleniom przes∏anie o mi-
nionym czasie, ludziach i statkach”.

Redaktorami serii, poza naczelnym i autorem wi´k-
szoÊci przedmów J. K. Sawickim, byli od tomu 1 do 9
(poza tomem czwartym): kpt. ˝. w. Józef Mi∏ob´dzki, st.
mech. Lech Rezler, w 3 – kpt. ˝. w. RoÊcis∏aw
Choynowski. Dominowa∏y cztery nurty tematyczne:
wspomnienia kadry morskiej z XIX i XX wieku, autobio-
grafie i biografie wybitnych osób w dziejach morskich
Polski (wyk∏adowcy szkó∏ morskich, oficerowie i mary-
narze floty polskiej, in˝. budowy okr´tów), monografie
dotyczàce wybranych zagadnieƒ historii floty handlo-
wej i ∏owczej, przemys∏u okr´towego. Opublikowano
tomy dokumentacyjne z dziejów morskich kraju: arma-
torów, okr´tów i statków, odbudowy i zmian w portach
polskich po 1920 r. , zw∏aszcza ratownictwa i statków
oraz kultywowania tradycji morskich. WartoÊciowe sà:
wspomnienia oficerów i marynarzy floty handlowej 
i wojennej, za∏óg statków szkolnych: „Dar Pomorza” 
i „Lwów” oraz absolwentów, g∏ównie Wydzia∏u Nawi-
gacyjnego PSM, dotyczàce lat pracy, nauki teoretycznej 

W tym roku zakoƒczy∏a 17-letnià dzia∏alnoÊç Pracownia Historii Akademii Morskiej. 
W ramach „Ksiàg Floty Ojczystej” do 2010 ukaza∏o si´ 37 tytu∏ów – jest to najd∏u˝sza 

w polskim piÊmiennictwie morskim seria wydawnicza.

☛
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i praktycznej w szkole. Sà to ksià˝ki autorstwa m.in.: 
W. Korabiewicza, W. Urbanowicza, M. Stankiewicza, 
R. PoÊpieszyƒskiego, Z. Batki, R. Pietraszka, D. Dudy 
i Z. Urbany’ego, D. i A. Dancewiczów (najbli˝sza rodzina
kpt. ˝. w. Tadeusza Zió∏kowskiego), T. Meissnera i W.
Czappa. Obejmujà one okres od koƒca XIX wieku a˝ do
wspó∏czesnoÊci. 

Szczególnà ksià˝kà sà wspomnienia kpt. ˝. w.
Zygmunta Batki „¸askawe oceany”(t. 9), w której autor
przedstawia swojà drog´ morskà od ucznia, absolwenta
PSM do kolejnych awansów w PMH, prac´ we flocie
polskiej i obcej. Wydano te˝ tom autorstwa H. Spigar-
skiego (t. 33 pt. „Z g∏´bokiego làdu nad morze. Józef

Andrzej Lisowski. Biografia”, Gdynia 2009), b´dàcy
pierwszà próbà zapisu ˝ycia zawodowego wielolet-
niego rektora WSM i AM w Gdyni, wyk∏adowcy
akademickiego i autora licznych publikacji. 

Dotychczas wydane ksià˝ki dostarczajà odbiorcom
wiedzy zarówno fachowej, wynik∏ej z pracy zawodowej
autorów, dba∏oÊci o kadr´ morskà, kultywowania
tradycji morskich. Nale˝y ˝yczyç prof. J. K. Sawickiemu
zdrowia i energii do opracowania i wydania kolejnych
tomów w tej serii edytorskiej, mimo przejÊcia na
emerytur´. 

dr Witold Parteka 

☛
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W roku 2010 nak∏adem uczelnianej oficyny wydawniczej
ukaza∏y si´ nast´pujàce nowe pozycje:

■ Jerzy Chramiec „Liniowe elementy i uk∏ady
mikrofalowe”
Skrypt stanowi podstawowà pomoc dydaktycznà w naucza-

niu takich przedmiotów, jak elementy i uk∏ady bardzo wyso-
kich cz´stotliwoÊci oraz liniowe i pasywne uk∏ady mikrofalowe
w systemach telekomunikacyjnych, prowadzonych na Wy-
dziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Stanowi
bogatà podstaw´ tematycznà do çwiczeƒ i projektów z zakresu
komputerowych symulacji uk∏adów mikrofalowych oraz
pomoc w odniesieniu do licznych przedmiotów powiàzanych
z wykorzystaniem mikrofal. Ze wzgl´du na brak na krajowym
rynku wydawniczym aktualnych pozycji z zakresu liniowych
uk∏adów mikrofalowych, publikacja mo˝e byç wykorzysty-
wana tak˝e na innych uczelniach technicznych.

■ Witold J. Stepowicz „Zadania z elementów 
pó∏przewodnikowych”
Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydzia∏u Elek-

trycznego Akademii Morskiej w Gdyni, kierunku elektronika 
i telekomunikacja. Stanowi drugie, poprawione wydanie
wersji elektronicznej, umieszczonej na serwerze Katedry Elek-
troniki Morskiej AM w Gdyni w 2004 r. Zawiera ponad 80
zadaƒ z rozwiàzaniami, podzielonych na rozdzia∏y, a dotyczà-
cych: w∏aÊciwoÊci materia∏ów pó∏przewodnikowych, diod
pó∏przewodnikowych, tranzystorów bipolarnych oraz polo-
wych i innych elementów pó∏przewodnikowych.

■ Andrzej M∏ynarczak „Mechanizmy i urzàdzenia 
okr´towe. åwiczenia laboratoryjne”
Ksià˝ka zawiera niezb´dne wiadomoÊci do wykonania

çwiczeƒ z przedmiotu mechanizmy i urzàdzenia okr´towe.
Przeznaczona jest dla studentów Wydzia∏u Mechanicznego 
i Elektrycznego AM w Gdyni, mogà z niej korzystaç równie˝
s∏uchacze kursów kwalifikacyjnych dla oficerów mechaników
ró˝nych stopni. Sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów, podzielonych
na cz´Êç teoretycznà – wprowadzenie do çwiczeƒ oraz cz´Êç
praktycznà – çwiczenia. Na koƒcu ka˝dego rozdzia∏u znajdujà
si´ pytania i zadania majàce na celu sprawdzenie stopnia
opanowania wiedzy przez studenta. Ksià˝ka napisana jest 
w bardzo przyst´pny sposób. Dodatkowà jej zaletà jest mo˝li-
woÊç wpisywania wyników z çwiczeƒ bezpoÊrednio do tabel
zamieszczonych w podr´czniku.

■ Witold Gierusz „Laboratorium podstaw automatyki”
Skrypt rozszerza wiedz´ z zakresu podstaw automatyki,

skupiajàc si´ g∏ównie na cz´Êci çwiczeniowej, majàcej umo˝li-
wiç studentom samodzielne zrealizowanie wybranych zadaƒ.
W zwiàzku z tym zamieszczono w nim pe∏ne instrukcje
çwiczeniowe w ramach ka˝dego çwiczenia laboratoryjnego.
Skrypt sk∏ada si´ z 10 instrukcji, m.in. z krótkiego przewodnika
po programie Matlab/Simulink, zawiera tak˝e za∏àczniki oraz
obszernà bibliografi´ publikacji zwiàzanych zarówno z wyk-
∏adami, jak i z laboratorium podstaw automatyki.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
WYDAWNICTWA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

2 0 1 0



■ Monika Brzózka, Hanna Kruk „Makroekonomia –
podstawy i zadania”
Publikacja obejmuje tematyk´ zaj´ç z makroekonomii na

Wydziale Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa Akademii
Morskiej w Gdyni. Omówiono w niej podstawowe zagadnie-
nia teoretyczne oraz zaproponowano zadania z rozwiàzaniami.
W kilku rozdzia∏ach przedstawiono m.in. g∏ówne nurty 
w teorii ekonomii, PKB i sposób jego liczenia, systemy: finan-
sowy i bankowy paƒstwa, a tak˝e omówiono procesy inflacji,
bezrobocia oraz cykl koniunkturalny. Skrypt stanowi niezb´d-
ne dla studenta kompendium wiedzy z zakresu makroeko-
nomii.

WZNOWIENIA POSZERZONE I UAKTUALNIONE:

■ Praca zbiorowa pod red. Jerzego Czermiƒskiego
„Pe∏nomocnik jakoÊci”
Dwutomowa publikacja poÊwi´cona zagadnieniom rozwoju

polskich przedsi´biorstw w aspekcie produkcji wyrobów
nowoczesnych, o coraz wy˝szej jakoÊci. Szczególnie du˝o
miejsca zajmuje omówienie powiàzaƒ mi´dzy funkcjonujàcym
w przedsi´biorstwie systemem zarzàdzania jakoÊcià a proce-
sami tam zachodzàcymi, b´dàce jednoczeÊnie próbà identy-
fikacji tych relacji. W cz´Êci I omówione sà tematy dotyczàce
norm ISO, zagadnienia prawne, organizacja dzia∏aƒ jakoÊ-
ciowych oraz funkcja pe∏nomocnika, dokumentowanie
systemu i metod doskonalenia jakoÊci, a tak˝e znaczenie
metrologii w zarzàdzaniu jakoÊcià. Cz´Êç II zawiera zagad-
nienia zwiàzane z zarzàdzaniem danymi dotyczàcymi jakoÊci,
umiej´tnoÊciami spo∏ecznymi pe∏nomocnika jakoÊci, zasto-
sowaniem metod statystycznych, promocjà jakoÊci itp.
Walorem publikacji jest wprowadzenie angielskoj´zycznej
terminologii dotyczàcej zarzàdzania jakoÊcià.

■ Miros∏aw H. Koziƒski „Morskie prawo publiczne”
Czwarte wydanie podr´cznika akademickiego (poprzednie

wydania: 1997, 2002, 2003) jest poprawione i poszerzone 
o nowy rozdzia∏, w którym zawarto uwagi na temat wp∏ywu
prawa europejskiego na morskie prawo publiczne. W aneksie
zamieszczono wybrane akty prawa unijnego, g∏ównie z zak-
resu bezpieczeƒstwa morskiego. Praca uwzgl´dnia stan
prawny na dzieƒ 1.03.2010 r. 

■ Marzenna Popek „Towary niebezpieczne w transporcie
morskim”
Autorka w sposób bardzo przyst´pny opisuje kryteria, jakie

muszà spe∏niaç towary uznawane za niebezpieczne i warunki,
w jakich powinny byç przewo˝one drogà morskà. Powo∏uje si´
przy tym na prawo mi´dzynarodowe. W skrypcie zamiesz-
czone sà równie˝ wzory nalepek poszczególnych klas i podklas
towarów niebezpiecznych. W suplemencie znajduje si´
autorska instrukcja objaÊniajàca, jak korzystaç z kodeksu
IMDG.

Beata Gniadowicz
Dzia∏ Wydawnictw
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Praktyka na „Darze M∏odzie˝y”

Jadàc na statek, spodziewa∏am si´ czegoÊ w rodzaju
„obozu przetrwania”, jednak na miejscu pozytywnie si´
rozczarowa∏am. Od razu po wejÊciu na pok∏ad zajà∏ si´
nami przesympatyczny intendent pan Ryszard Kwiat-
kowski. Dosta∏yÊmy w∏asny numer identyfikacyjny 
i Êrodki ratunkowe oraz dwuosobowà kabin´ w dziale
oficerskim do swojej dyspozycji. Pierwszego dnia po
zaokr´towaniu wybra∏yÊmy si´ na spacer po Amsterdamie
– mieÊcie kana∏ów, tysiàca rowerów, wàskich domów,
ale przede wszystkim z wszech stron uderzajàcego
liberalizmu i tolerancji zwiàzanej z mo˝liwoÊcià kupna
marihuany w tzw. coffe shopach czy legalnej prostytucji
na s∏ynnej Red Light District. 

We wrzeÊniowym rejsie uczestniczy∏o 107 studentów,
którzy podzieleni byli na trzy wachty. Ka˝da liczy∏a
Êrednio 35 osób: 21 z Wydzia∏u Nawigacyjnego, 6 
z Elektrycznego i 8 studentów z Afryki. Na morzu prak-
tykanci pe∏nili wachty regularne (2 x 4 godziny) oraz
rotacyjne, czyli tzw. wachty angielskie. Natomiast w por-
tach obowiàzywa∏y dobówki. Ka˝da wachta odpowie-
dzialna by∏a za swój maszt. I tak wachta I za fokmaszt,
II – grotmaszt i III – krojcmaszt. My równie˝ nie mog-
∏yÊmy odpuÊciç sobie wejÊcia na maszt. Strach, satys-
fakcja i pi´kne widoki, tak mo˝na w jednym zdaniu
okreÊliç emocje zwiàzane ze „zdobyciem” masztu. 

Nasz dzieƒ powszedni ró˝ni∏ si´ od dnia pozosta∏ych
praktykantów. Jako asystentki intendenta nie pe∏ni∏yÊ-
my wacht, a w czasie manewrów czy alarmów do ˝agli
koncentrowa∏yÊmy si´ na robieniu zdj´ç naszym kole-
gom. Wstawa∏yÊmy na uroczyste podniesienie bandery
o godzinie 8:00. Potem marsz na Êniadanie i do biura.
Tam zajmowa∏yÊmy si´ g∏ównie przygotowywaniem
dokumentów do odpraw celnych i granicznych oraz
prowadzeniem ró˝nego rodzaju dokumentacji statko-
wej, mi´dzy innymi dotyczàcej kadry Dzia∏u Hotelo-
wego, rozliczeƒ finansowych, w tym równie˝ reprezen-
tacji kapitana oraz zwiàzanych z gospodarkà ˝ywie-
niowà. Uzupe∏nia∏yÊmy tak˝e ksià˝eczki ˝eglarskie prak-
tykantów i przeprowadzi∏yÊmy inwentaryzacj´ magazynu
z rzeczami przeznaczonymi do sprzeda˝y w portach. 

Dzieƒ na „Darze” wyznacza∏y posi∏ki. 4 godziny po
Êniadaniu przychodzi∏ czas na obiad, potem o 16:00
ciastka, kolacja oko∏o 17:00 i nocne porcje. W niedziele
i Êwi´ta o 11:00 rozdawano lody. Bardzo ∏atwo mo˝na
by∏o „zdobyç” dodatkowe kilogramy. Po pracy czas sp´-
dza∏yÊmy g∏ównie na oglàdaniu filmów. Dzi´ki ciàg∏ym
wymianom mi´dzy studentami repertuar nigdy si´ nie
powtarza∏. Jednak najpi´kniejsze chwile przychodzi∏y
póênym wieczorem, a w∏aÊciwie w nocy, gdy k∏ad∏yÊmy

si´ na pok∏adzie statku i wpatrywa∏yÊmy w usiane
gwiazdami niebo. Niczym nieograniczona przestrzeƒ,
szum fal i lekkie ko∏ysanie tworzy∏y idealne warunki do
refleksji. Tego swoistego dialogu z naturà nie móg∏
zak∏óciç dzwonek telefonu, poniewa˝ na otwartym
morzu nie ma zasi´gu. O tym, ˝e nie jesteÊmy sami,
przypomina∏ jedynie przelatujàcy co jakiÊ czas samolot. 

Nie zawsze jednak by∏o tak pi´knie i kolorowo. 
W czasie sztormu nawet podstawowe czynnoÊci jak na
przyk∏ad prysznic, stawa∏y si´ nie lada wyzwaniem.
Wsz´dzie rozchodzi∏y si´ odg∏osy spadajàcych, mimo
zabezpieczeƒ, sprz´tów. Najgorzej by∏o na pentrze czy
w mesie ... dojÊcie do stolika z pe∏nym talerzem zupy
wymaga∏o niema∏ej gimnastyki. Jedzenie w takich
warunkach tak˝e nie nale˝a∏o do ∏atwych. Co prawda,
nie m´czy∏a mnie choroba morska, ale uczucie sennoÊci,
przesuwajàce si´ z jednej strony na drugà i z powrotem
dokumenty czy trzaskajàce drzwiczki od szafek utrud-
nia∏y nawet nam prac´ w biurze. 

U wybrze˝y Hiszpanii odby∏a si´ kàpiel w zatoce.
Ch´tni skakali z pok∏adu statku do wody, a nad ich
bezpieczeƒstwem czuwali ratownicy z p∏ywajàcej obok
∏odzi. Pozytywnych emocji dostarczy∏ równie˝ wyÊwiet-
lony na jednym z ˝agli film w drodze powrotnej do
Gdyni. Tak˝e wra˝eƒ nie brakowa∏o. 

Co by si´ nie dzia∏o, z pewnoÊcià nie mo˝na powie-
dzieç, ˝e podczas rejsu by∏o nudno. Zadba∏ o to sam
komendant statku Artur Król. Ju˝ w drodze z Amster-
damu do Santanderu zosta∏y przeprowadzone zawody
mi´dzywachtowe, w których studenci konkurowali ze
sobà w 10 dyscyplinach, jak na przyk∏ad przeciàganie
liny, bieg z przeszkodami, picie wody na czas czy rzut
rzutkà przez ko∏o ratunkowe. 

Poznawanie obcej kultury w portach to z pewnoÊcià
kolejna du˝a zaleta praktyk na „Darze”. A i na samym
statku spotkaç mo˝na ca∏à gam´ osobowoÊci. Bardzo
wa˝na jest praca zespo∏owa, a podczas rejsu ma si´
Êwietnà okazj´ na sprawdzenie siebie w tej „morskiej”
rzeczywistoÊci. 

Dzi´ki praktyce na „Darze M∏odzie˝y” dowiedzia∏am
si´, jak wyglàda ˝ycie na statku. Zdoby∏am doÊwiad-
czenie w pracy na stanowisku asystentki intendenta, 
ale przede wszystkim prze˝y∏am niezwyk∏à przygod´.
W tym miejscu chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim,
dzi´ki którym mog∏am odbyç t´ jedynà w swoim
rodzaju praktyk´. 

Luiza Grzonka
V OUTH

28 sierpnia wraz z kole˝ankà z roku Paulinà, studentami Wydzia∏u Elektrycznego i studentami 
z Afryki, lekarzem oraz kilkoma wyk∏adowcami, zabraliÊmy si´ w podró˝ autokarem 

do Amsterdamu, gdzie czeka∏ na nas „Dar M∏odzie˝y”.

STUDENCKIE WSPOMNIENIA
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VII Zjazd Absolwentów 

Msz´ Êw. w intencji nauczycieli, pracowników, za∏ogi
statku szkolnego oraz uczniów i absolwentów odprawi∏
ojciec redemptorysta, duszpasterz ludzi morza ks. Edward
Pracz. W spotkaniu uczestniczy∏o kilkadziesiat osób,
ponad 40 absolwentów oraz zaproszeni goÊcie: kpt. ˝. w.
prof. dr Daniel Duda, kpt. ˝. w. Bohdan Kryspin, red.
Henryk Spigarski, dr Witold Parteka, red. Andrzej Sitek.

Bardzo wartoÊciowa by∏a wystawa Liceum Morskie 
w Gdyni. P∏ywajàca szko∏a na m/s „Edward Dembowski”,
w opracowaniu Jerzego Brodowskiego. Zaprezentowa-
no na niej ró˝norodnà dokumentacj´ z lat funkcjono-
wania szko∏y (1973-1985): kroniki szkolne, pisma do
dyrekcji szko∏y skierowane z resortowego Ministerstwa
˚eglugi, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,
Urz´du Gospodarki Morskiej oraz kooperujàcych przed-
si´biorstw gospodarki morskiej, zw∏aszcza organizacji
praktyk uczniowskich (armatorzy, stocznie, porty itd.)

oraz ró˝norodnà osobowà dokumentacj´ pracowników
szko∏y, zw∏aszcza mgr. in˝. Edwarda Gilla – pierwszego
dyrektora (1973-1975) oraz uczniów i absolwentów
(Êwiadectwa szkolne, dyplomy, zaÊwiadczenia, dzien-
niki lekcyjne i praktyk). Zaprezentowano równie˝
bogate archiwum fotograficzne, zarówno zdj´ç z lat
istnienia szko∏y i poszczególnych roczników, jak 
i z kilku zjazdów absolwenckich, poczàwszy od pier-
wszego.

Piszàcy te s∏owa wyg∏osi∏ odczyt pt. 90-lecie szkol-
nictwa morskiego w Polsce, akcentujàc kolejne etapy,
zmiany w modelu edukacji oraz  wybrane postacie
najbardziej zas∏u˝one w organizacji i rozwoju szkó∏
morskich w kraju (Tczew, Gdynia, Szczecin) oraz szkole-
nia na kursach w okresie II wojny Êwiatowej w Wielkiej
Brytanii. Przedstawi∏ dokonania rektorów Wy˝szej
Szko∏y Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni (1968-

14 sierpnia 2010 r. w auli im. T. Meissnera w AM w Gdyni odby∏ si´ kolejny zjazd uczniów tej
szko∏y, zorganizowany przez Jerzego Brodowskiego – absolwenta z 1977 r. Pierwszy odby∏ si´ 

8 sierpnia 1998 r., w 25-lecie istnienia Liceum Morskiego w Gdyni.

LICEUM MORSKIE W GDYNI

Wspólna fotografia uczestników zjazdu absolwentów przed frontonem gmachu g∏ównego uczelni. Fot. Cezary Spigarski
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2010). Omówi∏ pokrótce najwa˝niejsze statki szkolne:
„Lwów”, „Kopernik”, „Dar Pomorza”, „Jan Turlejski”,
„Dar M∏odzie˝y”, „Antoni Garnuszewski” i „Horyzont II”
oraz statki instrumentalne: „Horyzont” i „Zenit”. Ze
wzgl´du na uczestników, zaprezentowa∏ te˝ sylwetki
wybranych dyrektorów LM, b´dàcych absolwentami
szkó∏ morskich Gdyni i Szczecina oraz kursów wojen-
nych dla oficerów PMH w Wielkiej Brytanii. Byli to 
kpt. ˝. w.: Stefan Baczewski (31.08.1977-16.06.1981),
Tadeusz Kalicki (maj 1974-01.08.1975), Longin Rzeê-
niczak (31.08.1981-17.06.1983) i Wojciech Zaczek
(1.08.1975-10.08.1976) . 

Prof. dr kpt. ˝. w. Daniel Duda przywo∏a∏ poczàtki
organizacji i lata funkcjonowania Liceum Morskiego,
jego pomoc i wspó∏prac´ z dyrektorami LM w okresie
pe∏nienia funkcji rektora WSM (1972-1981). Podkresli∏
zw∏aszcza kontakty z Edwardem Gillem – pierwszym
dyrektorem i mgr. Mieczys∏awem Jurewiczem – wizyta-
torem z PLO, dyrektorem PSM w Gdyni (1949-1967).

Jerzy Brodowski przedstawi∏ najwa˝niejsze wyda-
rzenia z dziejów morskich Polski na przestrzeni wieków,
zaÊ w koƒcowych s∏owach zaapelowa∏ o kultywowanie
tradycji morskich oraz wspó∏prac´ absolwentów z Dusz-
pasterstwem Ludzi Morza w Gdyni i o. Edwardem
Praczem. Zjazd zakoƒczy∏a prelekcja red. Andrzeja Sitka
o harcerstwie w Gdyni w XX wieku.

Koƒcowym akcentem uroczystoÊci by∏a wspólna
fotografia uczestników przed frontonem gmachu
g∏ównego uczelni, wykonana przez Cezarego Spigar-

skiego. W popo∏udniowej porze udano si´ do klubu
„Pok∏ad”, której w∏aÊcicielem jest absolwent LM –
S∏awomir ¸uba.

Nale˝y pogratulowaç organizacji i energii Jerzemu
Brodowskiemu i ˝yczyç obchodów dalszych rocznic 
w kole˝eƒskim gronie.

dr Witold Parteka
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Wystawa Liceum Morskie w Gdyni. P∏ywajàca szko∏a na m/s „Edward Dembowski”, opracowana przez Jerzego Brodowskiego.

Jerzy Brodowski i duszpasterz ludzi morza ks. Edward Pracz.
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Stoczniowiec spod ˝agli

Wysiadam przed typowym gomu∏kowskim wie˝ow-
cem. Windà na 4-te pi´tro. Dzwonek. Dwa pokoje,
typowa dla tamtych czasów ciemna kuchnia. Jestem 
w mieszkaniu cz∏owieka, który prawie ca∏e swoje ˝ycie
poÊwi´ci∏ dwom ̋ aglowcom: „Darowi Pomorza” i „Daro-
wi M∏odzie˝y”. Nie tam, ˝eby jako kapitan czy inny
oficer, ba, nie by∏ nawet praktykantem czy uczniem.
Kazimierz Dopke – cz∏owiek, o którym dzisiaj pisz´ –
przyszed∏ do pracy w Paƒstwowej Szkole Morskiej 
w 1963 roku, zaraz po zawodówce, gdzie wykszta∏ci∏
si´ na mechanika samochodowego i po wojsku, gdzie
by∏ m. in. czo∏gistà. W PSM-ce by∏o kilka samochodów
i tylko on jeden. Jeêdzi∏ wi´c, w zale˝noÊci od potrzeb,
od osobówki do ci´˝arówki. A˝ tu nagle w 1971 roku
dyrektor Jurewicz mówi mu tak: 

– Pakuj, Kaziu, manatki, idziesz na „Dar Pomorza”.
Zameldowa∏ si´ u intendenta, ten wskaza∏ mu

lichutkie miejsce do spania, zwane dumnie kojà, i kuch-
ni´ jako miejsce pracy. Szef kuchni, s∏ynny Józek Sajnaja,
z kolei szczot´, wiadro i zakres robót. Do niedawna na
ka˝dym statku by∏a najni˝sza w statkowej hierarchii
funkcja bajcooka czy jarzynowego. Praw teoretycznie
˝adnych, a roboty za wszystkich. Ale nic to. Czas mija∏.
˚aglowiec nakr´ca∏ mile. A˝ przyszed∏ czas, gdy Kazia

przeniesiono z kuchni na „salony” za∏ogowe na stewar-
da. W porównaniu z poprzednim stanowiskiem, tu
móg∏ o sobie spokojnie powiedzieç, ˝e jest „panisko”. 

W drugiej po∏owie lat 70. Kazio Dopke „skuma∏” si´
bli˝ej z ówczesnym starszym bosmanem Antkiem
Ba∏dowskim, który w wolnych chwilach struga∏ okr´ciki
i wk∏ada∏ je do butelek. A strzeg∏ tajemnicy ogromnie.
A˝ kiedyÊ po pobycie w Santa Cruz na Teneryfie i po
opró˝nieniu sporej iloÊci s∏ynnego koniaku 501,
bosman Antoni wtajemniczy∏ Kazia w arkana robótek
„statki w butelce”.

KiedyÊ  by∏a to sztuka wykonywana przez marynarzy
na starych ˝aglowcach, z czasem zapomniana i zanie-
chana, bo i czasu wolnego coraz mniej, i brak tej
niesamowitej cierpliwoÊci, a i z butelkami doskonale
nadajàcymi si´ do tej marynarskiej sztuki trudniej coraz
trudniej. Ale Kaziu Dopke z∏apa∏ bakcyla budowniczego
statków ˝aglowych w butelkach i ju˝ nie odpuÊci∏. Jego
s∏awa w portach by∏a coraz szersza. Dosz∏o do tego, ˝e
na statek przychodzili goÊcie, którzy nie pytali o komen-
danta czy innego statkowego VIP-a, tylko o tego gentle-
mana co to statki w butelkach buduje. Jednym w pre-
zencie, innym za walut´ wymienialnà, a s∏awa i drobny
interesik jakoÊ si´ kr´ci∏y. Gdyby ci, których swojà
budowà wprawia∏ w zachwyt, widzieli, w jakich
warunkach na „Darze Pomorza” powstajà te wspania∏e
dzie∏ka, bardzo by si´ dziwili. GdzieÊ na dziobie w ma-
lutkiej „kapciorce”, pomi´dzy kotwicà i magazynem 
z linami. Ale on cieszy∏ si´, ˝e mo˝e budowaç te swoje
stateczki w butelkach. W mi´dzyczasie awansowa∏ na
starszego stewarda i obs∏ugiwa∏ ju˝ specjalnych goÊci,
jacy cz´sto bywali na pok∏adowych rautach fregaty. 
W zwiàzku z tym uzyska∏ te˝ dost´p do odpowiednich
butelek,  niezb´dnych do dalszego prowadzenia swojej
ma∏ej stoczniowej produkcji.

O Kaziu nie zapomnieli budowniczowie „Daru M∏o-
dzie˝y” i zrobili mu niewielkà wprawdzie, ale

ustawnà pracowni´ modelarskà, aby jego stare
marynarskie hobby mog∏o si´ dalej si´ rozwijaç.

Znowu setki mil pod ˝aglami, morza,
oceany, kraje i kontynenty. By∏ Horn 

Trolejbus nr 25 wiezie mnie w stron´ Chyloni. Po prawej stronie mijam perony dworca
g∏ównego, dalej Grabówek, a po lewej stronie charakterystyczny budynek Akademii Morskiej.

Sklepy Biedronki i Lidla zostawiam po prawej. Skr´t w prawo w Chyloƒskà. 
Za zakr´tem przystanek.
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Podczas zbiórki krwi 14 paêdziernika 2010 roku,
studenci Akademii Morskiej w Gdyni oddali 20,7 litrów
krwi. Akcja zorganizowana przed budynkiem uczelni
przez Ko∏o Naukowe „Grupa M∏odych Mened˝erów”,
cieszy∏a si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem. O godzinie
10.00 przed ambulansem Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa zebra∏a si´ spora grupa
studentów, chcàcych ratowaç ˝ycie potrzebujàcym.
Kolejka dawców krwi z godziny na godzin´ tylko si´
zwi´ksza∏a, a personel ambulansu dawa∏ z siebie wszys-
tko, aby obs∏u˝yç jak najwi´cej osób. 

By∏a to ju˝ czwarta akcja zorganizowana przy uczelni
przez KN „GMM”. ¸àcznie zebrano 77,85 litrów krwi.
Kolejne akcje zaplanowane sà na 16 listopada (wtorek) 
i 16 grudnia (czwartek). Ju˝ dziÊ zapraszamy na nie
wszystkich studentów oraz pracowników uczelni.

i Japonia, by∏a Australia i tu bli˝ej. Tak to trwa∏o a˝ do
emerytury. Tote˝ jego specyficzne butelki do dzisiaj
stojà na poczesnych miejscach w gabinetach  guberna-
torów, premierów, admira∏ów flot. Na pewno dwa 
z nich znajdujà si´ w gabinecie prezydenta Gdyni
Wojciecha Szczurka. 

Ale ˝e wszystko si´ kiedyÊ koƒczy, w 2001 roku
skoƒczy∏o si´ te˝ ˝eglowanie w∏aÊciciela ma∏ej stoczni.
Lecz nie podzieli∏a ona losów tych du˝ych, a przenie-
siona na czwarte pi´tro wie˝owca na Chyloni nadal
produkuje ku chwale i radoÊci tych, co ju˝ majà, i tych

którzy byç mo˝e b´dà mieli niepowtarzalny ˝aglowiec
w butelce.

Na koniec musz´ si´ pochwaliç. Przep∏ywa∏em 
z Kaziem na obu ˝aglowcach wiele tysi´cy mil mors-
kich, ale dopiero w powrotnym d∏ugim rejsie z Kanady
na „Darze M∏odzie˝y”, na moje kolejne urodziny
dosta∏em od niego wspania∏y  prezent: model „Daru
M∏odzie˝y” w butelce, który dumnie ˝egluje po moim
mieszkaniu do dzisiaj.

Micha∏ Dàbrowski

Krwiodawcy

Okràg∏y, dziewi´çdziesiàty rok nauki polskiej morskiej
uczelni zakoƒczy∏ si´ 2 paêdziernika – i do tego dnia
uda∏o mi si´ autorowi doprowadziç jego kronik´.  Ksià˝ka
ta zawiera w sobie skrócone i na nowo opracowane
poprzednie publikacje: „Bia∏a Fregata”, „Szko∏a Morska
Tczew-Gdynia 1920-1969”, „Wy˝sza Szko∏a Morska” oraz
dwie o „Darze M∏odzie˝y”. 

– Jestem równolatkiem „Daru Pomorza” od podnie-
sienia na nim polskiej bandery, w tym roku min´∏o mi te˝
60 lat od ukoƒczenia nauki w „Peesemce”, 50 lat od
wydania pierwszej ksià˝eczki z zakresu tzw. marynistyki,
a 48 lat od rozpocz´cia pracy w morskiej uczelni, pracy,
która trwa do dziÊ – mówi Andrzej Perepeczko. – Ciekawe
i nieraz burzliwe by∏y losy polskiej Szko∏y Morskiej w jej
90-letniej biografii, ciekawe te˝ by∏o moje ˝ycie,
zwiàzane ze szko∏à i z pracà na morzu. Na pewno nie
pisa∏em o wszystkim i o wszystkich, na pewno po-

minà∏em wielu, niewàtpliwie
godnych upami´tnienia, ale
prosz´ mi to darowa. Piszàc
t´ ksià˝k´ wspomina∏em
setki moich studentów,
dziesiàtki kole˝anek i ko-
legów z pracy. Niema∏a
ich grupa wysz∏a ju˝ 
w rejs, z którego si´ nie
wraca. Pozosta∏a po
nich tylko – albo lepiej
– a˝ pami´ç!

■

Navigare necesse est, vivere non est necesse (∏ac. ˝eglowanie jest rzeczà koniecznà,
˝ycie – niekoniecznà), to nie tylko tytu∏, ale i rodzaj duchowego motta przewodniego
ksià˝ki.

90 LAT SZKOLNICTWA MORSKIEGO 

Publikacja na jubileusz
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■ Z∏oto w trójboju si∏owym 
W Mistrzostwach Polski Szkó∏ Wy˝szych w Trójboju

Si∏owym, odbywajàcych si´ w ¸odzi od 14 do 16 maja
2010 roku, studenci naszej uczelni zdobyli I miejsce –

z∏oty medal w typie szkó∏: akademie. W punktacji gene-
ralnej wszystkich szkó∏ wy˝szych w Polsce zaj´liÊmy IV
miejsce. Jest to wynik uzyskany po raz drugi. W sk∏adzie
dru˝yny, która uzyska∏a tak wspania∏y wynik, wystàpili:

■ Program imprez sportowych, organizowanych
przez KU AZS i SWFiS z okazji Âwi´ta Szko∏y 
w grudniu 2010 r.:
1. Turniej tenisa sto∏owego kobiet i m´˝czyzn 

o mistrzostwo szko∏y 
2. Turniej pi∏ki siatkowej 
3. Turniej pi∏ki no˝nej 

4. Mecz pi∏ki koszykowej m´˝czyzn pomi´dzy AMW
Gdynia i AM Gdynia 

5. Bieg prze∏ajowy o puchar rektora AM prof. dr.
hab. in˝. R. Cwilewicza 

6. Mistrzostwa szko∏y w p∏ywaniu kobiet i m´˝czyzn 
7. Zawody w trójboju si∏owym „90 ton na 90-lecie

szko∏y”, z udzia∏em pracowników i studentów.

Sport

1. St´pieƒ Jaros∏aw IlE kat. 60 kg uzyskany wynik: 390 kg – srebrny medal

2. P∏ocheç Marcin III PiT kat. 75 kg uzyskany wynik: 515 kg – bràzowy medal

3. Siwiec Krzysztof IPiT kat. 82,5 kg uzyskany wynik: 600 kg – z∏oty medal

4. Samp Bartosz IPiT kat. 90 kg uzyskany wynik: 600 kg – IV miejsce

5. Okroy Przemys∏aw I MSU N kat. 100 kg uzyskany wynik: 670 kg – srebrny medal

6. Banaszkiewicz Maciej ID PiT kat. 100 kg uzyskany wynik: 630 kg – bràzowy medal 

7. Potoczny Kamil III PiT kat. 110 kg uzyskany wynik: 675 kg – srebrny medal

8. Janczewski Dawid III M kat. 125 kg uzyskany wynik: 680 kg – srebrny medal

9. Klasa Marcin IV PiT – kierownik sekcji

Ca∏a dru˝yna. Od lewej: Dawid Janczewski IIIM, 
Przemys∏aw Okrój I MSU-N, Marcin P∏ocheç III PiT; 
ni˝ej: Jaros∏aw St´pieƒ III E, trener mgr Jerzy Januszewski, 
Maciej Banaszkiewicz III PiT, Kamil Potoczny III PiT, 
Krzysztof Siwiec I PiT, Marcin Klasa IV PiT.

Trenerzy:
1 – J. Januszewski, Akademia Morska Gdynia

2 – Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
3 – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
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W pierwszych pi´ciu dniach wrzeÊnia (1-5 IX
2010) przeprowadziliÊmy sp∏yw kajakowy, który
by∏ niezapomnianym podsumowaniem wakacji. 

Na jeziorze Âwi´tym instruktorzy i starsi kajakarze
zapoznali nas z technikami niezb´dnymi dla bezpiecz-
nego i sprawnego p∏ywania, a  na rzece Bukowinie dos-
konaliliÊmy je i utrwalaliÊmy. Tam te˝ wi´kszoÊç z nas
pozna∏a pierwsze meandry, „przenoski”, wodowania 
z brzegu, ma∏e progi i pierwsze zwa∏ki.  Dobrze przy-
gotowaliÊmy si´ na spotkanie ¸upawy. Od drugiego
dnia rozpocz´∏a si´ walka z naturà. Dla kajakarzy
¸upawa to jedna z najbardziej wymagajàcych rzek
Pomorza. Zwykle jest sp∏awna tylko wiosnà, jednak
ulewne deszcze sprawi∏y, ˝e w tym roku mieliÊmy du˝o
wody. By∏o trudno, ale wspólnymi si∏ami daliÊmy rad´.
Rewelacja! Rzeka jest tak Êwietna, jak o niej piszà. 
Sà tam mocne bystrza, efektowne zwa∏ki (trudne do
pokonania bez wysiadania z kajaka) oraz progi wodne

(0,5-1 m). Dobrze zaplanowana i realizowana logistyka
sprawi∏a, ˝e pomimo koniecznoÊci wynaj´cia odpo-
wiednio wytrzyma∏ych do tej trasy, dro˝szych kajaków 
i zakupu odzie˝y z logo Akademii Morskiej (w celu
wymaganej promocji Alma Mater), koszt sp∏ywu okaza∏
si´ na studenckà kieszeƒ. MusieliÊmy jednak sami
gotowaç w garnku na ognisku, a spaliÊmy w warunkach
polowych w namiotach, które – jak to na sp∏ywie – by∏y
ciàgle mokre. Pomimo niskich temperatur, byliÊmy
twardzi i nie opuszcza∏ nas dobry humor. 

By∏ to ju˝ nasz drugi sp∏yw wrzeÊniowy. Pierwszy
odby∏ si´ na Welu w zesz∏ym roku (2009), a w przy-
sz∏ym te˝ planujemy sp∏yw 1-5.09.2011. Chcemy, by
ten termin sta∏ si´ tradycjà i sp∏ywy Studentów
Akademii Morskiej w Gdyni odbywa∏y si´ corocznie od
1 do 5 wrzeÊnia. 

Naukowe Ko∏o Kajakowe „Canoe” 
przy Wydziale Mechanicznym AM

WrzeÊniowy sp∏yw kajakowy

Od jeziora Âwi´tego, Bukowinà i ¸upawà a˝ do Gardna 
(53 mile morskie wodà)



REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na

ÂWI¢TO SZKO Y̧
PROGRAM UROCZYSTOÂCI

■ 07.12.2010 (wtorek)
14.00 Rozstrzygni´cie 14. edycji studenckiego konkursu „Moja praktyka morska”: wr´czenie nagród,

prezentacja prac (Sala Tradycji)
15.00 Spotkanie z prof. kpt. ˝. w. Stanis∏awem Górskim, autorem ksià˝ki pt. „JedenaÊcie opowiadaƒ

nie tylko morskich” (Sala Tradycji)
17.00 Apel Poleg∏ych (przed budynkiem g∏ównym AM, ul Morska 83)
18.00 Wieczór Absolwenta (klub „Bukszpryt”, ul. Morska 83) 

■ 08.12.2010 (Êroda)
8.00 Uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem g∏ównym AM, ul. Morska 83)
8.15 Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy nie wrócili z morza” (bulwar Nadmorski)
8.30 Msza Êw. w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów uczelni, koncelebrowana 

przez JE Ks. Biskupa Ryszarda Kasyn´ (aula im. T. Meissnera, ul. Morska 83)
10.30 Spotkanie w∏adz uczelni z odznaczonymi pracownikami i wyró˝niajàcymi si´ studentami 

(Sala Senatu)
11.00 Pokaz filmu Micha∏a Dàbrowskiego, dokumentujàcego przebieg obchodów 90-lecia 

szkolnictwa morskiego w Polsce pt. „Poczàtek by∏ w Tczewie, czyli szkolnictwo morskie
1920-2010” (aula im. T Meissnera)

11.30 Promocja i uroczyste wodowanie ksià˝ki Andrzeja Perepeczki „Navigare necesse est. 90 lat
szkolnictwa morskiego”, pod redakcjà Ma∏gorzaty Soko∏owskiej (aula im. T. Meissnera)

Imprezy towarzyszàce:

■ 08.12.2010 (hala sportowa AM)
8.00 Mistrzostwa Akademii w tenisie sto∏owym.
9.00 Turniej pi∏ki siatkowej kobiet i m´˝czyzn

11.00 Bieg prze∏ajowy o puchar JM Rektora.
13.00 Turniej halowej pi∏ki no˝nej.
17.30 Turniej pi∏ki koszykowej m´˝czyzn pomi´dzy AMW Gdynia i AM Gdynia.
19.00 Mecz pi∏ki no˝nej pomi´dzy studentami z Hiszpanii a studentami WE.

18.00 Koncert muzyki szantowej (klub „Bukszpryt”)
20.00 Studencki wieczór klubowy (klub „Bukszpryt”)

W programie: 
– Gala Sportu
– wybory najsympatyczniejszej studentki i najsympatyczniejszego studenta AM w Gdyni 

w roku akademickim 2010/11 
– studenckie party.
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