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kALeNdArium AmG
grudzień 2013 – czerwiec 2014

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prorektor ds. nauki AMG, 
otrzymał z rąk dyrektora Urzędu Morskiego dr. kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego.

Promocja książki dr. Andrzeja Perepeczki, obok stoją: red. nacz. „AKM” Małgorzata Sokołowska – prowadząca, prof. dr hab. inż. Janusz
Mindykowski, prorektor ds. nauki AMG i Tomasz Degórski – dyrektor Biura Rektora.

� 2 grud nia
• Ka pi tu ła Kon kur so wa Fun da cji CATI przy zna ła Aka -

de mii Mor skiej w Gdy ni na gro dę Pri mus In no va to -
rum (trans port, lo gi sty ka i in fra struk tu ra) za ak tyw ną
dzia łal ność na rzecz bu do wy na Wy dzia le PiT no we -
go kie run ku stu diów in no wa cyj na go spo dar ka oraz
two rze nia w je go ra mach spe cjal no ści in no wa cyj ne
sys te my trans por to we i lo gi stycz ne. Na gro da zo sta ła
wrę czo na w cza sie II Fo rum In no wa cji Trans por to -
wych, któ re od by wa ło się w War sza wie w dniach 5-

6 grud nia 2013 ro ku. W imie niu uczel ni ode bra ły ją
dr Jo an na Mi kliń ska oraz mgr Ka ro li na Gwar da z Ka -
te dry lo gi sty ki i Sys te mów Trans por to wych.

� 6 grud nia 2013
• Ob cho dy Świę ta Szko ły za po cząt ko wa ło uro czy ste

pod nie sie nie ban de ry przed fron tem uczel ni oraz
msza św. w in ten cji pra cow ni ków, stu den tów oraz
ab sol wen tów, kon ce le bro wa na przez abp. Sła wo ja
lesz ka Głó dzia. W trak cie otwar te go po sie dze nia Se -
na tu AMG za słu żo nych pra cow ni ków uczel ni ude ko -
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ro wa no od zna cze nia mi pań stwo wy mi i me da la mi
za dłu go let nią służ bę. Krzyż Ofi cer ski Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski otrzy mał prof. dr hab. inż. Ja nusz
Min dy kow ski, pro rek tor ds. na uki AMG. Wy bit ni
stu den ci i ab sol wen ci uczel ni ode bra li z rąk pro rek -
to ra na gro dy i Me da le Ab sol wen ta. Część nie ofi cjal -
ną uro czy sto ści uświet ni ła pre mie ra fil mu do ku men -
tal ne go Mi cha ła Dą brow skie go i Je rze go Bo ja pt.
„An drzej Pe re pecz ko – ży cie mo je”. W obec no ści za -
pro szo nych go ści od by ło się tak że wo do wa nie ksią -
żek au tor stwa dr. inż. st. mech. okręt. An drze ja Pe -
re pecz ki z se rii „Opo wie ści mórz po po łu dnio wych”.
Gru dnio we Świę to Szko ły 2013 za koń czył wspól ny,
tra dy cyj ny „obiad z gę sią” oraz Apel Pa mię ci
przed bu dyn kiem uczel ni.

� 19 grud nia
• Z udziałem rektora prof. zw. dr. hab. Piotra

Jędrzejowicza odbyło się spotkanie noworoczne
pracowników AMG.

� 9 stycz nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w spo tka niu no wo rocz nym przed sta wi cieli
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych Po mo rza,
świa ta na uki, kul tu ry, po li ty ki, biz ne su, me diów,
spor tu, któ re od by ło się w gdań skim Dwo rze Ar tu sa.

� 12 stycz nia 2014
• Pra cow ni cy i stu den ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni

po raz ko lej ny za gra li w Wiel kiej Or kie strze Świą -
tecz nej Po mo cy. Stu den ci kwe sto wa li na za kup spe -
cja li stycz ne go sprzę tu dla dzie cię cej me dy cy ny ra -
tun ko wej i god nej opie ki me dycz nej se nio rów. Naj -
więk szym za in te re so wa niem wśród miesz kań ców
Gdy ni cie szy ły się po ka zy w Pla ne ta rium im. An to -

nie go le dó chow skie go, prze pro wa dza ne przez mgr.
Mar ka Szcze pań skie go oraz stu den tów Wy dzia łu Na -
wi ga cyj ne go. W se an sach uczest ni czy ło bli sko 400
osób. Otwar ty dla zwie dza ją cych był rów nież naj no -
wo cze śniej szy sy mu la tor most ka na wi ga cyj ne go,
dzię ki któ re mu każ dy, pod bacz nym okiem stu den -
tów z Ko ła Na uko we go „Se aways”, mógł sta nąć
za ste ra mi stat ku i po czuć się ni czym praw dzi wy ka -
pi tan. Udo stęp nio na do zwie dza nia by ła rów nież
fre ga ta „Dar Mło dzie ży”. Stu den ci i pra cow ni cy Wy -
dzia łu Me cha nicz ne go wy ko na li nie zwy kłe, 
or kie stro we świecz ni ki, któ re wraz z ka len da rza mi
i uczel nia ny mi upo min ka mi li cy to wa ne by ły 
na au kcjach in ter ne to wych.

• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -
czył w mszy św. od pra wio nej w ko ście le re demp to -
ry stów w in ten cji lu dzi mo rza.

� 13-14 stycz nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w spo -
tka niach no wo rocz nych: dla pra cow ni ków Dzia łu
Ar ma tor skie go, za łóg stat ków szkol nych i eme ry tów,
oraz dla pra cow ni ków, wy kła dow ców i part ne rów
Stu dium Do sko na le nia Kadr.

Tradycyjny „obiad z gęsią”
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� 15 stycz nia
• W AMG od by ło się spo tka nie ple ne ro we człon ków

Pol skie go Kon sor cjum Po lar ne go, w któ rym uczest -
ni czył pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen -
ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG.

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

spo da rzem, zor ga ni zo wa ne go na „Da rze Mło dzie -
ży”, spo tka nia no wo rocz ne go Fun da cji Bez pie czeń -
stwa Że glu gi i Ochro ny Śro do wi ska.

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

ściem uro czy ste go po sie dze nia Se na tu Po li tech ni ki
Gdań skiej.

� 22-24 stycz nia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski uczest ni czył w po sie dze niu Ko le gium Pro rek -
to rów ds. Na uki i Roz wo ju Pu blicz nych Wyż szych
Szkół Tech nicz nych w Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej. Te -
ma tem ob rad by ło fi nan so wa nie ba dań na uko wych
oraz oce na pa ra me trycz na jed no stek. Ob ra dy roz po -
czął go spo darz spo tka nia rek tor Po li tech ni ki Bia ło -
stoc kiej prof. lech Dzie nis.

� 24 stycz nia
• Chór Aka de mii Mor skiej, na za pro sze nie Po mor skiej

Ra dy Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz -
nych Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej w Gdań sku,
uświet nił ga lę wrę cze nia Po mor skiej Na gro dy Ja ko -
ści. Fi nał kon kur su od był się w ra mach Kon fe ren cji
JAKOŚĆ I INNOWACJE W ROZWOJU POMORZA.

� 27 stycz nia
• Wy dział Na wi ga cyj ny go ścił w swo im bu dyn ku mło -

dzież szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych

z Gi życ ka. Wę drów kę po Aka de mii Mor skiej ucznio -
wie roz po czę li w Au di to rium Ma xi mum, gdzie mie li
oka zję za po znać się z ofer tą edu ka cyj ną uczel ni, za -
pre zen to wa ną przez mgr Ka ro li nę Gwar dę z Wy dzia -
łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa oraz Kon ra -
da Hir ta z Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go, człon ka Ko ła
Na uko we go „Se aways”. Po kaz w Pla ne ta rium im.
An to nie go le dó chow skie go prze pro wa dził mgr Ma -
rek Szcze pań ski, a z dzia ła niem sy mu la to ra na wi ga -
cyj ne go za po zna wał prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbi -
gniew Bur ciu.

� 30 stycz nia
• Stu den ci spe cjal no ści tech no lo gie of fsho ro we za koń -

czy li pra cę nad wi zu ali za cją 3D bu dyn ku Wy dzia łu
Na wi ga cyj ne go. Kie row ni kiem ze spo łu był inż. Ma -
te usz Ka miń ski, w po mia rach in wen ta ry za cyj nych
zna czą cej po mo cy udzie li li Mar cin De ni ziuk i Ma ciej
Min do wicz. Po my sło daw cą i ini cja to rem prac był
prof. dr hab. inż. Ce za ry Specht – pra cow nik Ka te -
dry Trans por tu i lo gi sty ki Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go,
uzna ny au to ry tet w dzie dzi nie geo gra ficz nych sys te -
mów in for ma cyj nych (GIS). Au to rzy wi zu ali za cji
śmia ło twier dzą, iż bu dy nek na sze go wy dzia łu jest
jed nym z naj le piej zwi zu ali zo wa nych w 3D bu dyn -
ków w Pol sce. Wszyst kie ele men ty: okna, ba rier ki,
scho dy, na pi sy itd. zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne dal -
mie rza mi la se ro wy mi i za mo de lo wa ne w 3D, a nie
„wkle jo ne” z fo to gra fii, jak w przy pad ku większości
in nych te go ty pu wi zu ali za cji. 

� 10 lu te go
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr inż. Mi ro sław Cze chow ski

i po czet sztan da ro wy re pre zen to wa li AMG na uro czy -
sto ściach 94. rocz ni cy za ślu bin z mo rzem w Puc ku.
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Święto zaślubin z morzem w Pucku 10 lutego



� 18 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz i pro rek -

tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
uczest ni czy li w spo tka niu w fir mie Det Nor ske Ve ri tas
Po land sp. z. o.o. Ce lem spo tka nia by ła pre zen ta cja
In te rak tyw ne go Sy mu la to ra In spek cji, no wo cze sne go
na rzę dzia tre nin go we go dla za łóg pły wa ją cych, in -
spek to rów i in nych osób za an ga żo wa nych w pra cę
na mo rzu. Det Nor ske Ve ri tas w Pol sce dzia ła na ryn -
ku że glu go wym od 50 lat. W spo tka niu wzięła udział
tak że Te re sa Ka miń ska – pre zes Po mor skiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej i dr kpt. ż. w. An drze j Kró li kow -
ski – dy rek tor Urzę du Mor skie go w Gdy ni.

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

rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -
goc ki, prof. nadzw. AMG, by li go spo da rza mi spo -
tka nia Gdań skie go Klu bu Biz ne su na Wy dzia le Na -
wi ga cyj nym oraz na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży”.

� 22 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w tra dy cyj nym kon cer cie no wo rocz nym, or ga -
ni zo wa nym przez Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny.

� 27 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz, ra zem

z dzie ka nem Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro -
znaw stwa prof. dr. hab. inż. Pio trem Przy by łow -
skim, ob jął ho no ro wym pa tro na tem i uczest ni czył
w ogól no pol skiej kon fe ren cji „Stu denc kie Dni Ja ko -
ści”, or ga ni zo wa nej przez Na uko we Ko ło To wa ro -
znaw stwa „Car go” AMG.

� 28 lu te go
• In te li gent ne spe cja li za cje, bez ro bo cie wśród ab sol -

wen tów oraz pro mo cja po mor skich uczel ni w me -
diach by ły te ma ta mi de ba ty Ra dy Rek to rów Wo je -
wódz twa Po mor skie go. Spo tka nie władz uczel ni od -
by ło się w leź nie, z udzia łem rek to ra prof. zw. dr.
hab. Pio tra Ję drze jo wi cza.

• Ka len darz Aka de mii Mor skiej w Gdy ni zwy cię żył
w te go rocz nej VIII edy cji Kon kur su Ka len da rzy Bran -
ży TSl (trans port -spe dy cja -lo gi sty ka) w ka te go rii ka -
len da rzy ścien nych. Zdję cie wy ko na ne zo sta ło przez
To ma sza De gór skie go w sierp niu 2013 r. na Za to ce
Gdań skiej, pod czas wcho dze nia po raz pierw szy
do por tu gdań skie go naj więk sze go kon te ne row ca
na świe cie (440 m) fir my MAERSK, któ re mu asy sto -
wał ża glo wiec Aka de mii Mor skiej w Gdy ni „Dar
Mło dzie ży” (110 m). Pro jekt gra ficz ny opra co wał
Ar tur Ta ra sie wicz. W ry wa li za cji o laur naj lep sze go
ka len da rza TSl wy star to wa ło 37 firm.

� 1 mar ca 
• W pięk nie ude ko ro wa nej au li Aka de mii Mor skiej

w Gdy ni od był się tra dy cyj ny WIElKI BAl MORSKI.
Po cząw szy od 1921 r., do koń ca mię dzy woj nia, za -
rów no w Tcze wie, jak i w Gdy ni, Bal Mor ski był sta -
łym ele men tem ka len da rza wy da rzeń na szej uczelni.
Spo ty ka ła się na nim śmie tan ka to wa rzy ska mia sta,
eli ty mor skie Rze czy po spo li tej oraz przed sta wi cie le
władz ze sto li cy. Ma gne sem przy cią ga ją cym na bal
by li lu dzie mo rza, pre zen tu ją cy się wy jąt ko wo ele -

ganc ko w ga lo wych mun du rach. Te go rocz ny bal
był 22. z ko lei, od kąd 20 lu te go 1993 r., z ini cja ty -
wy ów cze sne go rek to ra WSM prof. Jó ze fa li sow skie -
go i Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Szkół Mor skich,
po wró co no do tej tra dy cji. Na za pro sze nie rek to ra
AMG prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza w ba lu
uczest ni czy li przed sta wi cie le pol skie go par la men tu,
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, wła dze re gio -
nu oraz rek to rzy za przy jaź nio nych uczel ni, a tak że
pre ze si i dy rek to rzy przed się biorstw go spo dar ki mor -
skiej. Do tań ca grał ze spół Re wers Band. Wy bra no
Miss Sy ren Mor skich i roz lo so wa no na gro dę głów ną. 
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Tradycyjny Bal Morski. Rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz, prorektor prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, 

z małżonkami, w otoczeniu świty Neptuna.

Nagrodzony kalendarz AMG.

�



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 0

6C Z E R W I E C 2 0 1 4

� � 7 mar ca 
• W sie dzi bie Gdań skie go Klu bu Biz ne su w Gdań sku

rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął
udział w spo tka niu z pre mie rem rzą du RP Do nal -
dem Tu skiem.

� 10 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz roz ma -

wiał na „Da rze Mło dzie ży” o współ pra cy prze my słu
i na uki z przed sta wi cie la mi firm go spo dar ki mor -
skiej.

� 12-14 mar ca 
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech -
nicz nych w Bia ło wie ży. Pod czas spo tka nia po ru szo -
no kwe stię wy na gra dza nia pra cow ni ków re ali zu ją -
cych pro jek ty, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro -
gra mu „Ho ry zont 2020”. Jed nym z te ma tów by ła

rów nież współ pra ca KRPUT z uczel nia mi tech nicz ny -
mi na Ukra inie. Pod pi sa no po ro zu mie nie, któ re za -
kła da pro mo cję ofer ty edu ka cyj nej uczel ni tech nicz -
nych za gra ni cą, w ra mach pro gra mu „Stu dy En gi -
ne ering in Po land”. Omó wio no też te ma ty zwią za ne
m.in. z pro ble ma mi pro ce dur skła da nia wnio sków
o fi nan so wa nie pro jek tów ze środ ków NCBiR,
współ pra cą po mię dzy spół ka mi skar bu pań stwa
a uczel nia mi tech nicz ny mi w no wej per spek ty wie fi -
nan so wej UE na la ta 2014-2020, na uka mi hu ma ni -
stycz ny mi i spo łecz ny mi na uczel niach tech nicz nych
(dys ku sja na te mat „Pa kie tu dla hu ma ni sty ki”).

� 24-26 mar ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał

się z pre ze sem Za rzą du Mor skie go Por tu Gdańsk Do -
ro tą Ra ben, a dwa dni póź niej – z pre ze sem Za rzą -
du Mor skie go Por tu Gdy nia Ja nu szem Ja ro siń skim.

• AMG zna la zła się w gro nie 4310 uczel ni z Eu ro py,
któ rym Ko mi sja Eu ro pej ska przy zna ła no wą Kar tę
Uczel ni Era smu sa, tzw. Kar tę ECHE (Era smus Char ter
for Hi gher Edu ca tion) na la ta 2014-2020. Kar ta
upraw nia do ubie ga nia się o do fi nan so wa nie
wszyst kich dzia łań mię dzy na ro do wych w ra mach
no we go pro gra mu Era smus+, w tym m. in. mo bil -
no ści stu den tów i pra cow ni ków.

� 26 mar ca
• Na te re nie AMG od by ła się pre zen ta cja, wy ko na na

przez pra cow ni ka fir my THOMSON REUTERS Mar ci -
na Ko za kow skie go, pt. „Skon so li do wa na plat for ma
Web of Scien ce, po łą cze nia źró deł cy to wań – szer sza
per spek ty wa dla ba dań na uko wych i ich ana liz”. Jej
od bior ca mi by ły wła dze AMG z pro rek to rem ds. na -
uki prof. dr. hab. inż. Ja nu szem Min dy kow skim. 

� 1 kwiet nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej -

mo wał w mu rach uczel ni przed sta wi cie li fir my ar -
ma tor skiej MOl, roz ma wia jąc o na wią za niu współ -
pra cy.

� 7-9 kwiet nia 
• Pra cow ni cy Ka te dry Sys te mów In for ma cyj nych

(prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz, dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG, dr Da riusz
Bar bu cha oraz dr Ewa Ra taj czak -Ro pel) wzię li udział
w 6th Asian Con fe ren ce on In tel li gent In for ma tion
and Da ta ba se Sys tems (ACIIDS 2014), któ ra od by -
wa ła się w Bang ko ku, Taj lan dia (wię cej na str. 15). 

� 7-14 kwiet nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, był człon kiem de le ga -
cji rzą do wej do Se ne ga lu i Gha ny. Pol skiej mi sji go -
spo dar czej prze wod ni czy ła wi ce mi ni ster MSZ Ka ta -
rzy na Kac per czyk, a wzię ło w niej udział bli sko 40
pol skich spół ek, za in te re so wa nych na wią za niem no -
wych kon tak tów han dlo wych z part ne ra mi afry kań -
ski mi. Głów ny mi punk ta mi wi zy ty był udział w Pol -
sko -Se ne gal skim i Pol sko -Gha nij skim Fo rum Go spo -
dar czym, a tak że spo tka nia z przed sta wi cie la mi śro -
do wisk biz ne so wych i przed sta wi cie la mi
ad mi ni stra cji rzą do wej.

Spotkanie premiera Donalda Tuska z Gdańskim Klubem Biznesu.
Na zdjęciu Premier i prezes Zarządu GKB Jan Zarębski, 

który prowadził dyskusję 

Obrady KRPUT w Białowieży
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� 12 kwiet nia
• Na za pro sze nie pre ze sa fir my ENAMOR Ry szar da

Szle gie ra pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja -
nusz Min dy kow ski wziął udział w uro czy sto ściach
z oka zji 25-le cia przed się bior stwa, któ re od by ły się
w Te atrze Mu zycz nym w Gdy ni. Wię cej na str. 38

� 14 kwiet nia 
• Na po kła dzie statku „Ho ry zon t II” rek tor prof. zw.

dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się z przed sta wi -
cie la mi uczel ni mor skich Ma le zji – w spra wie współ -
pra cy obu uczel ni.

� 17 kwiet nia 2014 
• W wy bo rach uzu peł nia ją cych na sta no wi sko pro -

dzie ka na ds. stu denc kich i pro mo cji Wy dzia łu Na wi -
ga cyj ne go Wy dzia ło we Ko le gium Elek to rów udzie li -
ło man da tu dr. inż. To ma szo wi Neu man no wi.

� 25 kwiet nia
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” rek tor prof. zw. dr

hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się z dy rek to rem
Pol skiej Że glu gi Mor skiej Paw łem Szyn ka ru kiem.

� 28 kwiet nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w uro czy stym po sie dze niu Se na tu Aka de mii
Mu zycz nej w Gdań sku. 

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

uczest ni kiem spo tka nia or ga ni za cyj ne go przed sta wi -
cie li uczel ni i przed się biorstw, do ty czą ce go utwo rze -
nia Cen trum Kom pe ten cji Trans por tu Mor skie go
i Śród lą do we go.

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

udział w spo tka niu Ra dy Rek to rów Wo je wódz twa
Po mor skie go z wi ce mi ni strem Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go prof. Jac kiem Gu liń skim.

� 11-18 ma ja
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, pro rek tor ds. na uki
prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski oraz dzie kan
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go dr hab. inż. kpt. ż. w.
Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, prze by wa li z wi -
zy tą w Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty.

� 12 maja 
• Zainaugurowane zostało po raz dziesiąty polsko-

niemieckie studenckie seminarium naukowe pt.
„Managing cultural diversity in Europe”, pod
patronatem rektora AMG, dziekana WPiT oraz
rektora Hochschule Bremerhaven. Inicjatorami i
organizatorami seminarium są niezmiennie od lat
prof. Gerhard Feldmeier − prorektor HB oraz dr
Romuald Zabrocki – koordynator WPiT ds.
współpracy międzynarodowej.

� 14 ma ja
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

podejmował, na pokładzie sbs „Horyzont II”,
minister rybołówstwa Republiki Angoli Victorię de
Bartos Neto. Więcej na str. 11.

� 27 ma ja
• W sie dzi bie Sej mu RP rek tor prof. zw. dr hab. Piotr

Ję drze jo wicz uczest ni czył w spo tka niu gru py par la -
men tar nej ds. współ pra cy z kra ja mi Afry ki. 

� 11-12 czerw ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go -

ściem II Mię dzy na ro do we go Kon gre su Mor skie go
w Szcze ci nie.

� 21-29 czerw ca 
• „Dar Mło dzie ży”, „Ho ry zont II”, gma chy i la bo ra to -

ria Aka de mii Mor skiej znajdą się w pro gra mie gdyń -
skich ob cho dów Świę ta Mo rza. W sie dzi bie Po mor -
skie go Okrę go we go Związ ku Że glar skie go w Gdy ni
przed sta wi cie le or ga ni za to rów pod pi sa li list in ten -
cyj ny o współ pra cy. W imie niu Aka de mii Mor skiej
pod pis zło żył pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż.
w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG. Wię cej
na str. 32.

Kpt. ż.w. Marian Grzech, prezes Navimoru Roman Kinda, 
minister Victoria de Bartos Neto, 

rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

Uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium „Managing cultural
diversity in Europe”.
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la ta 70. i 80. ub. wie ku to okres du że go za in te re so -
wa nia kie run kiem in ten den tu ra okrę to wa, dy plom ma -
gi stra uzy ska ło wów czas w su mie pół ty sią ca ab sol wen -
tów. Du że za słu gi w utrzy ma niu te go kie run ku stu diów
miał doc. dr T. Cza chla – ów cze sny dzie kan Wy dzia łu
Ad mi ni stra cyj ne go.

Ka dra na uczy cie li aka de mic kich by ła skrom na, li czy ła
bo wiem tyl ko 24 pra cow ni ków dy dak tycz no -na uko -
wych: 1 pro fe sor, 5 docen tów, 8 ad iunk tów, 2 star szych
wy kła dow ców, 8 asy sten tów oraz 10 pra cow ni ków in -
ży nie ryj no -tech nicz nych i 2 ad mi ni stra cyj nych. Funk cjo -
no wa ły wów czas 3 za kła dy: In ten den tu ry Mor skiej, Or -
ga ni za cji Pra cy i Za rzą dza nia, Żyw no ści i Ży wie nia
na Stat kach.

W 1990 ro ku zli kwi do wa no wie le kie run ków stu diów
w pol skim szkol nic twie wyż szym, w tym rów nież in ten -
den tu rę okrę to wą. Stwier dzo no tak że, że Wy dział Ad mi -
ni stra cyj ny był by dla ar ma to rów atrak cyj niej szym part -
ne rem w sfe rze szko le nia kadr mor skich, gdy by był bar -
dziej uni wer sal ny. Kształ ce nie tyl ko ma gi strów in ten -
den tu ry okrę to wej by ło, jak na ów cze sne wa run ki,
dzia łal no ścią zbyt jed no stron ną. Pod ję to więc kształ ce -
nie spe cja li stów dla za ple cza lą do we go go spo dar ki mor -
skiej.

W 1991 r. na Wy dzia le Ad mi ni stra cyj nym WSM
w Gdy ni po wo ła no kie ru nek stu diów ma gi ster skich
TOWAROZNAWSTWO w dwóch spe cjal no ściach: to wa -
ro znaw stwo i ła dun ko znaw stwo oraz or ga ni za cja eks -
plo ata cji stat ków. W 1993 r. wpro wa dzo no na tym kie -
run ku dwu stop nio we stu dia ma gi ster skie w spe cjal no -
ściach: to wa ro znaw stwo i ła dun ko znaw stwo oraz or ga -
ni za cja ob ro tu por to wo -mor skie go. W 1995 r.
po wo ła no trze cią spe cjal ność: or ga ni za cja usług tu ry -
stycz no -ho te lar skich, a w 2000 r. czwar tą – or ga ni za cja
przed się wzięć han dlo wych.

Osta tecz nie, w wy ni ku dość licz nych ko rekt, w 1994
ro ku na Wy dzia le ofe ro wa no kształ cenie na dwóch kie -
run kach: to wa ro znaw stwo (spe cjal no ści: or ga ni za cja ob -
ro tu por to wo -mor skie go oraz to wa ro znaw stwo i ła dun -
ko znaw stwo) oraz za rzą dza nie (spe cjal ność: za rzą dza nie
przed siębior stwem) w sys te mie dwu stop nio wym, w try -
bie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. Funk cjo -
no wa ły wów czas trzy ka te dry: Ka te dra Han dlo wej Eks -
plo ata cji i Ob słu gi Stat ków, Ka te dra To wa ro znaw stwa
i ła dun ko znaw stwa, Ka te dra Za rzą dza nia. 

Po czą tek lat 90. ub. wie ku to po czą tek in ten syw ne go
kształ ce nia na stu diach nie sta cjo nar nych. Ten typ stu -
diów był pro wa dzo ny na kie run ku za rzą dzanie ja ko od -
płat ne stu dia li cen cjac kie. Utwo rzo no wów czas dwa
punk ty kon sul ta cyj ne: w Mal bor ku i w Tcze wie, gdzie
kształ ci ło się po nad 300 stu den tów. 

Wów czas pra co wa ło już na Wy dzia le: 2 pro fe so rów
zwy czaj nych, 7 pro fe so rów nad zwy czaj nych, 1 do -
cent, 9 ad iunk tów, 1 star szy wy kładow ca, 1 wy kła dow -
ca, 8 asy sten tów, 9 pra cow ni ków in ży nie ryj no -tech nicz -
nych oraz 2 ad mi ni stra cyj nych, 4 pra cow ni ków na uko -
wo -dy dak tycz nych z dy plo mem mor skim in ten den ta.

Głów ne kie run ki dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej
Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go w tym okre sie to: kształ to -
wa nie ja ko ści to wa rów żyw no ścio wych po przez mody fi -
ka cję pa ra me trów tech no lo gicz nych, ba da nie wpły wu
wa run ków prze cho wal ni czych i trans porto wych
na zmia ny ja ko ści i trwa ło ści to wa rów żyw no ścio wych,
ba da nie ja ko ści to wa rów po cho dzą cych z eko lo gicz nej
produk cji, or ga ni za cja i oce na ży wie nia za łóg stat ków
mor skich oraz me to do lo gia ba da nia pre fe ren cji ży wie -
nio wych, kształ to wa nie cech użyt ko wych ma te ria łów
opa ko wa niowych z two rzyw sztucz nych, ba da nie bio de -
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Geneza i rozwój 
obecny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa utworzony został pod nazwą: Wydział
Administracyjny Wyższej szkoły morskiej w Gdyni w 1969 roku, dla kształcenia intendentów

okrętowych. działalność w tym zakresie prowadzona była do 1991 roku, gdy dokonano
ostatniego naboru kandydatów na oficerów w działach hotelowych statków transportowych 

i rybackich. 

Dziekan WPiT prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski i uczestnicy
konferencji „Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce”.

45 lAT WyDZIAłU 
PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA AMG
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gra da cji po li me rów sto so wa nych w opa ko wal nic twie
to wa rów, or ga ni za cja i eko no mi ka trans por tu mor skie -
go, tech no lo gia i or ga ni za cja mul ti mo dal nych sys te mów
transpor to wych, za rzą dza nie przed się bior stwem i stra -
te gia je go roz wo ju. 

Więk szość prac na uko wych zo sta ła zre ali zo wa na w ra -
mach Cen tral ne go Pro gra mu Ba dań Pod sta wo wych
i Roz wo jo wych oraz z wy ko rzy sta niem środ ków fi nan so -
wych, przy zna nych przez Ko mi tet Ba dań Na uko wych.
Wy ni ki tych prac zo sta ły opu bli ko wa ne w znaczą cych
cza so pi smach na uko wych za gra nicz nych i kra jo wych.
Pro wa dze nie prac na uko wych, jak i roz wój na uko wy
pra cowni ków (dłu gie i krót ko ter mi no we sta że), by ły
opar te w mi nio nym okre sie na efek tyw nej współ pra cy
z za gra nicz ny mi i kra jo wy mi in stytu cja mi na uko wy mi.

Prze ło mo wa da ta w hi sto rii Wy dzia łu to 30.11.1998 r.,
gdy Wy dział Ad mi ni stra cyj ny WSM w Gdy ni uzy skał
upraw nie nie do nada wa nia stop nia na uko we go dok to -
ra na uk eko no micz nych w za kre sie to wa ro znaw stwa.
Dru ga waż na da ta to 17.12.2012 r., gdy Wy dział Przed -
się bior czo ści i To wa ro znaw stwa AM w Gdy ni uzy skał
upraw nie nie do nada wa nia stop nia na uko we go dok to -
ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie na uk eko no micz nych
w dys cy pli nie to wa ro znaw stwo.

Ak tu al nie struk tu rę or ga ni za cyj ną Wy dzia łu Przed się -
bior czo ści i To wa ro znaw stwa sta no wi 7 ka tedr o du żym
po ten cja le na uko wym i do brej ba zie la bo ra to ryj nej. Są
to: Ka te dra To wa ro znaw stwa i Za rzą dza nie Ja ko ścią, Ka -
te dra Che mii i To wa ro znaw stwa Prze my sło we go, Ka te -
dra Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no -Ho te lar skich, Ka te dra
Han dlu i Usług, Ka te dra Eko no mii i Za rzą dza nia, Ka te -
dra lo gi sty ki i Sys te mów Trans por to wych, Ka te dra Sys -
te mów In for ma cyj nych. 

Ka drę Wy dzia łu sta no wi łącz nie 117 osób, w tym: 8
pro fe so rów z ty tu łem na uko wym (za trud nio nych na sta -
no wi sku prof. zw.), 11 dok to rów ha bi li to wa nych (za -
trud nio nych na sta no wi sku prof. nadzw.), 65 dok to rów
(ad iunk ci, st. wy kła dow cy), 10 ma gi strów (asy sten -
ci), 24 pra cow ni ków in ży nie ryj no -tech nicz nych.

W la tach 2001-2013 Ra da Wy dzia łu Przed się bior czo -
ści i To wa ro znaw stwa AM w Gdy ni nada ła 38 oso bom
sto pień na uko wy dok to ra na uk eko no micz nych w za kre -
sie to wa ro znaw stwa. W prze wo dach tych sa mo dziel ni
pra cow ni cy na uko wi Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To -
wa ro znaw stwa 27 ra zy peł ni li funk cję pro mo to ra prac
dok tor skich, w po zo sta łych 11 prze wo dach pro mo to ra -
mi by ły oso by z in nych uczel ni. Świad czy to o du żej ak -
tyw no ści pro fe so rów te go Wy dzia łu w kształ ce niu mło -
dej ka dry na uko wej.

Na Wy dzia le PiT są pro wa dzo ne ba da nia w za kre sie
sze ro ko ro zu mia ne go to wa ro znaw stwa i dys cy plin po -
krew nych. Dzia łal ność na uko wa Wy dzia łu wnio sła trwa -
ły wkład w za kre sie ta kich ba dań, jak: czyn ni ki kształ tu -
ją ce ja kość pro duk tów spo żyw czych (mię so, mle ko
i prze two ry mle czar skie, miód, prze two ry owo co we
i wa rzyw ne, pie czy wo), me to dy ba da nia i oce ny pro -
duk tów, opa ko wal nic two i prze cho wal nic two to wa rów,
funk cjo no wa nie sys te mów za rzą dza nia i za pew nie nia
ja ko ści, me tro lo gia w sys te mach ja ko ści, za rzą dza nie

śro do wi sko we, eko lo gia wy ro bów, ana li za cy klu ży cia
wy ro bów, stra te gia czyst szej pro duk cji i go spo dar ki od -
pa da mi, eko no micz ne aspek ty po stę pu tech nicz ne go
i in no wa cyj no ści. 

Wy so ki udział pu bli ka cji ob co ję zycz nych i wy gła sza -
nych na mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach re fe ra tów
świad czy o au to ry te cie na uko wym i ak tyw no ści śro do -
wi ska na uko we go gdyń skich to wa ro znaw ców, nie tyl ko
w kra ju, ale rów nież za gra ni cą.

Waż nym ele men tem w roz wo ju WPiT jest dzia łal ność
Stu denc kich Kół Na uko wych. Na kie run ku stu diów to -
wa ro znaw stwo dzia ła ją: Na uko we Ko ło Che micz ne, Na -
uko we Ko ło Ja ko ści „Qu ali ty Te am”, Na uko we Ko ło To -
wa ro znaw stwa „Car go”, Na uko we Ko ło Tu ry sty ki i Ho -
te lar stwa, Na uko we Ko ło Ży wie nia Czło wie ka. Do ich
osią gnięć na le żą m. in.: or ga ni za cja kon fe ren cji na uko -
wych, zdo by cie na gród i wy róż nień w ra mach kon kur su
„Czer wo na Ró ża”. Na le ży są dzić, że z gro na stu den tów
dzia ła ją cych w tych Ko łach wy ło nią się ab sol wen ci, któ -
rzy po dej mą stu dia dok to ranc kie, któ re Wy dział uru -
cho mi już je sie nią 2014 ro ku.

Pro gra my stu diów re ali zo wa nych na Wy dzia le PiT
na kie run ku to wa ro znaw stwo zmie nia ły się i roz wi ja ły,
do sto so wu jąc się do prze mian go spo dar czych i spo łecz -
nych za cho dzą cych w kra ju i za gra ni cą. Na roz wój ba dań
na uko wych i uno wo cze śnie nie pro ce su dy dak tycz ne go
mia ły istot ny wpływ aspi ra cje pra cow ni ków Wy dzia łu,
któ rzy w swych pra cach za ję li się m. in. pro ble ma ty ką ja -
ko ści, za rzą dza niem ja ko ścią, eko lo gią, lo gi sty ką, opa ko -
wal nic twem, jak i bez pie czeń stwem wy ro bów po wszech -
ne go użyt ku. Stąd też 11.02.2005 r. na stą pi ła zmia na na -
zwy Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go na Wy dział Przed się -
bior czo ści i To wa ro znaw stwa (WPiT).

Stu den ci kie run ku to wa ro znaw stwo otrzy mu ją wy -
kształ ce nie eko no micz ne z pod sta wa mi na uk przy rod ni -
czo -tech nicz nych w aspek cie sze ro ko ro zu mia nej ja ko -
ści. Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa przy -
wią zu je zna czą cą wa gę do roz wo ju współ pra cy za gra -
nicz nej ja ko waż ne go ele men tu kształ ce nia i roz wo ju
stu den tów i ka dry na uko wo -dy dak tycz nej. Współ pra ca
mię dzy na ro do wa re ali zo wa na by ła głów nie na ba zie
pro gra mu ERASMUS, sta no wią ce go ele ment pro gra mu
Unii Eu ro pej skiej „UCZENIE SIę PRZEZ CAłE ŻyCIE”
(The li fe long le ar ning Pro gram me) oraz w opar ciu o in -
ne for my współ pra cy z uczel nia mi za gra nicz ny mi na za -
sa dzie umów dwu stron nych.

Głów ny mi uczel nia mi part ner ski mi Wy dzia łu Przed -
się bior czo ści i To wa ro znaw stwa w za kre sie wy mia ny
mię dzy na ro do wej stu den tów i pra cow ni ków by ły głów -
nie: Hoch schu le Bre mer ha ven – Niem cy, Fach cho schu -
le Stral sund – Niem cy, Uni ver si da de da Co ru ña – Hisz -
pa nia, Uni ver si tà de gli Stu di di Pe ru gia – Wło chy, Ky -
men la ak so Pol ly tech nic – Fin lan dia, Cork In sti tu te of
Tech no lo gy – Ir lan dia.

Po za pro gra mem Era smus, waż nym nur tem współ -
pra cy mię dzy na ro do wej na Wy dzia le PiT są ini cja ty wy
po dej mo wa ne na za sa dzie umów z uczel nia mi part ner -
ski mi, w tym głów nie z Hoch schu le Bre mer ha ven
w Niem czech. Wy mier nym przy kła dem te go jest or ga - �
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�
ni zo wa ne od 9 lat co rocz ne Mię dzy na ro do we Na uko we
Se mi na rium Stu denc kie „Ma na ging Cul tu ral Di ver si ty in
Eu ro pe”. 

W trak cie na uki stu den ci ma ją moż li wość uzyska nia
cer ty fi ka tów Pol skie go Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji
(PCBC). In spi ra to rem te go przed się wzię cia był dr hab.
inż. Ka zi mierz Den du ra, prof. nadzw. AMG. Aby uzy skać
po wyż sze cer ty fi ka ty, stu den ci re ali zu ją na kie run ku to -
wa ro znaw stwo okre ślo ne przed mio ty w okre ślo nym wy -
mia rze go dzi no wym, co po zwa la im, po za li cze niu tych
przed mio tów, na przy stą pie nie do eg za mi nu pań stwo -
we go, prze pro wa dza ne go przez PCBC. licz ba do tych czas
uzy ska nych cer ty fi ka tów przez stu den tów jest na stę pu ją -
ca: asy stent sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią – 1141, asy -
stent sys te mu za rzą dza nia śro do wi sko we go – 409, peł -
no moc nik sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią – 189, au dy tor
we wnętrz ny sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem żyw -
no ści – 41, asy stent sys te mu za rzą dza nia w la bo ra to -
rium – 10. Cer ty fi ka ty te za świad cza ją o wy so kich kwa li -
fi ka cjach za wo do wych na szych ab sol wen tów, co jest nie -
zwy kle waż ne na ak tu al nym ryn ku pra cy.

Licz ba ab sol wen tów stu diów sta cjo nar nych w la tach
1973 – ma rzec 2014

Kie ru nek in ten den tu ra mor ska – 656 
Kie ru nek za rzą dza nie – 2.554
Kie ru nek to wa ro znaw stwo – 2.850
Ogó łem: 6.060

Licz ba ab sol wen tów stu diów nie sta cjo nar nych
w la tach 1973 – ma rzec 2014

Kie ru nek za rzą dza nie – 7.884
Kie ru nek to wa ro znaw stwo – 4.241
Ogó łem: 12.125

W ofer tę kształ ce nia na rok akademicki 2014/2015
wpi su je się no wy kie ru nek stu diów: in no wa cyj na go spo -
dar ka z no wy mi spe cjal no ścia mi. 
� STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – stu dia sta cjo nar ne

kie ru nek in no wa cyj na go spo dar ka (3 la ta, dy plom
li cen cja ta), spe cjal no ści:
• in no wa cyj ne przed się bior stwo,
• in for ma ty ka go spo dar cza,
• in no wa cyj ne sys te my trans por to we i lo gi stycz ne.
kie ru nek to wa ro znaw stwo (3,5 ro ku, dy plom in ży -
nie ra), spe cjal no ści:
• to wa ro znaw stwo i za rzą dza nie ja ko ścią,
• or ga ni za cja usług tu ry stycz no -ho te lar skich,
• han del i usłu gi – me ne dżer pro duk tu.

� STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – stu dia sta cjo nar ne
kie ru nek in no wa cyj na go spo dar ka (2 la ta, dy plom
ma gi stra), spe cjal no ści: eko no mia me ne dżer ska, trans -
port i lo gi sty ka w go spo dar ce glo bal nej, in for ma ty ka
w trans por cie i han dlu, ra chun ko wość i fi nan se przed -
się biorstw;
kie ru nek to wa ro znaw stwo (dla ab sol wen tów z ty -
tu łem in ży nie ra – 1,5 ro ku; dla ab sol wen tów z ty tu -
łem li cen cja ta  – 2 la ta dy plom ma gi stra), spe cjal no ści:
to wa ro znaw stwo i za rzą dza nie ja ko ścią, or ga ni za cja
usług tu ry stycz no -ho te lar skich, han del i usłu gi – me -

ne dżer pro duk tu, usłu gi ży wie nio we i die te ty ka, me -
ne dżer pro duk tu ko sme tycz ne go.
W ofer cie kształ ce nia znaj du ją się rów nież Stu dia Po -

dy plo mo we. 

Na do ko na nia w 45-let niej hi sto rii Wy dzia łu Przed się -
bior czo ści i To wa ro znaw stwa skła da się pra ca wie lu
osób, któ re pra co wa ły na Wy dzia le Ad mi ni stra cyj nym
od chwi li je go po wsta nia i tych, któ rzy szcze gól nie
w ostat nim 20-le ciu wpi sa li wy ni ki swo jej pra cy or ga ni -
za cyj nej i na uko wo -dy dak tycz nej w do ro bek Wy dzia łu
w za kre sie to wa ro znaw stwa oraz za rzą dza nia. Na le ży
wy mie nić tu przede wszyst kim oso by, któ re peł ni ły
i peł nią funk cje dzie ka na i pro dzie ka na.

W okre sie 1969-2014 funk cję dzie ka nów i pro -
dzie ka nów peł ni li:
• W la tach 1969-1978: doc. dr inż. Ta de usz Cza chla,

int. okr. I kl.
• W la tach 1978-1982 i 1983-1986: prof. dr hab. Sta -

ni sław Smo leń ski – dzie kan, dr Ha li na Ko len da – pro -
dzie kan.

• W la tach 1982-1983: dr hab. inż. Je rzy Świt ka, prof.
nadzw. – dzie kan, dr Ha li na Ko len da – pro dzie kan.

• W la tach 1987-1993: prof. dr hab. inż. Piotr Przy by -
łow ski – dzie kan, dr An drzej Po go rzel ski – pro dzie kan,
prof. dr hab. inż. Ma ria Rut kow ska – pro dzie kan.

• W la tach 1993-1996: prof. dr hab. inż. Ma ria Rut -
kow ska – dzie kan, dr hab. Je rzy Ku bic ki, prof.
nadzw. – pro dzie kan ds. kształ ce nia, mgr int.
dypl. II kl. Ro mu ald Za broc ki – pro dzie kan ds.
studenc kich.

• W la tach 1996-2002: dr hab. Je rzy Ku bic ki, prof.
nadzw. – dzie kan, dr Je rzy Soł ty sik – pro dzie kan ds.
kształ ce nia, dr hab. inż. Piotr Pa lich / dr hab. Ta de usz
Bołt – pro dzie kan ds. stu diów nie sta cjo nar nych.

• W la tach 2002-2008: prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze -
jo wicz – dzie kan; dr hab. Han na Adam kie -
wicz – Drwił ło / dr hab. Ma ria Śmie chow ska -pro dzie -
kan ds. kształ ce nia, dr Ro mu ald Za broc ki – pro dzie -
kan ds. studenc kich, dr Krzysz tof Sar now ski – pro dzie -
kan ds. stu diów nie sta cjo nar nych.

• Od ro ku 2008: prof. dr hab. inż. Piotr Przy by łow -
ski – dzie kan, dr To masz Owcza rek – pro dzie kan ds.
kształ ce nia, dr inż. Prze my sław Dmow ski – pro dzie -
kan ds. studenc kich, dr An drzej Ma słow ski / dr Ro mu -
ald Za broc ki – pro dzie kan ds. stu diów nie sta cjo nar -
nych.
Roz wój Wy dzia łu wspie ra ły rów nież oso by z in nych

uczel ni: UEK w Po zna niu, UEK w Kra ko wie, UWM
w Olsz ty nie oraz Po li tech ni ki Ra dom skiej. Oso by te peł -
ni ły ro lę re cen zen tów w prze wo dach dok tor skich, ha bi -
li ta cyj nych, po stę po wa niach o ty tuł na uko wy pro fe so ra
oraz opi nio wa ły wnio ski o upraw nie nia do nada wa nia
stop nia na uko we go dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne go.

Prof. dr hab. inż. Piotr Przy by łow ski
dzie kan Wy dzia łu Przed się bior czo ści 

i To wa ro znaw stwa
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Aka de mia Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi be
bę dzie pu blicz ną, wyż szą uczel nią tech nicz ną, kształ cą -
cą in ży nie rów dla ry bo łów stwa i flo ty han dlo wej, jak
rów nież sek to ra prze twór stwa ryb ne go, ba da nia za so -
bów wod nych i ad mi ni stra cji mor skiej. Prze wi du je się,
że stu den ta mi bę dą nie tyl ko oby wa te le An go li, ale
rów nież in nych kra jów Afry ki. Aka de mia bę dzie przy -
go to wa na, aby do ce lo wo kształ cić 1500 stu den tów
na stu diach in ży nier skich i li cen cjac kich oraz bę dzie
upraw nio na do wy da wa nia dy plo mów mor skich.

W I eta pie te go przed się wzię cia, w la tach
2008‒2010, AMG opra co wa ła i do star czy ła kon cep cję
or ga ni za cyj ną po wsta ją cej uczel ni, pla ny dzia ła nia

od stro ny dy dak tycz nej i na uko wej, jak rów nież ca ło ści
pla nów i pro gra mów stu diów, wraz z pod ręcz ni ka mi
do ćwi czeń la bo ra to ryj nych. Do ku men ty te przy go to -
wa ne zo sta ły w ję zy ku por tu gal skim dla 14 kie run ków
kształ ce nia na trzech wy dzia łach: ry bo łów stwa, prze -
twór stwa ryb ne go, eks plo ata cji za so bów wod nych. 

Kon ty nu ując współ pra cę z fir mą Na vi mor, Aka de mia
Mor ska w Gdy ni uczest ni czy obec nie w II eta pie two -
rze nia Aka de mii w An go li. Bie rze udział mię dzy in ny mi
w kształ ce niu kadr przy szłej uczel ni, obej mu ją cym 19
stu den tów an gol skich na stu diach ma gi ster skich
i jednego ma gi stra na stu diach dok to ranc kich. 

Na ukow cy pol scy, za trud nie ni przez Aka de mię, przy -

Akademia rybołówstwa i Nauk 
o morzu w Namibe

Akademia morska w Gdyni jest partnerem edukacyjnym i naukowym firmy Navimor int., sopot,
w projekcie budowy i tworzenia Akademii rybołówstwa i Nauk o morzu w Namibe 

w republice Angoli.

WSPółPRACA Z ANGOlą 

C Z E R W I E C 2 0 1 4
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go to wu ją 28 spe cja li stycz nych pod ręcz ni ków dla no wej
uczel ni (po dwa na każ dy kie ru nek kształ ce nia). Ka dra
AMG opra co wu je rów nież pro gra my kształ ce nia i ze sta -
wy ćwi czeń, zgod nie z kon wen cją STCW dla cen trum
ra tow nic twa mor skie go, któ re jest jed nym z głów nych
obiek tów bu do wa nej uczel ni. Pra cow ni cy AMG uczest -
ni czą w pro jek to wa niu la bo ra to riów i opra co wu ją li sty
spe cja li stycz ne go wy po sa że nia, do star cza ne go do An -
go li przez Na vi mor.

Zgod nie z usta le nia mi kon trak to wy mi, AMG i jej pra -
cow ni cy bę dą tak że uczest ni czyć w two rze niu po szcze -

gól nych ka tedr i w uru cha mia niu kształ ce nia na po -
szcze gól nych kie run kach Aka de mii w An go li. 

Dal sze pla ny obej mu ją współ pra cę i pa tro nat AMG
nad no wo two rzo ną uczel nią w An go li, mię dzy in ny mi
w za kre sie kształ ce nia kadr do pra cy na mo rzu, zgod nie
ze stan dar da mi mię dzy na ro do wy mi i na po zio mie
umoż li wia ją cym uzy ski wa nie przez stu den tów an gol -
skich od po wied nich cer ty fi ka tów ad mi ni stra cji mor -
skiej.

Prof. dr hab. inż. Janusz  mindykowski
prorektor ds. nauki AMG
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Do Polski przybyła grupa naszych nowych studentów z Angoli, przyszłych nauczycieli akademickich Akademii Rybołówstwa Morskiego 
w Namibe w Republice Angoli. Zdjęcie przedstawia całą grupę tuż po wylądowaniu. 

Przed rozpoczęciem studiów w Akademii Morskiej w Gdyni cała grupa udała się do Łodzi na kurs języka polskiego.

�
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Prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbi gniew Bur ciu jest kie -
row ni kiem Ka te dry Eks plo ata cji Stat ku. Te ma ta mi ba -
daw czy mi pro fe so ra w AMG są: bez pie czeń stwo
w trans por cie mor skim − mo de lo wa nie ak cji ra tow ni -
czej, pro ce sów ak cji ra tow ni czej z uwzględ nie niem wła -
ści wo ści eks plo ata cyj nych środ ków ra tun ko wych, środ -
ków ra tow ni czych i mo de lo wa nia ob sza rów po szu ki wa -
nia; opis ma te ma tycz ny ak cji ra tow ni czej ja ko lo so we -
go sys te mu dy na micz ne go oraz je go sta nów;
nie za wod ność sys te mu ak cji ra tow ni czej, nie za wod ność
ele men tów sys te mu ak cji ra tow ni czej w trans por cie
mor skim; pro jek to wa nie, kon stru owa nie, bu do wa
urzą dzeń, środ ków ra tun ko wych dla trans por tu mor -
skie go; pro ble my i pro ce sy de cy zyj ne, po dej mo wa nie
de cy zji w sy tu acji ry zy ka ak cji ra tow ni czej, za rzą dza nie
w ak cji ra tow ni czej, kom pu te ro we sys te my wspo ma ga -
nia w ak cji ra tow ni czej w trans por cie mor skim; ba da nia
w za kre sie bez pie czeń stwa ma new ro wa nia stat kiem.

Dr hab. inż. Ane ta Ocie czek, dr hab. inż. Alek san dra
Wil czyń ska oraz dr hab. Ma rzen na Po pek, de cy zją rek -
to ra AMG, zo sta ły za trud nio ne z dniem 1 paź dzier ni ka
br. na sta no wi skach pro fe so ra nad zwy czaj ne go Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni.

Dr inż. Ane ta ocie czek – pra cow nik na uko wo -dy -
dak tycz ny Ka te dry Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no -Ho te -
lar skich, uzy ska ła po zy tyw ną oce nę swo jej roz pra wy
ha bi li ta cyj nej pt. „Wła ści wo ści hy dra ta cyj ne ja ko wy -
róż nik ja ko ści mąk pszen nych pa sa żo wych” i uchwa łą
Ra dy Wy dzia łu To wa ro znaw stwa Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Kra ko wie, z dnia 10 kwiet nia 2013 r., uzy -
ska ła sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk eko no micz -
nych w za kre sie to wa ro znaw stwa.

Dr inż. Alek san dra Wil czyń ska – pra cow nik na uko -
wo -dy dak tycz ny Ka te dry To wa ro znaw stwa i Za rzą dza -
nia Ja ko ścią, uzy ska ła po zy tyw ną oce nę roz pra wy ha bi -
li ta cyj nej pt. „Ja kość mio dów w aspek cie czyn ni ków
wpły wa ją cych na ich wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją ce”
i uchwa łą Ra dy Wy dzia łu To wa ro znaw stwa Uni wer sy -
te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie, z dnia 8 ma ja 2013
r., uzy ska ła sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk eko -
no micz nych w za kre sie to wa ro znaw stwa. 

Dr ma rzen na Po pek – pra cow nik na uko wo -dy dak -
tycz ny Ka te dry Che mii i To wa ro znaw stwa Prze my sło we -
go, uzy ska ła po zy tyw ną oce nę roz pra wy ha bi li ta cyj nej

pt. „Ana li za ja ko ści kon cen tra tów rud me ta li mo dy fi ko -
wa nych ma te ria ła mi skro bio wy mi w trans por cie mor -
skim” i de cy zją Ra dy Wy dzia łu To wa ro znaw stwa Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu, z dnia 6 grud -
nia 2013 r., uzy ska ła sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go
na uk eko no micz nych w za kre sie to wa ro znaw stwa.

�

Nominacje profesorskie

Prezydent rP Bronisław komorowski, postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r., 
nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniewowi Burciowi,

prof. nadzw. AmG. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski 
i prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu
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Wstęp ny re fe rat, pre zen tu ją cy osią gnię cia na uko wo -
-dy dak tycz ne uczel ni, wy gło sił rek tor AMG prof. zw. dr
hab. Piotr Ję drze jo wicz. Aka de mia Mor ska w Gdy ni jest
waż ną pla ców ką na świa to wej ma pie ba dań mo rza.
Utrzy mu je po zy cję naj więk szej uczel ni mor skiej w Unii
Eu ro pej skiej, po zy cjo no wa na jest w pierw szej piąt ce
na 56 uczel ni świa ta, kwa li fi ko wa nych przez In ter na tio -
nal As so cia tion of Ma ri ti me Uni ver si ties. Obok kształ ce -
nia wie lo ty sięcz nych, pro fe sjo nal nych kadr dla świa to -
wej flo ty pro wa dzi sze reg mor skich pro jek tów ba daw -
czych z za kre su na uk przy rod ni czych, tech nicz nych,
praw nych czy eko no micz nych.

Osią gnię cia na uko we w za kre sie ba dań śro do wi ska
mor skie go oraz bez pie czeń stwa śro do wi ska i że glu gi
przed sta wi li, re fe ra tem na te mat roz pra sza nia świa tła
w wo dach mor skich, pra cow ni cy na uko wi uczel ni z Ka -
te dry Fi zy ki – dr hab. Zbi gniew Otrem ba, prof. nadzw.
AMG, i dr Wło dzi mierz Fre da. Wy stą pie nie dr hab. An -
ny Sty szyń skiej, prof. nadzw. AMG, kie ru ją cej Ka te drą
Me te oro lo gii i Oce ano gra fii Na utycz nej, sku pi ło się
na pre zen ta cji efek tów sys te ma tycz nych kil ku dzie się -

cio let nich ba dań stref po lar nych, szcze gól nie z za kre su
kli ma to lo gii po lar nej. Zwra ca ją uwa gę wnio ski upa tru -
ją ce źró deł tzw. ocie ple nia kli ma tu nie w czyn ni kach
an tro po ge nicz nych, a w pro ce sach na tu ral nych czy pro -
gno zo wa ny w nad cho dzą cych la tach wzrost za lo dze nia
wód ark tycz nych.

Uczest ni cy spo tka nia od wie dzi li tak że m.in. uczel nia -
ne pla ne ta rium, pra cow nie sy mu la to rów na wi ga cyj -
nych oraz ża glo wiec szko le nio wy „Dar Mło dzie ży”.

Ko mi tet Ba dań Mo rza, bę dą cy for mą or ga ni za cji na -
uki w struk tu rze Pol skiej Aka de mii Na uk, zo stał utwo -
rzo ny w 1961 r. Peł ni funk cję Ko mi te tu Na ro do we go
ds. współ pra cy z mię dzy na ro do wym Ko mi te tem Na -
uko wym Ba dań Oce anicz nych (SCOR). Ak tu al nie skła da
się z 40 przed sta wi cie li pol skiej oce ano lo gii i mor skich
na uk po krew nych. Za kres dzia ła nia to głów nie hy dro -
dy na mi ka, fi zy ka, che mia, bio lo gia mo rza, geo lo gia
i geo fi zy ka oraz hy dro tech ni ka mor ska. Prze wod ni czą -
cym Ko mi te tu Ba dań Mo rza PAN jest prof. dr hab.
Mar cin Pliń ski.

�

komitet Badań morza

Wydział Nawigacyjny Akademii morskiej w Gdyni gościł 22 stycznia br., organizowaną 
co pół roku, plenarną sesję Zgromadzenia ogólnego komitetu Badań morza PAN.

WyDZIAł NAWIGACyJNy
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intelligent information 
and database systems

Aka de mia Mor ska w Gdy ni od wie lu lat ak tyw nie
uczest ni czy w pro mo cji na uki i or ga ni za cji kon fe ren cji
na uko wych, sta no wią cych płasz czy znę wy mia ny wie dzy
i do świad czeń z okre ślo nych ob sza rów na uki. Przy kła -
dem mo gą być In ter na tio nal Con fe ren ce on Ma ri ne Na -
vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta tion (TransNav),
czy też Eu ro pe an Sa fe ty and Re lia bi li ty Con fe ren ce
(ESREl), któ re na sta łe wpi sa ły się w ka len darz wy da rzeń
na uko wych, gro ma dząc co ro ku zna czą cą licz bę uczest ni -
ków. Or ga ni zo wa ne są one przy znacz nym i wie lo kie run -
ko wym wspar ciu pro gra mo wym oraz or ga ni za cyj nym
pra cow ni ków na szej uczel ni. 

Od kil ku lat pra cow ni cy Ka te dry Sys te mów In for ma -
cyj nych (prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz, dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG, dr Da riusz Bar -
bu cha, dr Ewa Ra taj czak -Ro pel, mgr Iza be la Wierz bow -
ska) rów nież włą cze ni są w ten nurt, ak tyw nie an ga żu jąc
się w or ga ni za cję kon fe ren cji na uko wych z se rii: In ter na -
tio nal Con fe ren ce on Know led ge -Ba sed and In tel li gent
In for ma tion & En gi ne ering Sys tems (KES con fe ren ce se -
ries), In ter na tio nal KES Con fe ren ce on Agents and Mul -
ti -agent Sys tems (KES-AMSTA), In ter na tio nal Con fe ren ce
on Com pu ta tio nal Col lec ti ve In tel li gen ce (ICCCI) czy też
Asian Con fe ren ce on In tel li gent In for ma tion and Da ta ba -
se Sys tems (ACIIDS). Oprócz pre zen ta cji wy ni ków swo ich
ba dań, ak tyw ność pra cow ni ków KSI w tym za kre sie obej -
mu je m. in.: prze wod ni cze nie ko mi te tom pro gra mo wym
i or ga ni za cyj nym, człon ko   stwo w tych ko mi te tach, or ga -
ni za cję te ma tycz nych se sji spe cjal nych czy też re dak cję
na uko wą ma te ria łów kon fe ren cyj nych oraz nu me rów
spe cjal nych cza so pism, za wie ra ją cych roz sze rzo ne wer sje
prac pre zen to wa nych na kon fe ren cjach. Tyl ko w cią gu
ostat nie go ro ku za zna czy li oni swo ją ak tyw ność po przez
udział w pra cach pro gra mo wych i or ga ni za cyj nych ko lej -
nych edy cji wspo mnia nych kon fe ren cji: KES-AMSTA 2013,
ICCCI 2013 oraz ACIIDS 2014.

Siód ma edy cja In ter na tio nal KES Con fe ren ce on
Agents and Mul ti -agent Sys tems (KES-AMSTA 2013) od -
by ła się w dniach 27-29 ma ja 2013 r. w Hue Ci ty
w Wiet na mie. Kon fe ren cje z se rii KES-AMSTA po świę co -

ne są sys te mom i tech no lo giom agen to wym, któ re uzna -
wa ne są za je den z waż niej szych i obie cu ją cych kie run -
ków ba daw czych w in for ma ty ce. Prze wod ni czą cym Ko -
mi te tu Pro gra mo we go kon fe ren cji KES-AMSTA-2013 był
dr Bar bu cha, któ ry, obok pre zen ta cji wy ni ków swo ich
ba dań, pro wa dził jed ną z se sji ple nar nych. Jest on rów -
nież współ re dak to rem na uko wym mo no gra fii „Ad van -
ced Me thods and Tech no lo gies for Agent and Mul ti -
-Agent Sys tems” (wyd. IOS), za wie ra ją cej pre zen to wa ne
na kon fe ren cji pra ce.

KES-AMSTA 2013 jest jed ną z se rii kon fe ren cji, or ga -
ni zo wa nych przez KES In ter na tio nal, or ga ni za cji wspie ra -
ją cej trans fer wie dzy i in no wa cji wśród na ukow ców.

Pracownicy katedry systemów informacyjnych (prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dr hab. inż.
ireneusz czarnowski, prof. nadzw. AmG, dr dariusz Barbucha oraz dr ewa ratajczak-ropel) 
byli uczestnikami 6Th Asian conference on intelligent information and database systems

(Aciids 2014), która odbywała się w Bangkoku, Tajlandia, w dniach 7-9 kwietnia. 

KATEDRA SySTEMóW INFORMACyJNyCH

�

Pracownicy KSI na 4th Conference ICCCI. Od lewej: 
dr Ewa Ratajczak-Ropel, prof. Ireneusz Czarnowski, 

mgr Izabela Wierzbowska, prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, 
dr Dariusz Barbucha
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War to za zna czyć, że współ udział Aka de mii Mor skiej
w or ga ni za cji tej kon fe ren cji wią że się z szer szą współ -
pra cą KSI z KES In ter na tio nal, trwa ją cą już kil ka lat. W ra -
mach tej współ pra cy, prof. Ję drze jo wicz oraz prof. Czar -
now ski kil ka krot nie or ga ni zo wa li se sje spe cjal ne na kon -
fe ren cjach współ or ga ni zo wa nych przez KES In ter na tio -
nal, m. in. In vi ted Ses sion on Agent -Ba sed Opti mi za tion
na kon fe ren cjach KES-AMSTA 2009 w Up psa li, KES-
AMSTA 2010 w Gdy ni, KES-AMSTA 2011 w Man che ste -
rze oraz Spe cial Ses sion on Po pu la tion -ba sed Me ta heu ri -
stics na kon fe ren cji KES 2012 w San Se ba stian. Współ -
pra ca z KES za owo co wa ła tak że udzia łem prof. Czar now -
skie go w ko le gium re dak cyj nym „KES Jo ur nal –
In no va tion in Know led ge -Ba sed and In tel li gent En gi ne -
ering Sys tems” (wyd. IOS). Nie wąt pli wie jed nym z waż -
niej szych mo men tów we wspo mnia nej współ pra cy by ło
zor ga ni zo wa nie przez Aka de mię Mor ską mię dzy na ro do -
wej kon fe ren cji KES-AMSTA w ro ku 2010 (re la cja z tej
kon fe ren cji by ła przed sta wio na w „AKM” nr 43/2010).
Prawie 100 uczest ni ków z po nad 20 kra jów od wie dzi ło
wów czas Gdy nię, aby za pre zen to wać na kon fe ren cji wy -
ni ki swo ich ba dań.

Ko lej ną kon fe ren cją, w któ rej zna czą ca ro la or ga ni za -
cyj na przy pa dła pra cow ni kom KSI w mi nio nym ro ku,
by ła pią ta edy cja In ter na tio nal Con fe ren ce on Com pu ta -
tio nal Col lec ti ve In tel li gen ce (ICCCI 2013), któ ra od by ła
się w dniach 11-13 wrze śnia 2013. Tym ra zem miej scem
kon fe ren cji by ła Cra io va w Ru mu nii. Te ma tem wio dą -
cym kon fe ren cji z se rii ICCCI są za gad nie nia teo re tycz ne,
tech no lo gie i za sto so wa nia ko lek tyw nej in te li gen cji ob li -
cze nio wej, sta no wią cej dział sztucz nej in te li gen cji zaj mu -
ją cy się me to da mi ob li czeń mięk kich, umoż li wia ją cych
po dej mo wa nie de cy zji gru po wych lub prze twa rza nie
wie dzy wśród au to no micz nych jed no stek dzia ła ją cych
w śro do wi skach roz pro szo nych. Roz wią za nia opar te
na ko lek tyw nej in te li gen cji ob li cze nio wej są wy ko rzy sty -
wa ne m.in. w por ta lach spo łecz no ścio wych i sys te mach
wie lo agen to wych.

W ra mach ICCCI 2013 pra cow ni cy KSI, oprócz pre zen -
ta cji wy ni ków ba dań, zor ga ni zo wa li rów nież se sję spe -
cjal ną po świę co ną ko ope ra cyj ne mu roz wią zy wa niu pro -
ble mów. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne zo sta ły opu bli ko wa ne
w se rii „lec tu re No tes in Com pu ter Scien ce” (wyd.
Sprin ger) i zo sta ły za in dek so wa ne w Web of Scien ce, na -
to miast au to rzy naj lep szych prac zo sta li za pro sze ni
do zgło sze nia roz sze rzo nych wer sji ich prac do nu me ru
spe cjal ne go cza so pi sma „Neu ro com pu ting” (wyd. El se -
vier, Im pact Fac tor: 1.634), któ re go współ re dak to rem
jest dr Bar bu cha.

Po dob nie jak w przy pad ku kon fe ren cji z ro dzi ny KES,
współ pra ca przy or ga ni za cji kon fe ren cji ICCCI da tu je się
od jej pierw szej edy cji, któ ra od by ła się w ro ku 2009 we
Wro cła wiu. Wów czas je den z za planowanych wy kła dów
ple nar nych wy gło sił prof. zw. P. Ję drze jo wicz, któ ry
od sa me go po cząt ku kon fe ren cji peł ni rów nież funk cję
wi ce prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ste ru ją ce go kon fe ren -
cji. Po nad to, we wszyst kich edy cjach kon fe ren cji z se -
rii ICCCI, prof. Ję drze jo wicz i dr Bar bu cha by li or ga ni za -
to ra mi te ma tycz nych se sji spe cjal nych: Spe cial Ses sion

on CCI-ba sed Opti mi za tion Mo dels na ICCCI 2010 w Ka -
oh siung, ICCCI 2011 w Gdy ni oraz Spe cial Ses sion on
Co ope ra ti ve Pro blem So lving na ICCCI 2012 w Ho Chi
Minh Ci ty oraz wspo mnia nej ICCCI 2013. Za an ga żo wa -
nie Aka de mii Mor skiej przy or ga ni za cji kon fe ren cji z se -
rii ICCCI zo sta ło do strze żo ne i wy raź nie za ak cen to wa ne
w ro ku 2011, kie dy po wie rzo no na szej uczel ni or ga ni za -
cję trze ciej edy cji kon fe ren cji ICCCI 2011. Od by ła się
ona we wrze śniu 2011 ro ku, a go ści li śmy 150 uczest ni -
ków (re la cja z tej kon fe ren cji uka za ła się w „AKM”
nr 45/2011).

Ostat nia z wy mie nio nych kon fe ren cji, 6th Asian Con -
fe ren ce on In tel li gent In for ma tion and Da ta ba se Sys tems
(ACIIDS 2014), od by ła się w dniach 7-9 kwiet nia 2014
ro ku w Bang ko ku. Kon fe ren cje z tej se rii po świę co ne są
in te li gent nym sys te mom in for ma cyj nym i sys te mom baz
da nych i na dy na micz nie roz wi ja ją cym się Da le kim
Wscho dzie sta ły się waż nym miej scem spo tkań i wy mia -
ny po glą dów na ukow ców. Spo śród zgło szo nych 260
prac z 32 kra jów do ust nej pre zen ta cji i pu bli ka cji w ma -
te ria łach kon fe ren cyj nych wy bra no 124, wśród nich
czte ry pra ce pra cow ni ków KSI, pre zen tu ją ce wy ni ki ich
naj now szych ba dań. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne opu bli ko -
wa no w dwóch wo lu mi nach se rii „lec tu re No tes in Ar ti -
fi cial In tel li gen ce” (wyd. Sprin ger). Do tych cza so we pu -
bli ka cje se rii kon fe ren cji ACIIDS by ły in dek so wa ne m.in.
w Web of Scien ce, obec ne rów nież zo sta ną zgło szo ne
do in dek so wa nia. Jed ną z se sji ple nar nych tej kon fe ren -
cji pro wa dził prof. Ję drze jo wicz, któ ry wraz z prof. Czar -
now skim był rów nież współ or ga ni za to rem se sji spe cjal -
nej, po świę co nej in te li gen cji ob li cze nio wej. Prof. Czar -
now ski zo stał po nad to współ re dak to rem nu me ru spe -
cjal ne go cza so pi sma „In ter na tio nal Jo ur nal of Ap plied
Ma the ma tics and Com pu ter Scien ce” (wyd. Uni ver si ty of
Zie lo na Gó ra, Im pact Fac tor: 1.008), w któ rym opu bli -
ko wa ne zo sta ną roz sze rzo ne wer sje wy bra nych, naj lep -
szych pre zen to wa nych na kon fe ren cji prac.

Spo glą da jąc w przy szłość war to na ko niec za zna czyć, iż
w naj bliż szym cza sie Aka de mia Mor ska bę dzie go ścić
uczest ni ków dwóch mię dzy na ro do wych kon fe ren cji
obej mu ją cych te ma tycz nie ob szar in for ma ty ki i jej za sto -
so wań. Już wkrót ce, w dniach 15-17 wrze śnia 2014 ro -
ku, od bę dzie się 18th In ter na tio nal Con fe ren ce on
Know led ge -Ba sed and In tel li gent In for ma tion & En gi ne -
ering Sys tems (KES 2014), na to miast w przy szłym ro ku,
w dniach 24-26 czerw ca 2015 ro ku, na te re nie Aka de -
mii Mor skiej od bę dzie się 2nd IEEE In ter na tio nal Con fe -
ren ce on Cy ber ne tics (CyBCONF 2015). Nie wąt pli wie,
po wie rze nie Aka de mii Mor skiej or ga ni za cji obu pre sti żo -
wych kon fe ren cji jest wy ra zem za ufa nia śro do wi ska na -
uko we go do uczel ni, opar te go na jej wy so kiej ak tyw no -
ści na po lu na uko wym. Z uwa gi na fakt, iż te ma ty ka obu
kon fe ren cji obej mu je za gad nie nia ba daw cze, bę dą ce
przed mio tem za in te re so wa nia co naj mniej kil ku ze spo -
łów AMG, je ste śmy prze ko na ni, że obie kon fe ren cje spo -
tka ją się z za in te re so wa niem znacz ne go gro na pra cow ni -
ków – człon ków tych ze spo łów.

Dr da riusz Bar bu cha
Ka te dra Sys te mów In for ma cyj nych

�
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� PierW sZe ko Lo kWium hA Bi Li TA cyJ Ne
NA Wy dZiA Le eLek TrycZ Nym
Wy dział Elek trycz ny, ja ko pierw szy wy dział Aka de mii

Mor skiej w Gdy ni, uzy skał upraw nie nia do nada wa nia
stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go 26 mar -
ca 2012 ro ku. Pierw szy prze wód ha bi li ta cyj ny zo stał
wszczę ty 14 ma ja 2013 ro ku. Pra cę ha bi li ta cyj ną pt.
„Rów no le głe kom pen sa to ry ak tyw ne du żej mo cy” przy -
go to wał dr inż. Da niel Woj cie chow ski z Ka te dry Au to -
ma ty ki Okrę to wej.

W prze wo dzie ha bi li ta cyj nym uczest ni czy li czte rej re -
cen zen ci: prof. dr hab. inż. lech Grze siak, prof. dr hab.
inż. An drzej Si kor ski, prof. dr hab. inż. Ma rian Pa sko, dr
hab. inż. Zbi gniew Han zel ka, prof. nadzw. AGH. Czte ry
po zy tyw ne re cen zje by ły pod sta wą do pod ję cia przez Ra -
dę Wy dzia łu Elek trycz ne go uchwa ły o do pusz cze niu Da -
nie la Woj cie chow skie go do ko lo kwium ha bi li ta cyj ne go. 

Ko lo kwium to od by ło się 14 li sto pa da 2013 ro ku
w Sa li Se na tu AMG. Ob ra dom Ra dy Wy dzia łu Elek trycz -
ne go prze wod ni czył dzie kan prof. dr hab. inż. Ja nusz
Za ręb ski. Na za pro sze nie dzie ka na przy by li na to po sie -
dze nie re cen zen ci oraz go ście – rek tor AMG prof. zw. dr
hab. Piotr Ję drze jo wicz oraz pro mo tor pra cy dok tor skiej
ha bi li tan ta – prof. dr hab. inż. Zbi gniew Krze miń ski
z Po li tech ni ki Gdań skiej. Po wy słu cha niu pre zen ta cji ha -

bi li tan ta i opi nii re cen zen tów, od po wie dzi ha bi li tan ta,
dys ku sji na uko wej oraz wy słu cha niu wy kła du ha bi li ta -
cyj ne go „Spo so by ge ne ro wa nia sy gna łu fo nicz ne go
w elek trycz nych, kla wi szo wych in stru men tach mu zycz -
nych” Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go jed no myśl nie pod -
ję ła uchwa łę o nada niu Da nie lo wi Woj cie chow skie mu
stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech -
nicz nych w dys cy pli nie: elek tro tech ni ka.

WyDZIAł ElEKTRyCZNy

Rada Wydziału Elektrycznego, recenzenci 
i nowy doktor habilitowany

�

Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
i dr hab. Daniel Wojciechowski

� mi Ni sTe riAL Ne sTy PeN diA dLA sTu deN TóW
Wy dZiA łu eLek TrycZ Ne Go
10 grud nia 2013 zo sta ła opu bli ko wa na li sta osób wy -

róż nio nych Sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go za wy bit ne osią gnię cia. Wśród 934 stu den -
tów, re pre zen tu ją cych uczel nie z ca łe go kra ju i wszyst -
kie dzie dzi ny wie dzy, zna la zło się dwo je stu den tów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – inż.
Ka ta rzy na Gó rec ka i Pa weł Gó rec ki. Uho no ro wa ni stu -
den ci uzy ska li co naj mniej 35,75 na 100 moż li wych

punk tów (w tym 95 punk tów za osią gnię cia na uko we,
spor to we lub ar ty stycz ne oraz 5 punk tów za śred nią
ocen). Pod uwa gę bra ne by ły na stę pu ją ce osią gnię cia
na uko we uzy ska ne w okre sie stu diów: pu bli ka cje na uko -
we w re cen zo wa nych cza so pi smach na uko wych, udział
w pro jek tach ba daw czych, au tor stwo lub współ au tor -
stwo pa ten tu lub wzo ru użyt ko we go, wy stą pie nia
na kon fe ren cjach na uko wych, na gro dy i wy róż nie nia
w kon kur sach o za się gu mię dzy na ro do wym.
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� sTyPeNdium iNNodokTorANT 
W Gdań skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym 14

mar ca 2014 r. uro czy ście wrę cza no sty pen dia w ra mach
pro jek tu „InnoDoktorant – sty pen dia dla dok to ran tów”.
Jed ną ze sty pen dy stek zo sta ła dok to rant ka Wy dzia łu
Elek trycz ne go mgr inż. Ka li na Det ka, re ali zu ją ca pra cę
dok tor ską na te mat „Mo de lo wa nie dła wi ków na po trze -
by elek tro ter micz nej ana li zy prze twor nic dc -dc”
pod opie ką dr. hab. inż. Krzysz to fa Gó rec kie go, prof.
nadzw. AMG. 

W trak cie tej uro czy sto ści mar sza łek wo je wódz twa
po mor skie go Mie czy sław Struk wrę czył sty pen dia dok -
to ran tom oraz po dzię ko wa nia ich pro mo to rom, człon -
kom ko mi sji oce nia ją cym wnio ski zło żo ne przez dok to -
ran tów oraz eks per tom. Po dzię ko wa nia ta kie otrzy ma li
m.in. dwaj pro fe so ro wie z Wy dzia łu Elek trycz ne -
go – prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski oraz prof. dr hab.
inż. Je rzy Mi ze ra czyk.

� dru Gi Po WiA To Wy koN kurs mA Te mA Ty kA,
fi Zy kA i iN for mA Ty kA W Tech Ni ce
Po kład stat ku szkol ne go „Ho ry zont II” był 3 kwiet -

nia 2014 miej scem uro czy ste go fi na łu Dru gie go Po wia -
to we go Kon kur su Ma te ma ty ka, Fi zy ka i In for ma ty ka
w Tech ni ce, or ga ni zo wa ne go przez Wy dział Elek trycz ny
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oraz Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 im. Bo ha ter skiej za ło gi ORP „Orzeł”
w Wej he ro wie.

Uczest ni ka mi kon kur su by li ucznio wie szkół po nad -
gim na zjal nych z Wej he ro wa, Gdań ska i Gdy ni. Za da nia
kon kur so we przy go to wał ze spół w skła dzie: dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG, dr inż. Kry sty -
na No ga, dr inż. Da mian Bi sew ski, dr inż. An drzej łuk -
sza, dr inż. To masz No wak. 

lau re ata mi zo sta ły na stę pu ją ce oso by: 
1. Mar cin Bieszk – ZSP2 w Wej he ro wie
2. Ka rol Ko ściel niak – ZSP2 w Wej he ro wie
3. Piotr Wal kusz – I lO w Wej he ro wie
4. Ma rek Schwann – I lO w Wej he ro wie
5. Grze gorz Ko rze niew ski – I lO w Wej he ro wie

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

� NA Gro dA NA uko WA miA sTA GdAń skA dLA
Prof. Je rZe Go mi Ze rA cZy kA
W Ra tu szu Głów ne go Mia sta w Gdań sku od by ła

się 28 stycz nia 2014 ro ku uro czy stość wrę cze nia Na gród
Na uko wych Mia sta Gdań ska im. Ja na He we liu sza
za rok 2013. W ka te go rii na uk przy rod ni czych i ści słych
na gro dę tę otrzy mał prof. dr hab. inż. Je rzy Mi ze ra czyk,
za trud nio ny od kil ku lat w Ka te drze Elek tro ni ki Mor skiej
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – za pio nier skie w ska li
świa to wej osią gnię cia w ba da niach teo re tycz nych i do -
świad czal nych zja wi ska elek tro hy dro dy na micz ne go
w elek tro fil trach, re ak to rach pla zmy nie ter micz nej oraz
pom pach i ak tu ato rach elek tro hy dro dy na micz nych. Na -
gro dę wrę czył pre zy dent Gdań ska Pa weł Ada mo wicz.

�

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk 
i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Stypendystka doktorantka Wydziału Elektrycznego 
mgr inż. Kalina Detka i marszałek województwa pomorskiego

Mieczysław Struk

Dziekan WE prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prodziekan dr hab.
inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG i uczestnicy konkursu.
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Wychowanie morskie

Ofi ce ro wie za po zna ją mło dych go ści z hi sto rią stat ku,
je go bu do wą, prze zna cze niem, spe cy fi ką mor skiej służ -
by. Ele men tem tych swo istych lek cji jest zwie dza nie
pod sta wo wych stat ko wych wnętrz: ma szy now ni, po -
miesz czeń za ło go wych, ka bi ny i most ka na wi ga cyj ne -
go, ale tak że szpi ta li ka czy kuch ni. Ucznio wie zy sku ją
pod sta wo wą wie dzę z taj ni ków mor skiej na wi ga cji.
A dzię ki mul ti me dial nej pre zen ta cji, przy go to wa nej
przez stat ko wych opie ku nów, od by wa ją tak że wir tu al -
ny rejs, pod czas któ re go po zna ją geo gra fię i hi sto rię
mi ja nych lą dów i mórz, epi zo dy z hi sto rii że glu gi i bia -
ło -czer wo nej ban de ry. Pro sty test na „wilcz ka mor skie -
go” pod su mo wu je ten dzień. Wcze śniej ucznio wie od -
wie dza ją „Dar Po mo rza”, „Bły ska wi cę” i ośro dek że -
glar ski Aka de mii Mor skiej. Po noc le gu na stat ku gru py
ru sza ją na Hel, gdzie tra fia ją pod opie kę pra cow ni ków
Sta cji Mor skiej Uni wer sy te tu Gdań skie go.

Te go rocz nej je sie ni w su mie 250 uczniów przej dzie

ten przy spie szo ny kurs mor skie go wy cho wa nia. „Ho ry -
zont II” go ścił gru py z bar dzo róż nych ośrod ków uczest -
ni czą cych w pro jek cie „Edu scien ce”. By li ucznio wie
z Kut na, Miel ca, Wrzo so wej, Ra dzy nia Cheł miń skie go,
Przy szo wej, Człu cho wa, Gry fi na, Śle szo wic, Szy dło wa,
Po święt ne go i War sza wy.

– Ko cha my ten sta tek! – za krzyk nę li ucznio wie kla -
sy V b Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Gry fi na po za kwa te -
ro wa niu w praw dzi wej ka bi nie, na praw dzi wym stat ku.
Po dob ne emo cje zwy kle to wa rzy szą tym wi zy tom,
z któ rych mło dzież wy wo zi no we spoj rze nie i por cję
rze tel nej wie dzy o mo rzu, je go pro ble mach i fa scy na -
cjach. Dla nie któ rych mo gą to być wska za nia dla przy -
szłych ży cio wych wy bo rów. A trój ka li ce ali stów ‒ zwy -
cięz ców po przed niej edy cji „Edu scien ce” ‒ od by ła la -
tem ubie głe go ro ku na „Ho ry zon cie II” mie sięcz ny rejs
na Spits ber gen.

Alek san der Gosk

udział w ogólnopolskim projekcie instytutu Geofizyki PAN „eduscience" to jeszcze jedna
funkcja, wypełniana przez statek badawczo-szkoleniowy Akademii morskiej w Gdyni, 

na pokładzie którego ok. 30-osobowe grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i liceów przechodzą praktyczne lekcje wychowania morskiego.

„HORyZONT II”

Pierwsze obrony prac doktorskich
Pierw sza na Wy dzia le Na wi ga cyj nym Aka de mii Mor -

skiej w Gdy ni pu blicz na obro na roz pra wy dok tor skiej
od by ła się 10 kwiet nia 2014 r. pra cą pt. „Me to da pro -
gno zo wa nia wpły wu pręd ko ści i sta nu za ła do wa nia
na cha rak te ry sty ki eks plo ata cyj ne stat ku han dlo we go
z wy ko rzy sta niem sztucz nej in te li gen cji”. Mgr inż. Woj -
ciech Gór ski otrzy mał sto pień dok to ra na uk tech nicz -
nych w dys cy pli nie: trans port. Pro mo to rem roz pra wy
był prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbi gniew Bur ciu, a funk -
cję pro mo to ra po moc ni cze go peł ni ła dr hab. inż. Te re -
sa Abra mo wicz -Ge rigk, prof. nadzw. AMG. 

Nie ca ły mie siąc póź niej, bo 8 ma ja 2014 r., od by ła
się dru ga pu blicz na obro na roz pra wy dok tor skiej pt.
„Me to dy neu ro ewo lu cyj ne we wspo ma ga niu de cy zji

ma new ro wych stat ku”, w wy ni ku któ rej au tor mgr inż.
Mi ro sław łąc ki otrzy mał sto pień dok to ra na uk tech -
nicz nych w dys cy pli nie: trans port. Pro mo to rem roz pra -
wy był dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam We in trit, prof.
nadzw. AMG, pro mo to rem po moc ni czym ‒ dr hab.
inż. kpt. ż. w. Wło dzi mierz Fi li po wicz, prof. nadzw.
AMG.

Upraw nie nie do nada wa nia stop nia na uko we go dok -
to ra na uk tech nicz nych w dys cy pli nie: trans port, Cen -
tral na Ko mi sja do Spraw Stop ni i Ty tu łów, po za się -
gnię ciu opi nii Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go,
przy zna ła Wy dzia ło wi Na wi ga cyj ne mu Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni 20 grud nia 2010 r.

�

WyDZIAł NAWIGACyJNy
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sztuczna inteligencja

W ostat nich la tach sztucz na in te li gen cja sta je się co raz
bar dziej po pu lar na i jest wy ko rzy sty wa na w róż nych
dzie dzi nach wie dzy. Na le ży do jed nej z bar dziej in te re -
su ją cych czę ści in for ma ty ki, w któ rą za an ga żo wa ne są
licz ne gru py wy so kiej kla sy spe cja li stów, po słu gu ją cych
się naj no wo cze śniej szy mi na rzę dzia mi in for ma tycz ny mi.

Ce lem pra cy by ło przed sta wie nie me tod sztucz nej in -
te li gen cji w od nie sie niu do za sto so wań w po szcze gól -
nych pro ce sach trans por tu mor skie go. W pra cy opi sa ne
zo sta ły róż ne ga łę zie sztucz nej in te li gen cji, za czy na jąc
od sys te mów eks per to wych, po przez sys te my roz my te,
sztucz ne sie ci neu ro no we, koń cząc na al go ryt mach
ewo lu cyj nych.

Sys te my eks per to we sta no wią pro gra my kom pu te ro -
we, wy ko rzy stu ją ce wie dzę i pro ce du ry ro zu mo wa nia
oraz wnio sko wa nia, po zwa la ją ce na roz wią zy wa nie
róż nych pro ble mów, mię dzy in ny mi mo gą wspo ma gać
czło wie ka w po dej mo wa niu de cy zji w zło żo nych sy tu -
acjach, na przy kład w za po bie ga niu ko li zjom stat ków
na mo rzu. Przy two rze niu ta kich sys te mów nie zbęd ne
jest do świad cze nie. Ogól na idea dzia ła nia sys te mu eks -
per to we go po le ga bo wiem na prze nie sie niu wie dzy
eks per ta z da nej dzie dzi ny do ba zy wie dzy, za pro jek to -
wa niu ma szy ny wnio sku ją cej na pod sta wie po sia da -
nych in for ma cji oraz do da niu in ter fej su użyt kow ni ka,
słu żą ce go do ko mu ni ka cji.

Me to dy sztucz nej in te li gen cji słu żą pró bie opi sy wa -
nia rze czy wi sto ści w spo sób na śla du ją cy ro zu mo wa nie
czło wie ka. Ce lem tych me tod jest prze zwy cię że nie wad
tra dy cyj nych al go ryt mów kom pu te ro wych, któ re cza -
sem za wo dzą. W re al nym świe cie wie le zja wisk opi sy -
wa nych jest w spo sób nie pre cy zyj ny, nie ja sny. lu dzie
ma ją nie kie dy pro blem z usta le niem, co wła ści wie zna -
czy na przy kład „znacz nie” bądź „du żo”. Ta ki ro dzaj
bra ku pre cy zji na zy wa ny jest roz my ciem.

Część pra cy po świę co na zo sta ła opi sa niu sztucz nych
sie ci neu ro no wych, któ re w rze czy wi sto ści cie szą się
bar dzo du żym za in te re so wa niem. Jed nym z głów nych
czyn ni ków, ma ją cych na to wpływ, jest moż li wość sto -
so wa nia ich w wie lu dzie dzi nach ży cia w ce lu roz wią zy -

wa nia pro ble mów, gdzie uży cie in nych me tod jest
trud ne lub nie moż li we.

W pra cy zre ali zo wa ne zo sta ło rów nież ba da nie sy -
mu la cyj ne, przy wy ko rzy sta niu pro gra mu pro gneu ral,
na pi sa ne go w ję zy ku Ma tlab. Ce lem pro jek tu by ło ob -
li cze nie bez piecz nej tra jek to rii stat ku w sy tu acji ko li zyj -
nej, przy uży ciu sztucz nej sie ci neu ro no wej. 

Wy ko rzy sta nie sztucz nych sie ci neu ro no wych na stat -
kach bar dzo uła twia pra cę na wi ga to rom oraz in nym
ofi ce rom. W sy tu acjach ko li zyj nych pro gram, po wpro -
wa dze niu da nych do sys te mu, sam wy li cza naj lep sze
roz wią za nia. Prze pro wa dzo ne w pra cy ba da nia sy mu la -
cyj ne wy ka za ły du ży wpływ ro dza jów do men oraz ich
kształ tów na wy zna cze nie i prze bieg bez piecz nej tra jek -
to rii dy na micz nej stat ku. Kształt do men po zwa la
na uwzględ nie nie pod sta wo wych re guł pra wa dro gi
mor skiej, na to miast ich wiel kość po zwa la oce nić ry zy ko
ko li zji wy ni ka ją ce z od le gło ści do spo tka ne go obiek tu,
jak i spo dzie wa nej naj mniej szej od le gło ści zbli ża nia
i cza su po zo sta łe go do jej osią gnię cia.

Ana li za kon kret nych sy tu acji na wi ga cyj nych przed -
sta wio nych w pra cy od by wa ła się za po mo cą al go ryt -
mów, w któ rych wy ko rzy sty wa ne by ły za leż no ści ma te -
ma tycz ne opi su ją ce wza jem ne re la cje po ru sza ją cych się
obiek tów. Naj więk szym pro ble mem przy do bo rze
ogra ni czeń sta nu pro ce su był brak usta lo nych war to ści
pa ra me trów opi su ją cych kształt i roz miar do me ny, któ -
ry po wi nien po zo stać wol ny. Prze strzeń ta ka dla kon -
kret nych sy tu acji na wi ga cyj nych mo że być jed nak wy -
zna cza na ja ko wy pad ko wa su biek tyw nych ocen na wi -
ga to rów.

Re asu mu jąc, w dzi siej szych cza sach trud no wy obra zić
so bie ist nie nie nie któ rych dzie dzin tech ni ki bez wy ko -
rzy sta nia me tod sztucz nej in te li gen cji. Nie któ re z nich
znacz nie prze wyż sza ją swo imi roz wią za nia mi dia gno zy
do świad czo nych lu dzi w da nych dzie dzi nach wie dzy.
Du ża prze wa ga wy ko rzy sty wa nia sztucz nej in te li gen cji
prze ja wia się mię dzy in ny mi w skró ce niu cza su po dej -
mo wa nia de cy zji. 

�

Nagroda Naukowa im. Profesora Józefa urbańskiego Polskiego
Towarzystwa Nautologicznego w dziedzinie nawigacji przyznana została
mgr inż. katarzynie Wolskiej za pracę magisterską pt. „Analiza metod

sztucznej inteligencji w zastosowaniach do transportu morskiego”,
zrealizowaną na Wydziale Nawigacyjnym Akademii morskiej w Gdyni,

pod promotorstwem prof. dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego.

NAGRODZONA PRACA MAGISTERSKA



SAIl TRAINING INTERNATIONAl

o regatach i 40. rocznicy
operacji Żagiel’74

Do Da nii po je cha ła re pre zen ta cja Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni pod prze wod nic twem pro rek to ra ds. mor skich
dr. inż. kpt. ż. w. Hen ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw.
AMG oraz gdyń skie go sa mo rzą du, z wi ce prze wod ni czą -
cą Ra dy Mia sta Jo an ną Zie liń ską. To wła śnie pod czas
tych kon fe ren cji two rzy się pro jekt ter mi na rza ko lej ne -
go se zo nu szko le nio we go „Da ru Mło dzie ży”. O udział
na szej fre ga ty w or ga ni zo wa nych im pre zach za bie ga ją
wszyst kie por ty pla nu ją ce zlo ty i re ga ty wiel kich ża -
glow ców. 

Kon fe ren cja po świę co na by ła pod su mo wa niu mi nio -
ne go se zo nu, omó wie niu pro ble mów or ga ni za cyj nych
zwią za nych ze szko le niem, wy cho wa niem pod ża gla mi
oraz or ga ni za cją zlo tów i re gat wiel kich ża glow ców, ale
przede wszyst kim pro jek to wa niu im prez ro ku 2014
oraz lat ko lej nych.

Roz mo wy i ne go cja cje ar ma to rów oraz wła ści cie li ża -
glow ców z or ga ni za to ra mi zlo tów ma ją de cy du ją cy
wpływ na ru chy ża glo wej flo ty pod czas se zo nów szko -
le nio wych. W 2014 r., pod au spi cja mi STI, or ga ni zo wa -
ne są trzy du że im pre zy re ga to we: na Mo rzu Czar nym
(War na, No wo ro syjsk, So czi, Kon stan ca), Pół noc nym
(Har lin gen, Fre drik stad, Ber gen, Es bjerg) oraz re ga ty
Fal mo uth –lon dyn. 

Gdy nia, dla za ak cen to wa nia 40. rocz ni cy pierw szej
pol skiej Ope ra cji Ża giel, or ga ni zu je zlot Sa il Gdy nia
w dniach 1‒18 sierp nia 2014 r. De le ga cja gdyń skie go
sa mo rzą du pro wa dzi ła w Aal borg roz mo wy zwią za ne
z udzia łem ża glow ców w sierp nio wym zlo cie. 

Alek san der Gosk

W duńskim mieście Aalborg, z udziałem reprezentacji AmG, odbyła się doroczna konferencja
sail Training international – forum wszystkich liczących się armatorów żaglowców

szkoleniowych, organizacji wychowania pod żaglami oraz przedstawicieli portów organizujących
zloty żaglowców. 
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SAIl TRAINING INTERNATIONAl

operacja Żagiel’74

Woj na po ło ży ła kres mię dzy na ro do wym im pre zom.
Utwo rzo ne w 1955 r. w An glii Sa il Tra ining As so cia tion
za czę ło or ga ni zo wać gwiaź dzi ste zlo ty i re ga ty ża glow -
ców. Pierw szy od był się w 1956 r. na wo dach za to ki
Tor (nie da le ko Ply mo uth) – 22 ża glow ce ści ga ły się
na tra sie do li zbo ny. Na stęp ne re ga ty by ły w 1958 r.
w Bre ście we Fran cji i od tej po ry od by wa ły się re gu lar -
nie co dwa la ta. Kra je tzw. de mo kra cji lu do wej, ze
wzglę dów po li tycz nych i zim no wo jen nych, udzia łu
w tym wiel kim że glar skim świę cie nie bra ły. 

W 1972 r. sto li cą re gat by ła Ki lo nia. To był pierw szy
po wo jen ny zlot, w któ rym uczest ni czy ły pol skie ża -
glow ce: „Dar Po mo rza” i „Za wi sza Czar ny”. Ku wiel kiej
ra do ści jed nych i zmar twie niu in nych, fre ga ta Wyż szej
Szko ły Mor skiej zdo by ła pierw sze miej sce, a jej ów cze -
sny ko men dant kpt. Ka zi mierz Jur kie wicz zo stał okrzyk -
nię ty naj lep szym stra te giem że glar skim. Tra dy cja na ka -
zy wa ła, by or ga ni za to rem na stęp nych re gat i zlo tu Sa il
Tra ining As so cia tion był kraj zwy cięz cy. Tak więc Gdy -
nia, port ma cie rzy sty „Da ru Po mo rza”, mia ła go ścić flo -
tyl lę ża glow ców i jach tów. Ter min STA wy zna czy ło
na 18-21 lip ca 1974 r. 

Nie tyl ko dla Gdy ni by ła to no wa sy tu acja, tak że dla
Sa il Tra ining As so cia tion, któ ra za czę ła po szu ki wać oso -
by od po wied niej do kon tak tów z kra ja mi Eu ro py
wschod niej i ZSRR. W tej spra wie w 1973 ro ku przy był
do Gdy ni prze wod ni czą cy STA, bry tyj ski ko man dor sir
Gre vil le Ho ward. Uczest ni czą cy w spo tka niu na „Da rze
Po mo rza” do wód ca ża glow ca Ma ry nar ki Wo jen nej
„Iskra” ko man dor Ju lian Czer wiń ski za pro po no wał
swo ją sio strę Ja ni nę Bie lak1, miesz ka ją cą w lon dy nie
i zna ją cą nie tyl ko ję zyk pol ski, ro syj ski i an giel ski, ale
tak że PRl-owskie re alia. I to aż nad to do brze. Uro dzo -
na w 1920 r. na, przy łą czo nym w cza sie woj ny
do ZSRR, Wo ły niu, prze ży ła 6 lat w obo zie pra cy przy -
mu so wej. Po tem zo sta ła z ro dzi ną eks pa trio wa na
do sta li now skiej Pol ski, z któ rej uda ło się jej wy je chać
w 1950 r. Jan ka Bie lak w or ga ni za cję zlo tu włą czy ła się
tak ak tyw nie, że szyb ko sta ła się nie ofi cjal nym am ba sa -
do rem mor skiej i że glar skiej Pol ski w Wiel kiej Bry ta nii
oraz jed nym z naj bar dziej wpły wo wych wo lon ta riu szy,
dzia ła ją cych w ra mach Sa il Tra ining As so cia tion i je go
róż nych or ga ni za cyj nych struk tur.

Tym cza sem w Pol sce ogło szo no, że „dla uczcze -
nia XXX-le cia Pol skiej Rzecz po spo li tej lu do wej – Mi ni -
ster stwo Han dlu Za gra nicz ne go i Go spo dar ki Mor skiej,
pod pa tro na tem Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia
Że glar skie go, or ga ni zu je w dniach 17-21 lip ca 1974 r.
w akwe nie Mo rza Bał tyc kie go re ga ty i pa ra dę ża glow -
ców pod na zwą Ope ra tion Sa il 1974”. W opar ciu o de -
cy zję Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR, mi ni ster han dlu za -
gra nicz ne go po wo łał Ko mi tet Or ga ni za cyj ny z sie dzi bą
w Wy dzia le Na wi ga cyj nym Wyż szej Szko ły Mor skiej
w Gdy ni. 

Utwo rzo no ko mi tet ho no ro wy, na któ re go cze le sta -
nął prze wod ni czą cy Ra dy Pań stwa PRl prof. dr Hen ryk
Ja błoń ski, człon ka mi by li: wi ce pre mier rzą du PRl Ka zi -
mierz Ol szew ski, I se kre tarz KW PZPR Ta de usz Bejm,
wi ce mar sza łek Sej mu PRl i pre zes Pol skie go Związ ku
Że glar skie go An drzej Be nesz, mi ni stro wie, do wód ca
Ma ry nar ki Wo jen nej wi ce adm. lu dwik Jan czy szyn oraz
wo je wo da gdań ski Hen ryk Śli wow ski. Prze wod ni czą -
cym ko mi te tu wy ko naw cze go był Wie sław Ro ga la – se -

organizatorem zlotów żaglowców w różnych portach świata oraz regat The Tall ships’ races
była, i jest, sail Training Association. Początek tej pięknej imprezie dał szwedzki kapitan Arnold
schumburg, gdy w latach 30. zorganizował Związek Północnoeuropejskich statków szkolnych,

którego członkami były szwecja, dania, Norwegia, finlandia, estonia, Niemcy i Polska. 
W maju 1938 r. „dar Pomorza”, pod dowództwem kpt. konstantego kowalskiego, uczestniczył

w sztokholmskim zlocie żaglowców, zyskując najwyższą ocenę w oczach kpt. schumburga 
oraz doświadczonych marynarzy skandynawskich. 

1 W 2009 r. jedna z nowych ulic w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino została nazwana imieniem Janki Bielak, zmarłej w londynie w 2009 r.

Zlot żaglowców wpisano w XXX-lecie PRL. Dekoracja na budynku
MIR.
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kre tarz ge ne ral ny Pol skie go Związ ku Że glar skie go, wi -
ce prze wod ni czą cym Da niel Du da – rek tor WSM, se kre -
ta rzem Jan Kauf man.

To ofi cjal nie. A nie ofi cjal nie – tak że przed sta wi cie le
re sor tu spraw we wnętrz nych. Spra wa by ła bo wiem
bar dzo po waż na: jesz cze ni gdy w Pol sce lu do wej nie
mia ło prze by wać w jed nym miej scu ty lu swo bod nie
po ru sza ją cych się go ści z kra jów ka pi ta li stycz nych – że -
gla rzy i dzien ni ka rzy. Do roz pa czy do pro wa dza ła służ -
by „lo ka li za cja jed no stek pły wa ją cych w miej scach
ogól nie do stęp nych”. Obawia li się, że „na le ży się li czyć
z moż li wo ścią na ru sze nia ła du, po rząd ku i bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go w szcze gól no ści w za kre sie: wy wia -
dow czej pe ne tra cji Wy brze ża, na wią za nia róż ne go ro -
dza ju kon tak tów o cha rak te rze prze stęp czym, han dlu
ob cy mi wa lu ta mi, usi ło wa nia i po moc nic twa w nie le -
gal nym prze kro cze niu gra ni cy PRl, prze mytu li te ra tu ry
po zba wio nej de bi tu, wy stą pie nia o cha rak te rze re wi -
zjo ni stycz nym”. 

Gdy nia pil nie przy go to wy wa ła się na przy ję cie go ści.
Ale nie sa ma, bo tak że Gdańsk i So pot,

Dla jach tów prze zna czo no bo wiem: w Gdy ni ba sen
Pre zy den ta (7 fre gat i 8 szku ne rów, w tym 2 jed nost ki
z ZSRR, 2 jed nost ki PRl i jed nost ka NRD, 3 jed nost ki
duń skie, 2 fran cu skie, 3 szwedz kie i 2 RFN) i ba sen
Jach to wy (11 szku ne rów i 76 jach tów róż nych ban der,
w tym pol skich i z Kra jów De mo kra cji lu do wej),
w Gdań sku Dłu gie Po brze że od Żu ra wia do mo stu Sien -
nic kie go (100 jach tów, w tym 45 z kra jów ka pi ta li stycz -
nych) i Jacht Klub Stocz ni Gdań skiej w Gór kach Za chod -
nich (po zo sta łe jach ty).

Pro gram prze wi dy wał „zwie dza nie Trój mia sta” –
a do kład niej sta rów ki Gdań ska, blo ko wi ska na Przy mo -
rzu, ka te dry w Oli wie i Por tu Pół noc ne go. Dla So po tu
za pla no wa no ga lo wy kon cert Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Śląsk” w Ope rze le śnej, ko la cję dla ka pi ta nów
w „Grand Ho te lu” dla 200 osób oraz wiel ki Bal Że glar -
ski na mo lo – któ ry nie bar dzo się udał: „Przy ma łej fre -
kwen cji uczest ni ków da ło się za uwa żyć, że po sia da ne
przez nich bo ny kon sump cyj ne wy mie nia li na pi wo.
Żad nych za trzy mań tu tej sza ko men da nie do ko na -
ła” – od no to wa no w ra por cie.

W sa mej Gdy ni wy da no je dy nie dwa kok taj le, oba
w Jacht Klu bie Ma ry nar ki Wo jen nej: je den po wi tal ny
pre zy den ta mia sta, dru gi rek to rów Wyż szej Szko ły Mor -
skiej i Wyż szej Szko ły Ma ry nar ki Wo jen nej dla ka pi ta -
nów i go ści ho no ro wych. A de le ga cje że gla rzy zo sta ły
za pro szo ne na spo tka nie ze stu den ta mi WSM w bu dyn ku
uczel ni przy ul. Czer wo nych Ko sy nie rów (ob. Morska).

Pra ce przy go to waw cze by ły go rącz ko we, a ich za kres
ogrom ny, bo wiem ba sen Że glar ski i oto cze nie wy glą da -

ły, de li kat nie mó wiąc, nie re pre zen ta cyj nie. Na pierw szy
ogień po szły, sto ją ce od 1945 r. wzdłuż na brze ża Be -
niow skie go, drew nia ne ba ra ki klu bo we, i nie tyl ko klu -
bo we, bo w jed nym z nich by ła sie dzi ba Miej skie go
Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej i skład wę gla. 

Re ga ty roz po czę ły się w Ko pen ha dze, me ta te go eta -
pu by ła na wy so ko ści boi Hel -1. Do Gdy ni ża glow ce
we szły 18 lip ca. Pierw sze miej sce za jął ra dziec ki „To wa -
riszcz”, co z ra do ścią od trą bi ły gdań skie me dia. Ta ka
by ła wer sja ofi cjal na. Praw da by ła ta ka, że „To wa -
riszcz” oszu ki wał, ale spra wa zo stała za tu szo wa na.

Po raz dru gi Gdy nia go ści ła wiel kie ża glowce koń czą -
ce re ga ty The Cut ty Sark Tall Ships’ Ra ces w 1992 ro ku.
Przyby ły tyl ko 52 jed nost ki, bo kon ku ren cję dla eu ro -
pej skiej im pre zy sta no wił zlot „Co lum bus Re gat ta”
z oka zji 500-le cia od kry cia Ame ry ki. Po raz trze ci wiel -
kie ża glow ce we szły do Gdy ni w 2003. Ju ry przy zna ją ce
co rocz nie naj wyż sze pol skie tro fea że glar skie uho no ro -
wa ła wła dze Gdy ni Na gro dą Ho no ro wą Pol skie go
Związ ku Że glar skie go, uzna jąc zlot za naj więk szą im pre -
zę że glar ską, ja ka kie dy kol wiek mia ła miej sce w Pol sce:
zgro ma dziła po nad 100 ża glow ców i jach tów z kil ku na -
stu kra jów świa ta, nie mal 3 tys. że gla rzy i 1,5 mln tu ry -
stów. By ło wie le im prez, spo tkań mię dzy na ro do we go
brac twa że glar skie go, a na de wszyst ko wiel kie za in te re -
so wa nie miesz kań ców mia sta, Wy brze ża i kra ju oraz tu -
ry stów za gra nicz nych. A po raz czwar ty – w 2009 r.

mał go rza ta so ko łow ska

Żaglowce przy nabrzeżu Pomorskim.
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OŚRODEK ŻEGlARSKI AKADEMII MORSKIEJ

kolejny sezon czas zacząć!

Po dob nie jak po przed nie se zo ny że glar skie, rów nież
ten bę dzie se zo nem am bit nym. Już nie ba wem nasz fla -
go wy jacht „Nest” wy ru szy w rejs do Szwe cji. W cza sie
wi zy ty w Sztok hol mie pla no wa ne jest zło że nie wią zan -
ki kwia tów na gro bie kie dyś le gen dar nej, a obec nie
nie co za po mnia nej po sta ci star sze go bos ma na „Da ru
Po mo rza” Ja na lesz czyń skie go „Wa ju”. Jan lesz czyń ski
swo ją służ bę za czy nał na pierw szym pol skim stat ku
szkol nym „lwów”, był wy cho waw cą wie lu po ko leń
ma ry na rzy, ofi ce rów i ka pi ta nów. Funk cję bos ma na
peł nił rów nież w okre sie in ter no wa nia „Da ru Po mo rza”
w Szwe cji i tam w 1942 ro ku zmarł. Pły nąc do Sztok -
hol mu, chce my przy po mnieć po stać bos ma na współ -
cze snym że gla rzom i stu den tom na szej uczel ni.

W ko lej ny rejs jacht po pły nie na Za to kę Bot nic ką
z za mia rem do tar cia do miej sco wo ści Töre w Szwe cji.
Nie wie le osób wie, gdzie ta miej sco wość się znaj du je,
a jesz cze mniej wie, że wła śnie tam znaj du je się naj da -
lej na pół noc po sa do wio ny mor ski znak na wi ga cyj ny,
a do kład niej żół ta bo ja, czy li znak spe cjal ny, ozna cza ją -
cy ko niec Mo rza Bał tyc kie go. Da lej na pół noc do pły nąć

się nie da. Stam tąd jest już tyl ko oko ło 100 km do pół -
noc ne go krę gu po lar ne go. 

Tra dy cyj nie już, wspól nie z Bał tyc ką Aka de mią Ry bo -
łów stwa Mor skie go z Ka li nin gra du, pla nu je my or ga ni -
za cję re gat mor skich. Tym ra zem bę dą to Re ga ty o Pu -
char Dwóch Rek to rów, skła da ją ce się z dwóch wy ści -
gów o pu cha ry stat ków szkol nych „Kru zensz tern” i „Dar
Mło dzie ży”. Re ga ty od bę dą się w dniach od 14 do 17
sierp nia, pod czas zlo tu ża glow ców w Gdy ni i ma my na -
dzie ję, że bę dą zna ko mi tą pro mo cją na szej uczel ni.

Po kil ku la tach prze rwy przy go to wu je my się rów nież
do uczest nic twa w in nych re ga tach, or ga ni zo wa nych
na wo dach Za to ki Gdań skiej. W tym ce lu zbie ra się za -
ło ga na, nie co już prze sta rza ły, ale jed nak re ga to wy
jacht s/y „Twins” i już nie ba wem do ko na my od po wied -
nich po mia rów w ce lu uzy ska nia ofi cjal ne go prze licz ni -
ka re ga to we go. Jacht ten, choć być mo że nie osią gnie
wiel kich suk ce sów spor to wych, to szko le nio we sukcesy
osiągnie na pew no, a wła śnie na szko le nia bę dzie my
kła dli w tym ro ku naj więk szy na cisk.

Szko le nia że glar skie i mo to ro wod ne już trwa ją i bę dą
trwa ły la tem i je sie nią. Zgod nie z za ło że nia mi. Du ży na -
cisk kła dzie my na or ga ni za cję szko leń przy go to wu ją -
cych do eg za mi nów na pa ten ty że gla rza jach to we go
i jach to we go ster ni ka mor skie go. W trak cie ro ku aka de -
mic kie go re ali zu je my szko le nia w sys te mie week en do -
wym, a w okre sie wa ka cyj nym – kil ku dnio we szko le nia
sta cjo nar ne.

Naj bar dziej za pra co wa ną na szą jed nost ką szko le nio -
wą jest oczy wi ście „Al mak”. Wy da wać by się mo gło, że
ten sta ry, po nad czter dzie sto let ni, jacht po wi nien już
odejść na za słu żo ną eme ry tu rę. Nic z te go! To, po mi mo
swo ich nie wiel kich roz mia rów, do sko na ła jed nost ka
szko le nio wa i ma my pew ność, że oso by, któ re przej dą
na nim szko le nie, po ra dzą so bie z każ dym jach tem. Bo
uczą się nie tyl ko ma new ro wa nia w por cie i na tzw.
„łącz ce”, tak że wy cho dzą w krót kie, czę sto noc ne, rej sy
na Za to kę Gdań ską, by po czuć smak „wiel kiej wo dy”,
czę sto po raz pierw szy w ży ciu zo ba czyć świa tła pław,
na bież ni ków, la tar ni mor skich, no i łu nę świa teł Trój -
mia sta. To dla wie lu wi dok nie po wta rzal ny i czę sto za -
pie ra ją cy dech w pier siach. 

An drzej szklar ski

sezon żeglarski 2014 to dla ośrodka Żeglarskiego czas nowych możliwości. Wszystko dzięki,
uzyskanemu w ubiegłym roku, upoważnieniu ministra sportu i turystyki do przeprowadzania
egzaminów na patenty i licencje żeglarskie oraz motorowodne. To nie tylko nowe możliwości

działania, ale także poważne wyzwanie organizacyjne dla wszystkich pracowników 
i współpracowników ośrodka. 
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Ośrodek Żeglarski AMG.



okresowy lifting

– To okre so wy prze gląd, któ ry jest wy ma ga ny prze pi sa mi kla sy fi ka cyj ny mi, w na szym
przy pad ku Pol skie go Re je stru Stat ków – wy ja śnia pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż.w.
Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG. – Wy ko na no prze gląd ka dłu ba, śru by i ste ru. Ka -
dłub zo stał umy ty, oczysz czo ny i po ma lo wa ny spe cjal ną far bą, któ ra nie dość, że jest
przy ja zna dla śro do wi ska, to jesz cze po wo du je, że nie bę dą na nim na ra stać żad ne mor -
skie ży jąt ka, przez co jed nost ka bę dzie gład ka i szybka. Oczy wi ście ko lo ry stat ku zo sta ną
za cho wa ne. Trze ba by ło wy ko nać prze gląd si łow ni, pew ne na pra wy na masz tach, wy mie -
nić oka blo wa nie i wia tro mierz oraz wy ko nać wie le drob nych prac. Wszyst ko po to, że by
„Dar Mło dzie ży” nie utra cił kon dy cji i utrzy mał swo je cer ty fi ka ty oraz że by przy go to wał
się do se zo nu szko le nio we go, któ ry za czę li śmy bar dzo wcze śnie, bo już w po ło wie lu te -
go. Te go ty pu pra ce trze ba wy ko nać co dwa, trzy la ta.

�

„dar młodzieży", na którym od 32 lat szkolą się m.in. studenci
Akademii morskiej w Gdyni, przeszedł w Gdańskiej stoczni remontowej

zimowy remont. Na morze wrócił pod koniec lutego.

„DAR MłODZIEŻy” 
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Stro ny za de kla ro wa ły obu stron ną współ pra cę na rzecz
pod wyż sze nia ja ko ści edu ka cji oraz przy go to wa nia
do stu diów uczniów I Aka de mic kie go li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Gdy ni.

Wy dzia ły AMG zo bo wią za ły się, w ra mach moż li wo ści,
do or ga ni za cji przez pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz -
nych za jęć edu ka cyj nych dla uczniów I AlO, pro wa dze -
nia wy kła dów te ma tycz nych, umoż li wie nia
uczniom I AlO uczest nic twa w dzia łal no ści stu denc kich
kół na uko wych, udzia łu w przed się wzię ciach o cha rak te -
rze dy dak tycz nym, na uko wym oraz in for ma cyj no -pro -
mo cyj nym (pre zen ta cje, wy kła dy otwar te, pro jek ty ba -
daw cze itp.), w kon kur sach przed mio to wych ‒ w przy -
pad ku ich or ga ni za cji przez wska za ne Wy dzia ły. Zo bo -
wią za ły się tak że do wspo ma ga nia w sfe rze dy dak tycz nej

szcze gól nie uzdol nio nych uczniów I AlO i pro mo wa nia
li ceum ja ko szko ły współ pra cu ją cej z Aka de mią Mor ską
w Gdy ni.

Z ko lei I Aka de mic kie li ceum Ogól no kształ cą ce za de -
kla ro wa ło umoż li wie nie, w usta lo nych ter mi nach i for -
mach or ga ni za cji, pre zen ta cji do ty czą cych stu diów,
stwo rze nie wska za nym Wy dzia łom moż li wo ści prze ka zy -
wa nia w for mie do stęp nej dla za in te re so wa nych
uczniów in for ma cji do ty czą cych ofer ty uczel ni i or ga ni -
zo wa nych przez nią ini cja tyw, udział w re ali za cji in nych
form współ pra cy owo cu ją cych do sko na le niem do tych -
cza so wych przed się wzięć, pro mo wa nie Wy dzia łu Przed -
się bior czo ści i To wa ro znaw stwa oraz Wy dzia łu Me cha -
nicz ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni ja ko wy dzia łów
wyż szej uczel ni współ pra cu ją cej z I AlO.

Akademia morska w Gdyni ‒ Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 
oraz Wydział mechaniczny podpisały pod koniec listopada ub. roku porozumienie 

o współpracy z gdyńskim i Akademickim Liceum ogólnokształcącym im. Zasłużonych Ludzi
morza (i ALo).

Współpraca na lata

AKADEMIA I lICEUM

Od lewej:  dziekan WM prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, dziekan WPiT prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz i dyrektor I ALO mgr. inż. Leszek Ciesielski.
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Ucznio wie m. in.: Ze spo łu Szkół Me cha nicz nych
z Gdy ni, Ze spo łu Szkół Chłod ni czych i Elek tro nicz nych
z Gdy ni, X li ceum Ogól no kształ cą ce go z Gdy ni, Ze spo łu
Szkół Mor skich z Gdań ska, Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
z Kar tuz uczest ni czy li w pre zen ta cjach la bo ra to riów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go, Me cha nicz ne go, Na wi ga cyj ne go
oraz Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa. W au li im.
Ta de usza Me is sne ra swo ją dzia łal ność za pre zen to wał
Par la ment Stu den tów AMG oraz ko ła na uko we: Ko ło
Na uko we Po jaz dów Elek trycz nych EVPl, Mor ski Klub
łącz no ści SZKUNER, Ko ło Na uko we „Na uti ca”, Na uko -

we Ko ło In no wa cyj nych Sys te mów Trans por to wo -lo gi -
stycz nych, Ko ło Na uko we „Na wi ga tor”, Ko ło Na uko we
„Se aways”, Ko ło Na uko we „Cargo”, Ko ło Na uko we
„Translog”, Na uko we Ko ło Tu ry sty ki i Ho te lar stwa, Ko ło
Na uko we „Gru pa Mło dych Me ne dże rów”, Ko ło Na uko -
we E -biz nesu, Ko ło Na uko we „Hos sa”. Ko ło Na uko we
Po jaz dów Elek trycz nych EVPl za pre zen to wa ło sa mo -
chód i mo tor elek trycz ny. Otwar ta dla zwie dza ją cych by -
ła rów nież Sa la Tra dy cji AMG, w któ rej ucznio wie po zna -
wa li bo ga tą hi sto rię na szej uczel ni.

mag da le na Ber gań ska

od był się dzień otwar ty uczel ni, w ra mach któ re go ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych, 
w szcze gól no ści ma tu rzy ści, mie li moż li wość za po zna nia się z ofer tą edu ka cyj ną Aka de mii 

mor skiej w Gdy ni.

oferta edukacyjna

DZIEń OTWARTy AMG



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 0

28C Z E R W I E C 2 0 1 4

rolls-royce – partner z przyszłością

Gru pa Rolls -Roy ce jest zna nym jest na świe cie do -
staw cą sil ni ków wy ko rzy sty wa nych w lot nic twie cy wil -
nym i woj sko wym, na pę dów i urzą dzeń prze zna czo -
nych na ry nek mor ski oraz urzą dzeń i sys te mów ener -
ge tycz nych. 

Hi sto ria fir my w Pol sce za czę ła się w 1998 ro ku, gdy
w wy ni ku prze ję cia po przed nie go wła ści cie la za kład
pro du ku ją cy urzą dze nia okrę to we w Gnie wie zo stał
włą czo ny do Gru py Rolls -Roy ce. W tym sa mym cza sie
w Gdy ni po wsta ło Biu ro Usług Ser wi so wych Sek to ra
Mor skie go. W 2010 r. Rolls -Roy ce za ini cjo wał w fa bry -
ce w Gnie wie pro gram in we sty cyj ny, obej mu ją cy mo -
der ni za cję pro ce sów pro duk cyj nych, uno wo cze śnie nie
bu dyn ków oraz par ku ma szy no we go, a na te re nie por -
tu gdyń skie go wy bu do wał Mor skie Cen trum Usług Ser -
wi so wych. 

Ofi cjal ne otwar cie Rolls -Roy ce Ma ri ne Se rvi ces od by -
ło się w 2011 r. W ce re mo nii otwar cia no we go Cen -
trum uczest ni czy li rów nież przed sta wi cie le Ko ła Na uko -
we go „Na uti ca” Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

Utwo rze nie oraz póź niej sza roz bu do wa Rolls -Roy ce
Ma ri ne Se rvi ces, w któ rym kie row nic two ob jął ab sol -
went Aka de mii Mor skiej w Gdy ni Adam la skow ski, nie
tyl ko umoż li wi ły roz po czę cie pra cy wie lu ab sol wen tom
tej uczel ni, ale tak że mia ły ogrom ny wpływ na za cie -
śnie nie współ pra cy mię dzy AMG a spół ką Rolls -Roy ce
Po land.

Sta ran nie pie lę gno wa ne part ner stwo za owo co wa ło
zor ga ni zo wa niem, w kwiet niu 2013 ro ku w ho te lu She -

ra ton w So po cie, se mi na rium R -R Ber gen Ro ad show,
któ re go te ma tem by ło przed sta wie nie ty pów sil ni ków
ga zo wych i tur bin okrę to wych, ich pa ra me trów tech -
nicz nych oraz dłu go ter mi no we go ser wi so wa nia.

Sym pa ty kom i człon kom Ko ła Na uko we go „Na uti ca”
oraz pra cow ni kom AMG przed sta wio no za kres dzia łal -
no ści firmy Rolls -Roy ce, w szcze gól no ści sek to ra mor -
skie go, oraz udo sko na lo ne pro duk ty – sil ni ki Ber gen se -
rii B i C. Se ria Ber gen B – śred nio obro to wych, czte ro su -
wo wych sil ni ków wy so ko pręż nych in sta lo wa nych głów -
nie na stat kach oce anicz nych, cha rak te ry zu je się
do pra co wa nym ukła dem spa la nia i so lid ną kon struk cją
me cha nicz ną.

Do dat ko wym atu tem fir my R -R jest za wie ra nie dłu -
go ter mi no wych umów, co za pew nia mak sy ma li za cje
opła cal no ści i dys po zy cyj ność pro du ko wa nych urzą -
dzeń. Po nad to do stęp ność ory gi nal nych czę ści za mien -
nych, re gu lar ne prze glą dy, cią gły mo ni to ring oraz szko -
le nie per so ne lu tech nicz ne go przy czy nia ją się do bez -
piecz nej eks plo ata cji ma szyn oraz znacz ne go zwięk sze -
nia ich ży wot no ści.

Na za koń cze nie se mi na rium przed sta wio no za sto so -
wa nie sil ni ków z in sta la cja mi słu żą cy mi do wy twa rza nia
ener gii, gdzie wy so ka efek tyw ność tech no lo gii spa la nia
łą czy się z mi ni mal ną emi sją szko dli wych dla śro do wi -
ska związ ków.

Ko lej nym eta pem by ło zor ga ni zo wa nie w li sto pa dzie
i grud niu 2013 ro ku se rii szko leń „Bu do wa nie po zy cji
na ryn ku pra cy”, któ re prze pro wa dzi li przed sta wi cie le
R -R Po land Jan Zbo ruc ki oraz An na Kwa piń ska. 

Człon ko wie Ko ła Na uko we go „Na uti ca” uczest ni czy li
w warsz ta tach, któ re mia ły za za da nie prze pro wa dzić
stu den tów przez pro ces re kru ta cyj ny oraz po móc
w przy go to wa niu się do je go ko lej nych eta pów. Jed -
nym z eta pów re kru ta cji jest wy bór kan dy da tów
na pod sta wie CV. Z te go wzglę du tak waż ne jest, aby
był to pro sty do ku ment, pi sa ny ha sło wo, uwzględ nia -
ją cy sło wa klu czo we, za war te w ogło sze niu o pra cę.
Czę sto czyn ni kiem de cy du ją cym o otrzy ma niu pra cy
jest roz mo wa kwa li fi ka cyj na, do któ rej kan dy dat ubie -
ga ją cy się o pra cę po wi nien być so lid nie przy go to wa -
ny. Dzię ki spoj rze niu na pro ces po zy ski wa nia no wych
pra cow ni ków od stro ny po trzeb fir my, stu den ci uczest -
ni czą cy w se sjach szko le nio wych do wie dzie li się, co jest
naj waż niej sze dla po ten cjal ne go pra co daw cy. 

Klu czo wym ele men tem współ pra cy po mię dzy firmą
Rolls -Roy ce Po land a AMG jest za pro jek to wa nie i wy -
ko na nie przez człon ków Ko ła Na uko we go „Na uti ca”

koło Naukowe „Nautica” od 2010 roku aktywnie współpracuje z firmą rolls-royce Poland,
częścią grupy rolls-royce – globalnego lidera systemów napędowych, wykorzystywanych 

na lądzie, w wodzie i w powietrzu. 

KOłO NAUKOWE „NAUTICA” 

Mgr inż. Włodzimierz Kończewicz z członkami Koła Naukowego
„Nautica”.
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sta no wi ska do po mia ru środ ka cięż ko ści pła tów ste rów
stru mie nio wych. Po cząt kiem ca łe go przed się wzię cia
był po mysł, któ re go zre ali zo wa nie szyb ko za czę ło przy -
bie rać re al ne kształ ty.

Gru pa stu den tów pod ję ła się bu do wy skom pli ko wa -
ne go urzą dze nia już w warsz ta tach AMG. Tu po wstał
sta lo wy ste laż oraz pro to typ blo ku pod trzy mu ją ce go
płat. 

Dal sze pra ce prze pro wa dza ne by ły w Mor skim Cen -
trum Usług Ser wi so wych pod opie ką pa na lesz ka Iwa -
nic kie go ‒ kie row ni ka warsz ta tu. Ste laż po łą czo no
z blo kiem, do da no ko ła oraz pro wad ni ce wraz z urzą -
dze niem ska nu ją cym płat ste ru stru mie nio we go.

Wy ko na nie sta no wi ska ba daw cze go do okre śla nia
środ ka cięż ko ści oraz wy kry wa nia po ten cjal nych wad
w ma te ria le wy ma ga ło od stu den tów ogrom ne go za an -
ga żo wa nia oraz zna jo mo ści za gad nień tech nicz nych,
jed nak bez wspar cia Rolls -Roy ce Po land pro jekt nie
mó gł by zo stać zre ali zo wa ny.

Człon ko wie Ko ła Na uko we go „Na uti ca”, uczest ni cząc
w szko le niach i pro jek cie, mie li moż li wość za po zna nia
się z no wy mi pro duk ta mi fir my Rolls -Roy ce, tech no lo -
gia mi ich wy twa rza nia, me to da mi wy ko ny wa nia na -
praw oraz na wią za nia no wych kon tak tów. 

Zdo by ta w ten spo sób wie dza i prak tycz ne umie jęt -
no ści uła twią po dej mo wa nie prak tyk i pra cy w ob sza -
rze re mon tów i na praw urzą dzeń okrę to wych, co dla

wie lu ab sol wen tów AMG jest istot nym ele men tem kre -
owa nia swo jej przy szło ści na ryn ku pra cy.

Na ta lia Wa lasz kow ska
Ko ło Na uko we „Na uti ca”

Stu dent ka WM AMG

Studentki Wydziału Mechanicznego AMG na tle nowego budynku R-R Poland Marine Services.

Stanowisko do pomiaru środka ciężkości płatów sterów
strumieniowych.
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STUDIUM DOSKONAlENIA KADR

doskonalenie kadr morskich
50 lat tradycji

Po trze bę do sko na le nia kwa li fi ka cji kadr ma ry nar -
skich do strze ga no jed nak znacz nie wcze śniej, już w po -
cząt kach pol skie go szkol nic twa mor skie go. Przy Szko le
Mor skiej w Tcze wie zor ga ni zo wa no w 1922 r. kur sy na -
wi ga cyj ne dla ry ba ków mor skich, a w 1928 r. – kur sy
do kształ ca ją ce dla szy prów i ma szy ni stów okrę to wych.
W la tach 30. w Gdy ni kon ty nu owa no tę for mę do -
kształ ca nia, or ga ni zu jąc sys tem kur sów dla na wi ga to -
rów, mo to rzy stów i ry ba ków. Na dzia łal ność tę zwra cał
szcze gól ną uwa gę ów cze sny dy rek tor PSM kpt. ż. w.
Sta ni sław Ko sko, po wo łu jąc w 1938 r. Wy dział Wy -
szko le nia Spe cjal ne go przy Pań stwo wej Szko le Mor -
skiej, któ re go kie row nic two ob jął kpt. ż. w. Kon stan ty
Ma cie je wicz.

Okres po wo jen ny to czas od bu do wy, w wie lu sek to -
rach wręcz bu do wy, go spo dar ki mor skiej w no wych
uwa run ko wa niach geo gra ficz nych, po li tycz nych i spo -
łecz nych. Wo bec burz li we go roz wo ju na wi ga cji tech -
nicz nej, ko niecz no ścią sta ło się wpro wa dze nie spe cja li -
stycz nych kur sów dla ofi ce rów flo ty. Pio nie ra mi tej
dzia łal no ści by li ka pi ta no wie Wień czy sław Kon i Jó zef
Gur bisz. Pierw szy – we te ran II woj ny świa to wej na mo -
rzu, spe cja li sta ra dio lo ka cji po kur sach Roy al Na vy,
dru gi – przed sta wi ciel mło de go po ko le nia na wi ga to -
rów, twór ca kon cep cji spe cja li stycz ne go stat ku in stru -

men tal ne go. Po wsta ła ca ła flo tyl la ta kich pły wa ją cych
la bo ra to riów: gdyń skie „Ho ry zont” i „Ze nit” oraz szcze -
ciń skie „Azy mut” i „Na wi ga tor”. W Szcze ci nie zresz tą
pierw sze la ta spe cja li stycz ne go szko le nia ra da ro we go
struk tu ral nie pod le ga ły ośrod ko wi w Gdy ni.

W la tach 1966–1967 za mon to wa no w Gdy ni pierw -
szy sy mu la tor bry tyj skiej fir my „So lar tron”, zde mon to -
wa ny ze zbu do wa ne go w Da nii drob ni cow ca „So pot”;
wów czas tak że po wo ła no wy dzie lo ny Ośro dek Szko le -
nia Ra da ro we go. W su mie od wpro wa dze nia spe cja li -
stycz ne go szko le nia ra da ro we go kur sy w la -
tach 1964–1969 ukoń czy ło 1097 ofi ce rów flo ty
oraz 652 słu cha czy PSM i PSRM. 

Ko lej nym waż nym eta pem roz wo ju tej for my pod no -
sze nia kwa li fi ka cji kadr mor skich by ło po wo ła nie 5
grud nia 1969 r. Stu dium Do sko na le nia Kadr Ofi cer -
skich, a w 1975 – ro ku pod nie sie nie SDKO do ran gi sa -
mo dziel nej jed nost ki WSM. W pierw szym dzie się cio le -
ciu dzia łal no ści SDKO prze pro wa dzi ło 83 kur sy kwa li fi -
ka cyj ne i 241 kur sów spe cja li stycz nych, któ re ukoń czy -
ło od po wied nio 2420 i 4440 słu cha czy. W cią gu 20 lat
funk cjo no wa nia licz ba ta do szła do 15 ty się cy prze szko -
lo nych ofi ce rów róż nych spe cjal no ści. Ośro dek szko lił
za rów no stu den tów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go WSM,
jak i ka dry ofi cer skie firm ar ma tor skich. 

Ro sną ce po trze by w za kre sie uzy ski wa nia spe cja li -
stycz nych umie jęt no ści przez ofi ce rów flo ty po wo do -
wa ły sys te ma tycz ny roz wój Stu dium, tak że w za kre sie
bar dziej efek tyw nych form or ga ni za cyj nych. W mar -
cu 1990 ro ku SDKO prze kształ co no w Stu dium Do sko -
na le nia Kadr, jed nost kę sa mo fi nan su ją cą się w ra mach
WSM, rok póź niej prze kształ co ną w spół kę cy wil ną.
Stu dium uzy ska ło ak cep ta cję Ku ra to rium, Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej oraz Mi ni ster stwa Trans por tu i Go -
spo dar ki Mor skiej na pro wa dze nie szko leń i kon ty nu -
owa ło kie run ki dzia łal no ści re ali zo wa ne wcze śniej przez
SDKO. W la tach 1991–1998 SDK s. c. WSM w Gdy ni
prze szko li ło oko ło 30000 ma ry na rzy i ofi ce rów, w tym
oko ło 3000 na kur sach kwa li fi ka cyj nych.

mija pół wieku od czasu uruchomienia przy Państwowej szkole morskiej w Gdyni pierwszych
instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego oficerów nawigatorów naszej floty

handlowej. uczestnikom kursu obserwatorów radarowych 12 marca 1964 roku wydano
pierwsze świadectwa radarowe, a 3 listopada zakończono pierwszy kurs dla oficerów Polskich

Linii oceanicznych. dzisiejsze studium doskonalenia kadr Akademii morskiej w Gdyni jest 
w prostej linii spadkobiercą tamtych edukacyjnych inicjatyw.

„Kurier Bałtycki” 5.05.1937
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Ko lej na zmia na na stą pi ła w 1998 ro ku – SDK s. c.
prze kształ co no w SDK sp. z o. o, bę dą cą wła sno ścią
WSM w Gdy ni. Stu dium uzy ska ło uzna nie Mi ni ster stwa
Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej, wy ma ga ne Kon wen -
cją STCW 95. Od 2000 ro ku do chwi li obec nej pre ze -
sem Za rzą du SDK sp. z o.o. jest dr inż. kpt. ż. w. Hen -
ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG i pro rek tor ds. mor -
skich uczel ni.

W 2000 ro ku, pierw szym peł nym ro ku funk cjo no wa -
nia SDK AMG sp. z o. o., ob ro ty wy nio sły ok. 1,5 mln zł,
a zysk net to ok. 180 tys. zł. Mia rą dy na micz ne go roz -
wo ju Stu dium jest, no to wa ny ak tu al nie, dzie wię cio -
krot ny przy rost wiel ko ści ob rót/zysk, w sto sun ku
do 2000 r. Obec nie Stu dium Do sko na le nia Kadr szko li
rocz nie ok. 6000 kur san tów. 

Kur san ci ma ją do dys po zy cji kom pleks la bo ra to riów
wy po sa żo nych w urzą dze nia naj now szej ge ne ra cji, po -
zwa la ją ce na zdo by wa nie wszel kich kwa li fi ka cji, wy ma -
ga nych przez mię dzy na ro do we kon wen cje, cer ty fi ka -
tów ho no ro wa nych przez świa to we fir my ar ma tor skie.
Na sy mu la to rach pro wa dzo ne są za rów no szko le nia
dzia łu po kła do we go, jak i ma szy no we go. Re ali zo wa ne
są kur sy kwa li fi ka cyj ne, za rów no ofi cer skie, jak i ka pi -
tań skie, sze ro ki za kres kur sów spe cja li stycz nych i pod -
sta wo wych, tak że kur sy DP stop nia pod sta wo we go i za -
awan so wa ne. 

Stu dium Do sko na le nia Kadr pro wa dzi tak że nie pu -
blicz ną Gdyń ską Szko łę Mor ską, kształ cą cą na kie run -
kach: na wi ga cyj nym, me cha ni ki i bu do wy ma szyn oraz
elek trycz nym.

Sy tu acja na glo bal nym ryn ku że glu go wym to pro ces
dy na micz ne go roz wo ju, za rów no mor skiej tech ni ki, or -
ga ni za cji prze wo zów, jak i ro sną cych wy ma gań w sto -
sun ku do lu dzi za an ga żo wa nych w ten pro ces. Dla te go
tak waż nym jest sta łe spraw dza nie i mo dy fi ko wa nie
pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia kadr mor skich. Te mu
ce lo wi wła śnie, od po nad już pół wie cza, słu ży sys tem
do sko na le nia za wo do we go re ali zo wa ny w gdyń skiej
uczel ni.

Alek san der Gosk

Otwarcie laboratorium SDK. Na zdjęciu: Prorektor ds. kształcenia
dr inż. Mirosław Czechowski, dr inż. Paweł Krasowski, rektor
prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prorektor ds. morskich 

dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, dziekan
WM prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, prof. dr hab. inż. Romuald

Cwilewicz, dr hab. Marek Grzybowski, prof. nadzw. AMG.
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Święto morza z Akademią
morską

Zwie dza nie „Daru Mło dzie ży”, cu mu ją ce go przy na -
brze żu Po mor skim w wiel kiej ga li ban de ro wej, po kaz
sta wia nia ża gli w por cie i ce re mo nial ne po że gna nie ża -
glow ca wy pły wa ją ce go w ko lej ny szko -
le nio wy rejs to nie wąt pli we mor skie
atrak cje zwią za ne z naj słyn niej szym stat -
kiem pod pol ską ban de rą. Po dob na ce re -
mo nia, zwią za na z po że gna niem stat ku
ba daw czo-szko le nio wego „Ho ry zont II”,
wy cho dzą ce go w ko lej ną ark tycz ną eks -
pe dy cję na Spits ber gen, to oka zja do
przy po mnie nia ro li Aka de mii w po lar -
nych pro jek tach ba daw czych. „Ko leb ka
na wi ga to rów”, „Mor ska na Mor skiej”
i „Po dróż do gwiazd” to ha sła edu ka cyj -
nych wy cie czek po hi sto rii i obiek tach
Aka de mii Mor skiej przy ul. Mor skiej i al.
Ja na Paw ła II. 

Spe cjal nym ak cen tem Świę ta Mo rza, od wo łu ją cym
się do tra dy cji pol skie go szkol nic twa mor skie go, bę dzie
od sło nię cie ta bli cy upa mięt nia ją cej wy bit ną po stać,

wy cho waw cę po ko leń ofi ce rów flo -
ty – kpt. ż. w. Wik to ra Go rząd ka:

„Kpt. ż. w. Wik tor Go rzą dek 1908-
1988. Do wo dząc przez 25 lat stat kiem
szkol nym „Jan Tur lej ski”, wy cho wał wie le
po ko leń ka pi ta nów pol skiej flo ty ry bac -
kiej i han dlo wej. Miesz kał w tym do mu
w la tach 1964-1988”. 

Ta bli ca, ufun do wa na sta ra niem rek to ra
Aka de mii Mor skiej, przy wspar ciu Sto wa -
rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej,
umiesz czo na zostanie 27 czerwca 2014 r.
na bu dyn ku przy ul. War szaw skiej 28,
w któ rym miesz kał i zmarł ka pi tan Go rzą -
dek.

W drugim już roku po reaktywacji gdyńskich obchodów Święta morza, Akademia morska należy
do wąskiego grona wiodących organizatorów. Na zaplanowane w terminie 21-29 czerwca

obchody składa się kilkadziesiąt przedsięwzięć popularyzujących sprawy morza i Wybrzeża.
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XII BAłTyCKI FESTIWAl NAUKI

od solonych chipsów 
do Planetarium

Pra cow ni cy i stu den ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni jak
co ro ku przy go to wa li sze reg za baw i po ka zów, ma ją -
cych udo wod nić, iż na uka nie za my ka się je dy nie
w mą drych księ gach, że z na uką spo ty ka my się na co
dzień. Po tra fi być cie ka wa, za dzi wia ją ca, a po nad to po -
ma ga po znać i zro zu mieć ota cza ją cy świat.

Od wie dza jąc AMG pod czas te go rocz ne go BFN, moż -
na by ło m.in. sa mo dziel nie wpro wa dzić sta tek do por -
tu w Gdy ni, co praw da nie „w re alu”, ale przy uży ciu
naj no wo cze śniej sze go sy mu la to ra, któ ry do sko na le od -
da je rze czy wi ste wa run ki i po czuć się jak ka pi tan
na most ku („Zo stań ka pi ta nem stat ku i ma new ruj
w gdyń skim por cie”). Bez pie czeń stwo jest naj waż niej -
sze tak na lą dzie, jak i na mo rzu, dla te go war to za po -
znać się z róż ny mi me to da mi ra tow nic twa. Po za po ka -
zem moż na by ło wziąć udział w za wo dach: za kła da nie
pa sa ra tun ko we go na czas, spa cer na czas w kom bi ne -
zo nie ra tun ko wym itp. („Ka ta stro fy i wy pad ki mor -
skie – szko ła prze trwa nia – jak w pra wi dło wy spo sób
ko rzy stać ze środ ków ra tun ko wych”). Jak stwo rzyć ge -
ne ra tor fa li pro sto kąt nej o cza sie 1 se kun dy, przy uży -
ciu mi kro pro ce so ra i dio dy lED? Jak wy świe tlić swo je

imię na wy świe tla czu lCD, a da tę uro dze nia na wy -
świe tla czu 7-seg men to wym – wszyst kie te za gad ki zo -
sta ną roz wi kła ne pod czas warsz ta tów pro gra mo wa nia
mi kro pro ce so rów („Mi kro kon tro ler – to nie ta kie trud -
ne!”). Oczy wi ście nie sa mą tech ni ką ży je czło wiek, dla -
te go moż na by ło tak że po znać cie ka wy świat tu ry sty ki,
„przejść” szla kiem naj cie kaw szych ho te li świa ta, po znać
ory gi nal ne for my i in no wa cyj ne roz wią za nia („Po dróż
do naj cie kaw szych i naj ory gi nal niej szych ho te li świa ta,
czy li jak umac niać swo ją po zy cję na współ cze snym ryn -
ku tu ry stycz nym”).

Uwień cze niem fe sti wa lu był Pik nik Na uko wy 25 ma -
ja br., or ga ni zo wa ny już po raz 15. Od wie dza ją cy mo -
gli z bli ska za po znać się z sze ro ką te ma ty ką na uko wą
od naj now szych tech no lo gii, zwią za nych z eko lo gicz -
nym trans por tem („Elek trycz ne po jaz dy pły wa ją ce, ma -
szy ny tre nin go we no wej ge ne ra cji”), przez me to dy usu -
wa nia za nie czysz czeń ole jo wych („Za nie czysz cze nia
na wo dzie i lą dzie – jak z ni mi wal czyć?”), po po zna nie
wa ty cu kro wej od dru giej stro ny („Ko lo ro we cu kro we
ob łocz ki”).

ka ta rzy na okoń ska

Tegoroczny naukowy festiwal trwał od 20 do 25 maja, udział zadeklarowało 40 instytucji:
uczelnie wyższe reprezentowane w radzie rektorów Województwa Pomorskiego, inicjatorki

festiwalu, placówki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe oraz
pozauczelniane instytucje związane z nauką (muzea, biblioteki) z województwa pomorskiego

oraz warmińsko-mazurskiego (elbląg).

C Z E R W I E C 2 0 1 4
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Wy da rze niem w ska li kra ju by ła mię dzy na ro do wa
kon fe ren cja eu ro pej skich mu ze ów uczel nia nych 
Uni�ver�seum, któ ra od by ła się w Kra ko wie w Mu zeum
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w 2008 r.1 – szcze gól nie
za in spi ro wa ła kil ku pol skich uczest ni ków spo tka nia
(wśród nich przed sta wi ciel kę Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni). Już wte dy w Kra ko wie po wsta ła myśl o skon -
so li do wa niu dzia łań śro do wisk mu ze ów uczel nia nych
w Pol sce.

Dzię ki pra cy gru py ini cja tyw nej z Bia łe go sto ku
i Gdań ska, od 2012 r. kil ka krot nie spo tka li się mu ze al -

ni cy uczel nia ni z róż nych ośrod ków (wy si łek or ga ni za cji
spo tkań prze ję li przed sta wi cie le Mu zeum Uni wer sy te tu
War szaw skie go i Mu zeum Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go). Za cel głów ny wza jem nej współ pra cy
uzna no m.in. upo wszech nia nie wie dzy na te mat hi sto -
rii, tra dy cji i dzie dzic twa szkol nic twa wyż sze go w Pol sce
po przez gro ma dze nie i udo stęp nia nie obiek tów mu ze -
al nych”2. Efek tem „mu ze al ne go po ru sze nia” jest spe -
cjal na stro na in ter ne to wa, wy sta wa Mu�zea� uczel�nia�-
ne� –� je�ste�śmy! oraz ini cja ty wy in te gru ją ce dzia ła nia
przed sta wi cie li mu ze ów uczel nia nych.

Przystąpienie przed dziesięciu laty do unii europejskiej, 25. rocznica transformacji systemowej
i przemian społecznych – rocznice te skłaniają do spojrzenia także na ruch zmierzający 

do ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego uczelni wyższych i jego wpływ 
na uwspółcześnienie podejścia do problematyki muzeów uczelnianych w Polsce. W wyniku

m.in. potrzeby podkreślania tożsamości w latach 90. ubiegłego wieku i na początku obecnego
stulecia powstawały, dołączając do już istniejących – poprzez separowanie zbiorów muzealnych

m.in. od bibliotek, zakupy kolekcji – muzea uczelniane, które zajmują się gromadzeniem,
ochroną oraz udostępnianiem zbiorów dokumentujących dziedzictwo kulturowe uczelni. 

Pierwsza wystawa polskich
muzeów uczelnianych

SAlA TRADyCJI CZy MUZEUM…

Spotkanie przedstawicieli muzeów uczelnianych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 2013 roku 
– uczestnicy przed rektoratem uczelni.

1 E. Otremba, Muzea uniwersyteckie, w: Akademicki Kurier Morski 2008 nr 39, s.39
2 M. Grassmann, Muzealne poruszenie, w: Medyk Białostocki 2012 nr 110, s. 17
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Jed ną z kil ku na stu uczel ni, któ re pre zen tu ją się
na wy sta wie Mu�zea�uczel�nia�ne�–�je�ste�śmy! jest Aka de mia
Mor ska i jej mu zeum Sa la Tra dy cji. Już w la tach 30.
ubie głe go wie ku po wsta ło Mu zeum Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej w Gdy ni. Za cho wa ło cią głość (choć cza so wo
prze rwa ną) po przez oca lo ne eks po na ty, a re ak ty wo wa -
ne zo sta ło przez rek to ra Wyż szej Szko ły Mor skiej
w Gdy ni prof. kpt. ż. w. Da nie la Du dę w 1973 ro ku, ja -
ko Mu zeum Szko ły Mor skiej, w wy ni ku otwar to ści
na współ pra cę z róż ny mi śro do wi ska mi, m.in. ab sol -
wen ta mi pierw sze go rocz ni ka uczel ni. Dzię ki ini cja ty -
wie men tal ne go i or ga ni za cyj ne go otwar cia na gro ma -
dze nie wie dzy o wła snej hi sto rii od cza su po wsta nia
mu zeum ta kie wy da rze nia dez orien tu ją ce, jak np. ob -
cho dy 20-le cia szkol nic twa mor skie go w 1965 r. w, po -
wsta łej w 1920 r. uczel ni, na le żą do wy da rzeń prze -
szłych, a je dy ny ich wa lor to ów cze sna ini cja ty wa spi sa -
nia dzie jów uczel ni od 1945 r. Dzię ki ma te ria łom o hi -
sto rii uczel ni moż na też by ło wró cić do Świę ta Szko ły
Mor skiej. Pod zmie nio ną pięć lat po po wsta niu, choć
nie zbyt ade kwat ną do za so bu na zwą, mu zeum roz wi ja
się po przez wpły wy no wych na byt ków, po sze rza nie
spek trum od bior ców i użyt kow ni ków róż nej ka te go rii
zbio rów, włą cze nie do współ pra cy w gro ma dze niu ar -
te fak tów ab sol wen tów z róż nych okre sów, m.in. pol -
skich szkół mor skich w Wiel kiej Bry ta nii, dzia ła ją cych
w la tach 1940–1949. Wśród róż nej ka te go rii zbio -
rów – obok za byt ków kul tu ry ma te rial nej – w za so bach
są do ku men ty (np. pro to kół po sie dze nia ra dy pe da go -
gicz nej z 1920 r.), uczniow skie le gi ty ma cje, ze szy ty
uczniow skie, ksią żecz ki że glar skie. Za cho wa no ko lek cję
uni kal ne go księ go zbio ru ści śle zwią za ne go z hi sto rią
Pol ski na mo rzu, ar chi wum fo to gra ficz ne i fil mo we
(w mi nio nym 20-le ciu po dwo jo no ilo ścio wo za sób
z za kre su jed nej z ka te go rii zbio rów). Sa lę eks po zy cji
sta łej zwie dzi ło kil ka dzie siąt ty się cy osób od cza su jej
po wsta nia w 1978 r. Zbio ry wy ko rzy sta no w kil ku dzie -
się ciu pu bli ka cjach na uko wych, dy plo mo wych, pu bli -
cy stycz nych, fil mach, re fe ra tach szkol nych, róż ne go ga -
tun ku pu bli cy sty ce. Przy go to wa no ok. 100 wy staw
edu ka cyj nych, pro mu ją cych hi sto rię uczel ni, Pol ski
na mo rzu, wy bit nych ab sol wen tów, naj waż niej sze wy -
da rze nia z hi sto rii, suk ce sy stat ków szkol nych. Oto nie -
któ re przy kła dy cy kli te ma tycz nych wy staw po 1990 r.:
wy bit ni twór cy szkol nic twa mor skie go, wy bit ni ab sol -
wen ci, ko lek cjo ne rzy -ma ry ni ści, sław ne rej sy stat ków
szkol nych, z kro ni ki uczel ni, wy sta wy ju bi le uszo we
z oka zji rocz nic uczel ni, z prac fo to gra ficz nych stu denc -
kie go kon kur su „Mo ja prak ty ka mor ska”, mu zea w por -
tach świa ta (z prac kon kur so wych ab sol wen tów), wy -
sta wy to wa rzy szą ce pro mo cjom ksią żek, pre zen ta cje
no wych na byt ków. Wy sta wy plan szo we od wie dza ły
miej sca w kra ju, od Kra ko wa, Rze szo wa, lu bli na, To ru -
nia, po trój miej skie i po mor skie śro do wi ska szkół
i uczel ni. Mu zeum włą cza ło się do wy staw śro do wi sko -
wych, np. z oka zji ty siąc le cia Gdań ska (PG). Przy go to -
wa ło – we współ pra cy z Na ro do wym Mu zeum Mor -
skim – mo no gra ficz ną wy sta wę z pierw sze go dzie się cio -
le cia uczel ni, w ów cze snej jej sie dzi bie w Tcze wie (wy -

sta wa jesz cze w trak cie jej two rze nia zo sta ła za pre zen -
to wa na na Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Mu ze ów Mor -
skich i Rzecz nych w 2008 r., wzbu dza jąc za in te re so wa -
nie spe cy fi ką uczel ni). Dzia łal ność i zbio ry przed sta wio -
no od 1990 r. na kil ku dzie się ciu kon fe ren cjach fa cho -
wych, na uko wych, kra jo wych i mię dzy na ro do wych,
w pu bli ka cjach na uko wych oraz po pu la ry zu ją cych hi -
sto rię szkol nic twa mor skie go w Pol sce.

Pierw sza pol ska wy sta wa mu ze ów uczel nia nych pt.
Mu�zea� uczel�nia�ne� – je�ste�śmy! po wsta ła w na wią za niu
do eu ro pej skich tren dów, pod kre śla ją cych war tość
dzie dzic twa kul tu ro we go uczel ni wyż szych i ko niecz -
ność ich pro mo wa nia. Treść eks po zy cji przy go to wa ły
po szcze gól ne mu zea uczel nia ne, for ma nada na zo sta ła
w Mu zeum Uni wer sy te tu War szaw skie go. Uro czy ste
otwar cie na stą pi ło 18 li sto pa da; na te re nie Po li tech ni ki
War szaw skiej przy wi ta li ze bra nych prof. dr hab. inż.
Wła dy sław Wie czo rek, pro rek tor uczel ni oraz prof. dr
inż. Hen ryk Zo bel, prze wod ni czą cy ko mi sji se nac kiej
ds. hi sto rii i tra dy cji Po li tech ni ki War szaw skiej. Wy sta -
wa – jak wspo mnia no – pre zen tu je kil ka na ście mu ze ów
uczel nia nych, wśród nich zbiór Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Ce lem eks po zy cji jest zwró ce nie uwa gi ogó łu
spo łe czeń stwa na cie ka we, spe cy ficz ne mu zea uczel nia -
ne. Ma pod no sić świa do mość zna cze nia dzie dzic twa
uni wer sy tec kie go w Pol sce, za chę cić do bliż sze go za in -
te re so wa nia się spe cy fi ką uczel ni wyż szej po przez zgłę -
bia nie jej hi sto rycz nych ko rze ni, pod kre śla nie toż sa mo -
ści oraz mo ty wo wa nie do zdo by wa nia wie dzy z hi sto rii
na uki.

Za ło że niem twór ców wystawy Mu�zea�uczel�nia�ne�–�je�-
ste�śmy!� jest pre zen to wa nie jej w mia stach, w któ rych
ist nie ją mu zea uczel nia ne. Moż na obej rzeć ją od po ło -
wy czerw ca do po ło wy wrze śnia w Gdy ni, w Aka de mii
Mor skiej oraz na „Da rze Mło dzie ży” pod czas Świę ta
Mo rza.

ewa otrem ba
ku stosz zbio ru mu ze al ne go

Otwarcie wystawy „Muzea uczelniane – jesteśmy!” na terenie
Politechniki Warszawskiej.
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Stu den ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni wzię li udział
w Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w trój bo ju si ło -
wym kla sycz nym, zor ga ni zo wa nych przez Po li tech ni kę
łódz ką w dniach 11‒13 kwiet nia 2014 r. Na sza sek cja
za ję ła wy so kie ‒ trze cie miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej w ty pach uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych,
w ogól nej kla sy fi ka cji pla su jąc się tuż za po dium
na czwar tej po zy cji. 

War to po wie dzieć też o dwóch na szych za wod ni -
kach, któ rzy zdo by li me da le in dy wi du al nie: zło ty ‒
Bar tosz Samp (WPiT) w ka te go rii 93 kg oraz brąz ‒ Ma -
riusz Ka ruk (WPiT) w ka te go rii do 74 kg. Za wod ni cy
sek cji trój bo ju si ło we go AMG od lat znaj du ją się w czo -
łów ce naj lep szych dru żyn w tej dys cy pli nie spor to wej,
co i w tym ro ku po twier dzi li swo im wy ni kiem. 

�

STUDIUM WyCHOWANIA FIZyCZNEGO I SPORTU

Spo tka nie po pro wa dził prze wod ni czą cy Ra dy Głów -
nej inż. Adam Stró żyk, zwra ca jąc się w spo sób szcze gól -
nie ser decz ny do pro fe so ra, któ ry po mi mo no bli we go
wie ku za szczy cił obec nych swo im przy by ciem. Przed -
sta wił ży cio wą i za wo do wą dro gę by łe go pro rek to ra
od pro gów Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni, któ re

ja ko 19-let ni chło pak prze kro czył w 1950 ro ku, po -
przez ukoń czo ny w 1952 r. Wy dział Me cha nicz ny PSM,
stu dia na Po li tech ni ce Gdań skiej i dok to rat w In sty tu cie
Ma szyn Prze pły wo wych Pol skiej Aka de mii Na uk,
do ha bi li ta cji i przy zna nia stop nia pro fe so ra na uk tech -
nicz nych, któ rą to god ność ode brał – ja ko au tor 220

W sali spotkań gdyńskiego klubu duszpasterstwa Ludzi morza „stella maris” odbyła się 20
lutego 2014 roku wyjątkowa uroczystość, zorganizowana przez Gdyński oddział stowarzyszenia

starszych mechaników morskich. Pamiątkowy dyplom, plakietkę senior chief engineer oraz
specjalne dystynkcje (śruba okolona złotym wieńcem laurowym) wręczono bowiem byłemu,
długoletniemu wykładowcy i pracownikowi naukowemu Wyższej szkoły morskiej i Akademii
morskiej w Gdyni, byłemu prorektorowi uczelni, ale przede wszystkim jednemu z aktywnych
członków i współzałożycieli stowarzyszenia, profesorowi dr. hab. inż. Janowi kazimierzowi

Włodarskiemu.

senior chief engineer
prof. Jan kazimierz Włodarski 

STOWARZySZENIE STARSZyCH MECHANIKóW MORSKICH
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pu bli ka cji i opra co wań na uko wych (w tym 14 ksią -
żek) – w 1990 ro ku. 

W dal szej czę ści lau da cji pro wa dzą cy spo tka nie mó -
wił o do rob ku na uko wym pro fe so ra Wło dar skie go i je -
go szcze gól nych za słu gach w dą że niu do wy ko rzy sta nia
po sia da nej wie dzy na rzecz go spo dar ki mor skiej kra ju.
Wspo mi nał o trzech pa ten tach, pro mo cji pię ciu dok to -
rów, wy kła dach na uczel niach pol skich i za gra nicz nych
czy pia sto wa niu sta no wisk kie row ni czych w przed się -
bior stwach ship pin go wych. Co war to pod kre ślić: osią -
gnię cia za wo do we i ba daw cze zo sta ły do strze żo ne i do -
ce nio ne przez or ga na ad mi ni stra cji pań stwo wej, któ re
uho no ro wa ły pro fe so ra m.in. Me da lem Ko mi sji Edu ka -
cji Na ro do wej, Zło tym Krzy żem Za słu gi, Ka wa ler skim
i Ofi cer skim Or de rem Od ro dze nia Pol ski, Me da lem Za -
słu żo ne go Na uczy cie la RP, Me da lem im. Pro fe so ra Ste -
fa na Ziem by czy sied mio krot nie na gro dą mi ni stra. 

– Przy wo łu jąc do ko na nia na sze go „se nio ra” – koń -
czył wy po wiedź inż. Stró żyk – nie spo sób po mi nąć
przy na leż no ści do re no mo wa nych or ga ni za cji na uko -
wych i gre miów ba daw czych. Kul mi na cją uro czy sto ści
by ło wrę cze nie ty tu lar nych in sy gniów ho no ro we go „se -
nio ra” przez prze wod ni czą ce go Ra dy Głów nej Sto wa -
rzy sze nia, okla ski, chó ral nie od śpie wa ne „sto lat”,
lamp ka czer wo ne go wi na i krwi sto czer wo ny ama ry lis,
któ ry wrę czy ła do stoj ne mu go ścio wi żo na pro wa dzą ce -
go spo tka nie p. Bo gu sła wa Stró żyk.

ry szard Lesz czyń ski
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Stoją: prof. dr hab. inż. Jan Kazimierz Włodarski 
i przewodniczący SSMM inż. Adam Stróżyk

Szacowny jubilat wśród przyjaciół SSMM.
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srebrny jubileusz

Po cząt ki fir my „Ena mor” się ga ją 1989 ro ku, gdy Ja -
nusz Ma ty sik, wraz z ko le ga mi ze śro do wi ska aka de -
mic kie go, za ło żył przed się bior stwo pro wa dzą ce dzia łal -
ność usłu go wą, za pew nia ją ce peł ną ob słu gę ser wi so -
wą, re mon ty oraz mon taż urzą dzeń elek trycz nych

i elek tro nicz nych na stat kach. W la tach 90. fir ma, do -
sto so wu jąc się do gwał tow nych zmian na ryn ku, po sze -
rzy ła dzia łal ność han dlo wą oraz roz wi nę ła ofer tę o pro -
duk ty i usłu gi dla ryn ku woj sko we go. Obec nie gru pa
„Ena mor” za trud nia 91 pra cow ni ków i spe cja li zu je się

firma „enamor” od ponad dwudziestu pięciu lat towarzyszy polskiemu przemysłowi morskiemu,
lotniczemu i obronnemu. Z okazji jubileuszu w Teatrze muzycznym w Gdyni odbyła się

uroczystość, która zgromadziła gości ze świata biznesu, nauki, administracji morskiej oraz
przedstawicieli firm z branży z Polski i zagranicy. W imprezie uczestniczyło prawie 180 osób, 

a gościem honorowym był prezydent Gdyni Wojciech szczurek.

PBP „ENAMOR” 

Ka pi tan że glu gi wiel kiej i ka pi tan jach to wy An drzej
dra pel la uro dził się 18 czerw ca 1929 ro ku w Ka to wi -
cach. W cza sie woj ny wal czył w sze re gach Ar mii Kra jo -
wej, a po jej za koń cze niu stu dio wał w Pań stwo wej
Szko le Mor skiej w Szcze ci nie na Wy dzia le Na wi ga cyj -
nym. Pierw szą prak ty kę ma ry nar ską zdo był na „Da rze
Po mo rza”, pra cu jąc ja ko in struk tor, na stęp nie był star -
szym ma ry na rzem na m/s „Ba to ry” i trze cim ofi ce rem
na m/s „Mar chlew ski”. Od 1956 do 1957 ro ku pra co -
wał w Urzę dzie Mor skim w Gdy ni na sta no wi sku in -
spek to ra ds. na wi ga cyj nych w Od dzia le Ozna ko wa nia
Na wi ga cyj ne go. W 1957 ro ku Pol ski Zwią zek Że glar ski
wy dał mu pa tent jach to we go ka pi ta na mor skie go oraz
pa tent jach to we go ka pi ta na że glu gi mor skiej. Na stęp ne
la ta przy nio sły ko lej ne awan se na wyż sze stop nie ofi -
cer skie. Do wo dził stat kiem m/s „Cheł moń ski” w dwóch
po dró żach do oko ła świa ta. Brał udział w dwóch wy pra -
wach na uko wo -ba daw czych na An tark ty kę i w trzech
na Spits ber gen. W 1972 ro ku, do wo dząc m/s „le want
II”, za brał z li zbo ny do kra ju pro chy bi sku pa cheł miń -
skie go Sta ni sła wa Oko niew skie go. W la tach
1974‒1977 do wo dził ża glow cem „Ma zur ka”. Do 2005
ro ku był za stęp cą ka pi ta na i ka pi ta nem na ża glow cach:
„Po go ria”, „Fry de ryk Cho pin”, „Za wi sza Czar ny”

i „Oce ania”. Zaj mo wał się szko le niem mło dzie ży zgru -
po wa nej wo kół Cen trum Wy cho wa nia Mor skie go
Związ ku Har cer stwa Pol skie go w Gdy ni.

lau re at Na gro dy Spe cjal nej Boh dan sien kie wicz to
dzien ni karz, że glarz, wy cho waw ca kil ku mor skich po ko -
leń i pu bli cy sta. Współ twór ca le gen dar ne go „la ta ją ce go
Ho len dra”, te le wi zyj ne go pro gra mu o wy cho wa niu mor -
skim, emi to wa ne go na an te nie TVP przez 26 lat, a tak że
fil mów do ku men tal nych o mo rzu i lu dziach mo rza. 

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

�

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza ‒ wybitnego człowieka
morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „daru młodzieży", wychowawcy wielu

pokoleń polskich marynarzy – zostali kapitan Andrzej drapella i redaktor Bohdan sienkiewicz.
uroczystość odbyła się 6 kwietnia 2014 roku w Warszawie.

kapitan i dziennikarz
NAGRODy IM. KAPITANA WIKTOROWICZA 
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w opra co wy wa niu oraz wdra ża niu no wo cze snych roz -
wią zań tech nicz nych dla klien tów z bran ży mor skiej,
lot ni czej i prze my słu obron ne go. 

Roz wi ja jąc dzia łal ność han dlo wą i pro duk cyj ną, fir -
ma nie za po mi na jed nak że o po cząt kach swo jej dzia łal -
no ści i kon ty nu uje pra ce ser wi so wo -in sta la cyj ne. Spe -
cja li ści wy ko nu ją pra ce ser wi so we w por tach i stocz -
niach na ca łym świe cie. Na po trze by tej dzia łal no ści
przed się bior stwo dys po nu je wie lo ma świa dec twa mi to -
wa rzystw kla sy fi ka cyj nych, ta kich jak: DNV, lloyd, BV,
ABS, NK, RINA, PRS czy Gl. 

PBP „Ena mor” w swo jej ofer cie po sia da rów nież kil -
ka na ście pro duk tów wła snych, któ re z po wo dze niem
wspie ra ją ar ma to rów i za ło gę w re ali za cji Pla nu Za rzą -
dza nia Efek tyw no ścią Ener ge tycz ną Stat ku (SEEMP).
Do au tor skich sys te mów fir my na le żą:
� Sys tem Wspo ma ga ją cy Kon tro lę Na pę du – ETNP 10; 
� Sys tem Kon tro li Zu ży cia Pa li wa – EFCM;
� Sys tem Opty ma li za cji Efek tyw no ści Ener ge tycz nej

Stat ku – ESOS;
� Sys tem Au to ma tycz ne go Prze pły wu Da nych – EVT;
� Sys tem Mo ni to ru ją cy Pa ra me try Elek trycz ne Prąd nic

Okrę to wych – EPM;
� Zin te gro wa ny Sys tem Mo ni to rin gu i Ste ro wa nia Si -

łow ni Okrę to wej – EMOS. 
W ofer cie fir my znaj du ją się rów nież: BNWAS, prze -

chy ło mierz, ter mo ka li bra tor oraz róż ne go ro dza ju in -
ter fa ce i re pe ty to ry. 

Pro du ko wa ne sys te my au to ma ty ki okrę to wej two rzo -
ne są zgod nie z kon wen cja mi IMO oraz w opar ciu

o naj wyż sze stan dar dy ja ko ści. Fir ma po sia da cer ty fi ka -
ty po twier dza ją ce speł nie nie wy ma gań norm PN-EN
ISO 9001: 2009, PN-N -19001: 2006 oraz cer ty fi kat
NATO AQAP 2110: 2009. Dys po nu je też kon ce sją
na ob rót amu ni cją oraz wy ro ba mi i tech no lo gią o prze -
zna cze niu woj sko wym lub po li cyj nym oraz ko dem
NCAGE 0593H. W 2005 ro ku uzy ska ła Świa dec two
Bez pie czeń stwa Prze my sło we go Pierw sze go Stop nia. 

Uro czy sto ści w Te atrze Mu zycz nym w Gdy ni by ły nie
tyl ko do brą oka zją do za pre zen to wa nia hi sto rii i osią -
gnięć fir my „Ena mor”. Ju bi le uszo we spo tka nie po zwo -
li ło rów nież wy ra zić wdzięcz ność wszyst kim tym, któ rzy
od lat wspie ra ją jej dzia łal ność: przy ja cio łom, kon tra -
hen tom i part ne rom biz ne so wym. 

�

Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek 
i prezes Enamoru Ryszard Szlegier
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� „A pod sto pa mi mo rze”
Na kła dem Fun da cji Pro mo cji Prze my słu Okrę to we go

i Go spo dar ki Mor skiej, przy wspar ciu fi nan so wym pre -
zy den ta Gdy ni, Pol skie go To wa rzy stwa Na uto lo gicz ne -
go i Sto wa rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej, wy da -
na zo sta ła książ ka au to bio gra ficz na Boh da na Pio tra
Kry spi na. Au tor, rocz nik 1926, w cza sie II woj ny był
żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej i uczest ni kiem Po wsta nia
War szaw skie go. Po jej za koń cze niu zda wał na Wy dział
Na wi ga cyj ny Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy -
ni – a ukoń czył ten wy dział w Szcze ci nie, bo tam wów -
czas, de cy zją mi ni stra że glu gi i han dlu za gra nicz ne go,
prze nie sio no Wy dział Na wi ga cyj ny PSM, wraz z dy rek -
to rem kpt. ż. w. Kon stan tym Ma cie je wi czem. W Gdy ni
po zo sta wio no tyl ko Wy dział Me cha nicz ny, z dy rek to -
rem inż. An to nim Gar nu szew skim. B. P. Kry spin pra co -
wał naj pierw w Gdy nia -Ame ry ka li nie Że glu go we,
po li kwi da cji GAl – w Pol skich li niach Oce anicz nych,
a po tem tak że u za gra nicz nych ar ma to rów. Pły wał
w su mie na 37 stat kach, do wo dził 22, za wi nął do 222
por tów świa ta. Po przej ściu na eme ry tu rę zo stał de le -
ga tem Mi ni ster stwa Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej
przy Od wo ław czej Izbie Mor skiej oraz człon kiem Ko mi -

sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Mor skie go i gru py eks per tów
pra cu ją cych nad ko dek sem za sad ety ki i mo ral no ści
przed się bior cy, utwo rzo nej przez Izbę Go spo dar czą
w Gdań sku.

Książ ka jest cen nym za pi sem wie dzy o po ko le niu,
z któ rym współ two rzył po wo jen ne dzie je pol skiej ban -
de ry na mo rzu.

� „opowieści mórz rozmaitych”
„Opo wie ści mórz roz ma itych” to ko lej na pu bli ka cja

An drze ja Pe re pecz ki, ab sol wen ta PSM, rocz nik 1950,
bę dą ca zbio rem mor skich opo wie ści praw dzi wych
i zmy ślo nych, ale bar dzo praw do po dob nych. By ły już
opo wie ści „Mórz po po łu dnio wych” i „Przed wie czor -
nych”, po ra na „Roz ma ite”. Gdy by usta wić wszyst kie
pu bli ka cje jed na na dru giej, to sto sik był by wyż szy
od ich au to ra, i co ro ku wyż szy, tym bar dziej, że sto sik
sta le ro śnie, a au tor nie. Barw ne po sta ci, barw ne przy -
go dy, barw ne na wet co dzien ne ży cie w ma szy nie. No,
mo że wię cej tam czer ni i sma ru niż błę ki tu wo dy czy
nie ba, ale i tak cie ka wie. A dla obec nych stu den tów
Wy dzia łu Me cha nicz ne go – za pew ne ar cha icz no -hi sto -
rycz nie.

NOWOŚCI WyDAWNICZE
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By ło to wy da rze nie, któ re przy cią gnę ło uwa gę ca łej
Pol ski. Tak pi sa ła o tym „Ga ze ta Gdań ska” 18 wrze -
śnia 1934 r.: „Od kil ku dni oczy ca łej Gdy ni zwró co ne
by ły na pięk ną, wy twor ną syl wet kę bia łe go ża glow ca,
sto ją ce go na re dzie por tu gdyń skie go. Sta tek szkol ny
„Dar Po mo rza” czy nił ostat nie przy go to wa nia do dłu -
giej, pierw szej w dzie jach pol skich po dró ży szkol nej do -
oko ła świa ta, w któ rą wy ru szyć miał w nie dzie lę 16
wrze śnia, za bie ra jąc na swym po kła dzie kurs uczniów
Pań stwo wej Szko ły Mor skiej, któ rzy w cza sie je de na sto -
mie sięcz nej, a mo że i dłuż szej na wet wę drów ki po da -
le kich ob cych mo rzach i oce anach za pra wiać się bę dą
w trud nym i nie bez piecz nym, lecz jak że pięk nym i cie -
ka wym za wo dzie że glar skim.

Ca ła Gdy nia, a ra zem z nią ca ła Pol ska z szcze rym
i go rą cym sen ty men tem że gna ła wczo raj mło dych ma -
ry na rzy, sta wia ją cych swe pierw sze kro ki na mo rzu.

Na gma chach pań stwo wych, na stat kach han dlo -
wych po wie wa ły sztan dar i barw ne fla gi wiel kiej ga li
ban de ro wej. Po kład „Da ru Po mo rza”, sto ją ce go
przy Dwor cu Mor skim, za le gły tłu my pu blicz no ści. By li
tu przed sta wi cie le sfer ofi cjal nych Gdy ni z ko mi sa rzem
rzą du mgr. So ko łem, wi ce ko mi sa rzem inż. Sza niaw skim
i dy rek to rem Urzę du Mor skie go inż. łę gow skim na cze -
le. Przy by li licz ni ofi ce ro wie Ma ry nar ki Wo jen nej z sze -
fem Kie row nic twa Ma ry nar ki Wo jen nej kontr ad mi ra -
łem Świr skim, do wód cą Flo ty kontr ad mi ra łem Unru -
giem, do wód cą Obro ny Wy brze ża ko man do rem Fran -
kow skim, do wód cą Mor skie go Dy wi zjo nu Ar ty le rii
Prze ciw lot ni czej ppłk. Przy byl skim, sze fem Szta bu
Obro ny Wy brze ża ma jo rem dypl. Mi cha li kiem i in. 

Na uro czy stość po że gna nia przy by li rów nież ko mi -
sarz ge ne ral ny RP mi ni ster dr Pa pée z Gdań ska, dy rek -
tor PUWF płk dypl. Ulrych z War sza wy. Punk tu al nie
o godz. 10 przy był na po kład „Da ru Po mo rza” mi ni ster
prze my słu i han dlu płk. Floy ar -Rajch mann z mał żon ką
wraz z wi ce mi ni strem dr. Do le ża lem i świ tą, wi ta ny
dźwię kiem mar sza Pierw szej Bry ga dy.

W przeded niu opusz cze nia por tu gdyń skie go, w sa -
lach Pań stwo wej Szko ły Mor skiej od by ła się w szczu -
płym gro nie sym pa tycz na i mi ła uro czy stość przed sta -
wie nia pa nu mi ni stro wi, ja ko zwierzch ni ko wi Pań stwo -

wej Szko ły Mor skiej, wy cho wan ków mor skiej uczel ni
i po że gna nia ich przed da le ką po dró żą. 

(Za „Ga�ze�tą�Gdań�ską 18.09.1934)

16 września 1934 „dar Pomorza” wyruszył w pierwszą swoją i polskiego szkolnictwa
morskiego podróż dookoła świata. Wrócił 3 września 1935 r., a na stermaszcie statku zawisł

wimpel długości 39 metrów – symbol przebytych w czasie podróży 39 tys. mm. 
Za trzy lata będzie 30. rocznica podobnej podróży „daru młodzieży”.

70 lat temu dookoła świata

„DAR POMORZA”

Dyrektor PSM kmdr Adam Mohuczy, prezes Rady Głównej Ligi
Morskiej, kawaler Virtuti Militari, odznaczony m.in. Srebrnym

Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1920,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Gwiazdą

Górnośląską.

„Gazeta Gdańska” 25.09.1934
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� 95 lat te mu
• Z ini cja ty wy adm. Ka zi mie rza Po ręb skie go 26 sierp -

nia 1919 r. wy zna czo na zo sta ła ko mi sja ma ją ca opra -
co wać sta tut, or ga ni za cję i pro gram na ucza nia szko ły
kształ cą cej ka dry dla flo ty han dlo wej. 

� 90 lat te mu
• Pod nad zo rem dy rek to ra Szko ły Mor skiej po wsta ła

w 1924 r. Brat nia Po moc Uczniów Szko ły Mor skiej,
do któ rej na le że li obo wiąz ko wo wszy scy ucznio wie,
a źró dłem do cho dów by ły or ga ni zo wa ne przez nich
od czy ty, za ba wy, im pre zy.

� 85 lat te mu
• Roz po czę to bu do wę sie dzi by Pań stwo wej Szko ły

Mor skiej przy ul. Mor skiej w Gdyni.
• Na kła dem In sty tu tu Wy daw ni cze go Szko ły Mor skiej

w Tcze wie, w 1929 r. zo stał wy da ny pod ręcz nik pt.
„Astro no mia że glar ska”, opra co wa ny przez ka pi ta na
An to nie go le dó chow skie go (któ re go imię no si pla ne -
ta rium). 

� 80 lat te mu
• „Dar Po mo rza”, pod do wódz twem kpt. ż. w. Kon -

stan te go Ma cie je wi cza, wy ru szył 16 wrze śnia 1934 r.
w po dróż do ko ła świa ta. De pe sze z ży cze nia mi szczę -
śli wej po dró ży na de sła li pre zy dent RP Igna cy Mo ścic -
ki i mar sza łek Jó zef Pił sud ski. Na po kła dzie znaj do -
wa li się: ka pi tan, 10 ofi ce rów (w tym le karz i ka pe -
lan), 4 in struk to rów, 20 człon ków za ło gi i służ by, 11
uczniów II rocz ni ka na wi ga cyj ne go, któ rzy w po -
przed nim ro ku od by li po dróż do Bra zy lii, oraz 58
kan dy da tów.

� 75 lat te mu
• W Pań stwo wej Szko le Mor skiej uru cho mio no w stycz -

niu 1939 r. po raz pierw szy trzy mie sięcz ne kur sy dla
szy prów i ma szy ni stów I kla sy.

• W związ ku z pa nu ją cym na pię ciem po li tycz nym, 24
sierp nia 1939 r. opra co wa no pla ny do ty czą ce dzia łal -
no ści Szko ły Mor skiej na wy pa dek wy bu chu woj ny.
Sta tek szkol ny ze 140 ucznia mi Wy dzia łu Na wi ga cyj -
ne go i 21 człon ka mi za ło gi miał zo stać usu nię ty z po -
la przy szłych dzia łań wo jen nych i w tym ce lu prze wi -
dy wa no je go ewa ku ację do któ re goś z neu tral nych
por tów na Bał ty ku. Ostat nią dys po zy cją dy rek to ra kpt.
ż. w. St. Ko ski, któ ra uchro ni ła „Dar Po mo rza”
od znisz cze nia bądź prze ję cia przez Niem ców, był roz -
kaz, w ra zie woj ny, po zo sta wie nia ża glow ca w Szwe cji. 

• W związ ku z po wszech ną mo bi li za cją, 28 sierp nia
w bu dyn ku Pań stwo wej Szko ły Mor skiej uru cho mio -
no po lo wy Szpi tal Mor ski nr 2. Obo wiąz ki ko men -
dan ta ob jął kmdr dr Au gu styn Do lat kow ski. 

• 8 wrze śnia 1939 zgi nął dy rek tor PSM kpt. ż. w. Sta -
ni sław Ko sko. W po grze bie na Cmen ta rzu Wi to miń -
skim, wśród świ stu kul, uczest ni czy ła garst ka pro fe so -
rów, uczniów i pra cow ni ków Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej. Po woj nie żo na po sta wi ła ka pi ta no wi po -
mnik z na pi sem: „Pierw szy uczeń i ostat ni dy rek tor
Szko ły Mor skiej w Gdy ni”.

• 22 wrze śnia 1939 ko men dant kpt. ż. w. Kon stan ty
Ko wal ski do ko nał ostat nie go za pi su w dzien ni ku
okrę to wym „Da ru Po mo rza”, któ ry, zgod nie z in -
struk cją otwar tą na stat ku 3 wrze śnia, po stał na czas
woj ny w Sztok hol mie pod nad zo rem 7 człon ków za -
ło gi sta łej.

• 11 li sto pa da 1939 w ma so wej eg ze ku cji w la sach
pia śnic kich zo sta li przez Niem ców za mor do wa ni lub
za mę cze ni w Kl Stut thof: Sta ni sław Dłu ski – kpt. ż.
w., kie row nik Pań stwo we go In sty tu tu Me te oro lo gicz -
ne go Od dzia łu Mor skie go w Gdy ni, wy kła dow ca Pań -
stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni, Ka zi mierz Ko nop -
ka – wy cho waw ca w Pań stwo wej Szko le Mor skiej,
Hen ryk Kos sa kow ski – in ży nier, harc mistrz, wy kła -
dow ca w Pań stwo wej Szko le Mor skiej.

• 2 grud nia 1939 prze by wa ją cy w Wiel kiej Bry ta nii
pra cow ni cy PSM, z ko men dan tem kpt. ż. w. Kon stan -
tym Ko wal skim, przed ło ży li Mi ni ster stwu Prze my słu
i Han dlu „Pro wi zo rycz ny pro jekt zor ga ni zo wa nia
Szko ły Mor skiej na te re nie An glii”. 

95 lat temu i mniej

Państwowa Szkoła Morska w budowie.
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Jubileuszowy, bo 50., numer „Akademickiego kuriera morskiego” jest dobrą okazją, 
by przypomnieć inne jubileuszowe wydarzenia z życia uczelni. Te, które wydarzyły się 

przed dziewięćdziesięciu pięciu i pięciu laty. 
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� 70 lat te mu
• Mi ni ster wy znań re li gij nych i oświe ce nia pu blicz ne go

ks. Zyg munt Ka czyń ski pod pi sał 1 lip ca 1944 r. za rzą -
dze nie po wo łu ją ce Gim na zjum Mor skie oraz Rocz ny
Kurs Przy spo so bie nia Ry bac kie go w Buc kie w Szko cji. 

� 65 lat te mu 
• 1 stycz nia 1949 dy rek to rem Pań stwo wej Szko ły Mor -

skiej zo stał… Jó zef Bog dań ski – ko mi niarz. Po tym,
trwa ją cym dzie więć mie się cy, so cja li stycz nym eks pe -
ry men cie, dy rek to rem zo stał po now nie do świad czo -
ny, wie lo let ni pe da gog – mgr Mie czy sław Ju re wicz. 

• 8 mar ca trzy let ni cykl na ucza nia za stą pio no dwu let -
nim, wstęp ne szko le nie od by wa ło się w Szko le Jun -
gów Pań stwo we go Cen trum Wy cho wa nia Mor skie go.

� 60 lat te mu 
• 1 wrze śnia 1954 utwo rzo ny zo stał Wy dział Elek trycz -

ny, na któ ry przy ję to 35 przy szłych elek try ków okrę -
to wych i ofi ce rów ra dio ope ra to rów. Kie row ni kiem
zo stał inż. Hen ryk łą czyń ski. 

� 55 lat te mu 
• 23 czerw ca 1959 z Do ver po wró cił „Dar Po mo rza”,

przy wo żąc przed wo jen ny sztan dar PSM, wy wie zio ny
z kra ju we wrze śniu 1939 r. Wrę cze nie sztan da ru ka -
pi ta no wi „Da ru Po mo rza” Ka zi mie rzo wi Jur kie wi czo -
wi do ko na li, wy ko nu jąc uchwa łę wal ne go ze bra nia
Związ ku Ofi ce rów Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej
w lon dy nie, któ ry prze cho wy wał sztan dar, dwaj de -
le ga ci związ ku, by li ab sol wen ci Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej, kpt. Ste fan Mer mon (ab sol went z 1937 r.)
i kpt. Bohdan Kor sak. 

� 50 lat te mu 
• 17 sierp nia 1964, w wie ku 78 lat, zmarł inż. An to ni

Gar nu szew ski, pierw szy dy rek tor Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej w Tcze wie, czło wiek nie ro ze rwal nie zwią za -
ny z roz wo jem pol skie go szkol nic twa mor skie go. Od -
zna czo ny był m.in. Krzy żem Ko man dor skim i Ofi cer -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Do ostat nich mie się -
cy swe go ży cia pra co wał w szko le ja ko wy kła dow ca
bu do wy i teo rii okrę tu. 

� 45 lat te mu
• 21 wrze śnia 1969 uro czy ście za in au gu ro wa no pierw -

szy rok aka de mic ki Wyż szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni.
Wie czo rem po przed nie go dnia od był się Apel Po le -
głych, w któ rym uczest ni czył mi ni ster J. Szo pa. 21
wrze śnia zaś, na na brze żu Po mor skim, przed za cu -
mo wa ny mi tam stat ka mi szkol ny mi: „Dar Po mo rza”,
„Jan Tur lej ski”, „Ze nit” i „Ho ry zont” sta nę ły od dzia -
ły stu den tów w ga lo wych mun du rach. Po lu stra cji
zło ży li ślu bo wa nie. 

• Na wzór przed wo jen ne go In sty tu tu Wy daw ni cze go
PSM, utwo rzo ny zo stał Dział Wy daw nictw, któ ry
stop nio wo prze kształ cał się w ma łą po li gra fię. Za sad -
ni czym za da niem by ło roz po wszech nia nie do rob ku
na uko we go i dy dak tycz ne go pra cow ni ków uczel ni,
ale tak że wy da wa nie dzieł zwią za nych z pol ski mi tra -
dy cja mi mor ski mi i spra wa mi mo rza.

� 40 lat te mu
• W lip cu 1974 r. Gdy nia po raz pierw szy by ła or ga ni -

za to rem eta pu The Tall Ships` Ra ces. Sta ło się tak,
po nie waż dwa la ta wcze śniej „Dar Po mo rza”, po raz

pierw szy po woj nie bio rą cy w nich udział, za jął
pierw sze miej sce, a ów cze sny ko men dant kpt. Ka zi -
mierz Jur kie wicz zo stał okrzyk nię ty naj lep szym stra te -
giem że glar skim. Wię cej na str. 22.

� 35 lat te mu 
• We wrze śniu 1979 r. „Dar Po mo rza” udał się z wi zy -

tą do Sztok hol mu, gdzie przed 40 la ty zo stał in ter no -
wa ny na dłu gie la ta woj ny. Na ma łym ka to lic kim
cmen ta rzu w sztok holm skiej dziel ni cy Ha ga zło żo no
wień ce na gro bie Ja na „Wa ju” lesz czyń skie go, wie lo -
let nie go bos ma na pol skich stat ków szkol nych
„lwów” i „Dar Po mo rza”. Wnuk J. lesz czyń skie go,
kpt. ż. w. Ro man Mar cin kowski, był w tym rej sie kie -
row ni kiem prak tyk.

• 14 paź dzier ni ka 1979, przy Wy dzia le Na wi ga cyj nym,
otwar to Pla ne ta rium im. kpt. An to nie go le dó chow -
skie go (1895‒1972), na zwa ne tak na cześć współ -
twór cy pol skie go szkol nic twa mor skie go, od 1920 r.
wy kła dow cy astro na wi ga cji i na wi ga cji w Szko le
Mor skiej w Tcze wie, tłu ma cza pod ręcz ni ków z an giel -
skie go i nie miec kie go, współ twór cy pol skie go fa cho -
we go słow nic twa mor skie go.

� 30 lat te mu 
• 22 lip ca 1984 r. „Dar Mło dzie ży” wy szedł z Gdy ni

w swój naj dłuż szy i naj dal szy – jak do tych czas – rejs.
Tra sa wio dła do Ja po nii. Ko men dan tem zo stał po -
now nie kpt. ż. w. Ta de usz Olech no wicz. Na po kła -
dzie by ło 119 stu den tów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go
WSM. Ze wzglę du na wy mo gi szcze gó ło we go ka len -
da rza uro czy sto ści w Osa ce, ślu bo wa nie pierw sze go
rocz ni ka przy szłych na wi ga to rów oraz stu denc ka im -
ma try ku la cja od by ły się tuż przed wyj ściem w mo rze,
czy li 22 lip ca 1983 ro ku.

• 1 lip ca 1984 WSM ob cho dzi ła ju bi le usz 10-le cia
pod nie sie nia ban de ry na szkol no -to wa ro wym stat ku
„An to ni Gar nu szew ski”. 

� 20 lat te mu 
• 18 czerw ca 1994 za in au gu ro wa no ob cho dy 25-le cia

WSM. Jed nym z wy da rzeń by ło wo do wa nie książ ki
pod red. J. K. Sa wic kie go pt. „Ka dry Mor skie Rze czy -
po spo li tej”, t. I., „Pol ska Ma ry nar ka Han dlo wa. Ab -
sol wen ci szkół mor skich 1922‒1992”, za wie ra ją cej
pu bli ko wa ny po raz pierw szy tak ob szer ny wy kaz ab -
sol wen tów szko ły od jej po wsta nia.

• W lip cu 1994 „Dar Mło dzie ży” w The Tall Ships` Ra -
ces za jął I miej sce w kla sie „A” (du że ża glow ce)
na tra sie z Wey mo uth, przez Por to, do St. Ma lo.

Budowa planetarium.
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� 15 lat te mu 
• 15 kwiet nia 1999 r. na rek to ra WSM, na ko lej ną ka -

den cję, zo stał wy bra ny prof. Piotr Przy by łow ski. 22
kwiet nia wy bra no pro rek to rów: ds. na uki prof. Ja nu -
sza Min dy kow skie go, ds. kształ ce nia prof. Paw ła Mi -
ło będz kie go, ds. mor skich prof. kpt. ż. w. Mar ka Szy -
moń skie go. 

• 27 ma ja 1999 Se nat WSM w Gdy ni uchwa lił wy co fa -
nie z eks plo ata cji i sprze daż 2 stat ków in stru men tal -
nych: „Ho ry zont” i „Ze nit”. 

� 10 lat te mu 
• Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na po zy tyw nie za -

opi nio wa ła kie ru nek ma gi ster ski: na wi ga cja na Wy -
dzia le Na wi ga cyj nym; Wy dział Na wi ga cyj ny otrzy -
mał zgo dę na utwo rze nie stu diów ma gi ster skich
na kie run ku: trans port. Cen tral na Ko mi sja do Spraw
Ty tu łu i Stop ni Na uko wych upraw ni ła Wy dział Elek -
trycz ny do nada wa nia ty tu łu dok to ra na uk tech nicz -
nych w dys cy pli nie: elek tro tech ni ka.

• 25 mar ca 2004 uczel nia świę to wa ła 100-le cie uro -
dzin kpt. ż. w. Ka ro la Ol gier da Bor chard ta. 

• Za in au gu ro wa no pol sko -nie miec kie stu denc kie se mi -
na rium na uko we pt. „Ma na ging cul tu ral di ver si ty in
Eu ro pe”, pod pa tro na tem rek to ra AMG, dzie ka na
WPiT oraz rek to ra Hoch schu le Bre mer ha ven. Ini cja -
to ra mi i or ga ni za to ra mi se mi na rium są nie zmien nie
od lat prof. Ger hard Feld me ier − pro rek tor HB oraz
dr Ro mu ald Za broc ki – ko or dy na tor WPiT ds. współ -
pra cy mię dzy na ro do wej.

• Klub stu denc ki „Buksz pryt” zo stał prze nie sio ny
do wy re mon to wa ne go daw ne go ma ga zy nu mun du -
ro we go (w je go miej scu po wsta ła sa la po sie dzeń Se -
na tu oraz ga bi net rek to ra). 

� 5 lat te mu
• Za war te zo sta ło po ro zu mie nie o współ pra cy w za kre -

sie kształ ce nia gdyń skich li ce ali stów po mię dzy pre zy -
den tem Gdy ni dr. Woj cie chem Szczur kiem, rek to rem
AMG prof. Ro mu al dem Cwi le wi czem i rek to rem -ko -

men dan tem Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej kontr -
adm. Cze sła wem Dyr czem. 

• Za wie sze nie w Pol sce obo wiąz ko wej służ by z po bo ru
i wpro wa dze nie ochot ni czej służ by woj sko wej by ło
rów no znacz ne z re zy gna cją z obo wiąz ko we go szko le -
nia stu den tów i stu den tek. Ho no ro wym go ściem
ostat niej przy się gi woj sko wej pod cho rą żych -stu den -
tów AMG był Pre zy dent RP na Uchodź stwie Ry szard
Ka czo row ski.

• TransNav 2009 – VIII Mię dzy na ro do we Sym po zjum
Na wi ga cyj ne, pod głów nym ty tu łem „Na wi ga cja
mor ska i bez pie czeń stwo trans por tu mor skie go”,
po raz pierw szy zo sta ło zor ga ni zo wa ne wspól nie
przez Wy dział Na wi ga cyj ny Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni oraz pre sti żo wy bry tyj ski „The Na uti cal In -
sti tu te”. Aka de mia go ści ła rek to rów, dzie ka nów, dy -
rek to rów in sty tu tów, pro fe so rów, przed sta wi cie li sto -
wa rzy szeń na uko wych i za wo do wych, ad mi ni stra cji
mor skiej, por tów, ar ma to rów, firm że glu go wych oraz
pro du cen tów urzą dzeń na wi ga cyj nych. Uczest ni ka mi
im pre zy, bier ny mi i czyn ny mi, by li przed sta wi cie le
aż 37 państw.

• 4 lip ca 2009 rek tor AMG prof. dr hab. inż. Ro mu ald
Cwi le wicz, dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go dr hab.
inż. kpt. ż. w. Adam We in trit, prof. nadzw. AMG,
oraz pro dzie kan WN dr inż. Ar tur Król go ści li w mu -
rach uczel ni se kre ta rza ge ne ral ne go Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Mor skiej Efthi mio sa Mi tro po ulo sa.

• 2 sierp nia 2009 Aka de mia Mor ska by ła go spo da -
rzem VI Aka de mic kich Mi strzostw Eu ro py w Pił ce
Siat ko wej Ko biet i Męż czyzn; pa tro nat ho no ro wy ob -
jął pre zy dent mia sta Gdy ni Woj ciech Szczu rek. W mi -
strzo stwach udział wzię ły 32 dru ży ny z 13 państw.

• W miej sce Jacht Klu bu Aka de mii Mor skiej utwo rzo ny
zo stał Ośro dek Że glar ski. Kie row ni kiem rek tor mia -
no wał do świad czo ne go że gla rza i szko le niow ca An -
drze ja Szklar skie go. 

• 3 li sto pa da 2009 Aka de mia Mor ska po że gna ła by łe -
go rek to ra doc. dr. Mi ko ła ja Ko stec kie go
(1924‒2009) – człon ka Sza rych Sze re gów, żoł nie rza
Ar mii Kra jo wej, ab sol wen ta Po li tech ni ki Gdań skiej,
od 1979 r. pra cu ją ce go w Wyż szej Szko le Mor skiej.

�

Klub studencki „Bukszpryt”

Ostatnia przysięga wojskowa w AMG. Pośrodku gość honorowy
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
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