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Szanowni Państwo,
1 września 2018 roku przeszedł do historii – w dniu tym staliśmy 
się pierwszym Uniwersytetem Morskim w Polsce. Nowy status jest 
owocem kilkunastu lat naszego zaangażowania i wysiłku, a także 
zwieńczeniem dotychczasowych działań na rzecz rozwoju Uczel-
ni – jako Uniwersytet będziemy wciąż się zmieniać i rosnąć w siłę,  
a tym samym budować ciąg dalszy naszej 100-letniej historii. 
Uniwersytet Morski w Gdyni to miejsce o niezwykłym charakterze 
– tu łączą się młodość z doświadczeniem, tradycja z nowocze-
snością oraz sprawy morza ze sprawami lądu. Już wkrótce mury 
naszego Uniwersytetu będą tętnić akademickim życiem – mam 
nadzieję, że młodzi ludzie zainspirują się panującą tu atmosfe-
rą, wnosząc swój wkład w rozwój Uczelni. Jesteśmy najmłodszym  
w Polsce Uniwersytetem, stąd dziś szczególnie nam potrzeba mło-
dzieńczej energii, ciekawości świata i głów pełnych pomysłów. 
Pragnę zachęcić studentów, by w pełni korzystali z praw młodości 
– stawiali na nieszablonowe rozwiązania i nie bali się podejmować 
ryzyka, jakie często pojawia się na drodze do innowacji. 
Serdecznie zapraszam do lektury „Akademickiego Kuriera Mor-
skiego” – w Państwa ręce oddajemy 59. numer pisma, które od-
tąd będzie kwartalnikiem. To pismo pracowników, studentów, całej 
społeczności akademickiej, dlatego gorąco zachęcam do włącze-
nia się w tworzenie kolejnych numerów – dzielenia się informa-
cjami o swoich sukcesach, osiągnięciach oraz wydarzeniach, jakie 
mają miejsce na Uczelni. 
Wakacje dobiegły końca, jesteśmy u progu nowego roku akade-
mickiego. Życzę Państwu dużo uśmiechu, pozytywnego nastawie-
nia i energii potrzebnych do realizacji codziennych celów i zadań. 

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Przedruki artykułów, lub ich fragmentów, z „Akademickiego Kuriera Morskiego”
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Kalendarz wydarzeń maj-sierpień 2018 

Kronika rektorska

14–16 maja 2018 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. UMG odbył podróż służbową do Finlandii. Wizy-
ta w Satakunta University of Applied Sciences odbyła się 
w związku z realizowanym projektem, w którym UMG jest 
partnerem. 

29 maja 2018 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski zaprosił pra-
cowników, studentów oraz gości do udziału w II Festynie 
Sportowym o Puchar Rektora. Podczas festynu rozegrano 
zawody w 6 dyscyplinach (rzut oszczepem, podciąganie na 
drążku, siłowanie na rękę, przeciąganie liny, ergometry wio-
ślarskie, zawody łucznicze), zaś po części sportowej wszyscy 

uczestnicy wzięli udział w biesiadzie muzycznej połączonej  
z grillem. Relacja z wydarzenia na stronie 35.

30 maja 2018 

Odbyło się coroczne spotkanie rektora prof. dr. hab. inż. Janu-
sza Zarębskiego z emerytami UMG. Spotkanie zaowocowało 
powołaniem Zespołu ds. Kontaktu z Emerytami, który zajmie 
się koordynacją działań na rzecz emerytowanych pracowni-
ków Uczelni. Więcej na stronie 39. 

3–7 czerwca 2018 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył  
w XVII Krajowej Konferencji Elektroniki w Darłówku Wschodnim 
w roli przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.  

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prezes ZMP Gdańsk S.A. Łukasz Greinke odsłaniają logo przedsiębiorstwa na tablicy partnerów strategicznych w holu 
głównym Uniwersytetu.
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Po raz pierwszy organizatorem konferencji był Uniwersytet 
Morski w Gdyni. Podczas konferencji odbyło się 7 sesji, w któ-
rych udział wzięło 80 uczestników z ważniejszych ośrodków 
naukowych w Polsce.

7–8 czerwca 2018

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział  
w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)  
w Darłówku.

7–9 czerwca 2018

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
UMG wziął udział w II Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, 
Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodar-
czym publicznych wyższych szkół technicznych w Bydgoszczy.

11 czerwca 2018

Uroczyste posiedzenie Senatu UMG, połączone z obchodami 
Święta Szkoły. 
Podczas uroczystości rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz  
Zarębski podpisał porozumienie o współpracy z  Zarządem 
Morskiego Portu Gdańsk. 

Odbyło się także wręczenie medali „Zasłużony dla Szkolnic-
twa Morskiego”, wręczenie medali za długoletni staż pracy 
dla pracowników UMG oraz Nagród Rektora. 



Prorektor ds. nauki UMG z wizytą w Sataktunta University of Applied Sciences, Finlandia. Od lewej: Annu Rantanen, Satakunta University of Applied Sciences, prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG, Sauli Ahvenjärvi, Satakunta University of Applied Sciences, John Mogensen, Svendborg International Maritime 
Academy. 

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. UMG,
komendant „Daru Młodzieży" kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski z przedstawicielami  
władz Senegalu.
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13–15 czerwca 2018

Odbyły się Światowe Dni Morza w Szczecinie. W wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele UMG: rektor prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Zarębski, prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czar-
nowski, prof. nadzw. UMG, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. 
Mirosław Czechowski, prof. nadzw. UMG, a także prorektor ds. 
morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. 
UMG.
W trakcie uroczystości prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski pod-
pisał list intencyjny o wzajemnej współpracy między UMG  
a Escuela Naval de Cadetes „Almirante Padilla” (Cartagena, 
Kolumbia). Współpraca będzie obejmować m.in. wymiany na-
ukowe oraz odwiedziny żaglowców „The Gloria” i „Daru Mło-
dzieży”. Więcej na temat obchodów ŚDM na stronie 26.

14–16 czerwca 2018 

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  
w Szczecinie odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Kształ-
cenia, podczas której dyskutowano m.in. na tematy związa-
ne z kształceniem oraz ustawą 2.0 w szkolnictwie wyższym.  
W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. kształcenia dr hab. 
inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. UMG.

15–16 czerwca 2018

Odbył się 6. Kongres Morski. W wydarzeniu uczestniczyli: 
prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. nadzw. UMG, prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. 

Henryk Śniegocki, prof. nadzw. UMG oraz prorektor ds. nauki 
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG, który wy-
stąpił w roli eksperta podczas paneli poświęconych edukacji 
morskiej.

18 czerwca 2018 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorek-
tor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
UMG gościli na IV Konferencji z cyklu „Polonia Restituta” na 
Politechnice Gdańskiej. Czwarta z dziesięciu planowanych 
w ramach projektu „Polonia Restituta” konferencji  odbyła 
się pod hasłem „Wolność – Suwerenność – Praworządność”. 
Organizatorami wydarzenia były Politechnika Gdańska oraz 
Akademia Ignatianum w Krakowie. Relacja z wydarzenia na 
stronie 32. 

W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, na wyspie Oło-
wianka, miała miejsce uroczysta gala w ramach projektu 
„Zdolni z Pomorza”. Podczas gali uczniowie prezentowali wła-
sne osiągnięcia, wręczane były nagrody i wyróżnienia. 
Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował prorektor ds. 
kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. 
UMG, który przedstawił podsumowanie dotychczas realizo-
wanych zajęć na UMG w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
 
W Gdańsku odbyło się spotkanie Związku Armatorów Polskich 
na temat aktualnych problemów konwencji STCW. W wyda-
rzeniu wziął udział prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. 
Henryk Śniegocki, prof. nadzw. UMG. 

Podczas ŚDM rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz Vice Admiral Mario German Rodriguez Viera podpisali list intencyjny w sprawie współpracy naukowej 
między gdyńską a kolumbijską uczelnią. 
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19–21 czerwca 2018

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
nadzw. UMG wziął udział w spotkaniach na „Darze Młodzieży”  
i w Hochschule Bremerhaven, związanych z Rejsem Niepodle-
głości oraz 40. rocznicą współpracy UMG z miejscową uczelnią.

21 czerwca 2018 

Na zaproszenie Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, Za-
rządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego oraz Gdańskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości STARTER odbyła się konferencja poświęco-
na tematyce branży morskiej oraz logistycznej, wpisująca się  
w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP1 – technologie  
offshore i portowo logistyczne. W konferencji uczestniczył prorek-
tor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG. 

21–23 czerwca 2018 

Odbyła się Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicz-
nych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W wydarzeniu uczest-
niczył rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Uczestnicy 
dyskutowali m.in. na temat ustawy o szkolnictwie wyższym. 
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. UMG wziął udział w XXVI Konferencji Kolegium Prorek-
torów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Tech-
nicznych w Polsce w Bydgoszczy.

25–26 czerwca 2018 

Odbyło się Forum Wizja Rozwoju. Ze strony Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni w roli prelegentów wystąpili prorektor ds. nauki dr 
hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG oraz prorektor 
ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. 
UMG. 

27–29 czerwca 2018 

Wizyta żaglowca „Dar Młodzieży” w Bordeaux w ramach Rejsu 
Niepodległości. W uroczystościach wziął udział prorektor ds. nauki 
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG. Więcej infor-
macji na stronie 18.

2–5 lipca 2018 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. UMG odbył podróż służbową do Grecji (Saloniki), 
gdzie uczestniczył w międzynarodowej konferencji INSTA18.

4 lipca 2018 

W Zarządzie Portu Gdańsk S.A. odbyło się spotkanie poświę-
cone koncepcjom rozwoju tzw. portu zewnętrznego, w którym 
uczestniczył prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk 
Śniegocki, prof. nadzw. UMG.

16–20 lipca 2018

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. nadzw. UMG odbył podróż służbową do Dakaru, gdzie 
uczestniczył w spotkaniach gospodarczo-promocyjnych na 
„Darze Młodzieży” podczas pobytu żaglowca w ramach Rejsu 
Niepodległości.

30 lipca 2018 

W Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne w Minister-
stwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące 
aktualnych spraw Rejsu Niepodległości. W rozmowach uczest-
niczył prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śnie-
gocki, prof. nadzw. UMG. 

2 sierpnia 2018

W Gdyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami kadry kie-
rowniczej Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, w którym uczestniczył prorek-
tor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
nadzw. UMG. 

6 sierpnia 2018

Na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się spotka-
nie przedstawicieli Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu 
MSZ z rektorem prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim. Celem 
spotkania była omówienie współpracy UMG przy realizacji 
projektów inwestycyjno-dydaktycznych w Afryce Subsaharyj-
skiej.

31 sierpnia 2018 

Odbyły się uroczystości z okazji nowo wybudowanego Cen-
trum Sportu i nowego Szpitala Klinicznego na Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym. Uniwersytet Morski w Gdyni repre-
zentował prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 
prof. nadzw. UMG.
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Historia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

Od Akademii do Uniwersytetu 
Formalnie historia najmłodszego uniwersyte-
tu w Polsce zaczęła się 98 lat temu. W środę,  
8 grudnia 1920 roku, przed budynkiem dawne-
go gimnazjum żeńskiego w Tczewie, podniesiono 
biało-czerwoną banderę, inaugurując oficjalnie 
pierwszy rok nauki w pierwszej Szkole Morskiej  
w historii Rzeczypospolitej. Dzisiaj kontynuatorem 
tradycji kształcenia kadr morskich staje się powo-
łany Uniwersytet Morski w Gdyni.

Gdynia uniwersytecka

Idea powołania szkoły kształcącej kadry morskie pojawiła się 
praktycznie wraz z odzyskaną niepodległością. Już 28 listopa-
da 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski słynnym dekre-
tem rozkazał utworzyć „Marynarkę Polską”. Specjaliści różnych 
morskich profesji, którzy zjechali do odrodzonej ojczyzny z za-
borczych imperiów, rozumieli, że morze jest wielką szansą na 
zbudowanie i rozwój nowoczesnego państwa. 

Z Tczewa na równik

Formułowali wizjonerskie programy, wśród których kształcenie 
własnej kadry morskiej podkreślał szczególnie kontradmirał 
Kazimierz Porębski. Już w 1919 roku jako szef Departamentu 
dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych polecił 
opracować koncepcję szkoły i podjąć działania zmierzające 
do jej organizacji. Po poszukiwaniach odpowiedniej siedziby, 
wobec braku na odzyskanym polskim wybrzeżu budynku mo-
gącego służyć tym celom, wybór padł na Tczew. Stosunkowo 
blisko morza, z rozwiniętymi kolejowymi zakładami napraw-
czymi, które mogły służyć do odbywania praktyk przyszłym 
mechanikom okrętowym, był w tamtych czasach wyborem 
optymalnym. W ten sposób z Tczewa nad Wisłą rozpoczął się 
marsz polskiej bandery na morza i oceany. Misję zorganizo-
wania szkoły powierzono inżynierowi Antoniemu Garnuszew-
skiemu, pierwszemu dyrektorowi szkoły. Wśród pierwszej kadry 
wykładowców znajdujemy postacie, które dzisiaj przeszły już 
do legendy morskiej Polski. Są to kapitanowie: Mamert Stan-
kiewicz, Konstanty Maciejewicz, Antoni Ledóchowski, inżynier 
Karol Bielski czy pierwszy komendant żaglowca szkolnego 
„Lwów” Tadeusz Ziółkowski. Łączyli odmienne tradycje mor-

skie flot zaborczych, tworzyli oryginalny polski model kształ-
cenia dla morza – począwszy od terminologii, podręczników, 
morskiego ceremoniału – system dostosowany do polskich re-
aliów. Rozpoczęto nabór na kierunku nawigacyjnym i mecha-
nicznym. Zakupiono na potrzeby praktyk morskich stary żaglo-
wiec o XIX-wiecznym jeszcze rodowodzie. Zmodernizowany  
i przystosowany do nowej roli trzymasztowy bark „Lwów” stał 
się prawdziwą „kolebką nawigatorów”. Szczupłość szkolnego 
budżetu sprawiała, że żaglowiec, by zmniejszyć koszty, w po-
dróżach przewoził ładunki. W 1923 roku „Lwów” jako pierwszy 
statek pod biało-czerwoną banderą odbył pionierską, histo-
ryczną podróż do Brazylii – pierwszy raz na równiku, pierwszy 
raz na półkuli południowej, pokazał licznym polskim wychodź-
com, że Polska wróciła na mapę świata.

Z Gdyni dookoła świata

Po trudnych początkach, gdy nazywano szkołę „fabryką bez-
robotnych”, Polska mocno wkroczyła na morze. Rozwijała się 
Gdynia – budowane na piaskach miasto z nowoczesnym por-
tem, w coraz liczniejszej flocie znajdowali zatrudnienie ab-
solwenci Szkoły Morskiej. W Gdyni zbudowano nowoczesny 
kompleks gmachów, dokąd Szkoła przeniosła się z Tczewa. 
Przemianowana na Państwową Szkołę Morską, podniesiona  
w hierarchii do statusu szkoły wyższej, wprowadzona została  
w 1930 roku do Gdyni przez nowego dyrektora komandora 
Adama Mohuczego. Miejsce wysłużonego „Lwowa” zajął nowy 
żaglowiec – słynna Biała Fregata – „Dar Pomorza”. Absolwenci 
Tczewa obsadzali stanowiska oficerskie na polskich i zagra-
nicznych statkach. W 1931 roku Leon Rusiecki został pierwszym 
kapitanem, a kadrę PSM-ki w coraz większym stopniu tworzy-
li młodzi wychowankowie polskiej szkoły morskiej. Program 
nauczania Szkoły, obok studiów stacjonarnych, wzbogacają 
kolejno rozwijane kursy doskonalące dla nawigatorów, mo-
torzystów, rybaków dalekomorskich, a w 1938 roku powstaje 
Wydział Wyszkolenia Specjalnego, stanowiąc pierwowzór dzi-
siejszego Studium Doskonalenia Kadr.

Polska bandera pojawiała się na coraz odleglejszych akwe-
nach, a w latach 1934/1935 „Dar Pomorza”, znowu jako pierw-
szy statek pod biało-czerwoną, opłynął świat. W dwa lata 
później legendarny „kapitan kapitanów” – Konstanty Ma-
ciejewicz poprowadził fregatę wokół Ameryki Południowej,  
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z pokonaniem osławionego Przylądka Horn. Uczestnik tej po-
dróży, Stanisław Kosko, absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie 
z 1923 roku, niebawem zostanie dyrektorem PSM-ki, ostatnim 
przed wybuchem wojny. Wobec narastającego latem 1939 
roku wojennego zagrożenia wysyła w morze „Dar Pomorza” 
z dyspozycją zawinięcia do neutralnego portu na wypadek 
wybuchu konfliktu. Sam kapitan Kosko, mimo możliwości wy-
reklamowania z obowiązku mobilizacyjnego, zgłasza się jako 
oficer rezerwy do służby w Marynarce Wojennej. Dowodząc 
zmobilizowanym statkiem żeglugi przybrzeżnej s/s „Gdynia” 
odnosi śmiertelne rany w wyniku nalotu Luftwaffe. 

W wojennej służbie

Podobnie jak „Dar Pomorza”, niemal cała polska flota handlo-
wa znalazła się w momencie wybuchu wojny poza polskimi 
wodami. Absolwenci Szkoły Morskiej – ówcześnie kapitanowie, 

oficerowie, marynarze, praktykanci rozpoczęli swój najtrud-
niejszy, wojenny egzamin. Większość podejmuje służbę w ra-
mach alianckiego wysiłku zbrojnego. Wszyscy uczniowie z in-
ternowanego w Sztokholmie „Daru Pomorza” przedzierają się 
do Wielkiej Brytanii. Niektórzy przechodzą na okręty Marynarki 
Wojennej, inni pływają w konwojach. Jeszcze w 1939 roku po-
jawiają się koncepcje reaktywowania szkolnictwa morskiego 
na wychodźstwie. Staraniem Ministerstwa Przemysłu, Handlu  
i Żeglugi organizowane są kursy dokształcające, egzaminy 
dyplomowe, wydawane są podręczniki opatrzone emblema-
tem PSM. Polska flota ponosi straty – w listopadzie 1939 roku 
tonie, przypuszczalnie na minie, transatlantyk „Piłsudski”, ginie 
kapitan Mamert Stankiewicz – jeden z pionierów szkolnictwa 
morskiego, komendant „Lwowa”. Starszy oficer kpt. ż.w. Karol 
Olgierd Borchardt przeżyje katastrofę, by topić się ponownie 
na zbombardowanym w norweskim fiordzie transatlantyku 
„Chrobry”. Dzięki pisarskiemu talentowi Borchardta zyskaliśmy 

Nowa siedziba Państwowej Szkoły Morskiej, do której przeniosła się Szkoła w 1930 r., okres przedwojenny. Fot. ze zbiorów muzealnych UMG
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znakomity obraz pionierskich lat naszego szkolnictwa morskie-
go i żeglugi. A sam pisarz jeszcze w Wielkiej Brytanii zorganizu-
je i pokieruje gimnazjum morskim. Po wojnie jako wykładow-
ca astronawigacji wychowa pokolenia oficerów polskiej floty.  
W wyniku wojny, w różnych okolicznościach, zginęło prawie 150 
absolwentów szkoły morskiej.

Powojenna reaktywacja

Jeszcze trwały walki na frontach II wojny światowej, gdy kpt. 
ż.w. Konstanty Maciejewicz został upoważniony przez Mini-
sterstwo Przemysłu i Handlu do przejęcia budynków szkolnych 

w Gdyni i rozpoczęcia czynności reaktywujących działalność 
PSM. W październiku 1945 roku przeprowadzono pierwsze 
egzaminy wstępne na wydziały nawigacyjny i mechaniczny, 
wkrótce wrócił z internowania „Dar Pomorza”. Równocześnie 
rozpoczęły się próby stworzenia nowego modelu kształcenia 
kadr morskich na różnych poziomach. W 1946 roku powsta-
ło Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w ramach 
którego działały Szkoła Jungów oraz Szkoła Rybaków Dale-
komorskich, z czasem przekształcone w Państwową Szkołę 
Morską i Państwową Szkołę Rybołówstwa Morskiego. W ra-
mach kolejnych przekształceń utworzono w 1951 roku Tech-
nikum Nawigacyjne w Szczecinie i Mechaniczne w Gdyni.  

Zajęcia w Wyższej Szkole Morskiej, lata 70. Fot. ze zbiorów muzealnych UMG
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Zawirowania strukturalne trwały jeszcze dwa lata – w 1953 roku 
nawigacja wróciła do Gdyni, rok później wróciła tradycyjna 
nazwa – Państwowa Szkoła Morska, o statusie szkoły poma-
turalnej. Zmieniające się realia nowoczesnej żeglugi sprawiały, 
że programy kształcenia ulegały poszerzeniu. Coraz bardziej 
wyrafinowana technika stosowana na statkach zmuszała do 
kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów – otwarto 
nowy kierunek kształcący elektryków okrętowych i radioope-
ratorów. W związku z powszechnym rozwojem w światowej 
żegludze metod nawigacji technicznej uznano za niezbędne 
szkolenie studentów i oficerów floty w stosowaniu nowocze-
snych technik radarowych. Stworzona została koncepcja tzw. 

statku instrumentalnego – niewielkiej jednostki wyposażonej 
w kilka elektronicznych systemów nawigacyjnych. Przekazane 
Szkole dwa rybackie lugrotrawlery przebudowane zostały na 
statki instrumentalne „Horyzont” i „Zenit”. 

Szkoła wyższa

Równolegle działały w Gdyni dwie zawodowe szkoły kształ-
cące oficerskie kadry morskie – Państwowa Szkoła Morska  
i Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego. Zmieniająca się 
sytuacja w światowej żegludze i rybołówstwie dalekomorskim 
sprawiła, że rozpoczęto w 1967 roku proces połączenia obu 

Powstanie Wyższej Szkoły Morskiej – pierwsza inauguracja 1969/70. Zmiana napisu na frontonie uczelni. Fot. ze zbiorów muzealnych UMG
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szkół, co stało się faktem już 1 stycznia 1968 roku. Jesienią tego 
roku Szkoła zyskała status uczelni wyższej kształcącej na czte-
rech Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektronicz-
no-Elektrycznym i Administracyjno-Gospodarczym. Szkolna 
flotylla składała się z „Daru Pomorza”, supertrawlera „Jan Tur-
lejski” i statków instrumentalnych „Horyzont” i „Zenit”. Zajęcia 
prowadzone były w dwóch lokalizacjach – głównym komplek-
sie przy ul. Morskiej i w dotychczasowej siedzibie PSRM przy  
al. Jana Pawła II, gdzie umieszczono Wydział Nawigacyjny. 
 
W 1972 roku „Dar Pomorza”, dowodzony przez komendanta 
Kazimierza Jurkiewicza, po raz pierwszy wystartował w trady-
cyjnych regatach The Tall Ships Races, odnosząc spektakular-
ny sukces. W dwa lata później Gdynia jako gospodarz gościła 
międzynarodową flotyllę żaglowców szkolnych. Biała Fregata 
stała się odtąd stałym uczestnikiem tych wielkich zlotów że-
glarskich, budując prestiż macierzystej uczelni. Wiadomo było 
jednak, że słynny żaglowiec coraz słabiej wypełnia potrzeby 
nowoczesnego szkolenia oficerów floty i trzeba myśleć o no-
wym statku. Szansą było zamówienie skierowane do Stoczni 
Gdańskiej na serię szkolnych żaglowców dla radzieckich szkół 
morskich. Ustalono, że prototypem, jednostką pilotażową dla 
eksportowych żaglowców będzie następca „Daru Pomorza”. 
Uroczyste podniesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982 r.  
w macierzystej Gdyni, przy Nabrzeżu Pomorskim, miejscu do 
dzisiaj stanowiącym stałe miejsce postoju fregaty. Tak powstał 
„Dar Młodzieży” - efekt przemyślanej i merytorycznie uzasad-
nionej koncepcji. W ciągu 36 lat służby na rzecz edukacji mor-
skiej „Dar Młodzieży” stał się jednym z najpopularniejszych 
żaglowców świata. Uczestnik i zwycięzca regat oraz zlotów 
żaglowców. W latach 1988/1989 odbył najsłynniejszą podróż 
– rejs dookoła świata najtrudniejszą trasą wokół trzech przy-
lądków.  

Wyższa Szkoła Morska stopniowo poszerzała zakres i profile 
kształcenia. Ze szkoły typowo zawodowej, kształcącej oficer-
skie kadry dla floty różnych specjalności, stawała się uczelnią  
o coraz szerszym programie, także w specjalnościach lądo-
wych, choć wciąż dominowały specjalności ukierunkowane na 
szeroko pojętą gospodarkę morską. 
 
Vivat Academia

Akademia Morska w Gdyni narodziła się w 2001 roku jako 
kolejny stopień rozwoju wiodącej polskiej placówki edukacji 
morskiej. Jako wyższa uczelnia techniczna prowadzi kształ-
cenie studentów oraz badania naukowe głównie na potrze-
by gospodarki morskiej. Kultywując bogate tradycje polskiego 
szkolnictwa morskiego, przygotowuje na najwyższym pozio-
mie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom globalnego 

rynku transportu morskiego oraz całej gospodarki morskiej. 
Od wielu lat plasuje się w czołówce światowego rankingu 
uczelni morskich. Akademia Morska w Gdyni to również ważny 
ośrodek kształtowania opinii i określania tendencji rozwojowych  
w dziedzinie nauk związanych z transportem i edukacją morską, 
także bezpieczeństwem na morskich szlakach transportowych. 

Kształcenie realizowane jest aktualnie na czterech Wydziałach:

 • Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku Nawi-
gacja w specjalnościach: transport morski, technologie offsho-
rowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, 
żegluga arktyczna oraz na kierunku transport w specjalno-
ściach transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe 
i logistyczne.

• Wydział Mechaniczny kształci na kierunku  mechanika i bu-
dowa maszyn oraz inżynieria bezpieczeństwa. Kształci kadry 
zarówno do pracy na morzu, jak i specjalistów zatrudnianych 
w przemyśle lądowym. 

• Wydział Elektryczny prowadzi kształcenie na dwóch nowo-
czesnych kierunkach – elektrotechnika oraz elektronika i tele-
komunikacja. Przygotowuje specjalistów do pracy na statkach 
morskich, ale także w specjalnościach typowo lądowych. 

• Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci stu-
dentów na kierunkach towaroznawstwo  oraz zarządzanie, 
specjalistów związanych z funkcjonowaniem skomplikowanych 
organizmów gospodarczych, działających w szeroko pojętym 
sektorze przemysłu i usług morskich.

Praktyczne szkolenie morskie realizowane jest na dwóch stat-
kach – żaglowej fregacie „Dar Młodzieży” i statku badaw-
czo-szkoleniowym „Horyzont II”. „Dar Młodzieży” kontynuuje 
drugą w swojej historii wokółziemską podróż - Rejs Niepodle-
głości. „Horyzont II”, obok programowych praktyk radarowych 
i marynarskich, od 18 lat utrzymuje stałą komunikację z Polską 
Stacją Polarną na Spitsbergenie. 
 
Uniwersytet Morski

Z dniem 1 września 2018 r. Akademii Morskiej w Gdyni nadaje 
się nazwę „Uniwersytet Morski w Gdyni”. § 2. Rozporządzenie 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Mini-
ster Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gró-
barczyk

Rozporządzenie tej treści, z dnia 2 lipca 2018 roku, w istotny 
sposób modyfikuje akademicką mapę Gdyni. Równocześnie  
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w dobitny sposób akcentuje rolę morza w historii miasta, o któ-
rym zwykło się mówić, że powstało „z morza i marzeń”. Uczel-
nia z ulicy Morskiej i obszaru Mola Południowego, będzie od-
tąd jedynym w Polsce Uniwersytetem Morskim.

Uchwałę o zmianie nazwy uczelni podjął już w listopadzie 2017 
roku, podczas nadzwyczajnego posiedzenia, Senat Akademii 
Morskiej w Gdyni.

Zmiana nazwy jest oczywiście zmianą o charakterze presti-
żowym, podnosząca rangę w akademickich rankingach. Jest 
jednak przede wszystkim dowodem na postępujący rozwój 
uczelni. Możliwość zmiany nazwy, zgodnie z ustawą Prawo  
o szkolnictwie wyższym, warunkowana jest koniecznością po-
siadania przez wydziały co najmniej sześciu uprawnień do 
nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 
czterech w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Podstawo-

we jednostki organizacyjne Akademii Morskiej w Gdyni posia-
dają łącznie sześć uprawnień do nadawania stopnia nauko-
wego doktora - pięć z nich w dziedzinie nauk technicznych. 
Programy nauczania, kierunki, siatki godzin, wykładowcy nie 
zmieniają się – Uniwersytet Morski pozostanie uczelnią tech-
niczną, kształcącą na poziomie licencjackim, magisterskim 
oraz na studiach trzeciego stopnia. Zawody morskie – sze-
roki wachlarz specjalności niezbędnych w eksploatacji floty, 
zarzadzaniu żeglugą, rozwoju gospodarki morskiej w wielu 
aspektach – wciąż będą wyróżnikiem tego jedynego w Polsce 
Uniwersytetu Morskiego, wywodzącego się z sięgającej 1920 
roku tradycji Szkoły Morskiej w Tczewie, o czym przypominają 
chociażby patroni sal i uczelnianych pracowni jak legendar-
ni kapitanowie: Tadeusz Meissner, Antoni Ledóchowski, Karol  
Olgierd Borchardt czy inżynier Kazimierz Bielski. 

Aleksander Gosk 

Akademia Morska w Gdyni (2002-2018). Fot. Katarzyna Okońska
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Z dniem 1 września br. Akademia Morska w Gdyni uzyskała 
status uniwersytetu. To historyczna chwila w życiu Uczelni. 

Tak, to spełnienie naszych marzeń o uzyskaniu tak prestiżowej 
rangi przez Uczelnię. 

Była to długa, trwająca kilkanaście lat droga oraz jeden  
z głównych celów, który obrałem na początku swojej kaden-
cji. W ciągu ostatnich miesięcy prace nad projektem nabrały 
tempa, dzięki czemu już dziś, u progu nowego roku akade-
mickiego, możemy cieszyć się statusem Uniwersytetu. Pa-

miętam konsultacje dotyczące pełnej nazwy Uniwersytetu, 
prowadzone m.in.: z władzami miast, politykami, minister-
stwem, parlamentarzystami. Wśród propozycji znalazł się 
m.in. przymiotnik „bałtycki”, lecz ostatecznie wybrano okre-
ślenie „morski” jako najtrafniej oddające charakter naszej 
Uczelni.

Czuję się zaszczycony, że to właśnie mnie, jako rektorowi, przy-
padła rola wprowadzenia Uczelni w nowy etap jej rozwoju 
oraz że wraz z innymi pracownikami naszej Uczelni mogłem 
w tym procesie uczestniczyć. W trakcie mojej kadencji Uczelnia  

Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim

Uniwersytet naszych marzeń

Fot. Marcin Rakowski
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wypełniła ustawowe warunki dotyczące uzyskania sześciu 
uprawnień do nadawania stopnia doktora. Warto przywołać 
najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do sfinalizowa-
nia procesu nadania nowej nazwy naszej Uczelni. Otóż 15 listo-
pada 2017 roku, na mój wniosek, Senat AMG przyjął jednomyślnie 
uchwałę w sprawie zmiany nazwy. Następnie przygotowałem 
wniosek z uzasadnieniem, który zyskał poparcie przedstawicie-
li wielu pomorskich instytucji, m.in. Konwentu Morskiego, Rady 
Rektorów Województwa Pomorskiego, marszałka województwa 
pomorskiego, prezydenta miasta Gdyni. W grudniu 2017 roku 
złożyłem stosowny wniosek na ręce Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Na mocy roz-
porządzenia Ministra z dnia 2 lipca 2018 r., z dniem 1 września  
br. Akademii Morskiej nadano nazwę Uniwersytet Morski  
w Gdyni. 

Jakie korzyści dla Uczelni przyniesie zmiana statusu? 

Obecnie jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią morską o statusie 
uniwersytetu – to ogromne wyróżnienie. 

Zmiana statusu z akademii na uniwersytet jest naturalnym eta-
pem rozwoju i przypieczętowaniem działań na rzecz budo-
wania pozycji naszej Uczelni. Uniwersytet Morski w Gdyni od 
lat znajduje się w czołówce uczelni morskich w Europie i na 
świecie. W tym roku Uczelnia po raz pierwszy znalazła się na 
prestiżowej Liście Szanghajskiej, osiągając wysoką, 42. pozycję 
w dyscyplinie inżynieria morska, co potwierdza wysoki poziom 
prowadzonych przez nas badań. 

Warto powiedzieć też o sukcesach naukowych naszych stu-
dentów, którzy z roku na rok mogą pochwalić się coraz  

17 stycznia 2018 r. Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podczas pierwszej w historii debaty ze studentami. Fot. Magdalena Zajk
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większymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. W 2017 roku 
dwaj nasi studenci otrzymali Diamentowe Granty, jeden dok-
torant i czterech studentów odebrało Stypendium Ministra Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, natomiast trzech ab-
solwentów otrzymało Nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej dla najlepszego nawigatora, mechanika 
okrętowego oraz elektroautomatyka okrętowego. W tym roku, 
po raz kolejny, nasz student został laureatem prestiżowego 
Konkursu Czerwonej Róży.  

Zmiana nazwy to także sygnał dla naszych partnerów – uczel-
ni i przedsiębiorstw, że jesteśmy otwarci na nowe formy współ-
pracy. Zwiększy to możliwości dydaktyczno-rozwojowe Uczel-
ni, a także pozytywnie wpłynie na proces kształcenia kadr. 
Ponadto status uniwersytetu jest wysoko ceniony za granicą, 
co powinno skutkować korzystniejszymi warunkami zatrudnie-
nia dla absolwentów. Kształcimy elitę – marynarzy doskonale 
obeznanych z technologiami, którzy pływają na najnowocze-
śniejszych jednostkach świata. Nasi absolwenci są poszuki-
wanymi kandydatami na rynku pracy, a dyplom uniwersytecki 
zwiększy ich wartość w oczach zagranicznych armatorów. 

I może jeszcze jeden aspekt, pozornie mało istotny – mianowi-
cie kwestia semantyki. Dotychczas nasza Uczelnia bywała my-

lona z uczelniami wojskowymi, tradycyjnie nazywanymi aka-
demiami, a teraz nas jako Uniwersytetu nie będą już dotyczyć 
pomyłki związane z błędnym nazewnictwem. 

Pojawiły się głosy, że uzyskanie miana Uniwersytetu oznacza 
zwrot Uczelni w kierunku nauk humanistycznych.

Z całą mocą chcę podkreślić, że nadanie nowej nazwy nie ma 
wpływu na profil i obowiązujące obecnie programy nauczania 
w naszej Uczelni. Uniwersytet Morski w Gdyni jest i pozostanie 
uczelnią techniczną, na której można uzyskać stopień inży-
nierski, ale też stopień licencjata, później magistra, natomiast 
dla najlepszych mamy ambitną ofertę studiów doktoranckich. 
Wątpliwości w tej kwestii wyjaśniałem m.in. w styczniu br. pod-
czas debaty ze studentami. To jest właśnie nasza rola, aby 
wyjaśniać, że zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą profilu 
nauczania. Przyjmując miano Uniwersytetu, informujemy, że 
jesteśmy uczelnią o wyższej randze i osiągnęliśmy kolejny etap 
naszego rozwoju. Mam nadzieję, że wszystkie osoby związane 
z Uczelnią – pracownicy, studenci, doktoranci, są tego świado-
me i postrzegają zmianę nazwy przez pryzmat szans, jakie się 
przed nami otworzyły.

Jakie są plany na przyszłość dla Uniwersytetu Morskiego  
w Gdyni?

Gmach główny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej. Fot. Magdalena Zajk
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Nasze plany to rozwój – rozwój wielokierunkowy, obejmu-
jący unowocześnienie i modernizację infrastruktury, rozwój 
oferty edukacyjnej, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom  
i potrzebom pracodawców, rozwój naukowy, pozwalający na 
otrzymanie w przyszłości wysokiej kategorii (najbliższa ocena  
w 2021 roku) oraz kształcenie ambitnej i zaangażowanej kadry 
naukowej. 

To również ogrom prac związanych z wejściem w życie  
w dniu 1 października br. Ustawy 2.0 – konieczność opracowa-
nia statutu i innych ważnych wewnętrznych aktów prawnych, 
niezbędnych do podjęcia strategicznych decyzji dotyczących 
funkcjonowania Uczelni. 

Rozwijamy się także przez udział w licznych krajowych i mię-
dzynarodowych projektach badawczych, ogólnorozwojo-
wych oraz dzięki współpracy z partnerami strategicznymi. 
Zmieniamy się i wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku  
i nowoczesnej gospodarki, w tym także tzw. przemysłu 4.0. To 
proces, który dzieje się już teraz. Aktualnie realizujemy 12 pro-
jektów krajowych i 7 międzynarodowych, w tym m.in. projekt 
realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. 
Otworzyliśmy ostatnio nowe kierunki kształcenia – technologie 
kosmiczne i satelitarne, a także informatykę ze specjalnościa-
mi aplikacje internetowe i mobilne oraz internet rzeczy. Nasze 
programy kształcenia są konsultowane z pracodawcami, tak 
aby wyposażyć studentów w umiejętności niezbędne do bie-
głego wykonywania zawodu. 

Uczelnia ściśle współpracuje z biznesem, nie tylko w zakresie 
praktyk studenckich u znanych i cenionych pracodawców, ale 
też realizujemy projekty badawczo-naukowe dla przedsię-
biorstw morskich, na przykład zespół z UMG opracował zasa-
dy bezpieczeństwa na podejściu do portu dla terminala LNG 
w Świnoujściu, a w naszych symulatorach testowaliśmy moż-
liwość wejścia jednostek do terminala kontenerowego DCT  
w Gdańsku. Ponadto jesteśmy ważnym partnerem przy opra-
cowywaniu projektu portu zewnętrznego w Gdańsku. 

Podjąłem też decyzję o inwestycjach infrastrukturalnych. Trwa 
rozbudowa i modernizacja naszej Uczelni. Aktualnie pra-
ce remontowe obejmują budynki A, B, C, budynek Wydziału 
Nawigacyjnego oraz domy studenckie. Rozpoczął się tak-
że drugi etap modernizacji zabytkowej Auli im. T. Meissnera.  
W 2019 roku planuję budowę nowoczesnej hali sportowej, zaś 
równolegle ruszą prace związane z budową nowoczesnego 
domu studenckiego. Chcę, aby przestrzeń naszego kampusu 
była przyjazna i otwarta dla studentów i pracowników również  
w czasie wolnym od zajęć, dlatego moje plany obejmują także 
budowę boiska i zewnętrznych siłowni. 

W trakcie swojej kadencji wprowadził Pan również własne 
inicjatywy socjalne dla pracowników Uczelni. 

Od 2017 roku organizuję Festyn Sportowy o Puchar Rektora – 
wydarzenie, które łączy formułę zawodów z piknikiem. To oka-
zja do pokazania sportowego ducha, jak i pogłębiania więzi 
wśród członków naszej wspólnoty akademickiej. Sam biorę 
udział w części konkurencji, na przykład w podciąganiu się 
na drążku. Poprzez takie inicjatywy chcę pokazać młodym lu-
dziom, że sport kształtuje nie tylko ciało, ale też umysł – rozwija 
hart ducha, dyscyplinę, wytrwałość. 

Pragnę, aby nasi pracownicy byli zdrowi i aktywni, dlatego 
podjąłem decyzję o znacznym dofinansowaniu Kart Mul-
tisport oraz nieodpłatnych zajęciach na basenie i zajęciach 
pilates. Aktywizacja rekreacyjno-sportowa powinna objąć 
także emerytowanych pracowników naszej Uczelni, co było 
tematem rozmów podczas tegorocznego spotkania z emery-
tami. W efekcie powołałem Komitet ds. Kontaktu z Emerytami, 
który ma zgłaszać pomysły, inicjować działania na rzecz tej 
społeczności. 

Ponadto rokrocznie organizuję wewnętrzny konkurs, w ra-
mach którego pracownicy mogą zgłaszać pomysły, jak 
usprawnić funkcjonowanie naszej Uczelni. W pierwszej edycji 
wygrał pomysł na pakiet medyczny dla pracowników oraz ich 
rodzin. W rezultacie uczelnia dofinansowuje osobom zatrud-
nionym i ich rodzinom pakiety medyczne VIP. Obecnie trwa 
druga edycja konkursu, zaś zwycięski pomysł poznamy już  
w grudniu. 

Czego możemy życzyć sobie i naszej Uczelni z okazji nadania 
nowej nazwy?

Z naszej Alma Mater już wkrótce wyruszą w świat kolejni absol-
wenci – ludzie morza. Życzę im, aby nie bali się stawiać czoła 
wyzwaniom, a gdy przyjdzie potrzeba – aby umieli podejmo-
wać trudne decyzje i odważnie budowali nową rzeczywistość. 
Pamiętajmy, że Uniwersytet Morski w Gdyni to nie gmach, 
budynek. To żywa społeczność, którą tworzymy my – studen-
ci, pracownicy, absolwenci. Niech każdy z nas czuje się tu jak  
w domu i dołoży swoją cegiełkę, abyśmy ciągle zmieniali się 
na lepsze. Takiej energii i woli działania życzę wszystkim szcze-
gólnie teraz, u progu wejścia w nowy rozdział życia naszego 
Uniwersytetu. 

Dziękuję za rozmowę.
 

Rozmawiała: Agata Porowska
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Rejs Niepodległości 

Bordeaux na trasie „Daru Młodzieży” 

W dniach 27–29 czerwca 2018 roku portem dla „Daru Młodzieży” 
na trasie Rejsu Niepodległości było Bordeaux. „Dar Młodzieży” 
do Bordeaux wpłynął i zacumował przy głównej kei w centrum 
miasta tuż po godzinie 7 rano. Żaglowca oczekiwali przedsta-
wiciele władz miasta, przedstawiciele konsulatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Lyonie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował prorek-
tor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG.

Za organizację wydarzeń podczas pobytu „Daru Młodzieży”   
w Bordeaux odpowiedzialny był Konsulat Generalny RP w Lyonie, 
na czele z Panią Joanną Kozińską-Frybes - Konsul Generalną  
Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie. Konsulat przygotował wie-

le wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, które odbyły się na pokładzie żaglowca. 
Między innymi zorganizowano wystawę „Armia Polska we Francji  
w I wojnie światowej i w walce o polskie granice”,  konferencję 
prasową, podczas której Instytut Polski z Paryża przedstawił ideę 
Rejsu Niepodległości w kontekście historycznym, oraz wyjątkowy 
występ akrobatów na linach, w wykonaniu gdyńskiego zespołu 
Mira Art. 

Na pokładzie żaglowca zostało również zorganizowane przy-
jęcie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele władz regionu, 
służb mundurowych, środowisk akademickich Bordeaux, korpusu 
konsularnego, różnych środowisk opiniotwórczych, organizacji 
gospodarczych oraz liczna Polonia. Przyjęcie to odbyło się pod 
patronatem ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza 
Młynarskiego oraz burmistrza Bordeaux.

„Dar Młodzieży” gościł uczestników spotkań poświęconych 
współpracy gospodarczej oraz turystycznej. Organizatorami tych 
spotkań były: Wydział Ekonomicznym Ambasady RP w Paryżu, 
Izba Handlowo-Przemysłowa Nowej Akwitanii oraz Polska Orga-
nizacja Turystyczna z Paryża. 

„Dar Młodzieży” opuścił Bordeaux – ostatni port na kontynencie 
europejskim, 29 czerwca 2018 roku i obrał kierunek na Wyspy Ka-
naryjskie. 

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG
prorektor ds. nauki

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG, Konsul 
Generalna RP  w Lyonie Joanna Kozińska-Frybes oraz komendant „Daru Mło-
dzieży” kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski. Plakat okolicznościowy Konsulatu Generalnego RP w Lyonie.

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG z Konsul 
Generalną RP w Lyonie.
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Rejs Niepodległości 

Modlitwa żeglarzy na Jasnej Górze 
Prosili o pomyślne wiatry, pogodę, wytrwałość oraz 
głębokie, duchowe przygotowanie do Światowych 
Dni Młodzieży w Panamie. Tuż przed dołączeniem 
do załogi Rejsu Niepodległości młodzi ludzie wraz 
z opiekunami modlili się w Częstochowie o to, by jak 
najlepiej przeżyć tę wyjątkową podróż. Uczestnicy 
wzięli udział w uroczystej mszy świętej oraz w wie-
czornej modlitwie na Apelu Jasnogórskim. 

Mszę świętą w intencji żeglarzy odprawił bp Marek Solar-
czyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialny 
za przygotowanie rodaków do Światowych Dni Młodzieży. 
Delegat KEP życzył młodym ludziom, by rozważnie prowa-
dzili okręt swojego życia oraz byli odpowiedzialnymi kapi-
tanami dla rozbitków, wskazując im drogę do zbawienia. 
Biskup nawiązał także do duchowego aspekt Rejsu Nie-
podległości, którego kulminacyjnym etapem będzie udział  
w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. 

W uroczystości na Jasnej Górze uczestniczyli młodzi żegla-
rze, duchowni zaangażowani w obchody ŚDM oraz przed-
stawiciele organizatorów Rejsu Niepodległości, w tym m.in.: 

rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Zarębski wraz z pocztem sztandarowym uczelni, mini-
ster gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbar-
czyk, dyrektor generalna w MGMiŻŚ Mariola Chojnacka. 

Nazajutrz po uroczystościach na Jasnej Górze grupa 142 
przyszłych żeglarzy udała się na Teneryfę, by dołączyć do 
załogi „Daru Młodzieży” i rozpocząć przygodę swojego ży-
cia.

Msza św. na Jasnej Górze. Od lewej: rektor UMG prof. Janusz Zarębski, mini-
ster gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz dyrektor  
generalna w MGMIŻŚ Mariola Chojnacka. Źródło: jasnagora.pl 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski z laureatami konkursu Rejsu Niepodległości na Jasnej Górze. Źródło: jasnagora.pl. Fot. demczukart.pl 
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100 dni Rejsu Niepodległości

„Przygoda czeka!” 
Relacja z pokładu „Daru Młodzieży” 
12 169 pokonanych mil morskich, 9 portów – to bi-
lans trwającego już ponad 3 miesiące Rejsu Nie-
podległości. 28 sierpnia minęło 100 dni od chwili, 
gdy żaglowiec opuścił macierzysty port w Gdyni. 
W tym czasie załoga Rejsu zmieniała się 4 razy, 
a każdy z uczestników zabrał ze sobą na ląd nie-
zapomniane przeżycia. Przygoda trwa – po opły-
nięciu Afryki „Dar Młodzieży” żegluje po wodach 
Oceanu Indyjskiego, minął Mauritius, a przed jego 
dziobem rysują się porty Orientu.

24–26 maja, Tallin 

W dniu 24 maja „Dar Młodzieży” przypłynął do Tallina. Sto-
lica Estonii była pierwszym z 22 portów, które odwiedzi ża-
glowiec na trasie Rejsu Niepodległości. Na pokładzie „Daru” 
odbyło się spotkanie ministerialne z udziałem szefa pol-
skiego MON Mariusza Błaszczaka oraz minister gospodarki  
i infrastruktury Republiki Estońskiej Kadri Simson. W słowach 
skierowanych do załogi minister Błaszczak podkreślił, że 
młodzi uczestnicy Rejsu są najlepszymi ambasadorami Pol-
ski na świecie. 

Po uroczystościach pożegnalnych fregata opuściła port przy 
akompaniamencie patriotycznych melodii w wykonaniu orkie-
stry Wojska Polskiego.

30 maja–1 czerwca, Kopenhaga

Kolejną przystanią był port w Kopenhadze. W stolicy Danii do-
szło do pierwszej podmiany uczestników Rejsu Niepodległo-
ści, zwycięzców konkursu Ministerstwa Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej. Członkowie załogi opuścili pokład po 10 
dniach pełnych wyjątkowych wrażeń: pokonaniu Bałtyku, cie-
śniny Sund oraz wizyty w tallińskim porcie. 

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazuje księgę pamiątkową 
uczestnikom Rejsu Niepodległości. Fot. Piotr Lewandowski

Pożegnanie „Daru Młodzieży” w Tallinie z udziałem asysty wojskowej. Fot. Piotr 
Lewandowski
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4–6 czerwca, Stavanger 

„Dar Młodzieży” zawinął do Stavanger, norweskiego miasta 
portowego położonego w południowo-wschodniej części Nor-
wegii. Tuż przed wpłynięciem żaglowca w porcie pojawił się 
kolorowy i rozśpiewany tłum. Byli to Polacy mieszkający w Nor-
wegii, którzy powitali załogę ubrani w regionalne, podhalań-
skie stroje. Grupa rodaków ze Stavanger została zaproszona 
na pokład statku – nie zabrakło ciepłych słów, chwil wzrusze-
nia, a także wspólnego odtańczenia poloneza. 

 10–14 czerwca, Szczecin 

Fregata powróciła na polskie wody, by wziąć udział w Świato-
wych Dniach Morza w Szczecinie. 

Na żaglowcu odbyły się spotkania wysokiego szczebla, w których 
uczestniczyli m.in.: minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej Marek Gróbarczyk, podekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna 
Moskwa i sekretarz generalny IMO Kitack Lim. 

Biała Fregata doskonale wpisała się w polsko-morską symbolikę 
obchodów, ciesząc oko i wzbudzając zainteresowanie uczestni-
ków. Podczas zwiedzania „Daru” goście mieli okazję porozmawiać 
z załogą oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy kole sterowym. 
Szczeciński port był także miejscem kolejnej wymiany załogi – 
na pokładzie zamustrowali studenci Wydziału Elektrycznego 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

 19–21 czerwca, Bremerhaven

„Dar Młodzieży” podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie. Od lewej: Monika 
Burczaniuk z MGMiŻŚ, komendant „Daru Młodzieży” kpt. ż.w. Ireneusz Lewan-
dowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa. „Dar Młodzieży” stojący u brzegu Bremerhaven. Źródło:  MGMiŻŚ 

Załoga „Daru Młodzieży” podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie. Fot. Piotr 
Lewandowski Spotkanie z przedstawicielami Hochschule Bremerhaven. Źródło:  MGMiŻŚ 
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Postój „Daru” w Bremerhaven – czwartym pod względem 
wielkości porcie przeładunkowym w Europie, był wydarze-
niem szczególnym ze względu na przypadającą w tym roku 
40. rocznicę współpracy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  
z tamtejszą uczelnią. 

Na statku wizytę złożyli wiceminister gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz rektor zaprzyjaź-
nionej uczelni profesor Peter Ritzenhoff. Gości przyjęli kpt. ż.w. 
Ireneusz Lewandowski i prorektor ds. morskich UMG dr hab. 
inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. UMG. Jednostki na-
leżące do gdyńskiej uczelni od lat odwiedzały Bremerhaven – 
pierwszym żaglowcem, który dokładnie 41 lat temu zawinął do 
tamtejszego portu, był „Dar Pomorza”. Historycznych odniesień 
nie zabrakło też na lądzie – komendant kpt. ż.w. Ireneusz Le-
wandowski wraz ze starszym oficerem Wiesławem Suchockim 
odwiedzili grób kpt. ż.w. Tadeusza Olechnowicza, komendanta 
„Daru Pomorza” i „Daru Młodzieży”, który przez ostatnie lata 
życia mieszkał w Bremerhaven. 

27–29 czerwca, Bordeaux

27 czerwca „Dar Młodzieży” zacumował w porcie Bordeaux.  
W powitaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele UMG, władz mia-

Spektakl akrobatyczny na linach w wykonaniu „Mira Art”. Fot. Piotr Lewandowski 

Uczestnicy zawodów w stawianiu żagli. Fot. Piotr Lewandowski 

Przyjęcie na pokładzie „Daru Młodzieży”. Fot. Piotr Lewandowski

sta, polskich placówek dyplomatycznych i ministerstwa. Organi-
zator pobytu, Konsulat Generalny RP w Lyonie, zadbał o bogaty 
program uroczystości – wizycie „Daru” towarzyszyły wystawy, 

koncerty i pokazy artystyczne. Na pokładzie fregaty odbyło się 
uroczyste przyjęcie wydane przez kapitana pod patronatem am-
basadora Rzeczypospolitej Polskiej oraz burmistrza Bordeaux.

4 lipca, Atlantyk

Na wodach Oceanu Atlantyckiego zorganizowano zawody  
w stawianiu żagli na czas, mające upamiętnić historyczne wyda-
rzenie – 36. rocznicę pierwszego podniesienia bandery na „Da-
rze”. Po długiej i zaciętej walce po zwycięstwo sięgnęła III wach-
ta. Dalszy przebieg tej wyjątkowej rocznicy opisuje komendant 
„Daru Młodzieży” kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski:
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„4.07. - kulminacja etapu - uroczystości 36. rocznicy podniesienia 
bandery na „Darze Młodzieży”. W programie: prelekcja starszego 
oficera opowiadająca o historii „Daru”, filmy o najważniejszych 
rejsach naszej fregaty, msza święta w salonie kapitańskim, na de-
ser dyskoteka zorganizowana pod grotmasztem. Czas spędzony 
w morzu, wypełniony nie tylko wspólną pracą czy odpoczynkiem, 
lecz także tego typu atrakcjami zdecydowanie zacieśnił relacje 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami Rejsu”. 

10– 12 lipca, Teneryfa 

Odbyła się trzecia wymiana uczestników, w tym laureatów 
konkursu „Rejs Niepodległości”. 

Przed przyjazdem na statek nowi członkowie załogi modlili 
się o pomyślny przebieg rejsu na Jasnej Górze. W porcie na 
Teneryfie załoga spotkała się m.in. z przedstawicielami władz 
i Polonią oraz z Polsko-Kanaryjskim Stowarzyszeniem „Arka”. 

18–20 lipca, Dakar

18 lipca w stolicy Senegalu załogę powitali minister rybołów-
stwa i gospodarki morskiej Oumar Gueye oraz ambasador RP 
Margareta Kassangana. W tle rozbrzmiewał „Mazurek Dą-
browskiego” zagrany przez senegalską orkiestrę wojskową. 

Na pokładzie „Daru” odbyły się spotkania i rozmowy z przed-
stawicielami władz, misjonarzami i senegalską młodzieżą. Wi-
zyta na „Darze” stanowiła kolejny krok w stronę zacieśniania 

Alarm do żagli. Fot. Piotr Lewandowski
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Polską Misję Katolicką mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżą 
Polski i Senegalu. Na trybunie polsko-senegalski doping, śpie-
wy, tańce, akompaniament lokalnych instrumentów. Po zacię-
tej, ale utrzymanej w sportowej atmosferze walce przegrali-
śmy 4:2.”

 26 lipca, Dakar-Luanda

„Dar Młodzieży” przekroczył równoleżnik zero. Z tej okazji od-
był się tradycyjny obrzęd dla nowicjuszy, czyli tzw. chrzest rów-
nikowy. Z pokładu wydarzenie relacjonuje komendant „Daru 
Młodzieży” kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski:

„26.07. - na pokład wchodzą Neptun, Prozerpina, Tryton  
i Astrolog w orszaku diabłów i nimf. Gniew Neptuna jest 
okrutny, niech się strzeże kto zbyt butny, kto na morze się 
porywa, wiedzieć ma, że różnie bywa!. Neofitów czeka-
ły cztery zadania do wykonania: Medicus kładł neofitę na 
Madejowym łożu, wykonując różne operacje: masaż, le-
watywę, okłady i inne; następnie Rekin, czyli długi rękaw  
z płótna, przez który trzeba się przeczołgać w strumieniach 
wody z węży strażackich, albo wciągnięcie bomem ładun-
kowym na wysokość kilku metrów i polewanie wodą celem 
pooddychania „górskim powietrzem”; neofita trafiał z kolei 
do prowadzonego przez Pirata „Baru Lukrecja”, gdzie aby 
„nie opadł całkiem z sił”, dostawał spreparowaną kanap-
kę np. śledzie z dżemem i coś równie obrzydliwego do pi-
cia; wreszcie u Fryzjera golenie wielką, drewnianą brzytwą 
z głową w swoistych dybach z deski klozetowej. Wszystko 
oczywiście przy akompaniamencie wrzasków diabłów, ude-
rzeń ogonami, a także ukłuć trójzębem Neptuna i włócz-
nią Trytona. Nowo ochrzczeni otrzymali z rąk komendanta 
dyplomy z nadanymi im morskimi imionami. Po południu 
umęczeni neofici odpoczywali przy grillu i dyskotekowej 
muzyce.”

Radość z przekroczenia równika. Fot. Piotr Lewandowski

morskiej współpracy z Senegalem. Uniwersytet Morski w Gdyni 
jest m.in. zaangażowany w budowę tamtejszej szkoły morskiej. 

W Dakarze trafiła się również okazja do rewanżu za przegra-
ny mecz Senegal-Polska na Mundialu. Rozgrywkę wspomina 
komendant „Daru Młodzieży” kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski:
„Po południu na miejscowym stadionie zorganizowany przez 
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wodne, z których sikał na wiwat, wprowadzając nas z hono-
rami do portu. Splendoru dodała jeszcze orkiestra wojskowa, 
grająca melodię łudząco podobną do ścieżki dźwiękowej  
z „Pingwinów z Madagaskaru”. Wśród witających znajdował 
się minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk i ambasador RP w Pretorii Andrzej Kanthak. Pod-
czas postoju studenci i laureaci konkursu zwiedzali miasto,  
a także odwiedzili statek szkolny należący do szkoły technicz-
nej w Kapsztadzie. Miasto zgodnie uznaliśmy za przepiękne, 
na co największy wpływ ma malownicze położenie: pomiędzy 
Górą Stołową, Lwią Głową i Wzgórzem Sygnałowym. Miejsce 
postoju „Daru” również należało do malowniczych. Była to 
prestiżowa dzielnica miasta - Waterfront, stanowiąca luksuso-
wą zabudowę dawnych terenów portowych.” 

Uczestnicy Rejsu Niepodległości z biało-czerwoną banderą. Fot. Piotr Lewan-
dowski Msza św. na pokładzie „Daru Młodzieży”. Fot. Piotr Lewandowski 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk z gośćmi w Kapsztadzie. Fot. Piotr Lewandowski

15–17 sierpnia, Kapsztad

15 sierpnia „Dar” zacumował u wybrzeży Kapsztadu, będą-
cego 10. portem na trasie Rejsu Niepodległości. Odbyła się 
czwarta zamiana uczestników Rejsu – na pokładzie pojawiły 
się kolejne młode, uśmiechnięte twarze i spragnione żeglar-
skich przygód serca. 

Polacy byli pod wrażeniem egzotycznych uroków miasta,  
w którym pobyt wspomina komendant „Daru Młodzieży”:

"15.08. - Kapsztad powitał nas pięknym słońcem i widokiem 
Góry Stołowej przykrytej malowniczym obrusem z chmur. Na 
powitanie wyszedł nam holownik wyposażony w dwie armatki 
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Światowe Dni Morza w Szczecinie 

Polska dumna z morza 

Reprezentanci 15 krajów, 30 polskich miast oraz  
ponad 300 firm i instytucji zgromadzili się w dniach  
13-15 czerwca 2018 roku na Światowych Dniach  
Morza w Szczecinie, by rozmawiać o przyszło-
ści morskiej gospodarki. Tegoroczne wydarzenie 
zbiegło się z 70-leciem Międzynarodowej Or-
ganizacji Morskiej IMO i odbyło się pod hasłem  
„IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla 
lepszej przyszłości”. 

Wydarzenie stanowi okazję do spotkań i umocnienia dialogu 
między przedstawicielami świata polityki, nauki i biznesu, a także 
debaty na temat współczesnych wyzwań stojących przed go-
spodarką morską. Tegoroczne Światowe Dni Morza miały cha-
rakter historyczny, bowiem Polska była pierwszym państwem  
w Europie Środkowo-Wschodniej, któremu powierzono organiza-
cję konferencji. 

Organizatorem Światowych Dni Morza jest Ministerstwo Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy  
z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). 

W programie konferencji znalazły się zagadnienia związa-
ne m.in. z cyberbezpieczeństwem, nowymi technologiami, 
a także przyszłością morskiego rynku pracy. Przemówienie 
otwierające wygłosił minister gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Minister w swoim wy-
stąpieniu wyraził dumę z morskich korzeni naszego kraju, 
podkreślając, że polski rząd stoi przed zadaniem odbudo-
wy gospodarki morskiej. Następnie głos zabrał Kitack Lim 
- sekretarz generalny IMO, gość honorowy, który pochwalił 
stronę polską za wzorową organizację wydarzenia, a także 
przedstawił plan rozwoju IMO na najbliższe lata. Do uczest-
ników spotkania list wystosował prezydent RP Andrzej Duda, 
odczytany przez wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła 
Muchę. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Fot. Piotr Lewandowski 
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W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni: rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, pro-
rektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
UMG, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechow-
ski, prof. nadzw. UMG oraz prorektor ds. morskich dr hab. inż. 
kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. UMG.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podpisał list intencyjny  
o współpracy pomiędzy gdyńskim uniwersytetem a kolum-
bijską uczelnią Escuela Naval de Cadetes „Almirante Padilla”.  
W ramach współpracy obie uczelnie zadeklarowały m.in. wy-
miany naukowe z udziałem studentów i kadr, a także wza-
jemne odwiedziny żaglowców „The Gloria” i „Daru Młodzie-
ży”. 

W uroczystościach uczestniczył również „Dar Młodzieży” – ża-
glowiec zawinął do portu w Szczecinie przed kolejnym etapem 
swojego wokółziemskiego rejsu, portu w Bremerhaven. Po-
kład żaglowca odwiedzili m.in.: minister gospodarki morskiej 

i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, podsekretarz stanu  
w MGMiŻŚ Anna Moskwa i sekretarz generalny IMO Kitack 
Lim. 

Obok oficjalnych uroczystości organizatorzy zadbali o licz-
ne atrakcje dla mieszkańcach i turystów. Światowym Dniom 
Morza towarzyszył Festyn Morski z Miasteczkiem Portowym 
dla najmłodszych oraz zajęcia i warsztaty prowadzone w na-
miocie Morskiego Centrum Edukacyjnego. Ponadto dla zwie-
dzających otwarto strefę pokazów Live Cooking, połączoną  
z degustacją dań i „Kino letnie pod gwiazdami”. Goście mieli 
też okazję zwiedzić statki, w tym „Dar Młodzieży”. 

W strefie edukacyjnej obecny był Uniwersytet Morski w Gdyni 
– na stoisku UMG odwiedzający mogli poznać historię i walory 
uczelni, prezentowane przez koła naukowe i studentów. Więcej 
informacji o programie przygotowanym przez pracowników 
UMG na stronie 41. 

W trakcie ceremonii zamknięcia minister M. Gróbarczyk prze-
kazał flagę IMO reprezentantowi Kolumbii, która będzie go-
spodarzem przyszłorocznych Światowych Dni Morza. Ostatni 
dzień Światowych Dni Morza zaingurował 6. Kongres Morski, 
odbywający się w dniach 15-16 czerwca. Program Kongresu 
podzielono na trzy bloki tematyczne: Żegluga, Porty i Stocznie, 
Edukacja i Innowacje, Rybołóstwo i Ekologia. W panelu poświę-
conym edukacji morskiej, w roli eksperta wziął udział prorektor 
ds. nauki dr. hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG.  
W Kongresie uczestniczyli również prorektor ds. kształcenia dr 
hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. UMG oraz pro-
rektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
nadzw. UMG. 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Fot. Piotr Lewandowski. 

Sekretarz generalny IMO Kitack Lim z przedstawicielami MGMiŻŚ i UMG. Źródło: MGMiŻŚ
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Jubileusz pracy Rektora UMG

40-lecie pracy twórczej 
prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego

Profesor Janusz Zarębski jest twórcą szkoły naukowej, a przez 
Jego zespół naukowy przewinęło się od początku jego istnie-
nia 15 osób. Do tej pory wypromował czterech doktorów (w tym 
dwie prace zostały wyróżnione), a obecnie opiekuje się trzema 
doktorantami, którzy mają już wszczęte przewody doktorskie. 
Kierował realizacją grantów własnych i promotorskich, finanso-
wanych przez KBN, MNiSW oraz NCN. Był głównym wykonawcą 
w projektach finansowanych przez MNiSW, NCN oraz NCBiR. 
Kierował również studiami podyplomowymi „Elektroniczne ele-
menty i układy mocy”, finansowanymi ze środków unijnych. 

Efektem prac badawczych prowadzonych przez zespół pro-
fesora Zarębskiego są oryginalne elektrotermiczne modele 
elementów półprzewodnikowych i wybranych układów sca-
lonych, które uwzględniają zależności między wielkościami 
charakteryzującymi właściwości elektryczne i cieplne tych ele-
mentów i układów, nowe algorytmy realizacji analiz kompu-
terowych układów elektronicznych opisanych tzw. równaniami 
sztywnymi, metody wyznaczania charakterystyk elementów 
elektronicznych zawierających tzw. punkty ostrych zagięć, me-
tody pomiaru parametrów charakteryzujących skuteczność 
odprowadzania ciepła generowanego w elementach elektro-
nicznych, metody przyspieszonej analizy układów impulsowe-
go przetwarzania energii, algorytmy estymacji parametrów 
opracowanych modeli, urządzenia realizujące opracowane 
metody pomiarowe, elektryczne modele elektrolizerów.

Profesor cieszy się uznaniem w polskim i międzynarodowym 
środowisku naukowym, o czym świadczy m.in. jego dwu-
krotny wybór do Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 
udział w pracach komitetów naukowych czasopism nauko-
wych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych z za-
kresu elektroniki. Opracował dotychczas kilkanaście recenzji 
prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesor-
skich. Regularnie recenzuje prace zgłaszane do prezentacji 
na konferencjach naukowych oraz prace zgłaszane do pu-
blikacji w czołowych czasopismach naukowych. Od 2017 roku 
przewodniczy Komitetowi Naukowemu Krajowej Konferencji 
Elektroniki, która odbywa się corocznie w Darłowie. 

Sukcesy w pracy badawczej i dydaktycznej zostały dostrze-
żone przez władze uczelni i kraju. Profesor Zarębski ponad 

Na początku października 2018 r. przypada 40. rocznica pod-
jęcia przez profesora Janusza Zarębskiego pracy naukowej 
w naszej Uczelni. W 1978 roku objął on stanowisko asysten-
ta-stażysty na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Mor-
skiej w Gdyni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, 
uzyskując w roku 1987 stopień doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie elektronika na Politechnice Gdańskiej, w roku 
1997 – stopień doktora habilitowanego nauk technicznych  
w dyscyplinie elektronika w Instytucie Technologii Elektrono-
wej w Warszawie oraz w 2008 roku - tytuł profesora nauk 
technicznych nadany przez Prezydenta RP. 

Równolegle z rozwojem naukowym profesor Janusz Zaręb-
ski piastował różne funkcje kierownicze. W latach 1987-1992 
był zastępcą dyrektora Instytutu Radioelektroniki Morskiej, od 
roku 1997 jest kierownikiem katedry – najpierw Katedry Ra-
dioelektroniki Morskiej (1997-2005), a potem Katedry Elektro-
niki Morskiej (od 2005 roku). W latach 2012-2016 był dzieka-
nem Wydziału Elektrycznego, a od 2016 roku pełnił funkcję 
rektora Akademii Morskiej w Gdyni (do 31 sierpnia 2018 r.),  
a obecnie jest rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Profesor należy do czołówki badaczy w macierzystej Uczel-
ni. W swoich badaniach zajmuje się modelowaniem, analizą  
i pomiarami zjawisk cieplnych w elementach i układach elek-
tronicznych, będąc niekwestionowanym autorytetem w tym 
zakresie. Jest autorem lub współautorem ponad 450 publika-
cji naukowych z tego zakresu tematycznego. Obejmują one 
zarówno monografie naukowe, podręczniki, skrypty, artykuły 
naukowe i patenty. Na przykład w prestiżowej bazie WoS wi-
docznych jest ponad 85 prac profesora Zarębskiego, które są 
cytowane w tej bazie łącznie ponad 350 razy. Wśród najczę-
ściej cytowanych Jego prac znajdują się artykuły opublikowa-
ne w tak prestiżowych czasopismach jak IEEE Transactions 
on Power Electronics, IEEE Transactions on Components and 
Packaging Technologies, IEEE Transactions on Components 
Packaging and Manufacturing Technologies, IEEE Transac-
tions on Instrumentation and Measurement, Measurement 
oraz Microelectronics Reliability. W dorobku profesora Zaręb-
skiego znajdują się również wynalazki. Dwanaście z nich uzy-
skało ochronę patentową, a dwa były nagradzane medalami 
na międzynarodowych wystawach wynalazków. 
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RP. Zabiegi te zostały uwieńczone sukcesem i w roku jubileuszu 
40-lecia pracy twórczej profesora nastąpiło przejście naszej 
Uczelni do prestiżowej grupy uniwersytetów. 

Osiągnięcia profesora Janusza Zarębskiego zostały wymie-
nione powyżej tylko skrótowo, a ich wybór został dokonany 
subiektywnie przez autora. Bardziej szczegółowo droga za-
wodowa i osiągnięcia Jubilata zostały opisane w wydanej  
w tym roku książce dr Agnieszki Czarneckiej.

Z okazji pięknego jubileuszu składamy Panu Profesorowi 
życzenia dalszych sukcesów naukowych oraz pomyślności  
w realizacji przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nasze-
go Uniwersytetu.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki
dziekan Wydziału Elektrycznego 

dwudziestokrotnie był wyróżniany nagrodą rektora macie-
rzystej uczelni, a trzykrotnie otrzymał nagrody ministrów. Zo-
stał też odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem 
za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Oprócz wybitnych efektów w pracy naukowej profesor Ja-
nusz Zarębski może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami 
związanymi z pełnionymi przez niego funkcjami. Jako kierow-
nik Katedry Radioelektroniki Morskiej zdołał znaleźć w krótkim 
czasie kilku profesorów, którzy podjęli pracę w tej katedrze  
i zapewnili spełnienie wymagań kadrowych niezbędnych do 
prowadzenia studiów magisterskich. Jako dziekan Wydziału 
Elektrycznego doprowadził do uzyskania przez ten Wydział 
uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 
elektronika oraz do utworzenia na tym Wydziale studiów 
doktoranckich (pierwszych w Uczelni), a także zainicjował 
przeprowadzenie pierwszej procedury nadania tytułu dokto-
ra honoris causa. W czasie jego kadencji dziekańskiej zbudo-
wano i wyposażono 11 nowych laboratoriów, przy wsparciu ze 
środków unijnych, oraz przeprowadzono generalny remont 
nowych pomieszczeń administracji wydziałowej. 

Pełniąc funkcję rektora Akademii Morskiej w Gdyni, profesor 
Janusz Zarębski zainicjował oraz przeprowadził szereg prac 
remontowo-budowlanych w kampusie uczelnianym, zapew-
niając nowoczesny i elegancki wizerunek reprezentacyjnych 
pomieszczeń Uczelni. Był inicjatorem i konsekwentnie dopro-
wadził do realizacji Rejsu Niepodległości „Daru Młodzieży” 
dookoła świata, zapewniając doskonałą promocję Uczelni. Wy-
szedł z inicjatywą zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet Morski  
w Gdyni, przygotował stosowną dokumentację, uzyskał szerokie 
poparcie dla tej inicjatywy ze strony samorządu terytorialne-
go, środowiska akademickiego Pomorza oraz członków Rządu 

Wybory rektorskie w marcu 2016. Rektorowi-elektowi gratulacje składa rektor 
prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Fot. Tomasz Degórski

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej.
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Konkurs Czerwonej Róży adresowany jest do uzdolnionych, wy-
różniających się swoimi osiągnięciami studentów. Kandydaci są 
oceniani według kryteriów takich jak: wysoka średnia ocen, ak-
tywność pozanaukowa i osiągnięcia w dziedzinie społecznej, 
sportowej i artystycznej. Przez pewien czas konkurs zawieszono, 
lecz w 1999 roku powrócono do tradycji nagradzania najwybit-
niejszych żaków na Pomorzu. 

Najlepszy student Pomorza – Mariusz Jakubowski na co dzień 
studiuje towaroznawstwo na specjalności towaroznawstwo  
i zarządzanie jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Został 
doceniony przez jury m.in. za pracę naukową i wkład w badania 
nad napojem kombucha, który stanowi przedmiot badań zale-
dwie kilku naukowców w Polsce. Na swoim koncie posiada już 5 
publikacji autorskich wyników w czasopismach z listy B MNiSW, 
w tym w Towaroznawczych Problemach Jakości - jednym z naj-
ważniejszych polskich czasopism towaroznawczych. Tym samym 
jest autorem pierwszego tak obszernego artykułu naukowego 
w języku angielskim na temat właściwości napoju kombucha  
w Polsce.

Od blisko 56 lat statuetkę w kształcie róży – symbo-
lu piękna, doskonałości i miłości, odbierają najwy-
bitniejsi studenci z Pomorza. Główną nagrodę w 44. 
edycji Konkursu Czerwonej Róży otrzymał student 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Mariusz Jaku-
bowski. W 2016 r. prestiżowa statuetka „Czerwonej 
Róży” również trafiła w ręce studenta UMG Pawła 
Góreckiego. 

W niedzielę, 27 maja na Politechnice Gdańskiej odbyła się uro-
czysta gala 44. Konkursu Czerwonej Róży. Najlepszym studentem 
Pomorza okazał się Mariusz Jakubowski z Uniwersytetu Morskie-
go w Gdyni. Laureat odebrał prestiżową statuetkę „Czerwonej 
Róży” oraz kluczyki do samochodu osobowego Volkswagen up!. 
W kategorii kół naukowych zwyciężyło Koło Naukowe Mechaniki 
Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej, którego członkowie 
otrzymali nagrodę w wysokości 12 000 zł. Specjalne wyróżnienia 
otrzymali też Maciej Kułakowski z Akademii Muzycznej oraz Lisa 
Aditya z Politechniki Gdańskiej.

Najzdolniejsi studenci Pomorza 2018

Finał 44. edycji Konkursu Czerwonej Róży

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. UMG z laureatem Konkursu Czerwonej Róży 2018 Mariuszem Jakubowskim.
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Janusz Mindykowski został uhonorowany tytułem doktora hono-
ris causa za wybitne wyniki naukowe w dziedzinie elektrotechniki,  
a także za wkład i zaangażowanie we współpracę z rumuńskim 
Uniwersytetem. 

Uniwersytet Techniczny Gheorghe Asachi jest jedną z większych 
uczelni technicznych w Rumunii – według University Ranking by 
Academic Performance zajmuje 8. miejsce wśród rumuńskich 
uniwersytetów oraz 1155 pozycję w rankingu międzynarodowych 
uczelni. 

Serdecznie gratulujemy! 

Decyzją Senatu Uniwersytetu Technicznego Ghe-
orghe Asachi (Jassy, Rumunia), prof. dr hab. inż. 
Janusz Mindykowski otrzymał tytuł doktora honoris 
causa. Uroczystość nadania akademickiego tytułu 
odbędzie się 19 października 2018 roku. 

Tytuł honorowy doktora honoris causa to akademicki tytuł nada-
wany w dowód uznania dla szczególnych zasług i osiągnięć  
w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Prof. dr hab. inż. 

Tytuły naukowe

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 
doktorem honoris causa 
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IV Konferencja z cyklu „Polonia Restituta”  

Razem dla Niepodległej
Cykliczne spotkania mają owocować narodzinami nowych roz-
wiązań, gotowych do wdrożenia w rozmaitych sektorach życia 
społecznego. Projekt ma również przywrócić pozycję nauk spo-
łecznych, a także zainicjować wymianę wiedzy między uczonymi, 
przedsiębiorcami, ludźmi polityki i kultury. 

Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentowali rektor prof. dr hab. 
inż. Janusz Zarębski oraz prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz 
Czarnowski, prof. nadzw. UMG. Przemówienie otwierające wy-
głosił prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, następnie głos zabrał ks. 
prof. Józef Bremer, SJ, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Do 
zaproszonych przemawiał również wicepremier i minister nauki  
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin:

- Podsumowując mijające stulecie naszych dziejów, musimy 
wspólnie pytać o ten najbardziej podstawowy, kulturowy wymiar 
naszej suwerenności, wolności i praworządności, jako Społeczeń-
stwa, Narodu i Państwa. O ich kondycję oraz stojące przed nimi 

„Wolność – Suwerenność – Praworządność” – to 
hasła towarzyszące czwartemu spotkaniu z cyklu 
„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-le-
cie odzyskania niepodległości”. W zorganizowanej  
18 czerwca 2018 roku na Politechnice Gdańskiej 
konferencji wzięło udział 200 przedstawicieli świa-
ta nauki, polityki, biznesu i kultury. Prelekcje wygło-
sili m.in. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa 
wyższego dr Jarosław Gowin oraz wiceprzewodni-
czący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Zdzi-
sław Krasnodębski.

Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzy-
skania niepodległości" składa się z 10 ogólnopolskich konferencji 
naukowych, odbywających się w kluczowych ośrodkach akade-
mickich w Polsce. Projekt stanowi refleksję nad 100-leciem odzy-
skania niepodległości przez Polskę, jednakże obok upamiętnienia 
historii ma również zainicjować merytoryczną dyskusję na temat 
współczesnej kulturowej, rodzinnej, obywatelskiej, ekonomicznej  
i politycznej tożsamości narodu i ojczyzny.

Uczestnicy projektu pochylają się nad kluczowymi dla polskiego 
społeczeństwa tematami z dziedziny polityki, gospodarki, kultury 
i życia społecznego. Poszczególne spotkania poświęcone są te-
matyce związanej z przedsiębiorczością i społeczną gospodarką 
rynkową, ekologią, solidarnością społeczną i zrównoważonym 
rozwojem, kulturą i tożsamością, relacjami państwo-Kościół, Eu-
ropą i pojednaniem oraz osobą ludzką i jej prawami. Każde z tych 
zagadnień jest analizowane pod kątem nauk społecznych oraz 
rozmaitych perspektyw czasowych: przeszłości, teraźniejszości  
i przyszłości. 

wyzwania i zagrożenia w wymiarze krajowym i międzynarodo-
wym, a także o zaangażowanie każdego z nas w ich ochronę, co-
dzienne urzeczywistnianie i twórczy rozwój – mówił wicepremier. 
(cyt. za: polonia-restituta.pl). 

Od lewej: ks. prof. Józef Bremer, SJ, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, dr 
Jarosław Gowin, wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jacek 
Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Krzysztof Krzempek. 
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Konferencja została poprowadzona przez Marię Stepan, dzien-
nikarkę TVP i dr. Marka Lasotę, dyrektora Muzeum AK w Krakowie. 
Słowo wstępu do I panelu „Polskie kształty wolności, suwerenności 
i praworządności (1918–2018) oraz ich etosy w kontekście wolności 
i suwerenności w ujęciu Katolickiej Nauki Społecznej” wygłosił wi-
ceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Zdzi-
sław Krasnodębski. Prof. Z. Krasnodębski przybliżył historyczny 
kontekst odzyskania niepodległości przez Polskę, odwołując się 
do dwóch etosów przedwojennego i III RP. W swoim wystąpie-
niu nawiązał także do współczesnej sytuacji geopolitycznej Polski  
i Europy. 

W panelu udział wzięli: prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, pre-
zes Klubu Jagiellońskiego i członek Narodowej Rady Rozwoju przy 
Prezydencie RP dr Krzysztof Mazur oraz publicysta i członek Rady 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Piotr Semka. Modera-
torem dyskusji był dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum AK w Kra-
kowie.

II panel „Wolność i suwerenność – wielość narracji” otworzył dr 
Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
Dr Nawrocki moderował także dyskusję, w której uczestniczyli: 
prezes Fundacji „Willa Jasny Dom” Marlena Piekarska-Olszówka, 
prof. dr hab. filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego Krzysztof 
Kornacki i prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Jerzy Grzywacz. 

Do uczestników specjalny list skierował szef Gabinetu Prezydenta 
RP Krzysztof Szczerski:
- Świętujemy w tym roku 100-lecie odrodzenia naszej 
Ojczyzny po 123 latach zaborów. Z satysfakcją przyj-
muję fakt, że przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Andrzeja Dudy – o współtworzeniu i upa-
miętnianiu tego wyjątkowego jubileuszu – spotyka się  
z pozytywnym odzewem środowisk akademickich. W setną 
rocznicę odzyskania niepodległości, w sposób szczególny do-
strzegamy potrzebę pielęgnowania narodowych więzi, umac-
niania polskiej tożsamości oraz utrwalania państwowości  
w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jesteśmy dumni z hi-
storycznego dorobku, z którego stale czerpiemy inspirację do 
budowania silnego państwa. (cyt. za: polonia-restituta.pl).

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Polonia Restituta” odbyło 
się 24 września 2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie. Tematem wydarzenia były „Ekologia 
– Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”. Zwień-
czeniem projektu jest przyszłoroczny międzynarodowy „Kon-
gres – Ku odnowionej Europie”, podczas którego uczestnicy 
pochylą się nad problematyką sumienia i odpowiedzialności  
w życiu publicznym.

Program Konferencji „Polonia Restituta”

• 12.03.2018
„Rodzina”,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną

• 16.04.2018
 „Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa”,
Politechnika Łódzka

• 14.05.2018
„Obywatelskość i Patriotyzm”, 
Uniwersytet Śląski

• 18.06.2018
„Wolność – Suwerenność – Praworządność”, 
Politechnika Gdańska

• 24.09.2018
„Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

• październik 2018
„Godność i Sprawiedliwość społeczna”

• listopad 2018
„Europa i Pojednanie”

• grudzień 2018
„Kultura i Tożsamość”

• styczeń 2019
„Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki”

• kwiecień 2019
"Kongres – Ku odnowionej Europie”, 
Kraków 

Uczestnicy II panelu dyskusyjnego: prof. dr hab. Krzysztof Kornacki, filmoznawca 
z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Jerzy Grzywacz, prezes Zarządu Okrę-
gu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Marlena Piekar-
ska-Olszówka, prezes Fundacji „Willa Jasny Dom”, moderator dr Karol Nawrocki, 
dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Fot. Krzysztof Krzempek
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Współpraca międzyuczelniana

40-lecie współpracy z Hochschule Bremerhaven

Academic Ranking of World Universities 2018

Uniwersytet Morski w Gdyni na Liście Szanghajskiej 
Gdyński Uniwersytet po raz pierwszy znalazł się  
w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świa-
ta, tzw. Liście Szanghajskiej. To duże wyróżnienie 
dla uczelni, która z wynikiem 125.7 punktów upla-
sowała się na wysokiej, 42. pozycji w dyscyplinie 
Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska). 

Uczelnie wchodzące w skład Listy są klasyfikowane w 54 
dyscyplinach naukowych. Przy tworzeniu rankingu oce-
nia się osiągnięcia kadry i studentów według następują-
cych kryteriów: wygrana w konkursach naukowych, liczba 
publikacji naukowych, liczba artykułów opublikowanych w 
renomowanych czasopismach naukowych, liczba cytowań,  
a także współpracę międzynarodową uczelni. 

Dziesiątki wykładów, konferencje, a nawet wspólnie 
wydawane czasopismo naukowe – to tylko część 
owoców trwającej ponad 40 lat współpracy mię-
dzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a niemiecką  
Hochschule Bremerhaven. Uczelnie świętowały 
swój jubileusz w dniach 27-29 maja w Niemczech. 

W uroczystych obchodach w Bremerhaven uczestniczyła dele-
gacja z UMG. W ramach zwieńczenia wieloletniej współpracy  
i jako symbol narodzin nowych projektów obie strony podpisały 
umowę dotyczącą kontynuacji poszerzenia obszarów wspólnych 
działań. 

Dokument podpisali prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz 
Czarnowski, prof. nadzw. UMG i rektor Hochschule Bremerhaven, 
prof. Peter Ritzenhoff. 

Obie uczelnie prowadzą stałą i efektywną współpracę, która 
obejmuje m.in.: wymianę kadr akademickich, wykłady dla stu-
dentów, organizację konferencji, wydawane wspólnie czasopi-
smo Joint Proceedings of Hochschule Bremerhaven and Gdynia 
Maritime University, organizację cyklicznego polsko-niemieckie-
go studenckiego seminarium naukowego „Managing Cultural  

Wysoka pozycja w tak prestiżowym rankingu to duża nobi-
litacja dla uczelni oraz potwierdzenie wysokiego poziomu 
prowadzonych badań – nie tylko z zakresu inżynierii mor-
skiej, ale także dyscyplin naukowych zgodnych z klasyfikacją 
OECD.

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Academic 
Ranking of World Universities), nazywany rankingiem szang-
hajskim, to publikowane od 2003 roku zestawienie wyższych 
uczelni, osiągających największe sukcesy na polu badawczo
-naukowym. Ranking jest tworzony przez Institute of Higher 
Education – ośrodek naukowy przy Uniwersytecie Jiao Tong 
w Szanghaju. 

Diversity in Europe” czy wymianę studentów i pracowników  
w ramach mobilności Programu Erasmus oraz Bremerhaven  
International Summer School. 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. UMG oraz rek-
tor Hochschule Bremerhaven prof. Peter Ritzenhoff. Fot. Kai Martin Ulrich/Hoch-
schule Bremerhaven
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29 maja na terenie kampusu Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni królował sport. W tym dniu odbył 
się II Festyn Sportowy o Puchar Rektora, połączo-
ny z piknikiem. Zorganizowane z inicjatywy rekto-
ra wydarzenie obudziło sportowego ducha wśród 
uczestników, zaś piękna pogoda sprzyjała wspól-
nemu biesiadowaniu przy grillu. 

Festyn odbył się na terenie obiektów sportowych Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni. Wydarzenie miało charakter spartakiady 

międzywydziałowej, w ramach której drużyny rywalizowały ze 
sobą o Puchar Rektora. W programie zawodów znalazło się  
6 konkurencji: rzut oszczepem, podciąganie na drążku, siłowa-
nie na rękę, przeciąganie liny, ergometry wioślarskie oraz za-
wody łucznicze. Ponadto uczestnicy mogli spróbować swoich 
sił na ściance wspinaczkowej. 

Gości powitał rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, ży-
cząc wszystkim uczestnikom, aby spędzili ten dzień w duchu zdro-
wej rywalizacji i dobrej zabawy. Uroczystej inauguracji zawodów 
dokonała posłanka na Sejm RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk. 

Od lewej: rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prodziekan ds. dydaktyki i organizacji WN dr Sambor Guze, prodziekan ds. studenckich i promocji WN dr inż. 
Tomasz Neumann. Fot. Katarzyna Okońska

Piknik sportowy na UMG  

II Festyn Sportowy o Puchar Rektora
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W sportowych zmaganiach wystartowali studenci repre-
zentujący poszczególne wydziały, zaś w wybranych konku-
rencjach wzięli udział: rektor, prorektorzy i dziekani. W za-
wodach uczestniczyli również goście spoza uczelni, w tym 
m.in. Alain Mompert - konsul honorowy Francji, kmdr por. 
Arkadiusz Sobieraj - z-ca kierownika SWFiS Akademii Ma-
rynarki Wojennej, mł. chor. Marcin Wawrzyniak - instruktor 
Ścianki Wspinaczkowej Akademii Marynarki Wojennej i dr 
Jarosław Kłodziński - przewodniczący Komisji Sportu Rady 
Miasta Gdyni. 

Po wyrównanej walce sędziowie ogłosili wyniki: zwycięstwo 
po raz kolejny odnieśli zawodnicy Wydziału Nawigacyjnego. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna z Wydziału Elektrycznego, 
na trzeciej pozycji uplasował się Wydział Mechaniczny, zaś na 
czwartej – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody – rektor pogratulował 
zwycięzcom i wręczył im puchary i medale. Po zakończeniu 
części sportowej zawodnicy, goście, pracownicy i studenci 
wspólnie wzięli udział w biesiadzie muzycznej i grillu. 

W zawodach łuczniczych wziął udział rektor UMG prof. Janusz Zarębski. Fot. Katarzyna Obara

Przeciąganie liny - jedna z konkurencji na Festynie. Fot. Katarzyna Obara Zawodnicy podczas zmagań na „wioślarzu". Fot. Katarzyna Obara
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Rektor UMG prof. Janusz Zarębski z przedstawicielami ZMP Gdańsk S.A.

Programy europejskie

Projekt inwestycyjny iMEN 

Porozumienie o współpracy

Współpraca z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. 
11 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie 
Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podczas 
którego rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Za-
rębski podpisał porozumienie o współpracy z Za-
rządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu – Łukasz Greinke, 
prezes Zarządu, Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu oraz Jowita 
Zielinkiewicz, dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy. 

Porozumienie stanowi potwierdzenie istniejącej współpra-
cy między ZMP Gdańsk S.A. a gdyńską Uczelnią, jednocześnie 
otwierając nowe możliwości rozwoju dla obu stron. Wspólnie 
wdrażane projekty mają dotyczyć następujących obszarów:
naukowo-badawczego i wdrożeniowego (rozwój infrastruktury 
portowej), techniczno-technologicznego (funkcjonowanie por-

„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształ-
cenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, 
Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej  
w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydak-
tycznych” (tzw. iMEN) to projekt realizowany przez 
Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej. 

Celem projektu iMEN jest poprawa kształcenia zawodowego  
i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki m.in. poprzez zwięk-
szenie zatrudnialności absolwentów uczelni prowadzących 
kształcenie o profilu praktycznym, przede wszystkim poprzez do-
stosowanie wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia 
na rzecz gospodarki oraz poszerzenie oferty kształcenia usta-
wicznego we wspartych szkołach.

Wnioski konkursowe musiały spełnić szereg kryteriów związa-
nych m.in. z wpisaniem się w priorytety Inteligentnych Specjali-
zacji Pomorza oraz spełnieniem strategicznych kryteriów wyboru 

tu), systemów do zarządzania i eksploatacji w porcie, bezpie-
czeństwa w transporcie morskim i ochronie obszarów morskich.

określonych w tzw. przedsięwzięciach horyzontalnych. Uniwer-
sytet Morski w Gdyni jest sygnatariuszem m.in. Porozumienia na 
rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie 
off-shore i portowo-logistyczne. Uczelnia koordynowała tak-
że opracowanie założeń dla przedsięwzięć horyzontalnych pt. 
„System poprawy jakości kształcenia praktycznego na potrzeby 
przedsiębiorstw branży portowo-morskiej i off-shore.” 

Dzięki programowi w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
wyposażonych zostanie 20 laboratoriów dydaktycznych na Wy-
działach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Uniwer-
sytetu Morskiego w Gdyni. Dodatkowo w ramach instrumentu 
elastyczności dla pracowników UMG przeprowadzono szkolenie: 
„Warsztat umiejętności dydaktycznych”, w którym wzięli udział 
młodzi pracownicy akademiccy z Wydziałów Elektrycznego, 
Mechanicznego i Nawigacyjnego. Warsztaty pozwoliły zdobyć 
uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu przygo-
towania interaktywnych, aktywizujących słuchaczy zajęć dydak-
tycznych. Dzięki szkoleniu pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje 
i umiejętność prowadzenia efektywnych zajęć ze studentami. 
Wartość projektu wynosi 11 411 420,16 zł, z czego 15% tej kwoty sta-
nowi wkład własny UMG. 
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XVII Krajowa Konferencja Elektroniki w Darłówku Wschodnim

Uniwersytet Morski organizatorem 
ogólnopolskiej Konferencji Elektroniki

Niemal 80 wybitnych naukowców z dziedziny elek-
troniki zgromadziło się w dniach 3-7 czerwca 2018 
roku podczas XVII Krajowej Konferencji Elektroniki 
w Darłówku Wschodnim. W tym roku organizato-
rem wydarzenia został po raz pierwszy Uniwer-
sytet Morski w Gdyni, zaś na czele Komitetu Na-
ukowego KKE stanął rektor UMG prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski. Wydarzenie odbyło się pod hono-
rowym patronatem Komitetu Elektroniki i Teleko-
munikacji Polskiej Akademii Nauk.

Uniwersytet Morski w Gdyni przejął tradycję organizowanych od 
16 lat Konferencji KKE. Podobnie jak w poprzednich latach pod-
czas Konferencji odbyły się sesje specjalne, prezentacje referatów 
plenarnych, referaty zwykłe oraz prezentacje plakatowe.

W ramach Konferencji przeprowadzono 3 sesje specjalne:
•  Układy zasilające do zastosowań specjalnych: ogniwa sło-

neczne i paliwowe, baterie litowo-jonowe, superkondensatory,

• Łączność laserowa w otwartej przestrzeni,
• Programy, metody i techniki nauczania podstaw elektroniki.

W programie wydarzenia znalazły się 4 sesje plakatowe: 

• Optoelektronika i fotonika,
• Energoelektronika,
• Podstawy elektroniki,
• Materiały elektroniczne.

W trakcie posiedzeń członkowie Komitetu Naukowego wyłoni-
li zwycięzców konkursu „Młodzi pracownicy nauki”. Uroczyste 
wręczenie dyplomów autorom najlepszych prac odbyło się 
ostatniego dnia Konferencji. 

Organizatorzy już teraz zapraszają do zgłaszania swojej 
obecności na kolejnej XVIII edycji Konferencji, która odbędzie 
się w dniach 2–6 czerwca 2019 roku.

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wraz z uczestnikami XVII KKE w Darłówku Wschodnim. 
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Wydział Elektryczny 

Wykłady zagranicznych profesorów
Kryptografia, układy cyfrowe, inżynieria oprogra-
mowania – to zagadnienia, które poznali uczest-
nicy podczas cyklu wykładów wygłoszonych przez 
zagranicznych profesorów w lipcu i sierpniu 2018 
roku na Wydziale Elektrycznym. 

W okresie od czerwca do lipca na Wydziale Elektrycznym gościli 
naukowcy z Australii, Ukrainy i Białorusi. Jako pierwszy ze słucha-
czami spotykał się prof. Józef Pieprzyk z Brisbane University w Au-
stralii, który od 4 do 29 czerwca br. przeprowadził wprowadzenie 
do kryptografii. Następnie, w dniach 18–29 czerwca prof. Anatoli 
Budzko z Belarussian State University of Informatics and Radio-
electronics zaprezentował słuchaczom cykl wykładów z dziedziny 
techniki cyfrowej oraz cyfrowych układów cyfrowych w elektronice. 

Ostatni blok wykładów dotyczył zagadnień związanych z inży-
nierią oprogramowania i został przeprowadzony przez prof. 

Mykolę Dyvaka - dziekana Wydziału Informacyjnych Technologii 
Komputerowych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. 

Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno stu-
dentów, jak i pracowników Uniwersytetu.

Aktywizacja emerytów UMG

Spotkanie z emerytami Uniwersytetu Morskiego 
30 maja 2018 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdy-
ni odbyło się coroczne spotkanie rektora UMG 
prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego z emery-
towanymi pracownikami uczelni. Spotkanie za-
owocowało powołaniem Komitetu ds. Kontaktu  
z Emerytami, który ma wspomóc aktywizację 
osób starszych oraz pogłębić współpracę między 
seniorami a UMG. 

W spotkaniu uczestniczyli: emeryci, przedstawiciele Związku Za-
wodowego Pracowników UMG oraz pracownicy uczelni. 

W trakcie spotkania rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
przybliżył uczestnikom dalsze plany rozwoju Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni, przedstawiając m.in. projekt budowy nowej hali 
sportowej. Rektor podkreślił, że uczelnia pamięta o swoich eme-
rytowanych pracownikach i jest otwarta na ich potrzeby. Jedno-
cześnie zachęcił seniorów do zgłaszania swoich inicjatyw, czego 
efektem będzie wdrożenie programu wspierającego osoby star-
sze. 

W trakcie rozmów padły konkretne propozycje na aktywizację 
emerytów, w tym: wycieczki, wyjazdy integracyjne, wyjścia do 
kina, wieczory taneczne, zajęcia sportowe (basen, fitness). 

Współpraca między emerytami a UMG ma przebiegać na róż-
nych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fi-
zycznej jako czynnika wspomagającego sprawność, samodziel-
ność i komfort życia seniorów. Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
zaznaczył, że Uniwersytet ma wiele do zaoferowania emeryto-
wanym pracownikom, którzy już wkrótce będą mogli korzystać 
z oferty sportowej Uczelni, w tym zajęć na torach pływalni UMG. 
W celu koordynowania projektami zgłaszanymi przez seniorów 
powołano Komitet ds. Kontaktu z Emerytami. Przewodniczącą 
Komitetu została Maria Derkowska, zaś w jego skład weszli m.in.: 
Zofia Karwacka, Maria Kornacka, Kazimierz Dobke, Janina Kniej-
ska i Elżbieta Banaszkiewicz.

Spotkanie stanowiło okazję do dyskusji, dialogu, a także do inte-
gracji i zabawy – nie zabrakło wspólnego śpiewania szant oraz 
poczęstunku. 

Od lewej: dr hab. inż. Andrzej Borys, prof. nadzw. UMG, dziekan Wydziału Elek-
trycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki oraz prof. Józef Pieprzyk z Brisbane 
University w Australii. 
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Wizyta uczniów z Białorusi na UMG 

Morze wakacyjnych wrażeń
W Trójmieście odkrywali m.in. tajniki edukacji mor-
skiej i zagadnienia związane z ekologią morza,  
a wszystko to w klimacie beztroskiej zabawy i wy-
poczynku . W dniach od 23 lipca do 4 sierpnia Uni-
wersytet Morski w Gdyni gościł polskich uczniów  
z Białorusi. Wizyta odbyła się w kontekście 100-lecia 
odzyskania niepodległości, stanowiąc ważną lek-
cję polskiej historii i kultury. Charytatywny projekt 
powstał z inicjatywy Małgorzaty Joanny Rybickiej, 
dzięki jej wsparciu oraz darczyńców prywatnych  
i instytucjonalnych. Jego głównym partnerem był 
Uniwersytet Morski w Gdyni.  

Grupa 27 uczniów w wieku od 14 do 17 lat wraz z opiekunami 
przez dwa tygodnie uczestniczyła w szeregu atrakcji i zajęć edu-
kacyjnych przeprowadzonych na terenie Trójmiasta. Młodzież 
wzięła udział m.in. w zajęciach w Centrum Nauki EXPERYMENT, 
Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, a także odwie-
dziła szereg muzeów i placówek edukacyjnych, w tym gdyńskie 
Oceanarium, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Woj-
ny Światowej, Narodowe Muzeum Morskie czy Muzeum Bursz-
tynu. Uczniowie popłynęli statkiem na Hel, gdzie uczestniczyli  
w zajęciach edukacyjnych z biologii morza w Stacji Morskiej UG, 
a przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przybliży-
li im kulturę kaszubską. W programie znalazły się także wyjścia 
do kina, koncerty, wizyta na Jarmarku Dominikańskim, mecz piłki 
nożnej oraz integracja z gdyńskimi harcerzami przy ognisku. 

Pochodzący z Grodna, Wołkowyska i Bieniakoni uczniowie na 
co dzień pamiętają o swoich korzeniach – uczęszczają do pol-
skich szkół oraz uczą się języka polskiego. Dla wielu z nich była to 
pierwsza wizyta w kraju, do którego być może kiedyś powrócą, by 
tu zamieszkać i studiować. 

Uniwersytet Morski w Gdyni zapewnił gościom m.in. noclegi  
w Studenckim Domu Marynarza, upominki, a także szereg atrak-
cji na terenie uczelni. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach edu-
kacyjnych w Planetarium, zajęciach na pływalni oraz mogli po-
czuć się jak kapitan statku podczas zajęć na symulatorach. 

Podczas spotkania na uczelni rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski życzył uczniom udanego pobytu i wręczył im upominki. 

Wzruszającym momentem był występ uczennic, które w ramach 
podziękowania zaśpiewały polskie pieśni. 

W projekt zaangażowani byli m.in.: Senator RP Sławomir Rybicki, 
Muzeum Miasta Gdańska, Uniwersytet Gdański, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie, Ochotnicza Straż Pożarna, miasto Gdynia 
oraz gdyńscy harcerze. Wizytę zorganizowano we współpracy ze 
Związkiem Polaków na Białorusi Angeliki Borys. 

To nie pierwszy charytatywny projekt, w którym wziął udział Uni-
wersytet Morski w Gdyni. W ubiegłym roku, z inicjatywy rektora 
prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, uczelnia przez tydzień 
gościła uczniów ze szkoły podstawowej w Rytlu – miejscowości, 
która została najbardziej poszkodowana podczas sierpniowej 
nawałnicy. 

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski podczas spotkania z uczniami z Białorusi.  
Fot. Magdalena Zajk
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Światowe Dni Morza 

Stoisko UMG podczas Światowych 
Dni Morza w Szczecinie 

W dniach od 13 do 15 czerwca w Szczecinie odby-
ły się Światowe Dni Morza. Obok oficjalnych uro-
czystości nie zabrakło również zabaw i atrakcji dla 
mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych  
i średnich. Z myślą o tych najmłodszych przy-
gotowano specjalną morską strefę edukacyjną, 
gdzie swoje stanowiska miały: Uniwersytet Morski 
w  Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Port Gdynia  
i Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha. 

Na stanowisku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pracownicy: mgr 
inż. Dominika Cuper-Przybylska, mgr inż. starszy mechanik okrę-
towy Adam Przybyt, mgr inż. Aleksandra Pelc, dr inż. Krzysztof Du-
dzik, dr inż. Marek Zienkiewicz, mgr inż. Mariusz Specht, a także 

studenci Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjne-
go oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prezentowali:

• łódź z napędem elektrycznym,
• Symulator Siłowni Okrętowej,
• wideoendoskop, 
• kamerę termowizyjną,
• AutoDron. 

Stoisko Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  cieszyło się dużym zainte-
resowaniem ze strony zwiedzających. Każda osoba, która odwie-
dziła stoisko naszej uczelni, otrzymała drobne upominki reklamowe,  
a także pamiątkową pocztówkę ze zdjęciem „Daru Młodzieży” 
i okolicznościową pieczątką Rejsu Niepodległości. 

Magdalena Zajk
specjalista ds. promocji 

Stoisko UMG na ŚDM. Od lewej: mgr inż. Mariusz Specht, asystent, Katedra Transportu i Logistyki, Wydział Nawigacyjny oraz studenci: Jakub Burzyński, Marcin Polaszek, 
Krystian Minojć, Gabriela Woś, Julia Kasenko. Fot. Magdalena Zajk
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Zlot ZHP 

Wizyta harcerzy na UMG  
W dniach od 6 do 16 sierpnia 2018 roku na Wy-
spie Sobieszewskiej odbył się Zlot ZHP, w którym 
uczestniczyło około 12 tysięcy harcerek i harcerzy. 
Przez 10 dni brali oni udział w ciekawych warsz-
tatach, pokazach i zabawach, przeprowadzonych 
zarówno na terenie miasteczka zlotowego, jak  
i poza nim. 

W ramach przygotowanego programu, w dniach od 8 do 14 
sierpnia 2018 roku, prawie 250 uczestników Zlotu ZHP odwie-
dziło również Uniwersytet Morski w Gdyni. Harcerze zwiedzi-
li Salę Tradycji, gdzie kustosz mgr Ewa Otremba zapoznała 
ich z ciekawą historią naszej uczelni. Młodzi ludzie uczyli się 
również wiązania węzłów marynarskich, a także wzięli udział 
w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach na Wy-
dziale Elektrycznym, Mechanicznym oraz Przedsiębiorczości  
i Towaroznawstwa:

• Charakterystyka koktajli owocowo–warzywnych – warsztat po-
prowadzony przez dr inż. Milenę Ruszkowską (Wydział Przed-
siębiorczości i Towaroznawstwa). Podczas warsztatu harcerze 
nauczyli się, jak samodzielnie przygotować zdrowe i smaczne 
koktajle owocowo-warzywne.

• HTML 5 – moja pierwsza strona WWW – warsztat poprowadzo-
ny przez mgr. Pawła Szymana (Wydział Przedsiębiorczości i To-
waroznawstwa). W trakcie zajęć młodzież miała okazję poznać 
podstawy projektowania strony internetowej. 
• Zajęcia laboratoryjno–pokazowe na Symulatorze GMDSS – 
prowadzone przez dr inż. Dorotę Rabczuk (Wydział Elektryczny).
• Przygotowanie siłowni okrętowej do pracy – zajęcia prowadzo-
ne przez mgr inż. Dominikę Cuper-Przybylską na Symulatorze 
siłowni okrętowej i Symulatorze dotykowym Offshore (Wydział 
Mechaniczny). 
• Urządzenia pomocnicze siłowni – zajęcia prowadzone przez  
mgr. inż. st. mech. okręt. Adama Przybyta i mgr. inż. st. of. mech. 
okręt. Jacka Błażejczaka (Wydział Mechaniczny).
Uczestnicy mogli zapoznać się z mechanizmami i urządzeniami, 
które znajdują się w siłowni okrętowej na statku. 
• Sensoryka – zajęcia poprowadzone przez dr inż. Renatę Korze-
niowską-Ginter (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa). 
Celem warsztatów było poznanie roli zmysłów w życiu człowieka. 

Magdalena Zajk
specjalista ds. promocji Dr inż. Milena Ruszkowska prowadząca warsztaty z zakresu zdrowego odżywia-

nia. Fot. Katarzyna Okońska

Michał Kołodziejczak z Parlamentu Studentów podczas zajęć w Sali Tradycji.  
Fot. Katarzyna Okońska
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Chór UMG 

V Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich 
W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2018 roku na tere-
nie Kielc, Buska-Zdroju i Świętego Krzyża odbył się 
V Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich 
„Święty Krzyż 2018”. W festiwalu zaprezentowa-
ło się 7 chórów uczelnianych z całej Polski. Dzięki 
wsparciu rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janusza 
Zarębskiego w wydarzeniu uczestniczył Chór Uni-
wersytetu Morskiego pod dyrekcją Karola Hilla. 
Mimo silnej konkurencji, Chór, od przeszło 15 lat 
związany z uczelnią, wyśpiewał sobie II nagrodę  
w konkursie (ex aequo z Chórem Politechniki Opol-
skiej) oraz nagrodę specjalną wojewody święto-
krzyskiego.

Organizatorem wydarzenia była Politechnika Świętokrzyska, 
której władzom należą się słowa uznania za doskonałą orga-
nizację projektu. Festiwal obfitował w liczne atrakcje muzyczne 
i rozrywkowe, wśród których – poza konkursowym koncertem 

inauguracyjnym i finałowym koncertem galowym – wymienić 
można: warsztaty wokalne poprowadzone przez specjalistkę 
w dziedzinie zbiorowej emisji głosu - dr Barbarę Tritt, koncert 
w Parku Zdrojowym w ramach XXIV Międzynarodowego Festi-
walu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, uroczystą kolację rek-
torską w murach uczelni gospodarzy oraz integrację wszyst-
kich zespołów podczas grilla w malowniczych okolicznościach 
świętokrzyskiej przyrody. Wydarzenie połączone było także  
z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę, co wybrzmiało podczas finału w Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, gdzie połączone chóry dały 
koncert pieśni patriotycznych na kilkaset głosów.

W trakcie festiwalu członkowie naszego Chóru mieli okazję 
udoskonalić swój warsztat wokalny, zawrzeć nowe przyjaźnie  
i zwiedzić nowe miejsca. Już niebawem Chór UMG rusza w ko-
lejną podróż – tym razem do Rumunii. 

Katarzyna Sagan 

Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: Monika Armatowska, Hanna Bielawska, Kamila Borkowska, Grażyna Królikowska, Patrycja Lizakowska, Natalia Mańkowska, Ka-
tarzyna Sagan, Aleksandra Datta, Paulina Janduła, Olga Kolczyńska, Anna Lesiak, Katarzyna Majko, Karolina Schulz, Anna Szczupak, Agnieszka Suchocka, Aleksandra 
Kuczkowska, Paweł Kamiński, Maciej Świtalski, Michał Świtalski, Michał Bojarczuk, Bartosz Cenarski, Piotr Gejgał, Piotr Sikora, pod dyrekcją Karola Hilla. 
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Podróż na Spitsbergen 

Pierwszy Spitsbergen w barwach Uniwersytetu 
Czterdziestą drugą podróżą na Spitsbergen sta-
tek szkoleniowo-badawczy „Horyzont II” kończy 
dziewiętnasty sezon służby pod flagą Akademii 
Morskiej i równocześnie pierwszy w barwach Uni-
wersytetu Morskiego.

Poprzednia podróż w ramach Wyprawy Polarnej Instytutu 
Geofizyki PAN – „Spitsbergen - Hornsund 2018/2019” przebiegła  
w korzystnych warunkach pogodowych. Mało lodu, jedynie 
rozfalowanie utrudniło prace przeładunkowe w Hornsundzie. 
Więcej lodu, jak żartuje kpt. ż.w. Jerzy Idzikowski, było podczas 
marcowych praktyk na podejściach do Gdyni. 

 „Horyzont II”  - statek realizuje praktyki manewrowe i radarowe 
dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i uczniów średnich 
szkół morskich, w bałtyckich rejsach oraz dwie ok. 4-tygodniowe 
podróże do Arktyki – efekt wieloletniej współpracy z Instytutem 
Geofizyki PAN. W każdej, obok naukowców z polskich instytutów 
badawczych, płynie ok. 20 studentów głównie z Wydziału Elek-
trycznego UMG, w ramach praktyk morskich. Statek, od momen-
tu wejścia do służby w 2000 roku, regularnie wykorzystywany 
jest przez Polską Akademię Nauk do utrzymywania komunikacji  
z Polską Stacją Polarną na Spitsbergenie oraz realizacji między-
narodowych programów badawczych. Są to często pionierskie 

wyprawy - w słabo poznane rejony archipelagu Svalbard, także 
udział w międzynarodowych naukowych warsztatach tereno-
wych. „Horyzont II” stanowi integralny element polskiej obecności 
w Arktyce, a nasza uczelnia jest członkiem Konsorcjum Polarnego.
W sezonie 2018 „Horyzont II” odbył trzy dwutygodniowe praktyki 
radarowe ze studentami Wydziału Nawigacyjnego, dwie mie-
sięczne praktyki marynarskie z uczniami średnich szkół morskich  
z Gdańska i Szczecina oraz jedną podróż na Spitsbergen  
w dniach 22 czerwca – 16 lipca. Przed drugą tegoroczną wypra-
wą na Spitsbergen na statku przeprowadzono szereg niezbęd-
nych prac remontowo-konserwacyjnych. 

31 sierpnia zamustrowała grupa 15 studentów Wydziału Nawi-
gacyjnego, którzy w arktycznym rejsie zaliczać będą progra-
mową praktykę morską. Rutynowo na Polską Stację Polarną 
„Horyzont II” dostarczy zaopatrzenie i sprzęt oraz grupę polar-
ników. Obok Hornsundu statek zawinie także do przystani w sto-
licy archipelagu – Longyearbyen. Ostatni tegoroczny rejs statku  
i pierwszy w barwach Uniwersytetu Morskiego zaplanowany zo-
stał w terminie 7–30 września 2018 roku.

W latach 2000–2018 „Horyzont II” odbył 145 podróży szkolenio-
wych, w tym 42 na Spitsbergen i jedną do Antarktyki, przebył pra-
wie 240 tys. Mm, przeszkolił ok. 4300 studentów i uczniów.

Aleksander Gosk

„Horyzont II” w pobliżu letniej stacji Calypso na Spitsbergenie. Fot. Ryszard Nadstawny
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 Z dziejów UMG

O historii Uczelni słów kilka
Początki dzisiejszej Uczelni związane są z odzy-
skaniem Traktatem Wersalskim w 1919 roku dostę-
pu do morza, oczekiwanego przez pokolenia Po-
laków.

10 lutego 1920 roku w Pucku odbył się z udziałem gen. Jó-
zefa Hallera symboliczny akt zaślubin Polski z morzem, a 17 
czerwca gen. Józef Leśniewski, minister Spraw Wojskowych, 
podpisał rozkaz utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie. Kon-
cepcja, szczegółowe plany realizacji, kadra, budżet, zosta-
ły przygotowane w podległym mu Departamencie Spraw 
Morskich, kierowanym przez kontradmirała Kazimierza Po-
rębskiego.

Prace przygotowawcze poprzedzające otwarcie Szkoły 
Morskiej trwały kilka miesięcy, bo ustalenie programu wy-
magało poważnego rozważenia. Chodziło o stworzenie in-
stytucji żywej o strukturze stabilnej, która nie wymagałaby 
reorganizacji. Trwały konsultacje uzgadniające szczegóły 
formalne z przedstawicielami Ministerstw Skarbu oraz Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pokonano trud-
ności związane z lokalizacją siedziby szkoły. Zdecydowano 
się na Tczew, gdyż władze miasta wyraziły gotowość udo-
stępnienia stosownego gmachu.

Egzaminy wstępne do Szkoły Morskiej w Tczewie odbyły 
się pod koniec lipca 1920 roku w Szkole im. H. Wawelberga  
i S. Rotwanda w Warszawie. Przyjęto na dwa wydziały - na-
wigacyjny i mechaniczny - 53 kandydatów, którzy jedno-
myślnie wyrazili chęć - podobnie jak młodzież stolicy - do 
wstąpienia do służby ochotniczej w walce z Rosją bolsze-
wicką. 

Dyrektorem i organizatorem mianowano Antoniego Garnu-
szewskiego, absolwenta uczelni morskich w Odessie i Pe-
tersburgu. Wspierali go pierwsi wykładowcy, m.in.: Gustaw 
Kański, Antoni Ledóchowski, Kazimierz Bielski, którzy zajęli 
się przygotowaniami do realizacji procesu dydaktycznego. 
Byli Polakami wywodzącymi się z uczelni w trzech zabo-
rach; mimo różnych doświadczeń i poglądów połączyła ich 
patriotyczna misja utworzenia szkolnictwa morskiego oraz 
zagospodarowania odzyskanego wybrzeża. Zajęcia roz-
poczęły się 23 października (do grupy 53 przyjętych kan-
dydatów dołączyło 29  spośród ochotników wracających  

z frontu), po przygotowaniu siedziby dawnej szkoły dla nie-
mieckich dziewcząt na męską – jeszcze przez jakiś czas woj-
skową - szkołę morską, która całkowicie podporządkowana 
została Departamentowi Marynarki Handlowej w Minister-
stwie Przemysłu i Handlu 1 stycznia 1922 roku.

Uczniowie na tle barku „Lwów”. Fot. ze zbiorów muzealnych UMG
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Uroczyste otwarcie Państwowej Szkoły Morskiej odbyło się 
w Tczewie, 8 grudnia 1920 roku. Przybył wraz z przedsta-
wicielami terenowych władz wojskowych, państwowych  
i lokalnych Kazimierz Porębski - wizjoner i twórca strategii 
Uczelni. Po uroczystym poświęceniu bandery, oficjalnych 
wystąpieniach, blisko dziewięćdziesiąt osób - wykładow-
ców, uczniów, gości - zasiadło przy pierwszym wspólnym 
uroczystym obiedzie. Rozpoczęła się historia kształcenia 
oficerów marynarski handlowej w odrodzonej Polsce.

Zakupiono z Holandii do celów praktyki szkolnej bark „Lwów”, 
który od 1921 roku zaprawiał młodzież do morskiego zawodu. 
Kandydaci i słuchacze odbywali na nim morskie bliższe i dal-
sze podróże. Pod komendą Tadeusza Ziółkowskiego ucznio-
wie w 1923 roku po raz pierwszy pod biało-czerwoną banderą 
przepłynęli równik i odbyli ceremoniał chrztu równikowego  
w podróży do Brazylii. 

Nauka w pierwszych latach odbywała się w warunkach nie-
łatwych. Polska była biedna, kraj niszczony wojną, środki 
na kształcenie skromne. Ponieważ szkoła nie posiadała od-
powiedniego zaplecza, korzystano z miejskich warsztatów 
mechanicznych. Odczuwano brak podręczników w języku 
polskim oraz jednorodnej ścisłej terminologii morskiej. Pio-
nierscy profesorowie Szkoły Morskiej,  uczestnicząc w ogól-
nopolskiej komisji językoznawczej, włączając się do pracy 
nad słownikiem morskim, zostali współtwórcami polskiego 
nazewnictwa morskiego. Byli pierwszymi autorami podręcz-
ników w języku polskim do przedmiotów, które wykładali. 
W 1927 roku w Tczewie utworzono wydawnictwo, w którym 
drukowano potrzebną do realizacji programu literaturę.

Gdy wraz z Gdynią - od 1928 roku - rosły nowe gmachy 
Państwowej Szkoły Morskiej przy ulicy Morskiej, szkołę  
w Tczewie  opuszczały roczniki kandydatów na przyszłych 

Profesorowie Szkoły Morskiej w Tczewie, wśród grona twórcy pierwszych podręczników w języku polskim z dziedziny nauk o nawigacji i mechaniki. Fot. ze zbiorów  
muzealnych UMG
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kapitanów i oficerów mechaników. Już od 1927 roku część 
absolwentów miała możliwość służenia polskiej biało-czer-
wonej banderze, inni szukali pracy w marynarce francuskiej. 
W kolejny etap rozwoju – w latach trzydziestych - pierwsza 
polska uczelnia na Pomorzu Gdańskim z siedzibą w Gdy-
ni wkracza jako szkoła wyższa (Dz. URP. Nr 888/29, poz. 
63) wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi za dziesięcioletnią 
działalność przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Po-
wstają wyposażone nowocześnie laboratoria i gabinety, 
warsztaty mechaniczne, sala gimnastyczna, basen kryty 
(pierwszy w Gdyni), wydawnictwo, muzeum, a także gabinet 
medyczny z ambulatorium, gabinet dentystyczny, fryzjernia. 
Zmienia się umundurowanie. Na zakupionym ze składek 
społeczeństwa (zbiórka rozpoczęła się wśród gmin i miast 
pomorskich w 1928 roku „ku uczczeniu dziesięciolecia odzy-
skania niepodległości”) żaglowcu „Dar Pomorza” słuchacze  
i kandydaci odbywają w latach 1934-1935 rejs dookoła świa-
ta, prezentując biało-czerwoną banderę po raz pierwszy  
w przeszło trzydziestu portach świata i nawiązując kontakty 
z światowymi uczelniami morskimi.

Uczelnia w tym okresie miała też aspiracje akademickie, od 
1932 roku organizowano w okresie wakacyjnym Międzyna-
rodowe Wykłady Akademickie im. J. Piłsudskiego o tematyce 
związanej z ekonomią i administracją morską. W auli PSM 
wykładali m.in. profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, Uniwersytetu w Pradze, 
Budapeszcie, naukowcy z Rumunii. Wykładom dla przy-
szłych ekonomistów i fachowców morskich towarzyszyły wy-

darzenia zapoznające polskich i zagranicznych uczestników 
z kulturą morską i kulturą regionu nadmorskiego. W 1938 
roku utworzono Wydział Transportu i Administracji Morskiej.
Od pierwszego dnia wojny uczniowie oraz wykładowcy stają 
do walki w obronie Wybrzeża. „Dar Pomorza” internowano 
w Sztokholmie, uczniowie na 5 statkach przewiezieni zosta-
ją do Wielkiej Brytanii i rozdzieleni na jednostki pływające.  
W 1940 roku rozpoczęto kontynuację kształcenia na kursach 
w Londynie, a następnie zorganizowano wydział na Uni-
wersytecie w Southampton dla polskich kadetów.

Podczas wojny uczniowie brali udział w walkach na morzu 
u boku aliantów, walczyli w powstaniu warszawskim. Wie-
lu profesorów i uczniów zginęło w hitlerowskich obozach 
zagłady (Dachau, Stutthof, Oświęcim), obozach jenieckich, 
straceni zostali w Katyniu, w więzieniu Moabit w Berlinie.

Po wojnie, już od kwietnia 1945 roku, zgłaszają się do gdyń-
skiej szkoły przedwojenni wykładowcy, dołączają absol-
wenci. Przybywają kandydaci. Rozpoczyna się remontowa-
nie siedziby zniszczonej działaniami wojennymi i odbudowa 
zdewastowanego wyposażenia. Wraca „Dar Pomorza” do 
portu macierzystego. Rozpoczyna się nauka według pro-
gramu przedwojennego. Pierwszeństwo w rekrutacji szkol-
nej w pierwszych latach mają dzieci tych, którzy zginęli 
na morzu. W odróżnieniu od sytuacji lat trzydziestych, gdy 
Uczelnia była płatną i elitarną, po wojnie nauka i umundu-
rowanie, internat są bezpłatne. 

Tadeusz Nejman, absolwent Wydziału Mechanicznego z 1939 r. jako uczeń Państwowej Szkoły Morskiej Gdyni. Po drugiej wojnie światowej służył w marynarce Stanów 
Zjednoczonych. Zdjęcie z gabloty – w zbiorach muzealnych UMG 
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Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku obniżają poziom kształcenia dyktowane politycznymi 
uwarunkowaniami zmiany: wyłączenie na kilka lat Wydziału 
Nawigacyjnego ze struktury Uczelni, nauczanie dwustopnio-
we po szkole podstawowej, tworzenie techników morskich. 
Proces zostaje zatrzymany i systematycznie korygowany 
po 1953 roku. Następuje stopniowy powrót do trzyletniego 
kształcenia po maturze. W odpowiedzi na potrzeby gospo-
darki morskiej PSM rozwija się dynamicznie, utworzony zo-
staje w 1964 Wydział Elektryczny.

W 1968 roku z połączenia dwóch gdyńskich uczelni Pań-
stwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szko-
ły Morskiej powstaje Wyższa Szkoła Morska z czterema 
wydziałami: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym  
i Administracyjnym. Zasila uczelnię wyspecjalizowana ka-
dra, wywodząca się z renomowanych środowisk naukowych, 
jak również wysoko kwalifikowani specjaliści, wykształceni 
w Państwowej Szkole Morskiej i na uniwersytetach. Posze-
rza się baza uczelni. Teoretyczne przygotowanie uzupełnia 
praktyka na statkach szkolnych „Zenit” i „Horyzont” (do 2000 

Inauguracja roku akademickiego 1965. Fot. ze zbiorów muzealnych UMG
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roku), „Dar Pomorza” (do 1982 roku) „Antoni Garnuszewski”, 
„Jan Turlejski” (do 1985 roku). Zorganizowano szeroko pro-
pagowaną zbiórkę środków na „Dar Młodzieży”.

W 1980 roku powstaje w Uczelni NSZZ Solidarność, nastę-
pują zmiany w wyborze rektora - po raz pierwszy w historii 

Uczelni wybrany zostaje przez społeczność akademicką doc. 
dr inż. Mikołaj Kostecki. Stan wojenny paraliżuje entuzjazm. 
Pracownicy zaangażowani w tworzenie nowego związku 
zawodowego, a zarazem przywódcy protestu przeciwko 
stanowi wojennemu zostają aresztowani, a studenci aktywni 
w tworzeniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów relegowa-
ni z Uczelni. Praca statków szkoleniowych i dydaktyka toczy 
się nadal. W 1982 roku „Dar Pomorza” zostaje przekazany 
Centralnemu Muzeum Morskiemu, wchodzi do eksploatacji 
„Dar Młodzieży”, który realizuje swoje zadania niezależnie 
od sytuacji politycznej. Sukcesy statków szkolnych zapew-
niają Uczelni renomę.

Lata dziewięćdziesiąte oraz kolejne dekady przynoszą po-
wrót do stabilizacji i rozwoju. W sferze kultury organiza-
cji następuje powrót do tradycji Uczelni, m.in. obchodów 
Święta Szkoły Morskiej 8 grudnia. W 2000 roku wchodzi do 
eksploatacji „Horyzont II”, zastępując „Zenit” i „Horyzont”.  
W 2002 roku dorobek Uczelni uprawnia do nadania nazwy 
Akademia Morska. Następuje dalszy rozwój kontaktów na-
ukowych krajowych i zagranicznych. Wydziały uzyskały pra-
wo doktoryzowania i spełniły formalne wymogi świadczące  
o kategorii i statusie Uczelni. W reakcji na aktualne potrzeby 
gospodarki rozwijają się specjalności na wszystkich wydzia-
łach. Akademia Morska staje się równorzędnym partnerem 
uczelni technicznych, mając jednocześnie podstawowy atut, 
jakim jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do pra-
cy w nowoczesnej marynarce handlowej.

W 2016 roku w demokratycznych wyborach rektora Akade-
mii Morskiej w Gdyni największe poparcie  uzyskał program 
rozwoju Uczelni przedstawiony przez prof. dr. hab. inż. Janu-
sza Zarębskiego, pracownika naukowego, który przez deka-
dy współtworzy sukces Wydziału Elektrycznego. Wprowadza 
do rangi uniwersytetu Uczelnię posiadającą, obok potencja-
łu naukowego i fachowego morskiego, walory szczególne, 
spajające całą wspólnotę akademicką, absolwentów i by-
łych pracowników, związane z kultywowaniem polskiej kul-
tury i tradycji morskich.

Ewa Otremba
kustosz Sali Tradycji 

W roku akademickim 2018/2019 w ramach przygotowań do 
stulecia szkolnictwa morskiego w Polsce zapraszamy do Sali 
Tradycji na „Czwartki z historią”, podczas których poprzez 
zbiory muzealne oraz spotkania ze świadkami i badaczami 
historii będziemy odkrywać pasjonujące dzieje Uczelni. 

Z budowy „Daru Młodzieży”. Fot. ze zbiorów muzealnych 
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Sport

Sportowe sukcesy studentów 

Michał Parczewski podczas Mistrzostw Świata w Karate WKF w Kobe. 

Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata Karate 
WKF

W dniach 19–22 lipca 2018 r. w japońskiej miejscowości Kobe od-
były się Akademickie Mistrzostwa Świata w Karate WKF, które są 
organizowane co dwa lata przez międzynarodową  organiza-
cję FISU. W zawodach startowało 235 zawodników z 33 krajów, 
w tym 13 zawodników z naszego kraju, a wśród nich Michał Par-
czewski, który startował w kumite indywidualnym do 67 kg oraz 
kumite drużynowym mężczyzn.

Starty rozpoczęły się w piątek, pierwszą walkę Michał stoczył  
z zawodnikiem z Chińskiego Tajpej, którą wygrał wynikiem 8-0, 
następnie zmierzył się z reprezentantem Włoch, przegrywając 
0-4. Dzięki awansowi Włocha (późniejszego zwycięzcy całej 

konkurencji) do finału Michał miał szansę na walkę w repasa-
żach, którą wykorzystał, wygrywając z zawodnikiem z Brazylii 
7-0 i w niedzielę, w dniu finałowym, walczył o brązowy medal, 
mierząc się z zawodnikiem z Hiszpanii, z którym po wyrówna-
nym pojedynku niestety przegrał 0:3 i ostatecznie zakończył mi-
strzostwa na wysokim 5. miejscu.

W konkurencji drużynowej, która odbyła się w sobotę, reprezen-
tacja Polski z  Michałem w składzie w pierwszej walce spotkała 
się z reprezentacją Chińskiego Tajpej. Po czterech pojedynkach 
Polska drużyna wygrała 3:1, natomiast w półfinałowej rundzie 
nasza reprezentacja trafiła na faworyzowaną reprezentację 
Iranu, gdzie po zaciętych pojedynkach przegrała 1:3. Polakom 
ostatecznie została walka w niedzielę z reprezentacją Francji  
o brązowy medal, którą  po dobrych walkach niestety przegrali 
0:3, kończąc swój start na 5. miejscu. 
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Od lewej: Natalia Sadowska, reprezentantka UMG na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w Lekkiej Atletyce w Lublinie. 

Zwycięska drużyna z UMG – od lewej: Jędrzej Charłampowicz, Bartosz Sadowski, 
Igor Tarasiuk. Zawodnicy podczas XXIV regat o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko. 

Zawodnicy z UMG (Igor Tarasiuk, Bartosz Sadowski, Izabela Satrjan) na podium. 

Akademickie Mistrzostwa Polski 
w Lekkiej Atletyce 

W dniach 26–27 maja odbyły się Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Lekkiej Atletyce w Lublinie, w których wystartowały 
dwie studentki Wydziału Nawigacyjnego. Agnieszka Kaszu-
ba z wynikiem 1.45 m uplasowała się na 6. miejscu w typach 
uczelni w skoku wzwyż oraz 8. z wynikiem 4.64 m w skoku  
w dal, natomiast Natalia Sadowska wystartowała na dystan-
sie 1500 m  i z wynikiem 5:31 uplasowała się na 11. miejscu  
w typie uczelni. Gratulujemy!  

Złoto w XXIV Regatach o Błękitną Wstęgę Za-
lewu Jeziorsko  

W dniach 7–8 lipca studenci z UMG wystartowali w XXIV re-
gatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko. Wyniki zawodów 
zaliczały się do klasyfikacji Pucharu Polski oraz AZS Sailing 
Cup. Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentowali: Igor Tarasiuk, 
Bartosz Sadowski oraz Jędrzej Charłampowicz. W pierwszy 
dzień zawodów odbyło się sześć wyścigów, z czego w pię-
ciu zwyciężył zespół z UMG. Drugiego dnia drużyna wygrała 
dwa wyścigi, niestety z powodu awarii sprzętu nie udało się jej 
wystartować w trzecim wyścigu. Studenci z UMG, z bilansem 
siedmiu wygranych wyścigów, zapewnili sobie zwycięstwo  
w regatach, a także prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Polski 
oraz AZS Sailing Cup.  

Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski 
Omega Sport  

W dniach 30 sierpnia-2 września załoga z Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni (w składzie: Igor Tarasiuk, Bartosz Sadow-
ski, Izabela Satrjan) wzięła udział w Mistrzostwach Polski  
w klasie omega, które zaliczały się do AZS Sailing Cup. Re-
gaty odbyły się w Pszczynie na Zalewie Goczałkowickim.  
Z powodu niesprzyjającej pogody łącznie rozegrano 5 wyści-
gów – w pierwszym dniu zawodnicy w barwach UMG wyszli 
na prowadzenie z przewagą 6 punktów i finalnie zapewnili 
sobie wygraną w Mistrzostwach Polski Omega Sport, tego-
rocznym AZS Sailing Cup oraz w Pucharze Polski.  
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Parlament Studentów 

Delfinalia 2018 
W dniach 1–2 czerwca 2018 roku już po raz kolej-
ny odbył się Gdyński Festiwal Muzyczny Delfinalia 
2018, zorganizowany przez Parlament Studen-
tów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wydarzenie 
w ciągu dwóch dni zgromadziło ponad 15 tysięcy 
osób. 

W tym roku na Skwerze Kościuszki wyjątkowo stanęły dwie sce-
ny: główna koncertowa oraz mniejsza w strefie chillout, na której 
największym wydarzeniem była bitwa raperów Red Bull Kontro-
Wersy. Podczas tegorocznych Delfinaliów wystąpili m.in.: KaeN, 
Ten Typ Mes, O.S.T.R., Adi Nowak&barvinsky, W.E.N.A., KęKę, czy 
Marcin „Kali” Gutkowski. 

Wśród imprez towarzyszących znalazły się m.in.: Bowling o Pu-
char Dziekana Wydziału Elektrycznego, Turniej Piłki Plażowej, 
Nieoficjalne Mistrzostwa Polski Północnej we Flanki, zawody pły-
wackie, a także zorganizowana po raz pierwszy wielka bitwa na 
balony z wodą Delfi Water Splash. Bardzo dziękujemy władzom 
oraz administracji uczelni za pozytywne nastawienie i wsparcie 
przy realizacji naszych niecodziennych pomysłów oraz wszystkim 
studentom za tak liczne przybycie. Do zobaczenia za rok! 

Michał Kołodziejczak
Parlament Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

Fot. Magda Żółkowska
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Forum Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych – 
„POLIgon 2018”
W dniach 9–15 lipca 2018 rou w Serocku, Forum 
Uczelni Technicznych zorganizowało cykl szkoleń 
„POLIgon 2018” dla samorządowców zrzeszonych 
uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie 
Parlamentu Studentów UMG, Ada Sosnowska oraz 
Marcin Polaszek, którzy w ramach szkolenia ukoń-
czyli ścieżkę szkoleniową „Personal Branding&Soft 
Skills”.

Nasi reprezentanci nabyli umiejętności takie jak: autoprezentacja 
i wystąpienia publiczne, Personal Branding, skuteczna motywacja 
oraz skuteczne przywództwo samorządowe. Od rana do wieczora 

uczestniczyli w zajęciach, jednocześnie poznając funkcjonowanie 
instytucji samorządowych uczelni wyższych i nawiązując nowe 
znajomości i przyjaźnie. Poza ciężkim wysiłkiem włożonym w przy-
gotowanie się do pracy w parlamencie, wspólnie ze swoimi bryga-
dami wykonywali codziennie szereg zadań powierzonych im przez 
kadrę, .m.in.: tworzenie drużynowej flagi, piosenek o POLIgonie czy 
też udział w zawodach sportowych. Dzięki swojej determinacji  
i zdrowemu stylowi życia udało im się także zdobyć statuetkę dla 
Najlepszych FitFUTowców. Na zakończenie studenci otrzymali 
certyfikaty ukończenia szkoleń oraz zostali mianowani Kapralami  
w Korpusie Podoficerów Forum Uczelni Technicznych.

Ada Sosnowska
Parlament Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów UMG wzięli udział w cyklu praktycznych szkoleń.
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Praktyki zawodowe studentów UMG w gdyńskim oddziale Rolls-Royce Poland 
Sp. z o.o.

Wydział Mechaniczny 

Praktyki studenckie w Rolls-Royce 
Poland Sp. z o.o.
W dniach od 14 maja do 3 sierpnia 2018 roku stu-
denci trzeciego roku Wydziału Mechanicznego 
specjalności technologia remontów urządzeń 
okrętowych i portowych oraz eksploatacja siłowni 
okrętowych odbyli praktyki zawodowe w gdyńskim 
oddziale firmy Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. To 
już druga edycja praktyk odbywających się w ra-
mach współpracy między Uniwersytetem Morskim  
w Gdyni a firmą Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. 

Praktyki odbywają się w ramach porozumienia na rzecz 
wzmocnienia współpracy między nauką a przemysłem, pod-
pisanego w 2016 roku przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz 
firmę Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. Staże zawodowe i praktyki 
u jednego z największych na świecie producentów zintegro-
wanych systemów zasilania i systemów napędowych są dużą 
szansą na rozwój zawodowy studentów. Dla uczestników to 
okazja do nabycia nowych umiejętności, a dla najlepszych – 
możliwość znalezienia stałego zatrudnienia. 

W tym roku na praktyki w gdyńskim centrum serwisowym  
firmy Rolls-Royce zostało skierowanych sześciu studentów 
UMG, którzy odbyli praktyki w dwuosobowych zespołach. 
Podczas trwających cztery tygodnie praktyk uczestnicy mogli 
szczegółowo poznać działanie globalnego przedsiębiorstwa 
zajmującego się technologią remontów sterów strumieniowych 
i pędników okrętowych. Na początku studenci zapoznali się  
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania-
mi stawianymi przed członkami zespołu odpowiedzialnego za 
prawidłowe funkcjonowanie firmy. Uczestnicy nauczyli się też, 
jak prawidłowo stworzyć dokumentację oraz zaplanować pro-
ces remontu poszczególnych urządzeń. 

W pierwszej fazie praktyk studenci zapoznawali się z budową 
i zasadą działania sterów strumieniowych, ćwicząc zagadnie-
nia związane z montażem, demontażem oraz weryfikacją po-
szczególnych podzespołów na specjalnie zbudowanym w tym 
celu stanowisku modelowym. Uczestnicy poznali także meto-
dy badań nieniszczących – metodę wibroakustyczną i pene-
tracyjną, jakie są stosowane w diagnostyce sterów strumie-

niowych. Podczas zajęć studenci mieli okazję, by w praktyce 
wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach. Ćwiczenia przepro-
wadzono ze szczególnym naciskiem na poprawne wykony-
wanie pomiarów dostępnymi narzędziami pomiarowymi oraz 
zapis uzyskanych wyników w karcie weryfikacyjnej zgodnie  
z wymaganiami dotyczącymi dokładności zapisu pomierzo-
nych wartości. 

W drugiej części praktyk studenci wraz z pracownikami firmy 
Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. uczestniczyli w weryfikacji i na-
prawie sterów strumieniowych przeznaczonych do regeneracji.  
W tym czasie uczestnicy praktyk mogli zapoznać się z typowy-
mi uszkodzeniami, jakim podlegają tego typu urządzenia oraz 
sposobami ich naprawy. Wszyscy studenci wykazali się dużym 
zaangażowaniem i dobrym, zarówno praktycznym, jak i teore-
tycznym przygotowaniem do odbywanych praktyk.

Firma Rolls-Royce to globalne przedsiębiorstwo zatrudniające 
ponad 50 tysięcy pracowników w 40 krajach. Zajmuje drugie 
miejsce na świecie wśród dostawców silników dla przemysłu 
obronnego oraz jest wiodącym dostawcą silników lotniczych 
dla dużych samolotów cywilnych oraz odrzutowców korpora-
cyjnych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, zdobytym w ciągu 50 
lat produkcji systemów napędowych do statków podwodnych, 
jej znaczenie w przemyśle nuklearnym wciąż rośnie. 
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Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego zakoń-
czy się część prac remontowych, jakie odbywają 
się na terenie kampusu UMG. Do użytku oddana 
zostanie m.in. Aula im. T. Meissnera, która zyskała 
nowy wystrój, natomiast w grudniu 2018 r. ma za-
kończyć się remont mieszkań studenckich. 

Budynek A

Trwa remont pomieszczeń dydaktycznych Wydziału Mecha-
nicznego, wykonywane są także zabezpieczenia przeciwpo-
żarowe w budynku (stolarka drzwiowa EI 30, EI 60, systemy 
oddymiania klatek schodowych). Planowany termin zakończe-
nia prac to wrzesień 2018 r. 

W trakcie realizacji jest również remont i przebudowa sali sto-
łówki i bufetu oraz dofinansowane z dotacji MGMiŻŚ wykona-
nie izolacji ścian fundamentowych – termin realizacji prac to 
październik 2018 r. 

Budynek B

Trwa remont oraz przebudowa pomieszczeń na parterze i na 
poziomie 100 w budynku B – prace mają trwać do w końca 
października 2018 r.

Trwa również II etap prac remontowych na elewacji budynku 
B. Remont dofinansowany jest z Gminy Miasta Gdyni i zakoń-
czy się we wrześniu 2018 r. 

Rozpoczął się remont auli w budynku B – ze względu na zabyt-
kowy charakter auli wykonywane obecnie są prace remonto-
we oraz konserwatorskie, mające przywrócić cechy stylistyczne  
i podnieść reprezentacyjny charakter pomieszczenia. Prace 
obejmują m.in. remont i renowację stolarki okiennej i drzwio-
wej, remont posadzki – w tym położenie parkietu i kamienia, 
prace malarskie, remont instalacji elektrycznej oraz teletech-
nicznej, a także wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
w celu poprawy warunków pracy w auli. Obiekt ma być goto-
wy do końca września 2018 roku. 
 
Budynek C

Trwa remont sanitariatów w budynku C, prace mają zakończyć 
się w październiku 2018 r. 

W trakcie realizacji jest I etap remontu holu przed Rektoratem 
i pomieszczeń przyległych do Rektoratu, przewidywany termin 
zakończenia prac to październik 2018 r. 

Przeprowadzana jest również izolacja ścian fundamentowych, 
realizowana z dotacji MGMiŻŚ. Termin zakończenia tych prac 
to wrzesień 2018 r. 

Remont kampusu UMG

Prace remontowe w obiektach UMG

Wizualizacja prezentująca nowy wystrój Auli. Wystrój Auli przed remontem. Fot. Katarzyna Okońska
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To będzie wieczór pełen wyjątkowych wrażeń.  
Z okazji nadania Uczelni nazwy Uniwersytet Mor-
ski w Gdyni 5 października 2018 roku na Nowej 
Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni odbędzie się 
uroczysta gala dla zaproszonych gości.

W programie gali znajdują się m.in. pokazy artystyczne, wy-
stępy muzyczne, projekcje filmowe, wręczenie nagród za 
wkład w rozwój uczelni oraz specjalne niespodzianki i atrak-
cje dla gości. Wieczór w Teatrze zakończy się uroczystym 
bankietem. 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gala z okazji nadania nowej nazwy Uczelni 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni  

Budynek Wydziału Nawigacyjnego

Prowadzone są prace remontowe instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z węzłem c.o., c.w.u. (koniec prac: wrzesień 
2018 r.), także prace związane z wykonaniem zabezpieczeń 
przeciwpożarowych budynku (stolarka drzwiowa EI 30, EI 60, 
systemy oddymiania klatek schodowych, SAP) - koniec prac: 
wrzesień 2018 r. Natomiast miesiąc później zakończy się re-
mont pomieszczeń dydaktycznych na poz. 100. Trwa również 
remont instalacji elektrycznej, który ma być zrealizowany na 
przełomie 2018 r. i 2019 r. 

Budynek A, B, C

Trwają prace nad wykonaniem sieci okablowania strukturalne-
go, sieci sygnalizacji pożaru, sieci przeciwpożarowej, sieci dla 
potrzeb nagłośnienia oraz kamer CCT wraz z przygotowaniem 
pomieszczeń przeznaczonych na lokalne punkty dystrybucyj-
ne (serwerownie). Prace dobiegną końca na przełomie 2018 
r. i 2019 r. Prace remontowe trwają także w pomieszczeniach 
dydaktycznych na potrzeby wydziałów oraz jednostek uczelni.

SDM 2, 3, 4

W trakcie realizacji są prace remontowe mieszkań studenckich. 
Przewidywany termin ich zakończenia to grudzień 2018 r.

Wizualizacja - nowy wystrój Auli podkreśli jej reprezentacyjny charakter i pozo-
stanie w zgodzie z zabytkowym charakterem pomieszczenia.  

Aula im. T. Meissnera przed rozpoczęciem prac remontowych. Fot. Katarzyna Okońska
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„Nasza Akademia – 
partnerskie zarządzanie Uczelnią”

Pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostali zapro-
szeni przez rektora uczelni prof. dr. hab. inż. Janusza Zaręb-
skiego do udziału w drugiej edycji projektu „Nasza Akademia 

– partnerskie zarządzanie Uczelnią”. Rektor UMG zachęcał 
pracowników uczelni do zgłaszania ich pomysłów, innowacji 
bądź oczekiwań, których realizacja zagwarantuje przewagę 
konkurencyjną Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nad innymi 
uczelniami, wpłynie na jej sukcesy, usprawni pracę i proce-
dury. 

Pracownicy do dnia 31 stycznia 2018 r. mogli zgłaszać swoje 
pomysły na zmiany w obszarach: proces kształcenia, proce-
dury obiegu dokumentów, procedury zarządzania uczelnią, 
badania naukowe i rozwój kadry, obsługa studentów i dok-
torantów, integracja społeczności, poprawa warunków pra-
cy. Dla tych osób, które zgłosiły najciekawsze pomysły, rektor 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przewidział nagrody finan-
sowe. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2018 r. podczas 
uroczystych obchodów Święta Szkoły. 

Pierwsza edycja projektu „Nasza Akademia - partnerskie za-
rządzanie Uczelnią” zaowocowała realizacją jednego z na-
grodzonych pomysłów – „Pakiet Medyczny dla pracowników 
Akademii Morskiej w Gdyni”. Uczelnia dofinansowuje wszyst-
kim pracownikom i ich rodzinom pakiety medyczne „VIP”  
w placówce wyłonionej w drodze postępowania przetargo-
wego (Pol–Med).

Inicjatywy 
sportowo-rekreacyjne

Z inicjatywy rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pracow-
nicy uczelni mogą korzystać również z nieodpłatnych zajęć pi-
lates, które odbywają się  w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni.  
Do dyspozycji pracowników uczelni, decyzją rektora Uniwer-
sytetu Morskiego w Gdyni, jest również pływalnia kryta przy 
al. Jana Pawła II. Osoby chętne mogą także wziąć udział  
w wycieczkach integracyjnych organizowanych przez uczel-
nię dla swoich pracowników. 

Inicjatywy te mają na celu sprawienie, by Uniwersytet Mor-
ski w Gdyni był przyjaznym i cenionym miejscem pracy dla 
wszystkich zatrudnionych tu osób. 

Projekty i programy dla pracowników UMG

Inicjatywy rektora dla uczelni 



58 Akademicki Kurier Morski Nr 02/2018 (59)   |   www.umg.edu.pl

PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

Rektor i Senat Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni 

mają zaszczyt zaprosić na 

inaugurację
roku akademickiego 

2018/2019
która odbędzie się w sobotę 6 października 2018 r. 

o godz. 11:00 w Gdyni na Skwerze Kościuszki. 

Program uroczystości :

	 n  Uroczystość przekazania nowego sztandaru Uczelni

	 n  Hymn państwowy

	 n   Przemówienie inauguracyjne  

JM Rektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego

	 n  Wystąpienia gości

	 n  Ślubowanie oraz immatrykulacja studentów i doktorantów I roku

	 n  „Gadeamus igitur” w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

	 n  Wyprowadzenie sztandaru i zakończenie uroczystości

Po uroczystościach JM Rektor zaprasza na poczęstunek. 

Uroczysta msza św. w intencji pracowników, studentów i absolwentów 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wraz z poświęceniem nowego sztandaru 
odbędzie się w kościele oo. redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2, 

w sobotę 6 października 2018 r. o godz. 9:00. 






