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Organizatorami 15. Zgromadzenia Plenarnego
KRASP by∏y trzy trójmiejskie uczelnie: UG,
Akademia Morska oraz AWFiS w Gdaƒsku. 

Obradowano na temat roli uczelni 
w gospodarce, wspó∏pracy mi´dzynarodowej 
i standardach nauczania. GoÊçmi KRASP byli m.in.:
Stefan Jurga, Olaf Gajl, Krzysztof Jan Kurzyd∏owski
– podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wy˝szego oraz Teresa Lubiƒska 
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jerzy
B∏a˝ejowski – przewodniczàcy Rady G∏ównej
Szkolnictwa Wy˝szego, Andrzej Dakowski (Polsko-
Amerykaƒska Komisja Fulbrighta), Dominik
Kowalski (Krajowa Reprezentacja Doktorantów),
Janusz Lipkowski (Polska Akademia Nauk), Jan
Sadlak (UNESCO – EUROPEAN CENTRE FOR HIGHER

EDUCATION). 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkó∏

Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem
rektorów polskich szkó∏ wy˝szych posiadajàcych
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

doktora lub uprawnienia równorz´dne. Zadaniem
KRASP jest reprezentowanie interesu szkolnictwa
wy˝szego i nauki, a tak˝e wspólnych interesów na
zewnàtrz szkó∏ wy˝szych. 

Obecnie Konferencj´ Rektorów Akademickich
Szkó∏ Polskich tworzà rektorzy 104 szkó∏
wy˝szych, ponadto trzy uczelnie oraz Konferencja
Rektorów Paƒstwowych Szkó∏ Zawodowych majà
status stowarzyszonych. Przewodniczàcym KRASP
jest prof. dr hab. in˝. Tadeusz Luty, rektor
Politechniki Wroc∏awskiej. Wiceprzewodniczàcy
KRASP to: prof. dr hab. Tomasz Borecki, rektor
Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie oraz prof. dr hab. Karol Musio∏,
rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Honorowym
przewodniczàcym jest prof. dr hab. Franciszek
Ziejka z Uniwersytetu Jagielloƒskiego (rektor 
w latach 1999-2005), sekretarzem generalnym
KRASP jest prof. nzw. dr hab. Andrzej KraÊniewski
z Politechniki Warszawskiej.

■

KRASP na „Darze M∏odzie˝y”

Uczestnicy KRASP podczas rejsu na „Darze M∏odzie˝y” po Zatoce Gdaƒskiej.

Ponad 120 rektorów z ca∏ej Polski goÊci∏ 13 maja br. Wydzia∏ Nawigacyjny AM. 
Odby∏a si´ tam sesja robocza, kontynuowana nast´pnie na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y”. 

W trakcie rejsu po Zatoce Gdaƒskiej rektorzy zapoznawali si´ z praktycznym kszta∏ceniem
studentów specjalnoÊci morskich, a w saloniku kapitaƒskim pracowali w zespo∏ach
tematycznych. WczeÊniej – 11 i 12 maja – obradowali na Uniwersytecie Gdaƒskim 

oraz w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaƒsku.



■ 8.12.2005 – uroczyste obchody uczelnianego
Âwi´ta; podniesienie bandery, msza Êw.
koncelebrowana przez arcybiskupa Tadeusza
Goc∏owskiego, poÊwi´cenie przez Jego
Ekscelencj´ Kaplicy Morskiej, obiad z g´sià.

■ 15.12.2005 – podpisanie umowy 
o wspó∏pracy z Kaszubsko-Pomorskà Szko∏à
Wy˝szà w Wejherowie

■ 21.12.2005 – udzia∏ w spotkaniu
noworocznym ministra transportu 
i budownictwa Jerzego Polaczka

■ 17-20.01.2006 – udzia∏ w
mi´dzynarodowych Targach Edukacyjnych 
w Oslo

■ 27.01.2006 – udzia∏ w uroczystoÊciach 
60-lecia DALMOR-u.

■ 24.02.2006 – uczestnictwo w spotkaniu
Êrodowiska biznesowego i naukowego
województwa pomorskiego z premierem
Kazimierzem Marcinkiewiczem w Dworze
Artusa w Gdaƒsku

■ 25.02.2006 – Wielki Bal Morski
■ 27-28.02.2006 – certyfikacja STCW 

przez Komisj´ Ministerstwa Transportu 
i Budownictwa

■ 3.03.2006 – udzia∏ w uroczystoÊci rozdania
nagród „Rejs Roku” 2005

■ 3.03.2006 – uroczystoÊç rozdania pierwszych
dyplomów magisterskich podwójnych 
polsko-niemieckich w specjalnoÊci: 
in˝ynieria eksploatacji instalacji z udzia∏em
delegacji z Hochschule Bremerhaven 
pod przewodnictwem rektora prof. Josefa
Stockemera

■ 13-18.03.2006 – wyjazd do Angoli w celu
przygotowania kontraktu na budow´ NAMIBE
FISHERY ACADEMY

■ 23.03.2006 – udzia∏ w zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Komisji
Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”

■ 6-13.04.2006 – wizyta delegacji 
z Ministerstwa Rybo∏ówstwa Angoli pod
przewodnictwem wiceminister Victorii 
de Barros Neto
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Z KALENDARZA REKTORA

PoÊwi´cenie dzwonu przekazanego Akademii Morskiej w Gdyni
przez Stowarzyszenie Kapitanów ˚eglugi Wielkiej – 8.12.2005

Na zdj. Abp Tadeusz Goc∏owski.

3

Rektor AM 
prof. J. Lisowski 
wr´cza pamiàtkowe
logo uczelni Victorii 
de Barros Neto

☛



■ 6.04.2006 – wizyta w
Akademii Morskiej ministra
transportu i budownictwa
Jerzego Polaczka oraz
wojewody pomorskiego
Piotra O∏awskiego

■ 24.04.2006 – podpisanie
listu intencyjnego 
o wspó∏pracy ze starostwem
miasta Tczewa

■ 13.05.2006 – Konferencja
Rektorów Akademickich Szkó∏
Polskich w Akademii
Morskiej w Gdyni oraz rejs
statkiem „Dar M∏odzie˝y”
(patrz s. 2)

■ 15.05.2006 – otwarcie
Planetarium (patrz s. 9)

■ 18.05.2006 – mi´dzynarodowa konferencja
EUCEN (patrz s. 6)

■ 25.05.2006 – odebranie tytu∏u Honorowego
Obywatela Miasta Tczewa

■ 29.05.2006 – wizyta m/s „State of Maine” –
statku szkolnego Akademii Morskiej w Maine
(USA)

■ 1.06.2006 – podpisanie umowy 
o wspó∏pracy z armatorem niemieckim
REEDEREI NSB

■ 2.06.2006 – udzia∏ w ceremonii rozdania
dyplomów magisterskich podwójnych
niemiecko-polskich w Hochschule
Bremerhaven

■ 13.06.2006 – uroczyste posiedzenie Senatu
Akademii Morskiej w Gdyni oraz Biesiada
Morska

■
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GoÊcie Balu Morskiego 2006Otwarcie kaplicy uczelnianej

Minister J. Polaczek i senator D. Arciszewska-Mielewczyk w klubie „Bukszpryt” 

☛
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Najistotniejsze zmiany:
W rozdz. II „Organizacja uczelni”, w § 24

przyj´to rozwiàzanie, ˝e kierownikiem katedry
mo˝e zostaç osoba posiadajàca tytu∏ naukowy
profesora, zatrudniona w pe∏nym wymiarze czasu
pracy w Akademii Morskiej (jako podstawowym
miejscu pracy).

Na podstawie § 40 Statutu Senat mo˝e powo∏aç
konwent, którego zadaniem by∏oby wspieranie 
i promowanie rozwoju AM, celem efektywnego
dostosowania jej potencja∏u naukowo-
badawczego i dydaktycznego do potrzeb
miasta, regionu i kraju oraz jego
optymalnego wykorzystania na rzecz
rozwoju sektora morskiego. W sk∏ad
konwentu mogà wchodziç: prezydent
Gdyni, marsza∏ek województwa
pomorskiego, przedstawiciel ministra
ds. gospodarki morskiej, dyrektor Urz´du
Morskiego itp.

W § 43 ustalono, ˝e w sk∏ad Rady Wydzia∏u
wchodzà: w liczbie ponad 50% jej sk∏adu
nauczyciele akademiccy z tytu∏em naukowym 
lub stopniem naukowym dr. hab., do 25 proc. –
wybrani pozostali nauczyciele akademiccy, 
do 20 proc. – wybrani przedstawiciele studentów,
i 5 proc. – wybrani pracownicy nie b´dàcy
nauczycielami akademickimi. Wyjàtek przyj´to
dla Wydzia∏ów Nawigacyjnego i Mechanicznego,
gdzie 20 proc. sk∏adu Rady stanowià osoby
zatrudnione na stanowisku profesora Akademii
Morskiej, posiadajàce stopieƒ naukowy doktora 
i najwy˝szy dyplom morski.

W § 59 istotne novum: wyboru rektora 
i prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów AM,
a w § 76 wprowadzono 4-letnie kadencje.

Wiele kontrowersji budzi∏ § 83. W rezultacie
szeregu dyskusji ustalono, ˝e zatrudnienie na
stanowisku asystenta osoby nie majàcej stopnia
naukowego doktora nie powinno przekraczaç 
8 lat; wyjàtkowo mo˝na przed∏u˝yç zatrudnienie
na tym stanowisku do 9 lat, je˝eli osoba ta
uzyska∏a pozytywnà ocen´ promotora 
o zaawansowaniu pracy nad rozprawà doktorskà.

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby
nie majàcej stopnia naukowego doktora

habilitowanego nie powinno przekraczaç
8 lat; wyjàtkowo mo˝na przed∏u˝yç
zatrudnienie na tym stanowisku do 10
lat, je˝eli osoba ta wyka˝e
zaawansowanie rozprawy habilitacyjnej.

Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 
i ust. 2, ulega zawieszeniu na czas trwania

urlopu macierzyƒskiego i wychowawczego,
urlopu dla poratowania zdrowia, na czas trwania
s∏u˝by wojskowej oraz pracy na statkach morskich
w ramach urlopu bezp∏atnego, podejmowanej 
w celu podwy˝szenia kwalifikacji zawodowych.

W dziale VII (administracja i gospodarka)
okreÊlono wzajemne kompetencje rektora 
i kanclerza AM i odpowiedzialnoÊç kanclerza za
gospodarowanie mieniem uczelni.

MS

STATUT 
AKADEMII 
MORSKIEJ

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wy˝szym” z 27.07.2005 r. zobowiàza∏a uczelnie wy˝sze
do opracowania nowych statutów. Senat Akademii Morskiej powo∏a∏ komisj´, 

której przewodniczàcym zosta∏ prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski. Prace ruszy∏y pod koniec
listopada, po otrzymaniu projektu statutu wzorcowego, przygotowanego przez Fundacj´
Rektorów Polskich. Przede wszystkim w ramy okreÊlone ustawà nale˝a∏o wpisaç specyfik´

zwiàzanà z funkcjonowaniem Akademii Morskiej i to zarówno pod kàtem wymogów
teraêniejszoÊci, jak i przede wszystkim przysz∏oÊci uczelni. Projekt zosta∏ uchwalony 

przez Senat AM pod koniec marca 2006.
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Stowarzyszenie zrzesza ponad 220 uczelni 
z krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej i dzia∏a
na rzecz promocji i rozwoju uniwersyteckiego
kszta∏cenia ustawicznego. 

Konferencja poÊwi´cona by∏a g∏ównie
zarzàdzaniu kszta∏ceniem ustawicznym 
w uczelniach oraz projektom finansowanym 
z funduszy UE, obejmujàcym ró˝ne aspekty
rozwoju kszta∏cenia ustawicznego. 

W konferencji wzi´∏o udzia∏ ok. 90 uczestników
z 15 krajów Europy i Azji, reprezentujàcych
uczelnie, uniwersyteckie oÊrodki kszta∏cenia
ustawicznego, jak i instytucje pozarzàdowe
promujàce kszta∏cenie ustawiczne. WÊród
uczestników by∏o 11 rektorów i prorektorów
uniwersytetów z Austrii, Francji, Hiszpanii,
Szwajcarii i W∏och, a tak˝e przedstawiciel
Dyrektoriatu Edukacji i Kultury Komisji
Europejskiej Friedrich Wittib. 

Formu∏a konferencji stowarzyszenia EUCEN
polega na po∏o˝eniu nacisku na bezpoÊrednià
wymian´ myÊli w grupach uczestników
zainteresowanych szczegó∏owymi tematami. Stàd
niewielka liczba referatów plenarnych 
i przeniesienie dyskusji na zaj´cia warsztatowe 
w zakresie tematycznym nawiàzujàcym do myÊli
przewodniej konferencji. Tym razem myÊl
przewodnia brzmia∏a: „Uczelnie dla regionu –
kszta∏cenie ustawiczne w spo∏eczeƒstwie opartym
na wiedzy”. 

W ramach konferencji odby∏y si´ 3 sesje
plenarne, na których wyg∏oszono 6 referatów
oraz 10 spotkaƒ warsztatowych. 4 spoÊród nich

poÊwi´cone by∏y analizie realizacji projektów
europejskich koordynowanych przez EUCEN.
Obecnie stowarzyszenie realizuje wspólnie 
z uczelniami partnerskimi cztery projekty 
o zasadniczym znaczeniu dla integracji dzia∏aƒ na
rzecz kszta∏cenia ustawicznego w krajach
cz∏onkowskich UE. 

Odby∏o si´ tak˝e walne zgromadzenie cz∏onków
EUCEN, podczas którego wybrano nowego
prezydenta stowarzyszenia. Funkcj´ t´ objà∏ 
z wyboru zgromadzenia prof. Michel Feutrie 
z Francji. Odby∏y si´ te˝ wybory uzupe∏niajàce do
Komitetu Sterujàcego EUCEN. Nale˝y nadmieniç,
˝e w dziewi´cioosobowym Komitecie Sterujàcym
zasiada przedstawiciel Akademii Morskiej 
w Gdyni. 

Polski akcent konferencji to prezentacja
narodowej strategii rozwoju kszta∏cenia
ustawicznego do roku 2010 (przedstawiciel
Ministerstwa Edukacji) oraz referat dr Alicji Jurgiel
z Uniwersytetu Gdaƒskiego na temat funkcji
nauczyciela i wyk∏adowcy w pojmowaniu postaw
obywatelskich (oryginalny tytu∏: „From teaching
to learning. Adult educator as being creator of
citizenship?”). 

Oceniajàc przebieg konferencji, nie sposób nie
zauwa˝yç znikomego zainteresowania centralnych
i regionalnych instytucji zarzàdzajàcych edukacjà
zagadnieniami b´dàcymi przedmiotem
konferencji, choç sà one kluczowe choçby dla
licznego kr´gu osób poszukujàcych pracy. 

dr in˝. Zbigniew WiÊniewski 

XXXI Konferencja 

EUCEN
W dniach 18-20 maja 2006 r. w Akademii Morskiej w Gdyni 

odby∏a si´ XXXI Mi´dzynarodowa Konferencja EUCEN 
(European Universities Continuous Education Network)
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■ XXXI Mi´dzynarodowa Konferencja EUCEN 
– ogólnouczelniana konferencja dotyczàca
kszta∏cenia ustawicznego 
– Gdynia, 18-20 maja 2006 r.

Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa: 
■ XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk 

o ˚ywnoÊci Polskiej Akademii Nauk 
pt. „Doskonalenie jakoÊci ˝ywnoÊci i ˝ywienia
w perspektywie potrzeb konsumenta XXI w.”
– Gdynia, 26-27 wrzeÊnia 2006 roku

■ Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Przedsi´biorstwo oparte na wiedzy –
uwarunkowania rozwoju przedsi´biorczoÊci” –
Jurata, 7-9 czerwca 2006 roku.

■ Mi´dzynarodowa Konferencja Logistyczna
„Logistyka w gospodarce globalnej –
wyzwania i trendy” 23-26 wrzeÊnia 2006, 
rejs promem „Scandinavia” na trasie
Gdaƒsk–Nynashamn–Gdaƒsk.

Wydzia∏ Elektryczny:
■ „MIXDES 2006” International Conference

MIXED Design of Integrated Circuits and
Systems – Gdynia, 22-24 czerwca 2006

■ Seminarium krajowe przy wspó∏pracy z PAN
„Zastosowanie metod sztucznej inteligencji 
do sterowania statkiem” – marzec 2006 
– Katedra Automatyki Okr´towej

Wydzia∏ Nawigacyjny:
■ Konferencja krajowa „Zmiany klimatyczne 

w Arktyce i Antarktyce w ostatnim
pi´çdziesi´cioleciu XX wieku i ich implikacje
Êrodowiskowe” (maj 2006) – Katedra
Meteorologii i Oceanografii Nautycznej 
przy wspó∏udziale Komisji Meteorologii 
i Klimatologii Polarnej Komitetu Badaƒ
Polarnych PAN oraz Polskiego Komitetu
Narodowego ds. Wspó∏pracy 
z Mi´dzynarodowym Programem „Zmiany
Globalne Geosfery i Biosfery (Global Change)

■ Seminarium krajowe „Strategie rozwoju
ma∏ych portów i ich wp∏yw na rozwój
regionalny w Polsce” (czerwiec 2006) 
– Katedra Eksploatacji Portów

■ Konferencja krajowa „Kierunki zmian systemu
zarzàdzania i finansowania infrastruktury
transportu w Polsce w perspektywie 
do 2025 r.” (grudzieƒ 2006) – Katedra
Eksploatacji Portów

■ Seminarium mi´dzynarodowe „Summer Safety
and Reliability Seminar” (czerwiec 2006) –
prof. K. Ko∏owrocki (Katedra Matematyki)

■ Mi´dzynarodowe Seminarium „Poszukiwanie 
i Ratownictwo” (jesieƒ 2006) – Wydzia∏
Nawigacyjny

■

Konferencje i seminaria organizowane 
przez poszczególne wydzia∏y 

Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2006
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P∏ynàç „Darem M∏odzie˝y” to ju˝ nie tylko
marzenie 

Parlament Studentów Akademii Morskiej w Gdyni
we wspó∏pracy z Samorzàdem Studenckim Akademii
Rolniczej w Poznaniu zorganizowa∏ w po∏owie maja
mi´dzynarodowà konferencj´ pt. „Bàdê na topie,
horyzont stanie si´ o wiele szerszy – morze jako okno
na Êwiat oraz droga do rozwoju i integracji”.
Konferencja ta by∏a tym bardziej atrakcyjna, 
i˝ przyj´∏a form´ tygodniowego rejsu na s/v „Dar
M∏odzie˝y”. Uczestnikami by∏o 90 studentów 
z polskich uczelni wy˝szych, cz∏onków Parlamentu
Studentów RP oraz 15 studentów z zagranicznych
organizacji studenckich, w tym z Bia∏orusi, Ukrainy,
Azerbejd˝anu i Austrii. GoÊciliÊmy równie˝ 20
profesorów – wyk∏adowców z ca∏ej Polski, którzy
prowadzili wyk∏ady z ró˝nych dziedzin naukowych.

My równie˝ byliÊmy autorami i wykonawcami
warsztatów poÊwi´conych problematyce komunikacji
interpersonalnej. 

Portem docelowym by∏o Oslo, do którego
dop∏yn´liÊmy (majàc ca∏y czas wiatr w dziób)
podziwiajàc tamtejszy krajobraz i robiàc setki zdj´ç
przepi´knych fiordów. MieliÊmy okazj´ zwiedziç
stolic´ Norwegii zarówno w dzieƒ, jak i w nocy. Du˝e
wra˝enie wywar∏y na nas dywany kwitnàcych
tulipanów i ˝onkili w Êrodku miasta oraz skocznia
narciarska Holmenkollen. To tam Adam Ma∏ysz
wygrywa∏ swój pierwszy konkurs ponad 10 lat temu.
Niezapomnianym prze˝yciem by∏a Êwietnie
zorganizowana wycieczka szalupami ratunkowymi do
Muzeum Morskiego. Nasz pobyt w Oslo pokry∏ si´ 
z Norweskim Âwi´tem Narodowym (Niepodleg∏oÊci),
co pozwoli∏o nam poznaç odrobin´ historii „paƒstwa
wikingów” i zobaczyç ich bardzo charakterystyczne,
pi´knie zdobione stroje narodowe. Czas sp´dzony
przy kei urozmaici∏a nam swojà wizytà i opowieÊciami
polsko-norweskimi pani konsul Danuta Szostek.
Jednym z najmilszych goÊci by∏ ambasador RP 
w Norwegii prof. Ryszard Czarny, który objà∏ nad
konferencjà honorowy patronat (wraz z rektorem
Akademii Morskiej w Gdyni prof. Józefem
Lisowskim). Ogromnà radoÊç sprawi∏y nam
odwiedziny bardzo licznej grupy Polonii. 

Chwile sp´dzone na morzu up∏ywa∏y mi´dzy
wyk∏adami a prawdziwymi czynnoÊciami marynarzy,
takimi jak: wspinanie na wanty (olinowanie masztu),
odbywanie wacht (tak˝e kuchennych) czy s∏ynne
„glancowanie mosiàdzów”. Przeci´tny student –
uczestnik naszej konferencji – wzbogaci∏ swoje
s∏ownictwo o: topy, bukszpryty, wanty i inne,
nieznane wczeÊniej, zwroty. 

Natalia Salmonowicz 
Sekretarz Parlamentu Studentów Akademii

Morskiej w Gdyni 

„DAR M¸ODZIE˚Y”
˚aglowiec, koƒczàcy w∏aÊnie 24 lata, wiosnà przeszed∏ nie tylko wymagane co 5 lat odnowienie

klasy, ale tak˝e modernizacj´. Wyposa˝ony zosta∏ w nowy mostek i nowy sprz´t nawigacyjny
(radary, map´ elektronicznà, sond´, log, itp.), podobnie jak nawigacyjne pomieszczenia dla

studentów (do dyspozycji jest 8 sto∏ów nawigacyjnych). Sam mostek i pok∏ad wokó∏ otrzyma∏
nowy wystrój: mosi´˝ne relingi, drewno mahoniowe. Cz´Êç stalowych lin wymieniono na stal

nierdzewnà (docelowo – wszystkie). Prace sfinansowane zosta∏y z funduszy przyznanych 
w ostatnich 4 latach Dzia∏owi Armatorskiemu AM, cz´Êç Êrodków ˝aglowiec sam wypracowa∏,

zarabiajàc podczas rejsów. Anten´ satelitarnà do odbioru tv zafundowa∏o Towarzystwo
Przyjació∏ „Daru M∏odzie˝y” z Bremerhaven. 



3 4 •  A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

9C Z E R W I E C 2 0 0 6

Pomys∏ stworzenia laboratorium astronawigacji
powsta∏ w latach 60. Aparatur´ ZKP-1 (produkcji
Carl Zeiss Jena) zakupi∏a w 1969 r. Wy˝sza Szko∏a
Morska. Inicjatorami byli: kpt. ˝. w. Miros∏aw
Jurdziƒski – wyk∏adowca astronawigacji oraz 
dr Andrzej Lisicki i kpt. ˝. w. Bohdan Borowski –
kierownicy Zespo∏u Nautyki Wydzia∏u
Nawigacyjnego. Wobec braku w∏aÊciwego
pomieszczenia, w 1971 r. Zespó∏ Nautyki
zdecydowa∏ o prowizorycznej instalacji aparatury 
w auli budynku przy al. Zjednoczenia. P∏óciennà
kopu∏´ o Êrednicy 6 m (imitacja nieba) na
metalowym stela˝u, pod∏àczenia elektryczne oraz
drewnianà os∏on´ aparatury wykonali w czynie
spo∏ecznym pracownicy Wydzia∏u Nawigacyjnego.
JednoczeÊnie powo∏ano w ramach Zespo∏u Nautyki
pracowni´ symulacji sfery niebieskiej –
Planetarium, której kierownikiem zosta∏ dr A.
Lisicki. Dzia∏ajàcy ciàgle Spo∏eczny Komitet Budowy
(doc. kpt. ˝. w. B. Borowski, in˝. J. Banaszak, doc.
dr A. Lisicki, doc. dr W. Adamkiewicz, F. Wierzbicki,
in˝. A. St´piƒska, doc. dr kpt. ˝. w. D. Duda, 
doc. in˝. Z. Bendyk) prowadzi∏ prace
przygotowawcze do budowy odr´bnego budynku –
planetarium. Planetarium im. A. Ledóchowskiego
oddano do u˝ytku 14.10.1979 r. Jest to oddzielna
bry∏a architektoniczna w miejscu dawnego
warsztatu Akademickiego Klubu Morskiego,
przylegajàca do budynku Wydzia∏u Nawigacyjnego
od strony basenu ˚eglarskiego. 

W sk∏ad Planetarium wchodzà: na parterze: hol
– poczekalnia z szatnià, 2 toalety i wentylatornia
(pod kopu∏à) i na pi´trze: wykonana z ˝elbetu
kopu∏a o Êrednicy 8 m z miejscami siedzàcymi dla
50 osób wyposa˝ona w 2 wyjÊcia oraz sala
çwiczeniowa dla 30 osób i pokój dla pracowników
obs∏ugi. Na obrze˝u kopu∏y naniesiono panoram´
Zatoki Gdaƒskiej (widok,  jaki mo˝na obserwowaç
ze statku na Êrodku Zatoki). Pozwala to na
powiàzanie symulacji obrazu nieba w planetarium
z rzeczywistoÊcià. Wystrój holu stanowi gablota 
z replikami dawnych instrumentów nawigacyjnych
i wmurowana tablica pamiàtkowa poÊwi´cona
patronowi Planetarium Antoniemu
Ledóchowskiemu. 

W sk∏ad urzàdzeƒ wchodzi: 36 rzutników nieba
w kuli projektora g∏ównego (obrazy 4850 gwiazd
od 0 do 5 wielkoÊci gwiazdowej – czyli wszystkie
widoczne okiem nieuzbrojonym), 6 rzutników kó∏
wielkich (lub ich cz´Êci): po∏udnik lokalny, równik
niebieski, ekliptyka, horyzont, ko∏o godzinne,
ko∏o wierzcho∏kowe, rzutnik skali kàtów
godzinnych i pó∏nocnego bieguna nieba, rzutnik
Drogi Mlecznej, rzutnik SSZ (sztucznego satelity
Ziemi, z ruchem prostym i wstecznym), rzutnik
przezroczy - rysunki 38 gwiazdozbiorów, rzutniki:
S∏oƒca i przeciws∏oƒca, Ksi´˝yca (z mo˝liwoÊcià
pokazania fazy), 5 planet (Merkury, Wenus, Mars,
Jowisz i Saturn), punktu Barana (Aries -Y). 

MS

PLANETARIUM 
TAK˚E DLA MIASTA

Planetarium Akademii Morskiej od 15 maja br. s∏u˝y tak˝e mieszkaƒcom Gdyni 
i turystom, gdy˝ wyposa˝enie umo˝liwia organizowanie popularnych seansów 

dla mi∏oÊników astronomii w ka˝dym wieku. 

Uroczyste otwarcie Planetarium, wspó∏finansowanego 
przez Akademi´ Morskà i Urzàd Miasta Gdyni. 

Na zdj´ciu rektor prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski 
i prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek.
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Przysi´ga wojskowa
podchorà˝ych

Przy „Darze M∏odzie˝y” na molo Po∏udniowym,
22 maja br., 440 studentów I roku AM (wÊród
nich 32 studentki) z∏o˝y∏o uroczystà przysi´g´.
Meldunek o rozpocz´ciu uroczystoÊci  przyjà∏ od
kmdr. Ryszarda Kubiszyna kierownik Studium
Wojskowego AM kmdr Tadeusz Kaczorowski. 
W asyÊcie Kompanii Honorowej Marynarki
Wojennej, po podniesieniu flagi paƒstwowej 
i odegraniu przez Orkiestr´ Reprezentacyjnà
Marynarki Wojennej hymnu narodowego,

podchorà˝owie z∏o˝yli przysi´g´. Do sztandaru
podeszli wyró˝nieni studenci: Artur Szulczewski,
Wojciech Michalski, Wojciech ˚ak i Tomasz
Elbertowski, rot´ odbiera∏ kierownik Studium. 
Po wystàpieniach oficjalnych goÊci w imieniu
podchorà˝ych przemawia∏a Marta Choczyƒska,
nast´pnie odby∏a si´ defilada pododdzia∏ów. 
Na zakoƒczenie uroczystoÊci podzi´kowania od
rektora AM wr´czono na „Darze M∏odzie˝y”
rodzicom wyró˝nionych podchorà˝ych. 
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„State of Maine”
W GDYNI

„State of Maine” zacumowa∏ o godz. 8.00 przy
nabrze˝u Francuskim w pobli˝u Dworca
Morskiego. Na pok∏adzie by∏o 250 studentów 
II i IV roku oraz 50 cz∏onków za∏ogi (16 maja 
w Bercelonie za∏oga zosta∏a powi´kszona 

o 2 kadetów – studentów III roku Wydzia∏u
Nawigacyjnego naszej uczelni, Marcina
˚yczkowskiego i Rados∏awa Walczaka). 

O godz. 18.00 „State of Maine” udost´pniony
zosta∏ zwiedzajàcym, po czym na pok∏adzie odby∏
si´ bankiet. Nast´pnego dnia realizowany by∏
m.in. wspólny program badawczy z udzia∏em 
2 studentów z Gdyni, 2 z Maine, 2 z Odessy 
i 2 z Wismaru, finansowany przez Nippon
Fundation, a dotyczàcy zagadnieƒ manewrowania
statkami. Prowadzone by∏y zaj´cia na
symulatorach na „Horyzoncie II” oraz w OÊrodku
Badawczo-Szkoleniowym Manewrowania
Statkami w I∏awie-Kamionce. W trakcie
trzydniowego pobytu za∏oga amerykaƒskiego
statku zwiedzi∏a Gdyni´, Gdaƒsk, Malbork oraz
I∏aw´. Wieczorami studenci z Maine i z Gdyni
integrowali si´ w klubie „Bukszpryt”.

dr in˝. kpt. ˝.w. Bogumi∏ ¸àczyƒski

Od 29 maja do 1 czerwca goÊci∏ w Gdyni statek szkolny Maine Maritime Academy. 
Przyby∏ na zaproszenie Akademii Morskiej, w ramach wspó∏pracy 
Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Wy˝szych Uczelni Morskich 

(IAMU – International Association of Maritime Universities). 
W 2008 „Dar M∏odzie˝y” b´dzie rewizytowa∏ amerykaƒskà uczelni´.

Dane techniczne
D∏ugoÊç  152,35m
SzerokoÊç 21,95 m
WypornoÊç 16590,7 Mt
NoÊnoÊç 7144,5 Mt
Tona˝ brutto 12542 t
Tona˝ netto 3762 t
Zanurzenie 8,53 m
Air draft 37,49 m
Silnik g∏ówny MAK 601C 7885 HP  5880 kW
Pr´dkoÊç maksymalna 16,0 w´z∏ów
Rok budowy 1990
Stocznia Bethship, Sparrows Pt. MD
Sygna∏ rozpoznawczy WCAH
IMO nr 8835217
ABS nr 9003998
USCG nr CG029703



■ Poznaƒ 3-5 marca 2006 – X Targi Edukacyjne
44 tysiàce odwiedzajàcych, 
252 wystawców, w tym 47 uczelni wy˝szych

■ Toruƒ 7-8 marca 2006 – Targi Ofert Edukacji
Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA 2006
kilkanaÊcie tysi´cy zwiedzajàcych,
18 szkó∏ wy˝szych

■ Gdaƒsk 20-22 marca 2006 – Targi Akademia 2006
18 tysi´cy zwiedzajàcych,
75 stoisk informacyjnych, 
w tym 40 szkó∏ wy˝szych

Biuro Karier Studenckich z pomocà Parlamentu
Studenckiego zorganizowa∏o Dni Otwarte uczelni,
które odby∏y si´ 12 kwietnia 2006 r. Studenci
poszczególnych wydzia∏ów s∏u˝yli pomocà:
odpowiadali na pytania zainteresowanych osób,
opowiadali o nauce w Akademii, oprowadzali po
swoich wydzia∏ach, aby przedstawiç przysz∏ym
potencjalnym studentom otoczenie, w jakim
b´dà si´ poruszali. Oprócz tego udost´pniali
materia∏y informacyjne: informatory, ulotki 
o wydzia∏ach i p∏yty z prezentacjà uczelni.

13 kwietnia 2006 r. odby∏y si´ na terenie
Akademii Morskiej Targi Pracy „Rejs do kariery”.
W tym roku goÊciliÊmy 16 wystawców z bogatà
ofertà pracy, sta˝y i praktyk. Niestety studenci
poczuli magi´ Êwiàt  wielkanocnych i nie
skorzystali z mo˝liwoÊci uczestniczenia w targach;
frekwencja by∏a niska. Wystawcy jednak byli
zadowoleni, bo mimo niewielu zainteresowanych,
mogli poÊwi´ciç im wi´cej uwagi, a tym samym
zwiedzajàcy mia∏ mo˝liwoÊç lepszego kontaktu 
z potencjalnym pracodawcà.

■
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Biuro Karier Studenckich reprezentowa∏o Akademi´ Morskà na Targach Edukacyjnych 
w Poznaniu, Toruniu i Gdaƒsku.

Biuro Karier Studenckich
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■ 1. Naukowe Ko∏o Programowalnych
Uk∏adów Sterowania
WE Katedra Automatyki Okr´towej, 
opiekun dr in˝. Krzysztof Kamiƒski
tel. 242, 471

■ 2. Naukowe Ko∏o „Studium Systemów
Map Elektronicznych ECDIS”
WN Katedra Nawigacji, 
opiekun mgr in˝. Przemys∏aw Dziula
tel. 115, 136

■ 3. Naukowe Ko∏o „Nawigator”
WPiT Katedra Nawigacji, 
opiekun kpt. ˝. w. Marek Czapczyk
tel. 128,136

■ 4. Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa
WPiT Katedra Org. i Us∏ug Turystystyczno-
Hotelarskich
opiekun mgr Katarzyna Mysiak
tel. 402

■ 5. Naukowe Ko∏o JakoÊci „Quality Team”
WPiT Katedra Towaroznawstwa 
i ¸adunkoznawstwa,
opiekun mgr in˝. Marcin Pig∏owski
tel. 295

■ 6. Naukowe Ko∏o „Grupa M∏odych
Mened˝erów”
WPiT Katedra Zarzàdzania,
opiekun mgr Anna Trzaskowska-Bogusz
tel. 572

■ 7. Naukowe Ko∏o Integracji Europejskiej
WPiT Katedra Nauk Humanistycznych,
opiekun dr Agata Cichocka
tel. 506, 250,

■ 8. Ko∏o Fotografii Studentów AM
WE, opiekun dr in˝. Piotr Bojarski
tel. 407

■ 9. Naukowe Ko∏o ˚ywienia Cz∏owieka
WPiT Katedra Technologii i Organizacji
˚ywienia,
opiekun dr Rafa∏ Nazarewicz
tel. 671

■ 10. Naukowe Ko∏o Badaƒ Podwodnych
„SeaQuest”
WN Katedra Nawigacji,
opiekun dr in˝. Grzegorz Rutkowski
tel. 115, 136

■ 11. Naukowe Ko∏o Chemiczne
WPiT Katedra Chemii,
opiekun dr Magdalena Bogalecka
tel. 591, 548

■ 12. Naukowe Ko∏o Stowarzyszenia
Elektryków
WE Katedra Elektroenergetyki,
opiekun dr in˝. Boles∏aw Dudojç
tel. 363, 390, 440

■ 13. Naukowe Ko∏o Radioelektroniki
WE Katedra Radioelektroniki,
opiekun dr in˝. Krzysztof Januszewski
tel. 407, 467

■ 14. Naukowe Ko∏o Finansów „Hossa”
WPiT, opiekun mgr Krzysztof Tarnowski
tel. 672, 603

■ 15. Naukowe Ko∏o „Nautica”
WM, opiekun mgr in˝. W∏odzimierz Koƒczewicz
tel. 564, 432

Ko∏a Naukowe AM



NKBP „SeaQuest” wspó∏pracuje ze studentami,
pracownikami oraz ko∏ami naukowymi Akademii
Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Gdaƒskiego,
Politechniki Gdaƒskiej, Akademii Marynarki
Wojennej, Akademii Medycznej, Morskiego
Instytutu Rybackiego, Urz´du Morskiego w
Gdyni, Muzeum Archeologii Podwodnej w
Gdaƒsku, Zak∏adu Hiperbarii IMMiT, Komisjà
Dzia∏alnoÊci Podwodnej PTTK, Towarzystwem
Przyjació∏ Nauk, Morskà S∏u˝bà Ratownictwa
Morskiego SAR oraz OÊrodkiem Szkolenia
Zawodowego Gospodarki Morskiej Centrum
Szkolenia Nurków Zawodowych w Gdyni.
Wspó∏praca z innymi oÊrodkami umo˝liwia nam
organizowanie szkoleƒ na wszystkie stopnie
p∏etwonurka, nurka zawodowego oraz kursy
specjalistyczne w zakresie dzia∏alnoÊci cz∏owieka
pod wodà (np. fotografia podwodna, film
podwodny, nurkowania wrakowe, jaskiniowe,
eksploatacja podwodnych z∏ó˝ ropy naftowej i

gazu, ochrona Êrodowiska morskiego, nawigacja
podwodna i pozycjonowanie oraz nowoÊç, czyli
hokej grany pod wodà). 

Nasze Ko∏o prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç
naukowà, tworzy i uczestniczy w projektach
badawczych, organizuje seminaria naukowe,
sprawuje opiek´ nad pokoleniem m∏odych
naukowców, poszerzajàc ich wiedz´ z zakresu
dzia∏alnoÊci podwodnej. NKBP „SeaQuest”
uczestniczy∏ mi´dzy innymi w takich projektach
badawczych, jak identyfikacja zbiorowisk fito- 
i zoobentosu G∏azowisk ¸awicy S∏upskiej, 
w projekcie badawczym „SwePol Link”,
dotyczàcym badaƒ magnetometrycznych na
trasie przejÊcia linii przesy∏owej pràdu sta∏ego
Polska-Szwecja oraz w projekcie celowym
„Batychron”, dotyczàcym przebadania oraz
wdro˝enia w ˝ycie opracowanego przez nas
urzàdzenia do zabezpieczenia prac podwodnych 
i nurkowaƒ g∏´bokowodnych. Urzàdzenie
„Batychron” jest wynalazkiem technicznym
majàcym zastosowanie w hydrotechnice do
transportu podwodnego oraz nurkowania 
z zachowaniem bezpieczeƒstwa ˝ycia ludzkiego. 

W roku 2005 uda∏o nam si´ zakoƒczyç próby
wytrzyma∏oÊciowe przeprowadzone na trzech
prototypach urzàdzenia Batychron®. W 2002 r.
cz∏onkowie NKBP „SeaQuest” zg∏osili Batychron®
w Urz´dzie Patentowym RP na rzecz Akademii
Morskiej w Gdyni (UP RP Z 246116, UP RP 
P-352083). Próby wodne wytrzyma∏oÊciowe
przeprowadzone na trzech prototypach
urzàdzenia, zgodnie z wytycznymi eksperta
merytorycznego KBN kmdr. dr. Ryszarda K∏osa,
kontynuowano w roku 2005. Próby te dowiod∏y
prawid∏owego funkcjonowania urzàdzenia w
warunkach, jakie panowa∏y podczas prób. Próby
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NAUKOWE KO¸O BADA¡ PODWODNYCH 

„SEAQUEST”
Naukowe Ko∏o Badaƒ Podwodnych „SeaQuest” jest jednostkà organizacyjnà 

studenckiego ruchu naukowego Akademii Morskiej w Gdyni w zakresie szeroko rozumianej
dzia∏alnoÊci podwodnej. W roku 2005 obchodziliÊmy przy Katedrze Nawigacji Akademii

Morskiej w Gdyni dziesiàtà rocznic´ naszego istnienia. W dekadzie tej studenci i pracownicy
pomorskich uczelni kilkakrotnie wyró˝niali nas jako najlepiej funkcjonujàcà organizacj´ 

ruchu studenckiego na terenie Akademii Morskiej w Gdyni. W roku 2001 i 2005 zaj´liÊmy 
drugie miejsce w konkursie na najlepsze ko∏o naukowe na Pomorzu – wyró˝niono nas 

„Laurem Czerwonej Ró˝y”.



wytrzyma∏oÊciowe przeprowadzili cz∏onkowie
NKBP „SeaQuest” w Katedrze Podstaw Techniki
Akademii Morskiej w Gdyni, przy wspó∏pracy z dr.
in˝. Andrzejem Tarnowskim oraz W∏adys∏awem
Przybytem. Próby wytrzyma∏oÊciowe (wodne)
kontynuowano w roku 2005 na Zatoce Gdaƒskiej
oraz w bazie nurkowej NKBP „SeaQuest” nad
jeziorem Raduƒskim przy oÊrodku „Modrok”.
¸àcznie w 2005 roku cz∏onkowie NKBP
„SeaQuest” wykonali kilkaset nurkowaƒ
szkoleniowo-sta˝owych, w tym kilkadziesiàt
nurkowaƒ naukowo-badawczych. W ten sposób
cz∏onkowie NKBP „SeaQuest” przyczynili si´ do
zakoƒczenia badaƒ nad prototypem Batychronu®
i zakoƒczenia kolejnego projektu naukowego
(projektu celowego KBN nr 6T12 0059
2002C/5827) pt. „Urzàdzenie do zabezpieczenia
prac podwodnych i nurkowaƒ g∏´bokowodnych 
z zachowaniem bezpieczeƒstwa ˝ycia ludzkiego”. 

Nasze Ko∏o dba o tradycje morskie i bardzo
sumiennie je piel´gnuje, organizujàc na obozach
nurkowych i wyjazdach sta˝owych chrzty morskie,
chrzty wodne i nurkowe. 

Dbamy równie˝ o nasze Êrodowisko naturalne,
oczyszczajàc ze Êmieci pla˝e oraz brzegi i dna
akwenów. Prowadzimy dzia∏alnoÊç sportowà,
szkoleniowà, rekreacyjnà, turystycznà,
poznawczà, naukowà i badawczà. 
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☛



Studenci pomorskich uczelni, a w szczególnoÊci
studenci Akademii Morskiej w Gdyni, dzi´ki
naszemu zaanga˝owaniu oraz opiece i wsparciu
tworzà artyku∏y naukowe, wyst´pujà na
seminariach i konferencjach naukowych, piszà
prace magisterskie, in˝ynierskie i licencjackie 
w szeroko rozumianej tematyce zwiàzanej 
z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka pod wodà (ochrona
Êrodowiska morskiego, nawigacja podwodna,
eksploatacja podwodnych z∏ó˝ ropy naftowej 
i gazu, ˝egluga podwodna, podwodne parki
krajobrazowe (¸awica S∏upska), ingerencja
cz∏owieka w Êrodowisko wodne (badania
magnetometryczne na trasie przejÊcia linii
przesy∏owej pràdu sta∏ego Polska-Szwecja, sporty
wodne – hokej podwodny itp.).

Naukowe Ko∏o Badaƒ Podwodnych „SeaQuest”
w roku 2005 obchodzi∏o swoje 10. urodziny.

Dorobek naukowy, publikacje, patenty, dydaktyka,
dzia∏alnoÊç sportowo-szkoleniowa oraz dzia∏alnoÊç
organizacyjna studenckiego ruchu naukowego
Akademii Morskiej w Gdyni sprawia, i˝ jesteÊmy 
z siebie dumni. W naszych szeregach zrzeszamy
ponad 50 cz∏onków, w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci
studentów i pracowników naukowych Akademii
Morskiej w Gdyni i innych pomorskich uczelni.
Mimo wielu trudnoÊci aktywnie dzia∏amy, bo 
w g∏´bi duszy czujemy, i˝ potrzebujà nas inni. 
Po prostu jesteÊmy. Integrujemy m∏odzie˝
wszystkich wydzia∏ów wszystkich pomorskich
uczelni, bo chcemy byç razem, bo chcemy tworzyç,
budowaç, jednoczyç, chcemy, by Êwiat nasz by∏
lepszy, pi´kniejszy i czystszy. 

dr in˝. kpt.˝.w. Grzegorz Rutkowski
fot. archiwum NKBP „SeaQuest”
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■ Wyró˝nienia sportowe i naukowe

Cz∏onkowie Naukowego Ko∏a Badaƒ
Podwodnych „SeaQuest”, dzia∏ajàcego przy
Katedrze Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni,
brali udzia∏ w Mi´dzynarodowym Turnieju 
Hokeja pod Wodà zorganizowanym w dniach 
22-23.04.2006 r. w Czeskich Budziejowicach.
Hokej podwodny jest dyscyplinà ma∏o znanà nie
tylko w Polsce, ale równie˝ i w ca∏ym Êwiecie
sportu. NKBP „SeaQuest” jest zatem pierwszym, 
i jak dotàd jedynym, klubem w Polsce, który
oprócz tradycyjnego nurkowania szkoli swoich
cz∏onków w takich dyscyplinach wodnych, jak
nawigacja pod wodà oraz hokej grany w wodzie
lub raczej pod wodà. Czy warto jednak
rozpowszechniaç takie dyscypliny sportu?
OczywiÊcie ka˝dy sport warto uprawiaç 
i rozpowszechniaç. Nasze Ko∏o, mimo wyraênych
braków kadrowych (brak trenerów i instruktorów),
mimo braku dofinansowania, mimo wyraênych
trudnoÊci, które niejednokrotnie napotykaliÊmy
podczas szkoleƒ basenowych (brak zrozumienia
wÊród innych wspó∏u˝ytkowników p∏ywalni),
zdo∏a∏o jednak wyszkoliç i przygotowaç do
zawodów a˝ czterech hokeistów podwodnych, 
w tym dwóch studentów Akademii Morskiej 
w Gdyni: Rados∏awa Âwi´tochowskiego z Wydzia∏u
Nawigacyjnego oraz  Szymona Sygitowicza 
z Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa. 

Do turnieju w Czeskich Budziejowicach
przystàpi∏o a˝ 12 dru˝yn z ró˝nych cz´Êci Êwiata,
w tym g∏ównie z Europy oraz Ameryki Pó∏nocnej
(USA, Kanady). Nasi hokeiÊci na razie na podium
nie stan´li. Zaszczyt ten przypad∏ dru˝ynie z Belgii
(I miejsce), Czech (II miejsce) i S∏owenii 
(III miejsce). Dru˝yna „SeaQuestu” zdoby∏a
jednak 5 lokat´ ex aequo z dru˝ynà 
z Monachium. Z naszych osiàgni´ç jesteÊmy
bardzo dumni. Cieszymy si´ nie tylko z tego, ˝e
nasi koledzy mogli uczestniczyç w tych
presti˝owych zawodach, ˝e podj´li tam trud
sportowej rywalizacji i zdobyli serca wielu
przyjació∏, ale przede wszystkim z tego, ˝e jako
NKBP „SeaQuest” mogliÊmy oznajmiç Êwiatu, i˝
„Polacy nie g´si” i swoich szeregach hokeistów
podwodych równie˝ majà. Wi´cej informacji na
stronie internetowej:  www.seaquest.biz

Opiekun ko∏a dr in˝. Grzegorz Rutkowski
na podstawie relacji studenta II roku WN 

Rados∏awa Âwi´tochowskiego.

■ Wyró˝nienie dla NKBP „SeaQuest” 
za udzia∏ w XXXV Mi´dzynarodowym
Seminarium Kó∏ Naukowych 
na Uniwersytecie Warmiƒsko-Mazurskim 
w Olsztynie

Przedstawiciele NKBP „SeaQuest” Marcin
Wieliki oraz Hubert PodleÊ, studenci WN AM 
w Gdyni, w dniach 9-10 maja 2006 r. wzi´li
czynny udzia∏ w Mi´dzynarodowym Seminarium
Kó∏ Naukowych na Uniwersytecie Warmiƒsko-
Mazurskim w Olsztynie. Na konferencji tej nasi
studenci zdobyli wyró˝nienie za wyg∏oszenie
dwóch referatów: jeden na temat nawigacji
podwodnej i pozycjonowania, drugi zaÊ na temat
badaƒ podwodnych prowadzonych z zakresu
ochrony Êrodowiska w obr´bie Zatoki Gdaƒskiej
oraz ¸awicy S∏upskiej. Studenci opowiadali
równie˝ o zakoƒczonych badaniach prowadzonych
w naszym Kole w ramach Projektu Celowego
KBN, które w 2006 r. przysporzy∏y Akademii
Morskiej w Gdyni kolejnego patentu na
urzàdzenie „Batychron”. „Batychron” jest
wynalazkiem, który s∏u˝y do zabezpieczenia prac
podwodnych i nurkowaƒ g∏´bokowodnych 
z zachowaniem bezpieczeƒstwa ˝ycia ludzkiego.
Nasi studenci jak zwykle nawiàzali szerokà
wspó∏prac´ z innymi ko∏ami, zyskali wielu
nowych przyjació∏, po czym powrócili na sesj´
egzaminacyjnà do macierzystej uczelni.    

Opiekun ko∏a dr in˝. Grzegorz Rutkowski 
na podstawie relacji  

Marcina Wielikiego oraz Huberta Podlesia
studentów Wydzia∏u Nawigacyjnego AM w Gdyni

fot. archiwum NKBP „SeaQuest”

Batychron
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KO¸O NAUKOWE
„Grupa M∏odych Mened˝erów”

Grupa M∏odych Mened˝erów (GMM) jest studenckim ko∏em naukowym 
dzia∏ajàcym w Katedrze Zarzàdzania na Wydziale Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa AM.

Podstawowym zadaniem jest pog∏´bianie
wiedzy, umiej´tnoÊci i zainteresowaƒ naukowych
studentów oraz kszta∏towanie umiej´tnoÊci
indywidualnego i zespo∏owego rozwiàzywania
problemów. W naszym dorobku mamy ju˝ m.in.
ukoƒczone projekty dla gminy oraz szko∏y czy
organizacj´ I Dnia Mened˝era. Jednym 
z sukcesów Ko∏a by∏o równie˝ zorganizowanie
pierwszego seminarium naukowego pod has∏em
„Wspó∏czesne trendy w zarzàdzaniu i marketingu”
w ¸ebie w dniach 23 i 24 paêdziernika 2004 r.
Ponadto cz∏onkowie GMM wzi´li udzia∏ 
w konkursie „Euromanager”, zorganizowanym 
w Polsce przez BIGRAM S.A. Pod koniec roku
2004 GMM nawiàza∏o kontakt z Polskim Biurem
ECDL (European Computer Driving Licence)
celem przeprowadzenia egzaminów na Europejski
Certyfikat Umiej´tnoÊci Komputerowych. Dzi´ki
temu Akademia Morska sta∏a si´ oÊrodkiem
egzaminacyjnym ECDL. 

Od listopada 2005 r. rozpocz´liÊmy nasze kolejne
przedsi´wzi´cie - cykl warsztatów pod has∏em
„Praktyka czyni mistrza” z zakresu zarzàdzania,
marketingu, umiej´tnoÊci mened˝erskich oraz
planowania kariery zawodowej. Warsztaty te
tworzà doskona∏à mo˝liwoÊç bezpoÊredniej
interakcji mi´dzy studentami a pracodawcami.
Majà przede wszystkim pomóc studentom zdobyç
wiedz´ przydatnà w odnalezieniu si´ na
dzisiejszym rynku pracy, dajà mo˝liwoÊç
praktycznego zapoznania si´ z ofertà firmy,
natomiast dla firm sà m.in. dodatkowà okazjà do
pozyskania nowych s∏uchaczy na szkoleniach.  Dla
nas z kolei jest to szansa na uatrakcyjnienie
dzia∏alnoÊci GMM i wzmocnienie pozycji Ko∏a 
w Êrodowisku uczelnianym. 

17 maja 2005 r. zosta∏ zorganizowany I Dzieƒ
Mened˝era. Ponadto od grudnia 2005 roku Ko∏o
Naukowe GMM wspó∏pracuje z portalem
studenckim WortalStudencki.pl (www.wortalstudencki.pl).
Za jego poÊrednictwem studenci mogà
dowiedzieç si´ mi´dzy innymi o ró˝norodnych
badaniach i akcjach podejmowanych przez
cz∏onków stowarzyszeƒ i kó∏ naukowych
zrzeszajàcych studentów z ca∏ej Polski. Od grudnia
na stronie tego portalu znajduje si´ informacja 

o Kole Naukowym GMM oraz systematycznie
umieszczane sà informacje o wszystkich
organizowanych przez GMM imprezach,
warsztatach i przedsi´wzi´ciach.

Kogo poszukujemy i co dajemy w zamian?
Poszukujemy ka˝dego, kto tak jak my interesuje
si´ wiedzà z zakresu managementu i marketingu.
JeÊli chcesz dowiedzieç si´ czegoÊ zupe∏nie
nowego, poszerzyç zdobyte podczas studiów
informacje, zab∏ysnàç swoimi pomys∏ami albo
wziàç udzia∏ w organizowanych przez nas
eventach, nie czekaj, tylko przyjdê na spotkanie
Grupy M∏odych Mened˝erów.

Historia
Ko∏o istnieje od 2001roku. Opiekunem jest mgr

in˝. Anna Maria Trzaskowska-Bogusz. Spotkanie
za∏o˝ycielskie Naukowego Ko∏a Zarzàdzania 
i Marketingu (taka by∏a jego poprzednia nazwa)
odby∏o si´ 7 stycznia 2002 roku. W 2003 NKZiM
wspó∏pracowa∏o z Instytutem Komunikacji
Spo∏ecznej w Gdaƒsku (co zaowocowa∏o m.in.
prelekcjà z warsztatami pt. „Skuteczne
prezentacje i wystàpienia publiczne”). Prezesem
NKZiM by∏ wówczas Dominik Niemczyk, a p.o.
prezesa (ze wzgl´du na stypendium Dominika
Niemczyka w Niemczech) – Rados∏aw Sobiecki,
wówczas student IV roku AM (Zarzàdzanie
Przedsi´biorstwem). Po d∏u˝szej przerwie 
w dzia∏aniu, pod koniec kwietnia 2004 roku, Ko∏o
ponownie „ruszy∏o”. W tym czasie zrzesza∏o 
11 cz∏onków; powo∏ano nowy zarzàd w sk∏adzie:
Natasza Ellwart – prezes, Joanna Ksi´˝opolska –
wiceprezes ds. kontaktów zewn´trznych, Barbara
Cyniak – sekretarz, Magdalena Chodkiewicz –
skarbnik oraz podj´to decyzj´ o zmianie nazwy
na: Grupa M∏odych Mened˝erów (GMM).
Podj´cie aktywnej dzia∏alnoÊci wiàza∏o si´ ze
stworzeniem strony internetowej Ko∏a, zdobyciem
w∏asnej gabloty informacyjnej. W 2005 r. Ko∏o
zrzesza∏o 21 cz∏onków i jego liczebnoÊç ciàgle
ulega zmianie. W marcu wybrano nowy zarzàd:
prezes Aleksandra Mathea, wiceprezes – Agata
Szwichtenberg, sekretarz – Magda Szczepaƒska,
skarbnik – Alicja Przytarska.

■
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Statutowymi celami dzia∏ania ko∏a sà:

1. podnoszenie poziomu wiedzy praktycznej 
i teoretycznej oraz umiej´tnoÊci dotyczàcych
˝eglarstwa i dziedzin pokrewnych;

2. umo˝liwianie cz∏onkom (studentom), osobom
zrzeszonym, rozwijanie i pog∏´bianie wiedzy 
z zakresu rozwoju i wykorzystania nowych
materia∏ów stosowanych w konstrukcjach 
i budowie ma∏ych obiektów p∏ywajàcych;

3. rozwijanie wiedzy z zakresu nowych technik
konstrukcyjnych wspomagajàcych
projektowanie obiektów p∏ywajàcych;

4. projektowanie nowych rodzajów nap´dów;
5. organizowanie i utrzymywanie wspó∏pracy

ko∏a z innymi ko∏ami studenckimi,
organizacjami i instytucjami;

6. propagowanie wÊród cz∏onków, sympatyków
tradycji morskiej;

7. rozwijanie postaw obywatelskich, kole˝eƒskich
i towarzyskich w Êrodowisku studenckim.

Zaanga˝owaliÊmy si´ ju˝ w kilka interesujàcych
przedsi´wzi´ç. Pod koniec czerwca ubieg∏ego
roku, czyli w∏aÊciwie zaraz po powstaniu ko∏a,
zaj´liÊmy si´, wspólnie z YKP Gdynia,
przygotowaniem i przeprowadzeniem regat
ogólnopolskich w klasie optymist. Najlepszy
˝eglarz zosta∏ nagrodzony pucharem Rektora
Akademii Morskiej w Gdyni. Po przerwie
wakacyjnej dzia∏alnoÊç ko∏a nabra∏a rozmachu.
JednoczeÊnie pracowaliÊmy nad projektami, które
póêniej przedstawione zosta∏y na Ogólnopolskiej
Konferencji Kó∏ Naukowych w Warszawie.
G∏ównym projektem by∏o przedstawienie
koncepcji ma∏ej jednostki p∏ywajàcej do zbierania
zanieczyszczeƒ ropopochodnych z powierzchni
morza. Równolegle prowadzone prace to:
sposoby przeniesienia nap´du na poszczególne
w´z∏y kinematyczne elementów roboczych
jednostki, optymalny kszta∏t kad∏uba oraz
badanie stopnia poch∏aniania oleju przez
najbardziej dost´pne materia∏y. Pokazanie si´ na
tak znaczàcej imprezie umo˝liwi∏o nam
nawiàzanie kontaktów z ko∏ami naukowymi wielu

uczelni technicznych w Polsce, co, mamy nadziej´,
zaowocuje bardzo dobrà wspó∏pracà. 

Dodatkowo nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z Motor-
Nauta w Gdyni, dzi´ki czemu nabywamy nowe
doÊwiadczenia. Dzi´ki wspó∏pracy mamy
mo˝liwoÊç wykonywania pomiarów Êrednic oraz
okreÊlenie odchy∏ek kszta∏tu tulei cylindrowych za
pomocà miernika spr´˝ynowania wa∏u
korbowego DI – 4C. W lutym br. uda∏o nam si´ 
w porozumieniu z pierwszym mechanikiem
zorganizowaç kolejnà seri´ pomiarów na statku
„Horyzont II”, za pomocà tego samego
urzàdzenia. Tym razem pomiary dotyczy∏y
spr´˝ynowania wa∏u, jego wspó∏osiowoÊci i bicia.
Mamy nadziej´, ˝e uda nam si´ utrzymaç
dotychczasowe tempo rozwoju KN „Nautica”
przez jak najd∏u˝szy czas. Jak równie˝ wierzymy,
˝e nasi nast´pcy podejdà z równie du˝ym
zaanga˝owaniem do realizacji statutowej
dzia∏alnoÊci ko∏a.

■

KO¸O NAUKOWE
„Nautica”

Ko∏o Naukowe Nautica powsta∏o w drugiej po∏owie kwietnia 2005 roku 
z inicjatywy g∏ównie studentów Wydzia∏u Mechanicznego (który sta∏ si´ siedzibà ko∏a).
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Zakresem dzia∏alnoÊci obejmuje m.in.
elektrotechnik´, energetyk´, elektroenergetyk´,
elektronik´, radiotechnik´, optoelektronik´,
bionik´, techniki informacyjne, informatyk´,
telekomunikacj´, automatyk´, robotyk´ i inne
dziedziny.

Studenckie Ko∏o SEP nr 120 zosta∏o utworzone
6 marca 2001 roku przy Wy˝szej Szkole Morskiej
w Gdyni. Przewodniczàcymi Ko∏a byli: Marek
Koperski, Daniel Czarkowski, Nikolay Kulakovskiy,
Bart∏omiej Sawaryn, Pawe∏ Czarnacki. Obecnie
obowiàzki przewodniczàcego Ko∏a pe∏ni ¸ukasz
Krasowski - student II roku EiT. Opiekunem jest dr
in˝. Boles∏aw Dudojç. Do ko∏a nale˝y 54
studentów Wydzia∏u Elektrycznego.

Wa˝niejsze zagadnienia i wydarzenia 
w 2005:
■ organizacja kursu na uprawnienia SEP 

w zakresie eksploatacji urzàdzeƒ
elektroenergetycznych i pomiarów dla
studentów i pracowników Akademii Morskiej
do 1kV. Szesnastu cz∏onków naszego Ko∏a
Naukowego wzi´∏o udzia∏ w kursie
dotyczàcym eksploatacji, z których wszyscy
otrzymali uprawnienia;

■ powstanie nowego adresu e-mail Ko∏a SEP 
nr 120 (sep@am.gdynia.pl) oraz nowego
adresu strony internetowej Ko∏a
(http://www.sepam.prv.pl). Na stronie tej
zamieszczone sà g∏ówne informacje dotyczàce
Ko∏a Naukowego SEP nr 120 tj. zarzàd Ko∏a,
og∏oszenia, przebieg szkoleƒ, historia, relacje 
z wycieczek naukowo-technicznych oraz
nowoÊci;

■ zaprojektowanie nowego loga Ko∏a (na stronie
internetowej);

■ organizacja seminarium firmy Weidmueller na
temat „Elementy i podzespo∏y ∏àczeniowe 
w automatyce przemys∏owej”, które odby∏o
si´ w Akademii Morskiej  16 marca;

■ wizyta studentów: in˝. Paw∏a Czarnackiego 
i in˝. Marcina Duberta w Laboratorium
Foltowoltanicznym Instytutu Metalurgii 
i In˝ynierii Materia∏owej PAN w Kozach; 
jej wyniku otrzymaliÊmy ponad 20 ogniw
fotowoltanicznych, które zastosowane zosta∏y
do realizacji prac dyplomowych;

■ delegacja szeÊciu studentów do Poznania na
VII Ogólnopolskie Dni M∏odego Elektryka,
które odby∏y si´ w dniach 15-17 kwietnia; 

■ walne zebranie Studenckiego Ko∏a
Naukowego SEP nr 120 przy Akademii
Morskiej w Gdyni dnia 21.04.2005 r. w klubie
„Bukszpryt”;

■ uczestnictwo w I Spotkaniu Kó∏ Naukowych
Trójmiejskich Uczelni - Akademia Morska 
w Gdyni – 13 maja;

■ wyjazd naukowo-techniczny do Elektrowni
Wodnej ˚arnowiec S.A. w Czymanowie, 
15 maja, (13 uczestników);

■ 15 czerwca – organizacja wycieczki naukowo-
technicznej do rafinerii Grupy Lotos SA 
w Gdaƒsku, w której wzi´∏o udzia∏ 13
uczestników;

■ pomoc w organizacji konferencji IMEKO 2005,
które odby∏o si´ w dniach 12-15 wrzeÊnia 
w Gdyni i Juracie (pi´ciu cz∏onków Ko∏a).
Przewodniczàcym konferencji by∏ dziekan
Wydzia∏u Elektrycznego prof. dr hab. in˝.
Janusz Mindykowski – kierownik Katedry
Elektroenergetyki Okr´towej (KEO) na
Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej 
w Gdyni, a g∏ównymi wspó∏organizatorami
byli pracownicy Katedry Elektroenergetyki
Okr´towej: dr in˝. Romuald MaÊnicki
(prodziekan ds. studiów zaocznych WE), 
dr in˝. Boles∏aw Dudojç (z-ca kierownika KEO)
i dr in˝. Tomasz Tarasiuk;

■ delegacja pi´ciu studentów na Konferencj´ Kó∏
Naukowych Uczelni Zwiàzanych z Gospodarkà
Morskà, która odby∏a si´ w Akademii Morskiej

KO¸O NAUKOWE
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest pozarzàdowà organizacjà twórczà 
o charakterze naukowo-technicznym, dzia∏ajàcà na rzecz u˝ytecznoÊci spo∏ecznej i publicznej.

SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalnoÊci oraz osób, 
których dzia∏alnoÊç zawodowa wià˝e si´ z szeroko rozumianà elektrykà, 

a tak˝e osób prawnych zainteresowanych jego dzia∏alnoÊcià.
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w Szczecinie w dniach 29-30 paêdziernika. 
Na konferencji zosta∏ przedstawiony referat:
„Opracowanie i budowa modu∏u
fotowoltanicznego” autorstwa mgr. in˝. Paw∏a
Czarnackiego oraz prezentacja Wydzia∏u
Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni 
i Ko∏a Naukowego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich nr 120;

■ uczestnictwo w Gdaƒskich Dniach Elektryki
2005 „Od tradycyjnych do inteligentnych
instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych” 16-17 listopada; 

■ organizacja wycieczki naukowo-technicznej 
do Elektrowni Wodnej ˚arnowiec SA 
w Czymanowie, która odby∏a si´ 
18 listopada.Udzia∏ wzi´∏o 14 uczestników;

■ zakup aparatu fotograficznego SONY DSC-H1;
■ delegacja trzech studentów na Ogólnopolskà

Konferencj´ Studenckich Kó∏ Naukowych
„Ko∏a Naukowe Kuênià Talentów”, która

odby∏a si´ w Politechnice Warszawskiej 25-27
listopada. Studenci przedstawili dwa postery.
Pierwszy z nich zatytu∏owany „Opracowanie 
i budowa modu∏u fotowoltanicznego”,
autorstwa mgr. in˝. Paw∏a Czarnackiego,
dotyczy∏ zastosowania modu∏u
fotowoltanicznego jako przetwornika energii
s∏onecznej na energi´ elektrycznà. Drugi,
stworzony przez ¸ukasza Krasowskiego i Paw∏a
Klewickiego, dotyczy∏ najnowszych technologii
procesorów mobilnych firmy Intel;

■ organizacja wycieczki naukowo-technicznej na
dzieƒ otwarty do firmy JABIL CIRCUIT 
w Kwidzynie 10 grudnia (15 uczestników);

■ wykonanie 100 sztuk koszulek z logiem Ko∏a.

dr in˝. Boles∏aw Dudojç
zast´pca kierownika 

Katedry Elektroenergetyki Okr´towej

W ramach KNR dzia∏a Morski Klub ¸àcznoÊci
„Szkuner” którego cz∏onkami sà zarówno
doÊwiadczeni jak i poczàtkujàcy krótkofalarze.

Jak dotàd naszym najwi´kszym osiàgni´ciem
by∏a zorganizowana przez Krystiana Górskiego
∏àcznoÊç foniczna z astronautà przebywajàcym na
pok∏adzie Mi´dzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
W ubieg∏ym roku najwa˝niejszym
przedsi´wzi´ciem realizowanym przez KNR oraz
Morski Klub ¸àcznoÊci by∏a realizacja projektu
radioamatorskiego przemiennika analogowego,
który s∏u˝y lokalnej spo∏ecznoÊci krótkofalarskiej.

W 2006 r. Ko∏o Naukowe Radioelektroniki
przystàpi∏o do wspó∏pracy ze Studenckim Ko∏em
Astronautycznym z Politechniki Warszawskiej w
zakresie realizacji projektu pierwszego polskiego
studenckiego satelity PW-SAT. Wspó∏praca KNR
polega na realizacji naziemnej stacji ∏àcznoÊci dla
satelity, wsparcia merytorycznego w zakresie
zagadnieƒ radiowej s∏u˝by amatorskiej

(pozyskania odpowiednich licencji dla cyfrowego
w´z∏a ∏àcznoÊci zainstalowanego na satelicie).

Ponadto pracujemy obecnie nad projektem
cyfrowego w´z∏a ∏àcznoÊci, wykorzystujàcego
protokó∏ APRS oraz nad rozbudowà
Radioamatorskiej Stacji ¸àcznoÊci Satelitarnej.

W maju br. cz∏onkowie ko∏a wzi´li udzia∏ 
w Konferencji „Ko∏a Naukowe Szko∏à Twórczego
MyÊlenia”, na której zdobyli wyró˝nienie
specjalne. Poza tym nasza delegacja wzi´∏a
ostatnio udzia∏ w tzw. Grze Negocjacyjnej, w której
nasza dru˝yna wynegocjowa∏a kontrakt (oczywiÊcie
wirtualny) o wartoÊci 1,25 miliarda dolarów.

Ko∏o Naukowe Radioelektroniki dzia∏a przy
Katedrze Telekomunikacji Morskiej na Wydziale
Elektrycznym. Naszym opiekunem jest dr in˝.
Krzysztof Januszewski.

Piotr Plecke
Prezes KNR

Ko∏o Naukowe Radioelektroniki (KNR) jest organizacjà studenckà, zrzeszajàcà osoby
zainteresowane dzia∏alnoÊcià radioelektronicznà, radioamatorskà i informatycznà oraz
pokrewnymi dziedzinami wykorzystywanymi w radiokomunikacji. W naszych szeregach

wi´kszoÊç stanowià studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja, niemniej jesteÊmy otwarci
na wszystkich, których zainteresowania dotyczà wszelkich form ∏àcznoÊci bezprzewodowej.

KO¸O NAUKOWE RADIOELEKTRONIKI
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W naszej uczelni dzia∏amy ju˝ 9 lat. Zgodnie
wszyscy twierdzimy, ˝e gdyby nie nasza pani
opiekun – dr Magda Bogalecka, Ko∏o Chemiczne
najprawdopodobniej by nie istnia∏o. Jest naszym
przewodnikiem i nawigatorem, dzielnie
prowadzàcym nas przez zawi∏e zagadnienia
chemii. Zawsze s∏u˝y pomocà i jest otwarta na
wszelkie nasze propozycje i pomys∏y, co sprawia,
˝e czujemy si´ niczym nie ograniczeni i zdolni
„zdobyç Êwiat”.

Obecnie do Naukowego Ko∏a Chemicznego
nale˝y 6 osób: Dorota Wolna (prezes), Beata
Klingenberg (wiceprezes), Agnieszka Laskowska,
Pawe∏ Iwaniuk, Maciej Kleszczewski i ¸ukasz
Konieczny. Wspólnie pracujemy, uczestniczymy w
konferencjach naukowych i s∏u˝ymy sobie
pomocà w podejmowanych przez nas
przedsi´wzi´ciach.

Tematykà badaƒ, jakà dotychczas zajmowa∏o si´
Naukowe Ko∏o Chemiczne, jest m.in. ratownictwo
chemiczne i ∏adunkoznawstwo, problemy
dotyczàce transportu morskiego substancji
niebezpiecznych, przeciwdzia∏anie i likwidacja
zagro˝eƒ chemicznych Êrodowiska morskiego oraz
wspomaganie ratownictwa chemicznego na
morzu, biodegradacja opakowaniowych
materia∏ów polimerowych w Êrodowisku
naturalnym, w aspekcie bezpiecznej utylizacji
zu˝ytych opakowaƒ, ocena towaroznawcza
wybranych produktów – prace obejmujà ocen´
sensorycznà i fizykochemicznà wybranych
gatunków herbaty. Jednak ca∏y czas jesteÊmy
otwarci na nowe tematy badaƒ, które ch´tnie
przeprowadzilibyÊmy w naszej uczelni. 

Oprócz udzia∏u w pracach badawczych, równie˝
aktywnie uczestniczymy w konferencjach
naukowych, a tak˝e organizujemy w∏asne
konferencje i otwarte pokazy. Do tej pory uda∏o
si´ nam zorganizowaç pokazy nowoczesnej
aparatury i sprz´tu laboratoryjnego dla
zainteresowanych pracowników AM. 

Jednak najwi´kszym dotychczasowym
przedsi´wzi´ciem by∏a organizacja XV
Ogólnopolskiej Szko∏y Chemii – Jesieƒ 2001 
w Wie˝ycy w ramach Akademickiego
Stowarzyszenia Studentów Chemii oraz „Wigilii
wokó∏ nauki” dla wszystkich kó∏ naukowych
Akademii Morskiej oraz Parlamentu Studentów
(2005 r.). W najbli˝szej przysz∏oÊci chcemy
zorganizowaç XXVI Ogólnopolskà Szko∏´ Chemii –
Wiosna 2007. B´dzie to dla nas ogromne
wyzwanie, poniewa˝ wezmà w niej udzia∏
studenci z kó∏ naukowych uczelni chemicznych 
z ca∏ej Polski.

Nasza dotychczasowa dzia∏alnoÊç pozwoli∏a
nam na zebranie wielu nagród i wyró˝nieƒ.
Najwa˝niejszymi osiàgni´ciami sà dyplomy 
i nagrody otrzymane w Konkursie Czerwonej

NAUKOWE KO¸O CHEMICZNE

Naukowe Ko∏o Chemiczne (NKCh) powsta∏o 21 marca 1997 roku. 
Nale˝y do Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii. Zrzesza studentów Akademii

Morskiej w Gdyni interesujàcych si´ zagadnieniami z zakresu podstawowych nauk chemicznych
szerzej ni˝ zosta∏y one uj´te w programie studiów. Najwi´kszy kontakt z chemià majà studenci

Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa i obecnie tylko oni nale˝à do NKCh. 
W zwiàzku z tym zainteresowania idà w parze z zagadnieniami poruszanymi w badaniach

naukowych przede wszystkim pracowników Katedry Chemii i Towaroznawstwa Przemys∏owego,
dzi´ki mo˝liwoÊci w∏àczenia si´ studentów do tych prac.
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W roku 2005 zmieni∏y si´ w∏adze Naukowego
Ko∏a JakoÊci. Nowym prezesem zosta∏ ¸ukasz
Konieczny (V rok ZJ), sekretarzem/skarbnikiem
Agnieszka Laskowska (V rok ZJ). 

W dniach 25-27.11.2005 dziesi´cioro cz∏onków
Ko∏a (studentów Wydzia∏u PiT III i V roku) wzi´∏o
udzia∏ w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich
Kó∏ Naukowych „Ko∏a naukowe kuênià talentów”,
zorganizowanej w Warszawie przez Politechnik´
Warszawskà. Studenci zaprezentowali referaty lub
przedstawili postery w sesji „nauki humanistyczne
i spo∏eczno-ekonomiczne”. W konferencji
uczestniczyli: Agnieszka Laskowska, Pawe∏
Iwaniuk (poster „Systemy zarzàdzania
Êrodowiskowego – wymagania i wytyczne
stosowania”), Maciej Kleszczewski, ¸ukasz
Konieczny (referat „Zarzàdzanie przez jakoÊç –
Total Quality Management”), Beata Klingenberg,
Dorota Wolna (poster „Mi´dzynarodowy Kodeks
Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem (ISM Code)”), Ewa
ZapaÊnik, Olaf Ulman (referat „Dlaczego warto
wdra˝aç systemy zarzàdzania Êrodowiskowego?”),
Elwira Boƒkowska, Monika Nowak (referat

„International Food Standard – wyzwanie dla
producentów ˝ywnoÊci”). Przedstawione tematy
spotka∏y si´ z du˝ym zainteresowaniem
uczestników konferencji.

Po raz kolejny zorganizowano konkurs
Naukowego Ko∏a JakoÊci na najlepszà prac´ dot.
systemów zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowiskowego,
BHP, AQAP. Pierwsze miejsce zaj´∏a praca 
pt. „Funkcjonowanie systemu zarzàdzania
jakoÊcià zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
ISO 9001:2001 w przedsi´biorstwie „Trefl SA”
(Estera Pokrzywnicka, Maciej Dampc), drugie
miejsce praca pt. „Systemy zarzàdzania
Êrodowiskowego – wymagania i wytyczne
stosowania” (Agnieszka Laskowska, Pawe∏
Iwaniuk) i trzecie miejsce praca pt. „Zarzàdzanie
przez jakoÊç – Total Quality Management” (Maciej
Kleszczewski, ¸ukasz Konieczny). Dla wszystkich
uczestników konkursu przewidziano dyplomy 
i nagrody ksià˝kowe.

dr in˝. Marcin Pig∏owski
opiekun Naukowego Ko∏a JakoÊci 

Ró˝y: NKCh by∏o trzykrotnie nominowane do tej
nagrody, a ponadto w 1999 roku otrzyma∏o
nagrod´ specjalnà – zestaw komputerowy
ufundowany przez firm´ OPTIMUS SA 
w Gdaƒsku, z kolei w 2000 roku zaj´∏o II miejsce
i otrzyma∏o nagrod´ pieni´˝nà. Równie˝ w innych
licznych konkursach otrzymaliÊmy wiele
dyplomów i wyró˝nieƒ. Ostatnim naszym
osiàgni´ciem by∏o zdobycie nagrody i zaj´cie 
I miejsca przez Dorot´ Wolnà i Beat´ Klingenberg
w konkursie na najlepszy porter (pt. „Wybrane
zagadnienia zdrowotne polskich marynarzy na
statkach morskich”), prezentowany podczas XXI
Ogólnopolskiej Szko∏y Chemii, zorganizowanej
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

W zesz∏ym roku uczestniczyliÊmy w kilku
konferencjach, na których poznaliÊmy mnóstwo
wspania∏ych ludzi, z którymi mogliÊmy wymieniç
poglàdy i osiàgni´cia z dziedziny chemii 
i zagadnieƒ zwiàzanych z morzami i ocenami
Êwiata. W kwietniu 2005 r. uczestniczyliÊmy 

w Wiosennym Zjeêdzie Naukowej Sekcji
Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
w maju 2005 r. w naszej uczelni odby∏o si´ 
I Spotkanie Kó∏ Naukowych Uczelni Trójmiasta, 
z kolei jesienià pojechaliÊmy do Akademii
Morskiej w Szczecinie oraz uczestniczyliÊmy 
w XXIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii 
w Szklarskiej Por´bie.

Naukowe Ko∏o Chemiczne
pozwala nam na pog∏´bianie
naszej wiedzy z zakresu
chemii i zagadnieƒ z nià
zwiàzanych, daje nam tak˝e
mo˝liwoÊç rozwoju i zdobycia
doÊwiadczenia w publicznych
wystàpieniach, ale przede
wszystkim uczy nas, ˝e
nasza praca nie mia∏aby
sensu, gdyby nie ludzie...

Dorota Wolna 
prezes NKCh

Dzia∏alnoÊç Naukowego Ko∏a JakoÊci 
w roku 2005
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Dawno temu, za górami, za lasami i siedmioma
rzekami, w Akademii Morskiej w Gdyni,
studiowa∏ sobie niejaki „Serek”. Serek ów bardzo
lubi∏ patrzeç na Êwiat przez ma∏e, szklane
okienko, umieszczone w ma∏ej, czarnej skrzynce,
zaopatrzonej w magicznà rur´. By∏ to aparat
fotograficzny, s∏u˝àcy do patrzenia na Êwiat 
w sposób jak najbardziej wybiórczy i
subiektywny. Pozwala∏ dostrzegaç bàdê subtelne
szczegó∏y wyodr´bnione z wi´kszej ca∏oÊci, bàdê
niepowtarzalne scenerie w sposób niby w∏aÊciwy
ludzkiemu oku, a jednak przepuszczony przez filtr
osobistej impresji patrzàcego. Zaopatrzony by∏ 
w jeszcze jeden istotny element - ma∏y, czarny
guziczek, po którego wciÊni´ciu obraz widziany
przez ma∏e okienko zapisywa∏ si´ na pasku folii.
Nasz bohater po zu˝yciu takiego paska wyjmowa∏
go z czarnej skrzyneczki i wk∏ada∏ po ciemku 
do ró˝nych p∏ynów, a nast´pnie za pomocà
jeszcze dziwniejszego urzàdzenia, zwanego
powi´kszalnikiem, przenosi∏ zapisane na nim
obrazy na papier. Szybko okaza∏o si´, ˝e nie jest
jedynym studentem, którego pasjà by∏o
obserwowanie Êwiata przez obiektyw. Sp´dzali
bezsenne i d∏ugie noce w ∏azienkach, których
okna zaklejane by∏y czarnym papierem 
i z po˝yczanego sprz´tu urzàdzali amatorskie
ciemnie. Uczyli si´ wywo∏ywania zdj´ç 

z podr´czników fotografii i na w∏asnych b∏´dach.
Praca ta wciàgn´∏a ich tak dalece, ˝e Adrian
„Serek” Serdyƒski postanowi∏ podejÊç do sprawy
bardziej powa˝nie i za∏o˝yç Ko∏o Fotografii
Studentów AM. Ko∏o to istnieje do dzisiaj, choç
nasz bohater przeszed∏ ju˝ na studenckà
emerytur´, czyli... zosta∏ magistrem.

Najpilniejszà kwestià by∏o znalezienie
opiekuna: kogoÊ wÊród zabieganej kadry
wyk∏adowczej, kto zechcia∏by wziàç pod swoje
skrzyd∏a grupk´ zapaleƒców. Czyli takiego
wyk∏adowc´, który sam pa∏a∏by mi∏oÊcià do
fotografii. Zosta∏ nim dr in˝. Piotr Bojarski, który
przedsi´wzi´ciu nada∏ bardziej profesjonalny
charakter, bowiem przekona∏ studentów, ˝e
fotografia to nie tylko bieganie z aparatem, ale 
i konkretna wiedza techniczna oraz znajomoÊç
stylów fotografowania, gdy˝ pomagajà one
rozwijaç wyobraêni´ i subiektywny sposób
patrzenia przez obiektyw. Dzi´ki pomocy
opiekuna, Ko∏o zosta∏o zarejestrowane i trzeba
by∏o rozpoczàç konkretnà dzia∏alnoÊç. Pierwszym
tematem wzi´tym na warsztat by∏o nasze miasto.
Pierwsza wystawa nosi∏a tytu∏ „Miasto nocà” 
i zosta∏a zaprezentowana w Klubie Studenckim
„Bukszpryt”. Ale na mieÊcie nocà nie mo˝na by∏o
poprzestaç. Poza tym nie mo˝e mówiç o fotografii
ten, kto nie spróbowa∏ obu jej podstawowych

Historia prawdziwa, choç bajkowo brzmiàca - czyli jak mo˝na realizowaç marzenia.

Ko∏o Fotografii Studentów 
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
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rodzajów. Pierwszym jest fotografia artystyczna,
której mogliÊmy spróbowaç przy okazji
przygotowywania pierwszej wystawy, drugim –
reporta˝owa. To w∏aÊnie ch´ç sprawdzenia si´ 
w trudnych, dynamicznych warunkach, gdy nie
ma czasu na wystudiowane uj´cia, poprowadzi∏a
studentów znów na ulic´ miasta - tym razem wraz
z m∏odzie˝à protestujàcà przeciw wojnie w Iraku.
Dokumentacja fotograficzna tego happeningu
z∏o˝y∏a si´ na materia∏ do kolejnej wystawy
zatytu∏owanej „Wojna na ulicach”.

Opowiadajàc o historii naszego Ko∏a nie sposób
nie wspomnieç o jego cz∏onkach. A sà to ludzie,
których ∏àczy nie tylko wspólna pasja, ale te˝
ogólna ciekawoÊç Êwiata i zami∏owanie do cz´stej
zmiany miejsca pobytu. Asia „Roots” Antkiewicz
(obecnie mi∏oÊciwie nam panujàca pani prezes)
najch´tniej objecha∏aby Êwiat na rowerze
(studenckie grono in˝ynierskie próbuje specjalnie
dla niej skonstruowaç rower, który mog∏aby
prowadziç bez u˝ycia ràk, by móc jednoczeÊnie
jechaç i pstrykaç - fotki rzecz jasna), Karolina
„Karotka” Paczkowska jest zafascynowana
podró˝ami przez du˝e „P”, zapewne ˝a∏uje wi´c,
˝e jest tylko w jednej osobie i nie mo˝e byç
wsz´dzie, choç si´ stara i organizuje
najprzeró˝niejsze wyprawy (ostatnio zrobi∏a sobie
ma∏à wycieczk´ do Indii, oczywiÊcie nie
zapominajàc aparatu), Pawe∏ „Nacki” Czamacki
kocha z wzajemnoÊcià swój motor i pr´dkoÊç, 
a nasz „ojciec za∏o˝yciel”, czyli Adrian „Serek”
Serdyƒski, ˝yç nie mo˝e bez morza – jest
zapalonym ˝eglarzem regatowym i gdyby móg∏,
ca∏e ˝ycie sp´dzi∏by w du˝ej ko∏ysce dla du˝ych
ludzi, jakà jest jacht. Oczywiste wi´c, ˝e je˝eli
najwa˝niejsi cz∏onkowie Ko∏a nie potrafià sp´dziç
sekundy w jednym miejscu, to i ca∏e Ko∏o musi za
nimi nadà˝aç. Pojawi∏a si´ potrzeba
zorganizowania wyjazdu plenerowego.

Pierwszy plener by∏ wyprawà wspania∏à. 
Za namowà naszego opiekuna pojechaliÊmy 
do miasta, które tkwi na styku historii 
i wspó∏czesnoÊci, w którym koegzystujà relikty
poprzedniego re˝imu, zabytki pozosta∏e po
setkach lat wielonarodowej historii i obiekty
absolutnie nowoczesne - do Lwowa. To prawdziwy
raj dla fotografa - zró˝nicowana architektura,
ciekawe twarze ze styku ró˝nych kultur, wdzi´czne
dla obiektywu stare, melancholijne cmentarze 
i bramy. Efektem wyjazdu by∏o oko∏o 2 tys. zdj´ç,
zaprezentowanych na wystawie „Impresje
lwowskie”, „Lwowskie Zaduszki – Cmentarz
¸yczakowski”. Kolejny wyjazd sta∏ si´ niejako
ho∏dem dla naszej uczelni: dzi´ki wspó∏pracy 
z Jacht Klubem Akademii Morskiej uda∏o si´ nam
zorganizowaç rejs do K∏ajpedy. Ju˝ sam jacht by∏
jakby dla nas specjalnie stworzony – s/y  „Scamp”

(czyli „¸obuziak”) to jednostka regatowa i nie byle
jaka, bo jedna z najnowoczeÊniejszych na polskim
wybrze˝u. Sprzyja∏a nam te˝ aura - morze da∏o si´
nam poznaç z wielu stron - wzburzonej i ∏agodnej.
K∏ajpeda, która powita∏a nas mg∏à, okaza∏a si´
fascynujàcym, choç we wszechotaczajàcej szaroÊci
niby-groênym miastem cieni.

Fotografia jako nieuleczalna choroba
przenoszona obiektywem – czyli jak zara˝amy
kolejne „uczelniane pokolenia” naszà pasjà

W cuda wierzyç to czynnoÊç mocno
nieop∏acalna. Dlatego nie czekamy, a˝ nowi
studenci sami nas znajdà, a staramy si´ ich
zaprosiç. Stàd pomys∏, by „Êwie˝à krew” do nas
zwabiç. A jak najskuteczniej mo˝na kogoÊ zwabiç?
OczywiÊcie nagrodà! Pierwszy uczelniany konkurs
fotograficzny, jeszcze nie „nasz”, zatytu∏owany
„Moja praktyka wakacyjna” - pomys∏ i realizacja
pani kustosz uczelnianej Sali Tradycji mgr Ewy
Otremby, przez par´ lat przyciàga∏ talenty
fotograficzne. Póêniejsi cz∏onkowie Ko∏a Fotografii
zbierali na nim laury jak leci! „Serek” Serdyƒski,
„Nacki” Czamacki, „Karotka” Paczkowska, Bartek
Sawaryn, Oskar Troka to laureaci kilku edycji
zmagaƒ konkursowych. Kolejny konkurs, ju˝
„nasz”, rozstrzygni´ty zosta∏ na poczàtku 2006
roku. Temat „Wakacje z aparatem” niby banalny,
ale dajàcy olbrzymie pole do popisu. Âwiadczy 
o tym choçby liczba wyró˝nieƒ – a by∏o ich
dziewi´ç.

Nied∏ugo planujemy kolejne polowanie – czyli
kolejny konkurs o bardzo szerokim, ale i noÊnym
tytule „Woda”. I wierzymy, ˝e znowu zostaniemy
zaskoczeni, a lista aktywnych cz∏onków Ko∏a
znowu si´ wyd∏u˝y!

Aleksandra „Pyskata” Peszkowska
studentka Wydzia∏u PiT
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W lutym 2006 roku Polsk´ odwiedzi∏a ksi´˝na
Anna, córka brytyjskiej królowej El˝biety II.
Towarzyszy∏o jej wielu znakomitych goÊci, a wÊród
nich Philip Wake, FNI, szef Nautical Institute z
Londynu. Nautical Institute jest stowarzyszeniem
o zasi´gu globalnym zrzeszajàcym ponad 7500
cz∏onków, w tym g∏ównie kapitanów ˝eglugi
wielkiej, dowódców okr´tów oraz innych
ekspertów zajmujàcych si´ zagadnieniami
zwiàzanymi z eksploatacjà nawigacyjnà statku, 
a w szczególnoÊci jego nawigacjà oraz szkoleniem
za∏óg p∏ywajàcych (marynarzy). W Polsce
przedstawicielstwo NI -Poland Branch of Nautical
Institute (PBNI) dzia∏a oficjalnie od lipca 2005
roku. Przewodniczàcym PBNI wybrano dr. hab.
in˝. kpt. ˝. w. Adama Weintrita, prof. nadzw. AM,
wiceprzewodniczàcym prof. dr. in˝. kpt. ˝. w.
Miros∏awa Jurdziƒskiego, sekretarzem zaÊ 
i skarbnikiem dr. in˝. kpt. ˝. w. Grzegorza
Rutkowskiego. Wszyscy cz∏onkowie zarzàdu sà
pracownikami Katedry Nawigacji Akademii
Morskiej w Gdyni. 

G∏ównym powodem wizyty Philipa Wake’a by∏
fakt, i˝ zosta∏ on cz∏onkiem honorowej Êwity,
towarzyszàcej ksi´˝niczce Annie podczas
uroczystoÊci chrztu morskiego, który odby∏ si´
03.02.2006 roku w Stoczni Remontowej 
w Gdaƒsku. Ksi´˝niczka Anna zosta∏a matkà
chrzestnà statku m/v „Pharos”. Wykorzystujàc

wizyt´ Philipa Wake’a, przedstawiciele Poland
Branch of Nautical Institute zorganizowali
dwugodzinne spotkanie w hotelu Holiday Inn 
w Gdaƒsku, podczas którego omawiano
strategiczny plan rozwoju NI na lata 2006-2010,
a w szczególnoÊci plan rozwoju NI na terenie
Polski. Ustalono równie˝ potrzeb´ stworzenia
strony internetowej promujàcej ide´ PBNI 
w Polsce, w szczególnoÊci po∏àczenia jej ze
stronami internetowymi szkó∏ i akademii
morskich w Polsce oraz stronà Stowarzyszenia
Kapitanów ˚eglugi Wielkiej. Przedstawiciele PBNI
chcieliby równie˝ opracowaç podr´cznik
nawigacji morskiej sygnowany i rozprowadzany
na ca∏ym Êwiecie przez Nautical Institute 
„The Handbook on Practical Navigation”.

Sprawozdanie ze spotkania opracowa∏ 
dr in˝. kpt.˝.w. Grzegorz Rutkowski

Szef londyƒskiego 
Nautical Institute w Gdaƒsku

Ksi´˝niczka Anna na „Darze M∏odzie˝y”

Od lewej: 
dr in˝. kpt ˝.w. G. Rutkowski, 
prof. kpt ˝.w. A. Weintrit, 
P. Wake, prof. 
M. Jurdziƒski
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■ W marcu br. ukaza∏a si´ „Encyklopedia
Gdyni” – zawierajàce 4 200 hase∏, liczàce 1000
stron kompendium wiedzy o Gdyni, jej historii.
Niebagatelnà cz´Êç stanowià has∏a dotyczàce
Akademii Morskiej – jej przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci,
historia poszczególnych wydzia∏ów, biogramy
ludzi którzy tczewsko-gdyƒskà Alma Mater
tworzyli. Sà tak˝e dzieje statków szkolnych, tabela
„Statki z portem macierzystym Gdynia”, gdyƒskie
przedsi´biorstwa armatorskie, maklerskie,
shiphandlerskie, „biogramy” wybranych statków,
itp., itd. Ksià˝k´ mo˝na nabyç w ksi´garniach lub
bezpoÊrednio u wydawcy: Oficyna Verbi Causa –
ul. Ruchu Oporu 11 Gdynia, www.verbicausa.pl.

■ „Za falochronem koƒczà si´ marzenia” –
to tytu∏ ksià˝ki „wodowanej” niedawno na „Darze
Pomorza”. Autorem jest, nie˝yjàcy ju˝, kpt. ˝. w.
Bronis∏aw Guba∏a, któremu dane by∏o prze˝yç
najwa˝niejsze i najtrudniejsze w dziejach naszego
kraju wydarzenia XX wieku, i o których barwnie
we wspomnieniach napisa∏. Wydawcà jest
Oficyna Wydawnicza Miniatura. Ksià˝k´ mo˝na
kupiç m.in. w ksi´garni Fundacji Rozwoju AM.

■ „Wodowanie” nowych ksià˝ek, tak popularne w
Gdyni, sta∏o si´ tak˝e modne w kr´gach stolicy. 29 maja
na pok∏adzie „Horyzontu II” odby∏a si´ uroczysta
promocja ksià˝ki Marka Ostrowskiego (publicysty,
korespondenta PAP i komentatora) „Co nas obchodzi
Êwiat”, a równoczeÊnie promocja statku szkolnego AM.
Na uroczystoÊç zaprasza∏a redakcja tygodnika
„Polityka” i Wydawnictwo „Trio” oraz rektor AM prof.
Józef Lisowski. Matkà chrzestnà, „za ∏askawà aprobatà
Jego Magnificencji” – jak napisano w zaproszeniach)
by∏a Jolanta Fajkowska. „Wodowanie” odby∏o si´ na
wodach Zatoki Gdaƒskiej.

NOWOÂCI WYDAWNICZE

PODWÓJNA PROMOCJA

Rektor prof. J. Lisowski z autorem ksià˝ki 
red. M. Ostrowskim i red. J. Fajkowskà
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By∏o to naprawd´ bardzo dawno temu, bo a˝ w roku
1948, w dniu 13 wrzeÊnia (nie pami´tam, czy by∏ to
aby piàtek, czy te˝ jakiÊ inny dzieƒ tygodnia), kiedy
zamustrowa∏em po raz pierwszy w ˝yciu na prawdziwy
ca∏kiem pe∏nomorski statek. Nazywa∏ si´ „Borys∏aw”.
Wkrótce zmieniono mu nazw´ na „Bytom”, jako ˝e
„Borys∏aw” kojarzy∏ si´, zresztà s∏usznie, z polskim
miastem zagarni´tym w 1944 roku przez wielce nam
„przyjazny” Zwiàzek Sowiecki.

On˝e „Borys∏aw” by∏ to spory na owe czasy parowiec
seryjnej brytyjskiej wojennej budowy typu „Empire”, 
z trzema kot∏ami opalanymi oczywiÊcie w´glem, 
z parowà maszynà t∏okowà i kabinami za∏ogowymi, 
o standardzie których nie mo˝na by∏o raczej nic
dobrego powiedzieç. 

Na tym˝e „Borys∏awiu” zajmowa∏em „powa˝ne”
stanowisko m∏odszego praktykanta. A dlaczego
„m∏odszego”? O tym za chwil´. A praktykant, szczególnie
ów m∏odszy, to taki „przynieÊ, wynieÊ, pozamiataj, skocz
po wod´, zatkaj dziur´”, czyli po prostu „ch∏opak od
wszystkiego”. Nic wi´c dziwnego, ̋ e co najmniej pierwszy

tydzieƒ mojego wspania∏ego marynarzowania przebiega∏
mi doÊç jednostajnie przez cztery godziny w dzieƒ i cztery
w nocy, i przez wszystkie dni tygodnia, ∏àcznie z sobotà 
i niedzielà, w olbrzymiej, ciemnej czeluÊci tak zwanego
„bunkra”, czyli magazynu w´gla, którego nasze zach∏anne
kot∏y spala∏y po oko∏o 50 ton na dob´.

Tak wi´c na mnie wypada∏o po oko∏o osiem ton na
czterogodzinnà wacht´, czyli szesnaÊcie ton „czarnego
z∏ota” na dob´.

Ma∏o to wszystko romantyczne i jakoÊ nie za bardzo
pasujàce do piosenki, w której „marynarz w noc si´
bawi, we dnie w hamaku Êpi, tra la la”. Jak si´ doÊç
szybko przekona∏em, zgodne z prawdà by∏o jedynie
owo „tra la la”. Ale odwrotu nie by∏o, a jak mi
powiedzia∏ jeden z palaczy, doÊwiadczony stary
marynarz, co to „z niejednej butelki chleb pija∏”,
kiedym ledwo zipia∏:” Ej, ty, praktyczny, zgodzi∏eÊ si´ 
za psa, to szczekaj!”

Do kompletu marynarskich uciech dochodzi∏a jeszcze
dolegliwoÊç zwana po polsku „chorobà morskà”
(nazwy ∏aciƒskiej – o ile jest – nigdy nie pozna∏em).
Choroba ta polega∏a g∏ównie na tym, ˝e zjedzone na
przyk∏ad przez pó∏ godziny Êniadanie ucieka∏o 
z ˝o∏àdka w znacznie krótszym czasie ni˝ wymaga∏a
jego konsumpcja. 

Na marginesie tych „medycznych” wynurzeƒ pragn´
podzieliç si´ z przysz∏ymi wilkami morskimi
rewelacyjnymi lekarstwami na opisywanà dolegliwoÊç. 

Lekarstwo numer jeden, tak zwane „sowieckie”,
którego opis by∏ nast´pujàcy:” PRYWYKNIESZ, A KAK
NIE PRYWYKNIESZ, PADOCHNIESZ.” MyÊl´, ˝e
t∏umaczyç nie trzeba, bo dla u∏atwienia nie napisa∏em
„cyrylicà”.

Drugie natomiast naprawd´ marynarskie lekarstwo
polega na tym, ˝e po ka˝dym ataku choroby morskiej
nale˝y coÊ zjeÊç, aby... by∏o czym ponownie chorowaç!
Bo gdy ˝o∏àdek jest pusty, to niedosz∏y marynarz
choruje powietrzem i – co najgorsze – ˝ó∏cià. Mog´
zapewniç, ˝e to ostatnie stadium choroby jest
zdecydowanie niesympatyczne. 

Wracajàc do owej ci´˝kiej i nad wyraz brudzàcej
pracy w w´glowym bunkrze, nie nale˝y si´ dziwiç, ˝e
jeden z „m∏odszych praktykantów”, niejaki Zbyszek
Werner, zresztà by∏y m∏odociany powstaniec
warszawski, tak w czasie tamtych „czarnow´glowych”
dni napisa∏:

„Ej, ty czarny ch∏opcze z maszyny,
w ˝mudnej pracy wciàgni´ty kierat,
nie widzia∏y ci´ oczy dziewczyny,
kiedyÊ w´giel z ∏adowni wybiera∏”

I bardzo dobrze, ˝e nie widzia∏y, boby si´ pewno
natychmiast odkocha∏y.

Andrzej Perepeczko

Niespodziewane 
zmiany ról
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◆ ◆ ◆

„Borys∏aw” by∏ wojennej budowy, a ówczesna za∏oga
te˝ w znakomitej wi´kszoÊci by∏a wojenna, czyli po
prostu byli to weterani atlantyckich i pó∏nocnych
konwojów.

Nas∏ucha∏em si´ wtedy w mesie rozmaitych
wspominków konwojowych i nie tylko, z których cz´Êç,
i to raczej spora, o˝y∏a w moich póêniejszych,
nieskromnie mówiàc doÊç licznych, ksià˝kach.

Byli to ludzie twardzi, zahartowani w walkach 
z ˝ywio∏em, ocierajàcy si´ nieraz o Êmierç, ale generalnie
˝yczliwi nam m∏odszym, choç cz´sto t´ ˝yczliwoÊç
ukrywali starannie pod skorupà brutalnej szorstkoÊci. 

Kapitanem by∏ przedwojenny absolwent Szko∏y
Morskiej Micha∏ Niczko.

Oprócz sta∏ej za∏ogi i nas – pi´ciu „m∏odszych
praktykantów”  na „Borys∏awiu” p∏yn´li w tzw.”
dyplomowej praktyce” dwaj „panowie starsi
praktykanci”. Jednym z nich by∏ Wojciech Starkel,
cz∏owiek ju˝ nie tak bardzo m∏ody, du˝ych wiadomoÊci
i inteligencji, pochodzàcy z tzw. ”dobrej rodziny”.

Pan Wojtek mia∏ doÊç oryginalny zwyczaj. Gdy wraca∏
spocony z czterogodzinnej wachty w maszynie,
rozbiera∏ si´ do roso∏u, siada∏ na koi i drapiàc si´ po
okaza∏ym brzuchu, przemawia∏ prawie codziennie do
mnie, wyg∏aszajàc rozmaite g∏´bokie myÊli. Jednà 
z nich, zresztà cz´sto powtarzanà, by∏o: „M∏ody
cz∏owieku, czyÊ ty o..., ˝eby iÊç na morze? Wyglàdasz
na doÊç inteligentnego, a nagle taka decyzja...”

Gdy próbowa∏em nieÊmia∏o zapytaç: „A pan, panie
Wojtku?”, odpowiada∏: „ Ja? Ja to co innego... Zupe∏nie
co innego...” Co to mia∏o oznaczaç, nie wiem do dziÊ.

◆ ◆ ◆

Od tamtego rejsu min´∏y cztery lata, gdy latem 1952
roku zg∏osi∏em si´ – z opóênieniem ode mnie
niezale˝nym – na praktyczny egzamin dyplomowy 
w Paƒstwowej Szkole Morskiej w Gdyni. Z du˝ym
zdziwieniem dowiedzia∏em si´, ˝e jednym 
z egzaminatorów w Szanownej Komisji jest... pan
Wojciech Starkel. 

Jak si´ póêniej dowiedzia∏em, w∏adze polityczne
Polski Ludowej by∏y na tyle czujne, ˝e panu Wojtkowi
nie wyda∏y zezwolenia na zatrudnienie na statkach
pe∏nomorskich ze wzgl´du ... na zbyt dobre
pochodzenie spo∏eczne. Po krótkim epizodzie na
statkach rybackich pan Wojtek wylàdowa∏ w Szkole
Morskiej w Gdyni, gdzie przygarnà∏ go dyrektor
Mieczys∏aw Jurewicz, zacny cz∏owiek i ˝yczliwy nam,
s∏uchaczom i absolwentom gdyƒskiej ”Peesemki”. 

Pan Wojtek by∏ podówczas kierownikiem Wydzia∏u
Mechanicznego Szko∏y Morskiej i egzaminatorem 
z przedmiotu,  dla którego brakowa∏o podr´czników.
Poniewa˝ przedmiot ten nie by∏ moim hobby,
postanowi∏em zatem wykorzystaç nadarzajàcà si´ okazj´. 

Pan Wojtek po˝yczy∏ mi dwie ksià˝eczki z tego
przedmiotu wydane... w Londynie w czasie wojny. To
by∏o coÊ. OczywiÊcie pan Wojtek wyrazi∏ tym gestem
du˝e zaufanie do mojej skromnej osoby, bo by∏ to rok
1952, podr´cznik wydany w „imperialistycznej” Anglii
przez polski rzàd emigracyjny, oczywiÊcie „b´dàcy na
us∏ugach” itd., itd. A gdyby ktoÊ chcia∏ si´ dowiedzieç,
jakà drogà dotar∏a ta ksià˝eczka do Polski, to... lepiej
nie snuç przypuszczeƒ, czym mog∏a si´ taka „afera”
zakoƒczyç. 

Egzamin zda∏em i otrzyma∏em dyplom ukoƒczenia
Szko∏y Morskiej, co umo˝liwia∏o mi dalsze awanse 
w marynarskiej karierze. 

◆ ◆ ◆

Min´∏o znowu par´ lat. Przyszed∏ „Polski
Paêdziernik”, dzi´ki któremu odepchni´ta od morza
wi´kszoÊç marynarzy mog∏a wróciç na statki. 

Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych by∏em 
w Rotterdamie, w drodze bodaj do Nowego Jorku. 
W porcie zaszed∏em w odwiedziny na stojàcy
nieopodal polski statek. Przy trapie na tablicy
zobaczy∏em napis: „Mechanik s∏u˝bowy: W. Starkel”.

Zapuka∏em do kabiny.
– Come in! – us∏ysza∏em.
Panie Wojtku! – zaczà∏em – Czy pan..., ˝eby p∏ywaç

na statkach?
WypiliÊmy butelk´ wina, wspominajàc dawne czasy 

i p∏ywanie na „Borys∏awiu” i mój pierwszy rejs do
Genui i Casablanki.

◆ ◆ ◆

Znowu min´∏o troch´ czasu. Od paru lat pracowa∏em
w Paƒstwowej Szkole Morskiej jako wyk∏adowca i od
czasu do czasu zasiada∏em w Komisji Egzaminacyjnej na
rozmaite stopnie oficerskie. 

W trakcie jednego z takich egzaminów na sal´
wszed∏... pan Wojtek.

Dzieƒ dobry, panie Wojtku – ucieszy∏em si´ – niech
pan siada. Podsunà∏em mu krzes∏o obok siebie, by∏em
bowiem absolutnie przekonany, ˝e pan Wojtek pojawi∏
si´ na egzaminie jako swego rodzaju „wizytator” 
z Urz´du Morskiego , bo taki by∏ zwyczaj.

- Dzieƒ dobry – us∏ysza∏em – kiedy ja...
w∏aÊnie...w∏aÊciwie na egzamin. Na mechanika
pierwszej klasy – pan Wojtek by∏ najwyraêniej
speszony.

- Je˝eli tak, panie Wojtku, to prosz´ zajàç miejsce po
drugiej stronie stolika.

Usiad∏.
– Prosz´ pana – zaczà∏em doÊç oficjalnym tonem –

pami´ta pan, jak JA zdawa∏em przed PANEM? 
– Pami´tam – o˝ywi∏ si´ – i pami´tam coÊ jeszcze... 
– Co takiego? 
– To, ˝e wtedy pan, panie Andrzeju, zda∏ u mnie na

bardzo dobrze! 

◆ ◆ ◆

Nie musz´ chyba dodawaç, ˝e panu Wojtkowi te˝
uda∏ si´ egzamin z mojego przedmiotu. I otrzyma∏
wcale nie gorszà ocen´, ni˝ ja przed laty. 

◆ ◆ ◆

Gdy dosz∏a mnie wiadomoÊç o Jego Êmierci, ogarnà∏
mnie smutek. Znowu uby∏ inteligentny i wartoÊciowy
Polak, których tak bardzo potrzeba, a których – niestety
– nie jest zbyt du˝o jak na nasz spory kraj.

P.S. We wszystkich spisach absolwentów figuruje „Wiktor
Starkel”, ale ja Go pami´tam jako „Wojtka”. Jego zdj´cie
znajduje si´ na wk∏adce ilustracyjnej str.172-173 w ksià˝ce
„Kadry morskie Rzeczypospolitej,” tom I, Gdynia 1994.
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Urodzi∏ si´ 2 czerwca 1910 roku w Poznaniu jako
czwarte z pi´ciorga dzieci Karola i  Józefy z d. Dziorobek.
Wkrótce rodzina osiad∏a w Berlinie. Tam Jan Mizgalski
sp´dzi∏ wczesne lata szkolne. W latach 20. paƒstwo
Mizgalscy mieszkali w Toruniu. Dwaj starsi bracia
wstàpili do toruƒskiej Szko∏y Podchorà˝ych Marynarki
Wojennej. Jan zdecydowa∏  si´ na nauk´ w Szkole
Morskiej w Tczewie na Wydziale Mechanicznym.
Ukoƒczy∏ jà w 1933 r. ju˝ w Gdyni. Z wolna zdobywa∏
˝yczliwoÊç surowych, wybitnych pedagogów.
Wspomina: „Nie mia∏em u prof. Kazimierza Bielskiego
zbyt dobrych notowaƒ, wi´c postanowi∏em  to zmieniç
i podczas praktyki w gdaƒskiej stoczni Schichaua
wykona∏em pamiàtkowà  miniatur´ Êruby okr´towej,
którà wr´czono Profesorowi w dzieƒ Jego urodzin. Jak
si´ okaza∏o, starannoÊç, fachowoÊç, misternoÊç
wykonania zosta∏a doceniona przez Mistrza Bielskiego 
i sytuacja ucznia na zaj´ciach z kot∏ów okr´towych
uleg∏a pewnej poprawie. Postrzegany by∏em od tego
czasu  jako posiadajàcy rzadkie umiej´tnoÊci praktyczne,
co  na statku ma zawsze bardzo du˝e znaczenie” (1).

In˝. Jan Mizgalski nale˝a∏ do tych  nielicznych
absolwentów, którzy odbyli praktyk´ na obu
˝aglowcach szkolnych: na „Lwowie” oraz „Darze
Pomorza”. Objà∏ s∏u˝b´ na „Lwowie” 15.07.1929 roku.
„Zapisany pod l.p. 112 do spisu za∏ogi statku szkolnego
„Lwów”(...) w charakterze kandydata do Szko∏y
Morskiej, z wynagrodzeniem wg umowy na czas
nieoznaczony” - czytamy w bardzo zniszczonym  przez
czas, lecz szcz´Êliwie zachowanym dokumencie,
wydanym 16 lipca 1929 roku przez Urzàd Morski 
w Gdyni, a podpisanym przez kpt. ˝. w. Konstantego
Maciejewicza (2).

Kolejno mustrowa∏ na: s/s „Warta” (1930 r.), 
s/s „Toruƒ” (1931 r.), odby∏ praktyk´ in˝ynierskà na
wszystkich wydzia∏ach Stoczni Gdaƒskiej (1933-1934).
Po odbyciu s∏u˝by wojskowej, Kursu Oficerów Rezerwy
przy SPMW w Toruniu, uzyskaniu stopnia

podchorà˝ego Marynarki Wojennej, rozpoczà∏ prac´
zawodowà. Uczestniczy∏ jako asystent mechanika  przy
budowie transatlantyku m/s „Pi∏sudski” w stoczni
Monfalcone ko∏o Triestu w 1935 r., nast´pnie odby∏
podró˝ na tym statku do Stanów Zjednoczonych. 
W kolejnym roku w tej samej stoczni nadzorowa∏
technicznie budow´ statku m/s „Batory”, na którym
p∏ywa∏ do lipca 1939 r. Wybuch wojny zaskoczy∏ go 
w czasie urlopu. Znalaz∏ zaj´cie jako elektromonter 
w gdaƒskiej firmie Lehnert & Bastian i w∏àczy∏ si´ do
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Zadenuncjowany, zosta∏
aresztowany przez gestapo i zes∏any do obozu
koncentracyjnego. Reszt´ wojny sp´dzi∏ w obozie 
w Oranienburgu-Sachsenhausen, dzielàc ze
wspó∏wi´êniami wszystkie  koszmary  ˝ycia obozowego:
poni˝enie, g∏ód, choroby.

Po wojnie rozpoczà∏ prac´ na „Batorym” – jako
jedyny z przedwojennej za∏ogi otrzyma∏ polecenie
nadzoru generalnego remontu technicznego statku
(wszystkich maszyn i urzàdzeƒ).

Po remoncie statku („osiàgnà∏ na próbnym rejsie
21,9 mil szybkoÊci, niebywa∏e, jak na tak d∏ugo
eksploatowany statek”) odby∏ pierwszy rejs do Stanów
Zjednoczonych z kpt. ˝. w. Janem åwikliƒskim,
nast´pnie zosta∏ przeniesiony na tankowiec „Karpaty”.
Otrzyma∏ z inspektoratu PLO zlecenie na przygotowanie
tego statku do wyruszenia po ∏adunek do Abadanu. 
W wyniku fachowej ekspertyzy technicznej in˝.
Mizgalski uzna∏, i˝ statek nie spe∏nia wymogów
technicznych i poinformowa∏ o tym armatora. 
W odpowiedzi  zosta∏ zwolniony z obowiàzków.
Perypetie podró˝y „Karpat”  do Abadanu („11 razy
stawali w morzu, do tragedii na szcz´Êcie nie dosz∏o, bo
nie by∏o sztormu”) potwierdzi∏y prawid∏owoÊç oceny.

W latach 1950-1952 zosta∏ wybudowany w Stoczni
Gdaƒskiej na zamówienie Polskich Linii Oceanicznych
drobnicowiec m/s „Nowa Huta”, pierwszy z serii tej
wielkoÊci statków motorowych. Brak by∏o wówczas

ABSOLWENCI

st. mech. in˝. Jan MIZGALSKI
(1910-2005)

26 grudnia 2005 r. odszed∏ jeden z najstarszych absolwentów naszej
uczelni, in˝ynier Jan Mizgalski. Spoczà∏ na cmentarzu w Sopocie.

Pochodzi∏ z rodziny od wieków majàcej swe korzenie w Wielkopolsce.
Jednak zarówno Jan Mizgalski, jak i dwaj  bracia wybrali  prac´ na

morzu. Rozpoczà∏ nauk´ w  Tczewie, ukoƒczy∏ w Gdyni. Po latach pracy 
w polskiej flocie, jako emeryt nale˝àcy do Stowarzyszenia Absolwentów

Szkó∏ Morskich, ch´tnie dzieli∏ si´ wspomnieniami  oraz uczestniczy∏ 
w wa˝nych wydarzeniach z ˝ycia uczelni: w Âwi´cie Szko∏y Morskiej, 

w uroczystoÊci przyj´cia nowego statusu uczelni, 
w spotkaniach absolwentów.
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specjalistów posiadajàcych umiej´tnoÊç kierowania
budowà tego typu jednostki i wiedzà na temat si∏owni
okr´towej. Postanowiono w∏àczyç do budowy
mechaników z rezerwy PLO – kierownikiem zosta∏ in˝.
Jan Mizgalski. „Bardzo rzutka i fachowa dzia∏alnoÊç
in˝yniera Mizgalskiego spowodowa∏a zastosowanie
szeregu w∏aÊciwych rozwiàzaƒ usprawniajàcych prac´
si∏owni okr´towej oraz zwi´kszajàcych ekonomicznoÊç jej
eksploatacji. Rozwiàzania te zosta∏y wprowadzone na
pozosta∏ych czterech statkach tej serii. Po zakoƒczeniu
prób odbiorczych m/s „Nowa Huta” Stocznia Gdaƒska
zaproponowa∏a, aby w pierwszym rejsie statku in˝.
Mizgalski pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ mechanika
gwarancyjnego z ramienia stoczni, czym da∏a dowód
pe∏nego zaufania do jego kwalifikacji” (3). Mimo
obowiàzujàcego tzw. wówczas „zakazu p∏ywania”
wzgl´dy merytoryczne zadecydowa∏y, i˝ móg∏
zamustrowaç. W póêniejszych latach  pracowa∏ jednak
na làdzie, m. in. na Politechnice Gdaƒskiej w Zak∏adzie
Silników Spalinowych na Wydziale Mechanicznym.
Dopiero 29 marca 1957 roku przyniós∏ szans´ na
odmian´ ˝yciorysu zawodowego.  Komisja
Weryfikacyjna Marynarzy i Rybaków Dalekomorskich,
dzia∏ajàca w Gdyni z ramienia Ministerstwa ˚eglugi 
i Gospodarki Wodnej orzek∏a: ,,Nie istniejà przeszkody 
w zatrudnieniu ob. Mizgalskiego Jana na statkach PMH 
i na statkach rybo∏ówstwa dalekomorskiego” (4).
Rozpoczà∏ wi´c p∏ywanie z ramienia prywatnego
przedsi´biorstwa ˝eglugowego Wincentego Bartosiaka 
i kolejno na innych jednostkach. P∏ywa∏ pod polskà 
i obcymi banderami (angielskà, Bangladeszu, Izraela).
Po przejÊciu na emerytur´ w 1977 r. uczestniczy∏ 
w spotkaniach Ko∏a Absolwentów Szko∏y Morskiej 

w Tczewie, wspó∏pracowa∏ z powsta∏ym po 1990 roku
Stowarzyszeniem Absolwentów Szkó∏ Morskich,
konsultowa∏ materia∏y dokumentujàce histori´ uczelni.
Zamieszka∏ w Hopowie na Kaszubach i oddawa∏ si´
jednej z swych pasji - fotografowaniu przyrody.
„Szanujcie nasze polskie lasy” – to tytu∏ wystawy
fotogramów Jana Mizgalskiego, zorganizowanej 
w WSM, którà w 1995 roku otworzy∏ uroczyÊcie rektor
prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski. Pod koniec ˝ycia  Jan
Mizgalski mieszka∏ w Sopocie, co pozwala∏o Mu  na
cz´stsze uczestniczenie w ˝yciu Stowarzyszenia
Absolwentów Szkó∏ Morskich i uczelni. Zapytany 
o przes∏anie, jakie chcia∏by przekazaç  pracownikom 
i studentom   Akademii Morskiej, odpowiedzia∏: „Byç
prawym i post´powaç uczciwie w stosunku do siebie 
i innych”.

Na podstawie relacji  in˝. Jana Mizgalskiego,
wspomaganej dokumentami napisa∏a –

Ewa Otremba.

(1) Z zapisu relacji Jana Mizgalskiego. W zbiorach Sali
Tradycji.

(2) ZaÊwiadczenie z Urz´du Morskiego w Gdyni 
z dn. 16.07.1929 r. (kserokopia w zbiorach ST AM).

(3) Relacja mgr. in˝. Mieczys∏awa Bagiƒskiego z dn. 8 X 1983
roku (kopia w zbiorach ST AM).

(4) Orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej Marynarzy i Rybaków
Dalekomorskich z dn. 29 marca 1957 r. (kserokopia 
w zbiorach ST AM).

P.S. Szerszy materia∏ dotyczàcy ˝ycia i pracy in˝. Jana
Mizgalskiego w zbiorach Sali Tradycji AM.

Zjazd absolwentów rocznik 1956 

W 50. rocznic´ ukoƒczenia Paƒstwowej Szko∏y Morskiej spotkali si´
byli jej uczniowie. 

W piàtek 9 czerwca, po mszy Êw. w intencji absolwentów, wyk∏adowców i wychowawców w koÊciele przy 
ul. Portowej, odby∏o si´ spotkanie w klubie studenckim „Bukszpryt”. Nast´pnie uroczystoÊç w auli 
im. T. Meissnera, zwiedzanie szko∏y oraz Sali Tradycji. O 13.00 rektor AM zaprosi∏ uczestników na wspólny obiad
w studenckiej sto∏ówce. W sobot´ na bulwarze Nadmorskim z∏o˝one zosta∏y kwiaty pod pomnikiem „Tym, którzy
nie wrócili z morza”, a po zwiedzaniu Wydzia∏u Nawigacyjnego i wspólnego biesiadowania pod parasolami i przy
bigosie, na pok∏adzie „Daru Pomorza” oficjalnie zjazd zakoƒczono. W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o ok. 60 osób; w 1956
Wydzia∏ Nawigacyjny opuÊci∏o 49 absolwentów, Wydzia∏ Mechaniczny – 66.

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze „AKM” na str. 3 omy∏kowo podaliÊmy, ˝e dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci 
i Towaroznawstwa prof. Piotr J´drzejowicz jest kierownikiem Katedry Technologii i Organizacji ˚ywienia, 

a powinno byç: Katedry Systemów Informacyjnych. 
Na str. 13 – organizatorem konferencji EUCEN by∏ prof. Krzysztof Ko∏owrocki (a nie Koz∏owski). 

Za b∏´dy redakcja bardzo przeprasza.
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REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 
majà zaszczyt zaprosiç 

na otwarte uroczyste posiedzenie Senatu AM 
które odb´dzie si´ 13 czerwca 2006 roku, godz.11.00 

w gmachu g∏ównym AM w Gdyni, aula im. T. Meissnera / przy ul. Morskiej 83 

PROGRAM: 
■ uroczyste posiedzenie Senatu z udzia∏em zaproszonych GoÊci 
■ wprowadzenie sztandarów: Uczelni i Stowarzyszeƒ 
■ hymn paƒstwowy / chór AM / 
■ otwarcie uroczystoÊci i powitanie GoÊci przez JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, 
■ wystàpienie JM Rektora AM w Gdyni, prof. dr hab. in˝. Józefa Lisowskiego 
■ wystàpienia zaproszonych GoÊci 
■ wr´czenie odznaczeƒ paƒstwowych i Nagród Rektora AM 
■ wr´czenie medali 25-lecia Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich zas∏u˝onym pracownikom Akademii Morskiej 
■ „PieÊƒ Szko∏y  Morskiej” w wykonaniu chóru Akademii Morskiej 
■ wyprowadzenie sztandarów 
■ „Gaude Mater Polonia” (chór AM)  
■ zakoƒczenie posiedzenia Senatu Akademii Morskiej. 

IMPREZY TOWARZYSZÑCE: 
■ godz. 9.00 –   z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem admira∏a Kazimierza Por´bskiego i pod pomnikiem „Tym, którzy nie wrócili 

z morza” 
■ godz. 9.15 –  ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej Liceum Morskiego w Gdyni 
■ godz. 12.00 – wr´czenie dyplomów ukoƒczenia studiów podyplomowych (sala Senatu) 
■ godz. 13.00 – „Biesiada morska” dla goÊci i pracowników uczelni (boisko AM), powitanie uczestników spotkania 

przez JM Rektora 

1. Ambro˝ek Tadeusz 
2. Baraƒski Janusz 
3. Bobal Marian 
4. Ciàzyƒski Maciej 
5. Dawidowski Jan 
6. Dàbrowski Szczepan 
7. Denesiuk Aleksander 
8. Dobrzyƒski Maciej 
9. Frukacz Czes∏aw 
10. Grzesiak W∏odzimierz 
11. Hildebraƒski Jan 
12. Izdebski Benedykt 
13. Jakubowski W∏odzimierz 
14. Janik Andrzej 
15. Janowski Marian 
16. Janusz Antoni 
17. Kaczyƒski Jerzy 

18. Kizeweter Jan 
19. Konieczny Konrad 
20. Kornacki Ryszard 
21. Kosecki Marian 
22. Kowalak Alojzy 
23. Koz∏owski Kazimierz 
24. Krzoska Roman f 
25. Lipski Janusz 
26. Malejewski Anatol 
27. Marciniak Alfons 
28. Mas∏yk Tadeusz 
29. Mazur Roman 
30. Mickowski Tanasis 
31. Misiewicz Janusz 
32. Mozer Stanis∏aw 
33. Niedzió∏ko Zdzis∏aw 
34. Nowak Tomasz 

35. Olko Jerzy 
36. Przew∏ocki Józef
37. Rakowski Marian 
38. Rutkowski Tadeusz 
39. Styrna Bogus∏aw 
40. Szpilewski Jerzy f 
41. Tarasiewicz Jerzy 
42. Tobiasz Franciszek 
43. Tyma Juliusz 
44. Wasilewski Antoni 
45. Wojas Ryszard 
46. Wojtowicz Kazimierz 
47. Wrzosek Zenon 
48. ˚akieta Jan 
49. ˚ukowski Jan

1. Adamczyk Tadeusz 
2. Andrzejewski Roman 
3. Backiel Wies∏aw f 
4. Baku∏a Eugeniusz 
5. Ba∏czyƒski Józef 
6. Bartynowski Boles∏aw 
7. Bernatowicz Edward 
8. Bilski Ryszard 
9. Bogucki Kazimierz 
10. Boruta Stanis∏aw 
11. Bosko Stanis∏aw 
12. Budzan Stefan 
13. Czaja Hubert 
14. Czajkowski Bogus∏aw 
15. Dàbrowski Stanis∏aw 
16. Demirowski Georgi 
17. Dziatewski Nikos 
18. GawryÊ Kazimierz 
19. Gierszewski Eugeniusz 
20. Glonek Bonawentura 
21. Gola Józef 
22. Grabarczyk Józef 
23. Grabowski Marian 

24. Gryç Stanis∏aw 
25. Grzeczka Stefan 
26. Guliamakis Tanasis 
27. Indowski Anastasis 
28. Kabza Janusz 
29. Kamiƒski Jerzy 
30. Katana Edward 
31. Koczy Jerzy 
32. Kolenda Stanis∏aw 
33. Kowalczyk Jan 
34. Krawczuk Zenon 
35. Król Józef 
36. Kujawa Lucjan 
37. KupÊ Hieronim 
38. ¸azarski Maksymilian 
39. ¸uksza Franciszek 
40. ¸yszkiewicz Jerzy 
41. Maciejak Jan 
42. Makowiecki Józef 
43. Malinowski Bronis∏aw 
44. Niechcia∏ Henryk 
45. Nowak Boles∏aw 
46. Papadopulos Archelos 

47. Paw∏owski Zbigniew 
48. Petrowski Jorgos 
49. Porzycki Mieczys∏aw 
50. Radziuk Jan 
51. Rangotis Dimitris 
52. Rataj Czes∏aw 
53. Slupkowski Janis 
54. Stefowski Teli 
55. Stolarczyk Czes∏aw 
56. Stry˝ko W∏odzimierz 
57. Sza∏apski Stanis∏aw 
58. Szczygie∏ Kazimierz 
59. Szpurka Rajmund 
60. Szymkiewicz Jan 
61. Teda Kazimierz 
62. Torkowski Risto 
63. Truskolawski Bogdan 
64. Wlakanczowski Kostas 
65. Wyziƒski Zbigniew 
66. Zatwarnicki Leonard 

(na podstawie „Kadry Morskie Rzeczpospolitej” 
t. I pod red. J. K. Sawickiego)

Absolwenci Wydzia∏u Nawigacyjnego 1956

Absolwenci Wydzia∏u Mechanicznego 1956





Zlokalizowane jest w centrum Gdyni, 
w uroczym zakàtku nieopodal morza, w kompleksie

budynków Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej 
w Gdyni. Zosta∏o oddane do u˝ytkowania 

14 paêdziernika 1979 roku jako laboratorium dydaktyczne
do nauczania astronomii.

Wyposa˝enie Planetarium umo˝liwia organizowanie
popularnych seansów dla mi∏oÊników astronomii 

w ka˝dym wieku, a tak˝e prowadzenie lekcji astronomii 
dla uczniów szkó∏ ponadpodstawowych.


