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WÊród goÊci, którzy jak ka˝dego roku licznie przybyli
na uczelnianà uroczystoÊç z kraju i zagranicy, byli przed-
stawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych,
rektorzy pomorskich uczelni, przedstawiciele przed-
si´biorstw morskich, stowarzyszeƒ wspó∏pracujàcych 
z Akademià Morskà, a tak˝e absolwenci i sympatycy
uczelni. Po powitaniu zebranych rektor prof. dr hab.
in˝. Romuald Cwilewicz w przemówieniu inaugura-

cyjnym nawiàza∏ do historii uczelni, przedstawi∏ jej
dzia∏alnoÊç, osiàgni´cia, jak i plany.

Z gratulacjami dla spo∏ecznoÊci akademickiej
wystàpili zaproszeni goÊcie, m.in.: wicewojewoda
pomorski Micha∏ Owczarczak, prorektor Hochschule
Bremerhaven Gerard Feldmeier, zaÊ przedstawiciel
Ministerstwa Infrastruktury Maciej Zalach odczyta∏ list
gratulacyjny ministra Cezarego Grabarczyka. G∏os
zabra∏ tak˝e przewodniczàcy Parlamentu Studentów
AM Mariusz Eichberger. 

Czterech studentów, którzy zdobyli najwy˝sze wyniki
w czasie rekrutacji, Êlubowa∏o – w imieniu wszystkich
studentów – na sztandar Akademii: Adam Rynowiecki
(WN), Piotr Ra˝ny (WM), Pawe∏ Topka (WE) oraz
J´drzej Char∏ampowicz (WPiT). Rektor uroczyÊcie pa-
sowa∏ na studentów reprezentantów poszczególnych
wydzia∏ów: Katarzyn´ MiÊkowiec, Artura Palk´ (WN),
Aleksandr´ Bujalskà, Micha∏a Sobczyka (WM), Macieja
Pelpliƒskiego, Bartosza Reifa (WE), Ewelin´ Tail 
i J´drzeja Char∏ampowicza (WPiT). Rektor oraz dziekani
poszczególnych wydzia∏ów wr´czyli tak˝e dyplomy
doktorskie pracownikom, którzy uzyskali stopieƒ nau-
kowy doktora w naszej uczelni w roku akademickim
2008/2009. Byli to: dr in˝. Piotr Kamiƒski, dr in˝. Rafa∏
Pawletko (WM), dr in˝. Andrzej Szklarski (WE), dr in˝.
Anita Kuku∏owicz oraz dr in˝. Pawe∏ ¸uka (WPiT).

Zas∏u˝onym pracownikom Akademii Morskiej w Gdy-
ni wr´czono odznaczenia resortowe. Medal Komisji
Edukacji Narodowej otrzyma∏ dr in˝. Piotr Jankowski.
Z∏oty Medal za D∏ugoletnià S∏u˝b´ otrzymali: Danuta
Andrzejewska, Jolanta Bia∏ous, Eleonora Budzyƒska,
prof. dr hab. in˝. Adam Charchalis, dr in˝. Jacek
Ha∏aczkiewicz, in˝. Piotr Jasicki, in˝. Stanis∏aw Klocek,
Romana Kowalczyk, dr in˝. Jan Kruszewski, Czes∏aw
Krzy˝anowski, Andrzej Kurowski, mgr Jolanta Macie-
jewska, Witold Michniak, mgr in˝. Wies∏awa Obniska,
Miros∏aw Olendrzyƒski, mgr Hanna Olejniczak-Przy-
by∏o, dr hab. Zbigniew Otremba, dr Tadeusz Podoski,
dr Barbara Pytko, Bernarda Ruszkiewicz, dr in˝. W∏odzi-
mierz RyÊ, dr hab. Izabela Steinka, dr hab. Maria
Âmiechowska, mgr in˝. Marian Stachowiak, in˝. Leszek
Staniszewski, Zbigniew Wroƒski, dr in˝. Janusz Wrób-
lewski; Srebrny Medal za D∏ugoletnià S∏u˝b´ otrzymali:

„Gaudeamus” 
po raz 8 i… 90

Na molo Po∏udniowym odby∏a si´ inauguracja 8. roku akademickiego naszej uczelni, a zarazem 90. roku
nauczania w historii szkolnictwa morskiego w Polsce. Z tej okazji odby∏o si´ premierowe wykonanie 

„Fanfary Morskiej” pod batutà Jerzego Maksymiuka – specjalnie skomponowanej przez mistrza.

4 PAèDZIERNIKA 2009 R.

Rektor AM prof. R. Cwilewicz 
podczas inauguracyjnego przemówienia
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Utwór, skomponowany specjalnie przez Jerzego
Maksymiuka z okazji rozpocz´cia uroczystych obcho-
dów 90-lecia polskiego szkolnictwa morskiego oraz
100-lecia „Daru Pomorza”, mia∏ swà prapremier´ 4
paêdziernika 2009 r., w czasie uroczystej inauguracji
roku akademickiego. Wykonany przez muzyków Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Kato-
wicach pod dyrekcjà Joanny Wnuk-Nazarowej, pod

batutà kompozytora. Dialogujàce mi´dzy sobà dwie
grupy muzyków gra∏y na instrumentach d´tych
blaszanych i perkusji. Jedna grupa – na nabrze˝u, druga
– na „Darze M∏odzie˝y”, jako symbol wi´zi mi´dzy
Akademià Morskà a pi´knà fregatà, mi´dzy tymi „co na
làdzie” a tymi „co na morzu”.

■

mgr Barbara Jarzàbek, dr in˝. Andrzej Kasprowicz, mgr
in˝. Ma∏gorzata Katarzyƒska, mgr in˝. Adam Przybyt,
mgr in˝. Ryszard Pomeranek, mgr El˝bieta Sielicka, 
dr Waldemar ˚yngiel; Bràzowy Medal za D∏ugoletnià
S∏u˝b´ otrzymali: dr in˝. Beata Borkowska, in˝. Andrzej
Januszewski, dr in˝. Piotr Kaczorek, dr in˝. Anna Platta,
dr in˝. Beata Pyryt, dr Krzysztof Sarnowski, dr in˝. Jad-
wiga Stankiewicz, dr in˝. Aleksandra Wilczyƒska i dr
in˝. Jerzy ˚urek.  Przedstawiciel ministra infrastruktury
pan Maciej Zalach wr´czy∏ tak˝e panu prof. dr. hab.
in˝. Januszowi Zar´bskiemu przyznanà przez ministra
nagrod´ indywidualnà I stopnia za osiàgni´cia nau-
kowe w roku 2008.

■

Fanfara Morska
KONCERT NA POK¸ADZIE I LÑDZIE

Pasowanie na studenta
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■ 30 kwietnia
• Akademi´ Morskà w Gdyni odwiedzili

przedstawiciele SECURITY MARINE POLICE ACADEMY

w Chinach: rektor prof. Baozheng Xu oraz 
prof. Zhixiang Hang. Celem wizyty by∏o zapoznanie
si´ ze strukturà i dzia∏alnoÊcià naszej uczelni. 

GoÊcie spotkali si´ z prorektorem ds. nauki prof. 
dr. hab. Piotrem J´drzejowiczem i prorektorem 
ds. kszta∏cenia dr. hab. in˝. Leszkiem Morawskim,
prof. nadzw. AM, zwiedzili te˝ uczelni´, m.in. 
symulatory na Wydziale Nawigacyjnym. 

■ 15 czerwca 
• Na „Darze Pomorza” odby∏o si´ uroczyste

wodowanie” kolejnego rocznika „Nautologii”, pisma
wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nautolo-
giczne. Matkà chrzestnà rocznika, poÊwi´conego 
90-leciu uprawy morza, by∏a ma∏˝onka rektora
Akademii Morskiej Barbara Cwilewicz.

■ 17-19 czerwca
• TransNav 2009 - VIII Mi´dzynarodowe Sympozjum

Nawigacyjne, pod g∏ównym tytu∏em „Nawigacja
morska i bezpieczeƒstwo transportu morskiego”,
zosta∏o zorganizowane wspólnie przez Wydzia∏
Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz
presti˝owy brytyjski „THE NAUTICAL INSTITUTE”. By∏o to
to ju˝ ósme tego typu spotkanie, a drugie od czasu,
gdy nadany mu zosta∏ wi´kszy wymiar mi´dzynaro-
dowy. Akademia goÊci∏a rektorów, dziekanów,
dyrektorów instytutów, profesorów, przedstawicieli
stowarzyszeƒ naukowych i zawodowych, admini-
stracji morskiej, portów, armatorów, firm

KRONIKA
kwiecieƒ 2009 – grudzieƒ 2009

GoÊcie z chiƒskiej uczelni z prorektorem ds. kszta∏cenia AM 
prof. L. Morawskim (z lewej) i prorektorem ds. nauki AM 

prof. P. J´drzejowiczem

„Wodowanie” rocznika „Nautologii”. Od lewej: matka chrzestna B. Cwilewicz, prof. D. Duda i dyrektor CMM dr in˝. J. Litwin
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˝eglugowych oraz producentów urzàdzeƒ nawiga-
cyjnych. 

■ 4 lipca
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz,

dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego dr hab. in˝. kpt.
˝.w. Adam Weintrit , prof. nadzw. AM oraz
prodziekan WN dr in˝. Artur Król goÊcili w murach
uczelni sekretarza generalnego Mi´dzynarodowej
Organizacji Morskiej Efthimiosa Mitropoulosa.

■ 16-22 sierpnia 
• Prorektor ds. morskich AM dr kpt. ˝. w. Stanis∏aw

Górski, prof. nadzw. AM, wzià∏ udzia∏ w konferencji
„Workshop Svalbard Science Forum”, organizowanej
przy udziale Polskiej Akademii Nauk, w Longyear-
byen, w Norwegii. Reprezentowa∏ uczelni´ podczas
spotkaƒ, które odby∏y si´ na statku „Horyzont II”.

■ 17-23 wrzeÊnia
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz

uczestniczy∏ w dorocznym spotkaniu International
Association of Maritime Universities, które
odbywa∏o si´ tym roku w Sankt Petersburgu w Rosji.

■ 24 wrzeÊnia
• Prorektor ds. morskich AM dr kpt. ˝. w. Stanis∏aw

Górski, prof. nadzw. AM,  reprezentowa∏ uczelni´ 
w posiedzeniu Komisji Infrastruktury z udzia∏em
Parlamentarnego Zespo∏u ds. Gospodarki Morskiej.
Spotkanie odby∏o si´ w gmachu Senatu RP. Podczas
posiedzenia omawiane by∏y zapisy projektu Za∏o˝eƒ
polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. 

■ 28-29 wrzeÊnia
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz by∏

uczestnikiem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych. Konferencja odbywa∏a si´ w Politech-
nice Poznaƒskiej, goÊciem by∏a m.in. Barbara
Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wy˝szego. W
ramach pi´ciu sesji rektorzy dyskutowali m.in. o
nauczaniu j´zyków obcych w uczelniach
technicznych, rozliczaniu projektów finansowanych
ze Êrodków unijnych oraz finansowaniu badaƒ
naukowych w Polsce.

Uczestnicy 

TransNav 2009 

przed gmachem

g∏ównym AM

☛

Sekretarz generalny IMO E. Mitropoulos (poÊrodku) 
przed budynkiem WN AM
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■ 1 paêdziernika
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz,

jako przewodniczàcy Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego, wzià∏ udzia∏ w konferencji
Êrodowiskowej zorganizowanej w gdaƒskiej
Akademii Muzycznej.

■ 2-3 paêdziernika
• Prorektor ds. morskich AM dr kpt. ˝. w. Stanis∏aw

Górski, prof. nadzw. AM,  uczestniczy∏ w obchodach

inauguracji roku akademickiego w szczeciƒskiej
Akademii Morskiej.

■ 4 paêdziernika
• Odby∏a si´ uroczysta inauguracja 8. roku akademic-

kiego w Akademii Morskiej w Gdyni, b´dàca zarazem
uroczystym rozpocz´ciem obchodów 90-lecia szkol-
nictwa morskiego w Polsce. Wi´cej str. 2.

■ 5-8 paêdziernika
• Prorektor ds. morskich AM dr kpt. ˝. w. Stanis∏aw

Górski, prof. nadzw. AM, reprezentowa∏ uczelni´
podczas obchodów inauguracji roku akademickiego
w Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pi´knych,
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 
w Gdaƒskim Uniwersytecie Medycznym.

■ 8-10 paêdziernika
• Prorektor ds. morskich AM dr kpt. ˝. w. Stanis∏aw

Górski, prof. nadzw. AM, jako przedstawiciel
Akademii, wzià∏ udzia∏ w obradach Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Zwiàzku Armatorów
Polskich. Celem obrad by∏a debata obejmujàca kilka
tematów, m.in.: inicjatywy legislacyjne IMO 
oraz Komisji Europejskiej (redukcja emisji gazów 
z silników okr´towych do powietrza oraz zapisy 
w konwencji STCW dotyczàce Maritime Safety
Package), aspekty ochrony i bezpieczeƒstwa ˝eglugi
w Zatoce Adeƒskiej, wnioski po inspekcjach PSC 
w portach polskich w 2009 r., projekty dokumentów
zwiàzanych z realizacjà polityki morskiej RP.

☛

27 czerwca rektor AM objà∏ patronat nad zlotem pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Âlubowanie na sztandar AM
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■ 10 paêdziernika
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz

uczestniczy∏ w uroczystoÊciach 100-lecia wodowania
„Daru Pomorza” oraz ponowienia chrztu. 
Wi´cej str. 15.

■ 13 paêdziernika
• Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Piotr J´drzejowicz

reprezentowa∏ Akademi´ Morskà na inauguracji
roku akademickiego w Gdaƒskim Seminarium
Duchownym (na uroczystoÊç zaproszeni zostali
przedstawiciele wy˝szych uczelni Pomorza oraz
w∏adze samorzàdowe).

■ 19-20 paêdziernika
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz

uczestniczy∏ w Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó∏ Polskich. Spotkanie odby∏o si´ w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przyj´to dokumenty
w sprawie inicjatyw legislacyjnych w obszarze szkol-
nictwa wy˝szego, w sprawie obj´cia niektórych
kierunków przygotowujàcych do zawodu
nauczyciela kszta∏ceniem zamawianym oraz 
w sprawie nadania Wy˝szej Szkole Studiów Mi´dzy-
narodowych w ¸odzi statusu uczelni cz∏onkowskiej
KRASP.

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

spotka∏ si´ z ministrem infrastruktury Cezarym

Grabarczykiem i podsekretarz stanu Annà Wypych-
Namiotko. Omawiane by∏y sprawy dzia∏ania uczelni.

■ 27 paêdziernika
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz,

jako przewodniczàcy Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego, uczestniczy∏ w kolejnym posiedzeniu
rady. Omawiane by∏y problemy akademickiej s∏u˝by
zdrowia.

■ 9 listopada
• Akademia Morska po˝egna∏a swojego by∏ego

rektora doc. Miko∏aja Kosteckiego. Wi´cej na str. 30.
■ 11 listopada
• Studenci Akademii Morskiej, jak co roku, wzi´li

udzia∏ w uroczystej paradzie z okazji Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci.

■ 2-5 grudnia
• Rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz

uczestniczy∏ w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, zorganizowanej w Politechnice Bia∏o
stockiej. G∏ównym tematem by∏y przygotowania 
do konferencji European Society of Engineering
Education, która odb´dzie w Polsce w 2012 r.
(ostatnia odby∏a si´ w Polsce w 1997 r.). Do SEFI
nale˝y 170 instytucji oraz 150 cz∏onków indywidu-
alnych z blisko 50 krajów. Siedziba znajduje si´ 
w Brukseli.

■

Parada Niepodleg∏oÊci 2009
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Jednostki przyp∏yn´∏y z 17 krajów, w tym z Bu∏garii,
W∏och, a nawet z le˝àcych w g∏´bi làdu Czech. Naj-
mniejsza jednostka – polski „Butterfly” (klasa C) –
mia∏a 9,85 metrów d∏ugoÊci i 8 osób na pok∏adzie.
Najwi´ksza, 4-masztowy rosyjski bark „Sedov” – 112

metrów i 196 cz∏onków za∏ogi. Najstarszy ˝aglowiec to
112-letni „Skibladner II” z Danii, a najm∏odszy to zbu-
dowana w 2009 polska „Endorfina”. 

Wi´kszoÊç ˝aglowców by∏a udost´pniona turystom
do zwiedzania. Odby∏o si´ wiele imprez towarzyszà-
cych: koncerty, pokaz sztucznych ogni, uliczna parada
˝eglarzy, zawody za∏óg w konkurencjach sportowych.
Nad przebiegiem zlotu, oprócz gdyƒskiego zespo∏u
organizacyjnego, czuwa∏a grupa siedemnastu przed-
stawicieli Sail Training International, w tym prezes
Nigel Rowe, rzadko uczestniczàcy w regatach. Nad bez-
pieczeƒstwem mieszkaƒców i turystów czuwa∏o 800
pracowników, m.in. Stra˝y Miejskiej, Policji, Stra˝y
Po˝arnej, Pogotowia Ratunkowego, ratowników, agen-
cji ochrony, ˚andarmerii Wojskowej, S∏u˝by Ochrony
Kolei, Stra˝y Granicznej, Izby Celnej. 

Wielka parada nale˝a∏a do najbardziej udanych od
wielu, wielu lat – fantastycznie bowiem dopisa∏a pogo-
da: Êwieci∏o s∏oƒce i wia∏ lekki wiatr, ˝aglowce zapre-
zentowa∏y si´ pod pe∏nymi ˝aglami. Wzruszajàcy by∏
moment, gdy trzy holowniki wyprowadzi∏y stulatka
„Dar Pomorza” w miejsce, z którego odbiera∏ parad´.
Tysiàce ludzi bi∏y mu brawo, a zwinne ˝aglowce odda-
wa∏y mu nale˝ne honory.

■

W tej wielkiej imprezie, w dniach 2-5 lipca, wzi´∏o udzia∏ 101 ˝aglowców, w tym 21 klasy A
(najwi´ksze ˝aglowce Êwiata) i ponad 2,5 tys. cz∏onków za∏óg. Wielkà parad´ odbiera∏ 

szacowny jubilat  „Dar Pomorza”, a poprowadzi∏ gospodarz – „Dar M∏odzie˝y”. 

THE TALL SHIPS’ RACES W GDYNI PO RAZ CZWARTY 

Najpi´kniejsze ˝aglowce Êwiata

„Dar Pomorza” w asyÊcie holowników.
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W spotkaniu, które odby∏o si´ w Sali Rady Wydzia∏u,
uczestniczy∏a równie˝ podsekretarz stanu w Ministerst-
wie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko, dyrektor
Urz´du Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski oraz
rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Romuald
Cwilewicz. GoÊci powita∏ dziekan Wydzia∏u Nawigacyj-
nego prof. Adam Weintrit oraz prodziekan dr in˝. Artur
Król. Spo∏ecznoÊç studenckà reprezentowali przedstawi-
ciele Samorzàdu Wydzia∏owego oraz cz∏onkowie Stu-
denckiego Ko∏a Naukowego „Nawigator”, które dok∏ad-
nie rok temu uczestniczy∏o w spotkaniu z sekretarzem
generalnym Mitropulosem w siedzibie IMO w Londy-
nie, zorganizowanym podczas sesji Podkomitetu NAV.
Krótkà prezentacj´ na temat dzia∏alnoÊci Ko∏a oraz akcji
promocyjnej studentów, b´dàcej odpowiedzià na has∏o
„Go to Sea”, przygotowa∏ student II roku kierunku
nawigacyjnego Robert Bursiewicz. Spotkanie zakoƒczy∏o
si´ zwiedzaniem bazy dydaktycznej Wydzia∏u.

Podsumowujàc swà wizyt´ w Gdyni, która odby∏a si´
w dniach 5-6 lipca br., sekretarz generalny IMO pogra-
tulowa∏ wysokich osiàgni´ç w szkoleniu przysz∏ych kadr
morskich w Polsce, a tak˝e oÊrodków szkoleniowych
prezentujàcych najwy˝sze standardy Êwiatowe w szko-
leniu oficerów dla floty handlowej (m.in. Akademia
Morska w Gdyni i Akademia Marynarki Wojennej).

Mi´dzynarodowa Organizacja Morska (International
Maritime Organization) jest wyspecjalizowanà agendà
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Utworzona 
w 1959 r., zrzesza 171 paƒstw. Polska jest cz∏onkiem
prawie od samego poczàtku jej istnienia. W ramach
IMO tworzone sà akty prawa mi´dzynarodowego pub-
licznego – wielostronne konwencje mi´dzynarodowe,
obejmujàce bezpieczeƒstwo morskie, ochron´ morza
przed zanieczyszczeniami ze statków oraz usprawnienie
nawigacji. Konwencje mi´dzynarodowe, po ratyfikacji
przez paƒstwa cz∏onków IMO, majà moc obowiàzujàcà
w systemach prawa krajowego paƒstw cz∏onków IMO, 
a tak˝e stosowanie ich przepisów jest wymagane od
wszystkich statków Êwiata zawijajàcych do portów
paƒstw cz∏onków IMO.

Na Zlot ˚aglowców przyjecha∏ do Gdyni sekretarz generalny Mi´dzynarodowej Organizacji
Morskiej Efthimios Mitropoulos. 6 czerwca odwiedzi∏  Wydzia∏ Nawigacyjny.

SEKRETARZ GENERALNY IMO W AKADEMII MORSKIEJ

Pochwa∏a jakoÊci

Od lewej: dyrektor Urz´du Morskiego w Gdyni A. Królikowski,
prorektor ds. nauki AM prof. P. J´drzejowicz, sekretarz stanu 
A. Wypych-Namiotko, sekretarz generalny IMO E. Mitropoulos,
rektor AM prof. R. Cwilewicz.

Sekretarz generalny IMO 
na pok∏adzie 
„Daru M∏odzie˝y”
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Przed 90 laty, na mocy porozumienia Êrodowisk elek-
trotechnicznych z Warszawy, Lwowa, ¸odzi, Poznania,
Sosnowca i Krakowa, podczas zjazdu w czerwcu 1919
roku, powsta∏o Stowarzyszenie Elektrotechników Pols-
kich. Po zmianach organizacyjnych i przystàpieniu do
stowarzyszenia Êrodowisk telekomunikacyjnych od
1928 roku, utworzono Stowarzyszenie Elektryków Pol-
skich.

Analogiczny jubileusz 90-lecia, którego obchody roz-
pocz´∏y si´ w paêdzierniku 2009 roku, Êwi´tuje polskie
szkolnictwo morskie. Jeszcze przed rozstrzygni´ciem
sprawy dost´pu Polski do morza na konferencji poko-
jowej w Wersalu, Marsza∏ek Pi∏sudski 28 listopada
1918 roku wyda∏ rozkaz o powstaniu Marynarki Pol-
skiej. Konsekwencjà tej decyzji by∏o utworzenie w maju
1919 roku Departamentu dla Spraw Morskich przy

90-lecie Stowarzyszenia
Elektryków Polskich i polskiego

szkolnictwa morskiego
Bie˝àcy rok jest rokiem szczególnym dla wielotysi´cznej rzeszy cz∏onków Stowarzyszenia

Elektryków Polskich – to rok jubileuszu 90-lecia tej szacownej organizacji.
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Od lewej: prezes Ko∏a SEP nr 74 przy AM dr in˝. B. Dudojç,
dziekan WE AM prof. dr hab. in˝. J. Mindykowski,
prodziekan ds. studenckich WE AM dr in˝. K. Korcz
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Ministerstwie Spraw Wojskowych, a nast´pnie powo-
∏anie Szko∏y Morskiej w Tczewie w czerwcu 1920 roku
przez wiceadmira∏a Kazimierza Por´bskiego.

Tradycje tej szko∏y, przeniesionej w 1930 roku do
Gdyni pod szyldem Paƒstwowej Szko∏y Morskiej, by∏y 
i sà kontynuowane przez Wy˝sze Szko∏y Morskie w Gdy-
ni (1968) i w Szczecinie (1968), przekszta∏cone w Aka-
demie Morskie w Gdyni (2002) i w Szczecinie (2004).

Na przestrzeni wielu lat absolwenci Szkó∏ Morskich
dali Êwiadectwo patriotyzmu i oddania Rzeczypospo-
litej, a tak˝e profesjonalizmu i nieprzeci´tnych umiej´t-
noÊci zawodowych. Wa˝nà grupà pracowników, absol-
wentów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni sà
przedstawiciele szeroko rozumianej elektryki, obejmu-
jàcej zagadnienia elektrotechniki, automatyki, elektro-
niki i telekomunikacji, którzy, niezale˝nie od przynale˝-
noÊci do wielkiej rodziny ludzi morza, znajdujà równie˝
czas na uczestnictwo w Stowarzyszeniu Elektryków
Polskich. We wrzeÊniu 2009 roku odby∏ si´ I Kongres
Elektryki Polskiej pod has∏em „Elektryka polska – trady-
cja, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç”, b´dàcy g∏ównym
elementem jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich. Podstawowym celem Kongresu by∏o
okreÊlenie diagnozy stanu elektryki polskiej na
poczàtku XXI wieku, jak równie˝ zdefiniowanie strate-
gicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla
naszego kraju ga∏´zi nauki i techniki. Warto odnotowaç,
i˝ w tak szeroko zarysowanej tematyce Kongresu,
znalaz∏o si´ równie˝ miejsce na autorskà sesj´ poÊwi´-
conà tematyce elektrotechniki okr´towej, przygoto-
wanà i poprowadzonà na proÊb´ prezesa SEP-u prof.
Jerzego Barglika przez prof. Janusza Mindykowskiego 
z Akademii Morskiej w Gdyni. Tematyka sesji obej-
mowa∏a 5 referatów, wyg∏oszonych przez pracowników
Wydzia∏u Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni,
opublikowanych w „Przeglàdzie Elektrotechnicznym”
9/2009 i „Energetyce” 8/2009:

■ B. Bastian: „Sieci elektroenergetyczne na statkach 
z systemem dynamicznego pozycjonowania”,

■ M. Szweda: „Wybrane zagadnienia jakoÊci energii
elektrycznej na statkach morskich case study”,

■ B. Dudojç: „Zastosowanie iskrobezpiecznych torów
pomiarowych w dwuprzewodowym standardzie
4…20mA na statkach morskich”,

■ K. Korcz: „Wczoraj dziÊ i jutro systemu GMDSS”,
■ J. Wyszkowski: „Nowoczesne rozwiàzania

elektrycznych nap´dów g∏ównych na statkach 
morskich”.

Warto podkreÊliç, i˝ zagadnienia prezentowane pod-
czas sesji spotka∏y si´ ze znacznym zainteresowaniem
wielu uczestników Kongresu, a g∏ówne tezy tych wystà-
pieƒ znalaz∏y si´ we wnioskach I Kongresu Elektryki
Polskiej, opracowanych przez zespó∏ pod kierunkiem
prof. Romana Barlika z Wydzia∏u Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej, których pe∏ny tekst b´dzie
opublikowany w czasopiÊmie „Spectrum”. Sàdzimy, ˝e
treÊç tych wniosków warto przytoczyç in extenso:

„24. W ostatniej dekadzie nastàpi∏ gwa∏towny rozwój
technologii w obszarze ELEKTROTECHNIKI OKR¢TO-
WEJ, zwiàzany z poprawà bezpieczeƒstwa morskiego 
i efektywnoÊci eksploatacji statków, a tak˝e wzrostem
wymagaƒ w zakresie ochrony Êrodowiska.

25.WÊród dominujàcych trendów w Elektrotechnice
Okr´towej mo˝na wskazaç:
■ wzrost ca∏kowitej mocy zainstalowanej w elektrow-

niach okr´towych do poziomu kilkudziesi´ciu MW
oraz napi´ç do kilkunastu kV,

■ coraz szersze zastosowanie elektrycznych nap´dów
g∏ównych statków o mocach powy˝ej 20MW (silniki
synchroniczne instalowane w p´dnikach
gondolowych, zasilane z przekszta∏tników
energoelektronicznych),

■ wprowadzenie sieci elektroenergetycznych o
podwy˝szonej niezawodnoÊci, uzyskanej na drodze
systemowej redundancji i systemu grodzi
ochronnych, na statkach klasy DPC (dynamicznego
pozycjonowania),

■ koniecznoÊç dog∏´bnej analizy systemów elektro-
energetycznych nowobudowanych statków pod
kàtem jakoÊci energii elektrycznej na etapie projek-
towania jednostki oraz ciàg∏ego monitoringu
parametrów jakoÊci energii w czasie eksploatacji
statku, jako czynnika zwi´kszajàcego ryzyko awarii
wielu systemów okr´towych,

■ rozwój urzàdzeƒ w wykonaniu
przeciwwybuchowym (w tym rozwiàzaƒ iskrobez-
piecznych) do zastosowaƒ na statkach morskich,

■ intensywne prace nad modyfikacjà Êwiatowego
morskiego systemu ∏àcznoÊci alarmowej i
bezpieczeƒstwa GMDSS w Êwietle implementacji
strategii e-nawigacji oraz odnoÊnych aktów legis-
lacyjnych mi´dzynarodowej organizacji morskiej
IMO.”

WÊród uczestników Kongresu obecni byli równie˝
przedstawiciele studenckiego Ko∏a Naukowego SEP-u
na Wydziale Elektrycznym AM w Gdyni, w osobach 
in˝. Rafa∏a Chyziewicza – studenta V roku WE oraz 
dr. in˝. Boles∏awa Dudojcia – opiekuna tego˝ Ko∏a,
którzy przygotowali interesujàcà prezentacj´ n. t. dzia-
∏alnoÊci i osiàgni´ç ko∏a SEP-u przy AM w Gdyni.

Warto dodaç, ˝e w Kongresie brali równie˝ udzia∏
prof. R. Strzelecki z Katedry Automatyki Okr´towej,
który przewodniczy∏ obradom Sekcji Energoelektronika
oraz dr in˝. Andrzej ¸ebkowski z tej samej Katedry,
który aktywnie uczestniczy∏ w ramach projektu „Green
Stream” w bloku tematycznym, poÊwi´conym „Trakcji 
i pojazdom elektrycznym”.

dr in˝. Boles∏aw Dudojç
opiekun Studenckiego Ko∏a Naukowego SEP nr 120,

prezes Ko∏a SEP nr 74 przy Akademii Morskiej 
w Gdyni

prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski
dziekan Wydzia∏u Elektrycznego AM w Gdyni
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Symulator sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza to
Centrum Symulacji Si∏owni Okr´towej, posiadajàce
dwanaÊcie nowoczesnych stanowisk komputerowych,
wraz ze stanowiskiem instruktora. Wyposa˝one jest 
w komplet interaktywnych programów edukacyjnych
dla szkó∏ morskich, ró˝nego rodzaju symulatorów si∏ow-
ni okr´towej w wersji programowej oraz symulatora
diagnostycznego okr´towego silnika spalinowego. W dru-
giej, g∏ównej cz´Êci, zainstalowano pe∏nozadaniowy
symulator si∏owni okr´towej w wersji sprz´towej. Symu-
lator ten posiada trzy pomieszczenia:
■ centrum manewrowo-kontrolne, w którym znajdujà

si´ rzeczywiste konsole sterujàce silnika g∏ównego 
i mechanizmów pomocniczych oraz g∏ówna
elektryczna tablica rozdzielcza; konsole umo˝liwiajà
symulacj´ pracy nowoczesnej, sterowanej kompu-
terowo si∏owni okr´towej z silnikiem g∏ównym
Êrednio i wolnoobrotowym; 

■ si∏owni´ z dwoma zestawami rzutników multime-
dialnych i konsolà sterujàcà,

■ pomieszczenie instruktora, kierujàcego i nadzorujà-
cego proces szkolenia.
Trójwymiarowa prezentacja pomieszczeƒ si∏owni

umo˝liwia, w sposób wirtualny, zbli˝ony do rzeczywis-
toÊci, realizowanie czynnoÊci operacyjnych zwiàzanych
z obs∏ugà si∏owni okr´towej, takich jak otwieranie/
zamykanie zaworów, zmiana nastaw zadajników, prze-
∏àczników, itp.

W symulatorze zastosowano oryginalny sposób
poruszania si´ po pomieszczeniach si∏owni poprzez wy-
korzystanie techniki zbli˝eƒ oraz po∏àczenie prezentacji
trójwymiarowej z dwuwymiarowà, na której znajdujà
si´ schematy instalacji okr´towych. Symulator zawiera
równie˝ wielokana∏owy system dêwi´kowy imitujàcy
prac´ silnika g∏ównego, silników i mechanizmów po-
mocniczych.

dr in˝. Rafa∏ Pawletko

Nowy symulator si∏owni 
okr´towej 

Od 7 paêdziernika 2009 przyszli mechanicy majà zaj´cia w warunkach maksymalnie zbli˝onych
do rzeczywistych, panujàcych w si∏owniach okr´towych.

WYDZIA¸ MECHANICZNY
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Cz∏onkowie Ko∏a Naukowego „Translog” prace nad
tak du˝ym przedsi´wzi´ciem rozpocz´li ju˝ w listopa-
dzie ubieg∏ego roku – by∏o to nie tylko pionierskie
przedsi´wzi´cie ko∏a, ale i pierwsze tego typu organi-
zowane w naszej uczelni. Na konferencj´, nad którà
patronat honorowy obj´li: rektor prof. dr hab. in˝.
Romuald Cwilewicz, prezydent Gdyni dr Wojciech
Szczurek, wojewoda pomorski Roman Zaborowski oraz
marsza∏ek województwa pomorskiego Jan Koz∏owski,
zaproszono ko∏a naukowe zajmujàce si´ tematami
transportu i logistyki z ca∏ej Polski. Tak wi´c goÊcili 
u nas studenci z takich uczelni, jak: Politechnika
Krakowska, Politechnika Âlàska, Akademia Morska 
w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Uniwersytet ¸ódzki, Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego, Uniwersytet Gdaƒski czy Politechnika
Poznaƒska. 

Podczas dwóch dni studenci wspólnie omawiali zja-
wisko konteneryzacji, zarówno pod wzgl´dem technicz-
nym, jak i ekonomicznym. Przedstawili swoje prace
m.in. na temat przewozu ∏adunków ch∏odzonych 

w kontenerach czy zagro˝eƒ, jakie niesie ze sobà kryzys
Êwiatowy na przewozy kontenerowe w wymiarze glo-
balnym. Dr Robert Marek z Katedry Logistyki Morskiej
przybli˝y∏ studentom przemiany zachodzàce na Êwia-
towym rynku przewozów kontenerowych. Przedstawi-
ciel Ba∏tyckiego Terminalu Kontenerowego BCT z Gdyni
wyg∏osi∏ prelekcj´ na temat dzia∏alnoÊci terminalu
kontenerowego. Po cz´Êci wyk∏adowej uczestnicy kon-
ferencji wzi´li udzia∏ w zabawie integracyjnej w klubie
„Bukszpryt”. 

Drugi, a zarazem ostatni, dzieƒ konferencji poÊwi´-
cono na wizyt´ w Ba∏tyckim Terminalu Kontenerowym,
gdzie studenci z bliska przyjrzeli si´ pracy terminalu 
i poznali panujàce tam zasady. Konferencj´ zakoƒczono
wizytà w Muzeum Miasta Gdyni, na „Darze Pomorza”
oraz spacerem wzd∏u˝ gdyƒskiego bulwaru. Konferen-
cja, która by∏a bardzo udana zarówno w oczach jej
organizatorów, jak i przede wszystkim uczestników,
b´dzie mia∏a swój ciàg dalszy w przysz∏ym roku.

Martyna Ocalewicz

Rozstrzygni´ta zosta∏a kampania promocyjna
miasta Gdyni oraz Akademii Morskiej i Akademii
Marynarki Wojennej, której celem jest podkreÊle-
nie akademickiego charakteru miasta oraz jego
zwiàzków z morzem. 

Uroczyste zakoƒczenie konkursu odby∏o si´ 8 czerwca
2009 roku. Kapitu∏a w sk∏adzie: prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek – przewodniczàcy Kapitu∏y, rektor Aka-
demii Morskiej prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz,
rektor Akademii Marynarki Wojennej kontradmira∏ 
dr in˝. Czes∏aw Dyrcz, naczelnik Biura Prezydenta Anna
Bia∏ek, naczelnik Wydzia∏u Polityki Gospodarczej i Nie-
ruchomoÊci Tomasz Banel, przewodniczàcy Parlamentu
Studentów AM Mariusz Eichberger i przewodniczàca

Samorzàdu Studenckiego AMW Julia Cichosz, zadecy-
dowa∏a o przyznaniu nagród nast´pujàcym osobom:
■ Katarzyna ˚urawska – studentka Wydzia∏u Elek-

trycznego III roku Wydzia∏u Elektrycznego Akademii
Morskiej, za projekt pt. „Wirtualna Gdynia”,

■ Kamil Kieƒç – student II roku Wydzia∏u Nauk
Humanistycznych i Spo∏ecznych Akademii Marynarki
Wojennej, za projekt pt. „Gdynia! Zakotwicz tu na
studia!”
Celem konkursu by∏o przygotowanie koncepcji wspólnej. 
Do pierwszej edycji konkursu zg∏oszono 13 prac, 

4 z Akademii Morskiej oraz 9 z Akademii Marynarki
Wojennej. Laureaci otrzymali wysokiej klasy laptopy.

■

Problemy transportu 
i logistyki

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Student Maritime Conference, zorganizowana
przez cz∏onków Ko∏a Naukowego Transportu i Logistyki „Translog”, odby∏a si´ 23-24 kwietnia

2009 roku. Tematem by∏a „Konteneryzacja - stan obecny i perspektywy rozwoju”.

TRANSLOG

Wspólna promocja gdyƒskich akademii oraz miasta
LAUREACI KONKURSU
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s/v „DAR POMORZA” 
W LATACH 1929-1939 

W SZKOLNICTWIE MORSKIM W POLSCE

Ekspertyz oceny stanu technicznego nast´pcy dokonali
po jego ogl´dzinach m.in. kmdr in˝. Aleksander Rylke 
i kpt. ˝.w. Konstanty Maciejewicz – komendant „Lwowa”.
Nowy statek, s∏u˝àcy szkolnictwu do 1981 r., otrzyma∏ od
„Lwowa” drobny osprz´t i wyposa˝enie. Od 9 stycznia
1930 r. kotwiczy∏ w duƒskiej stoczni w Nakskov, by 18
czerwca wyp∏ynàç do Polski po przebudowie do celów
szkoleniowych. Nadano mu nazw´, zamiast pierwotnej
„Pomorze”, „Dar Pomorza”, akcentujàc cz´Êciowe finan-
sowanie ze sk∏adek spo∏eczeƒstwa tego terenu.

13 lipca odby∏o si´ uroczyste poÊwi´cenie statku 
i podniesienie bandery. WÊród licznych oficjalnych goÊci
byli rodzice chrzestni: in˝. Eugeniusz Kwiatkowski –
minister przemys∏u i handlu i Maria Janta-Po∏czyƒska,
˝ona Leona Janta-Po∏czyƒskiego – ministra rolnictwa i pre-
zesa Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej – zas∏u-
˝ona w kweÊcie finansów na rzecz statku.

16 lipca zaokr´towano 40 kandydatów do PSM, a 26
lipca Bia∏a Fregata z uczniami PSM uda∏a si´ w pierwszà
krótkà podró˝ do Anglii i Bergen. 

We wrzeÊniu 1931 r. w rejsie kandydackim wraz z 20
uczniami PSM I roku do Libawy (Liepaja na ¸otwie)
pop∏ynà∏ m.in. kandydat Kazimierz Jurkiewicz – przysz∏y
komendant. 

Zgodnie z harmonogramem podro˝y w II RP statek
odbywa∏ letnie (na „wody ciep∏e”) i zimowe podró˝e
szkoleniowe (Morze Ba∏tyckie i Pó∏nocne). 

W 1933 r. po 2 letnich podró˝ach (1 VI-2 VII i 6 VII-
5 VIII) do Nexo, Marstrand i Kopenhagi oraz z Gdyni do
Helsinek i Kotki statek uda∏ si´ w zimowà okr´˝nà
podró˝ – z zawini´ciem do portów Brazylii i Afryki.
Przekroczono wówczas po raz pierwszy równik. Po pow-
rocie do kraju 11 maja t. r., po przerwie w czasie egza-
minów dyplomowych III roku WN PSM, kpt. ˝. w.
Konstanty Maciejewicz wszed∏ pod ˝aglami do basenu
portowego, jedyny raz w historii, co uznano za dowód
kunsztu ˝eglarskiego dowódcy. 

Od 16 IX 1934 do 3 IX 1935 r. Bia∏a Fregata bra∏a
udzia∏ w podró˝y dooko∏a Êwiata, jedynej w jej historii.
Kapitanem by∏ nadal Konstanty Maciejewicz, I oficerem
– Tadeusz Wiktor Meissner, a oficerem wachtowym –
Stanis∏aw Kosko. Za∏oga i uczniowie liczyli a˝ 107 osób.
Zawini´to do 23 portów, m.in.: Martyniki i Hawajów,
portów Japonii - Osaki, Nagasaki, Jokohamy, do Szang-
haju, Hongkongu, do Singapuru i Indonezji – Batawii
(ob. D˝akarta). Podczas 352 dni podro˝y przebyto 
38 746 MM i czterokrotnie przeci´to równik. 

W 1936 r. uczestniczono w olimpiadzie sportowej 

w Kilonii, a po powrocie – w podro˝y wokó∏ przylàdka
Horn, która by∏a dowodem kunsztu doÊwiadczonego
˝eglarza-komendanta. W 1937 w zimowe dni przebywano
ponownie na Karaibach, w Ameryce P∏d. z uczniami tzw.
roku wst´pnego i jungami. Z∏o˝ono wizyty w Casablance
oraz wÊród Polonii na Haiti, w Brazylii i uczestniczono 
w s∏awnym karnawale w Hawanie na Kubie.

1 czerwca 1938 r. komendantem po K. Maciejewiczu
(który objà∏ etat kierownika Wydzia∏u Wyszkolenia Spec-
jalnego – kursy zawodowe)  zosta∏ kpt. ˝. w. Konstanty
Kowalski „Kot”, I oficer, absolwent SM Tczew z 1927 r. 

Pod jego dowództwem statek pop∏ynà∏ do Sztok-
holmu, bioràc udzia∏ w zlocie ˝aglowców Zwiàzku Pó∏-
nocnoeuropejskich Statków Szkolnych i jubileuszu 80 lat
˝ycia króla Szwecji Gustawa V. Po kilku podró˝ach po
Ba∏tyku z kandydatami ˝aglowiec wyruszy∏ w podro˝ do
portów Morza Karaibskiego, z postojem w Casablance.

18 sierpnia 1939 r. wyp∏yni´to jedynie do wybranych
portów paƒstw ba∏tyckich, a ze wzgl´du na napi´tà sy-
tuacj´ politycznà w Europie odwo∏ano postoje w Swen-
cie, Libawie i Helsinkach. W podro˝y, oprócz kapitana,
uczestniczy∏o 27 cz∏onków za∏ogi. 22 sierpnia uczniowie
I i II roku (84), jungowie (36) i kandydaci z WN (30)
oraz za∏oga wyszli na làd – ostatni raz w warunkach
pokoju. 24 sierpnia wg planu podró˝y mieli powróciç 
z Libawy do kraju. Niestety, udaremni∏ to wybuch 
II wojny Êwiatowej oraz dyrektywy MPiH, zawarte 
w tajnej kopercie (do otwarcia w momencie wybuchu
wojny) z poleceniem zawini´cia do neutralnej Szwecji.
3 wrzeÊnia statek przeszed∏ na silniku do Sztokholmu,
gdzie go cz´Êciowo rozbrojono, a na „Darze Pomorza”
pozosta∏a 7-osobowa za∏oga pod dowództwem Aloj-
zego Kwiatkowskiego – radiotelegrafisty, gdy˝ K. Kowal-
ski uda∏ si´ do Wielkiej Brytanii. Reszta za∏ogi i ucz-
niowie oraz jungowie i kandydaci udali si´ do Anglii na
5 statkach PMH w dniu 22 IX. WczeÊniej, ju˝ 8 IX, jede-
naÊcie osób z K. Jurkiewiczem na czele odlecia∏o przez
¸otw´ do Polski, aby walczyç z okupantem. Szkolny
˝aglowiec powróci∏ dopiero jesienià 1945 r. do Gdyni.
Do tego czasu pozosta∏ w Szwecji pod troskliwà opiekà
A. Kwiatkowskiego – komendanta i za∏ogi: Jana Lesz-
czyƒskiego – starszego bosmana (zmar∏ w 1942 r.),
Józefa Grzelaka – ˝aglomistrza, Franciszka Kohnke –
cieÊli, Feliksa Sobieraja i Bronis∏awa Filipiaka – moto-
rzystów oraz Marcelego Witka – kucharza. 

dr Witold Parteka
Pracownia Historii

W czerwcu 1929 roku Pomorski Komitet Floty Narodowej zdecydowa∏ o zakupie ˝aglowca,
który zastàpi∏ wys∏u˝ony „Lwów” – statek szkolny Szko∏y Morskiej w Tczewie, zbudowany 

w 1869 roku.

KARTKA Z HISTORII
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Zamiast rozbiç butelk´ trunku, matka chrzestna umo-
czy∏a w szampanie wiàzank´ kwiatów i pokropi∏a nim
burt´ statku, gdy˝ organizatorzy uwzgl´dnili s´dziwy
wiek jubilata. Ceremonii towarzyszy∏o symboliczne
podniesienie bandery; a wszystko odbywa∏o si´ przy
akompaniamencie orkiestry Marynarki Wojennej. 

GoÊci wita∏ dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdaƒsku dr in˝. Jerzy Litwin. Po ceremonii i podnie-
sieniu bandery, w sali konferencyjnej Wydzia∏u Nawiga-
cyjnego Akademii Morskiej odby∏a si´ sesja historyczno-
okolicznoÊciowa. Z prezentacjà multimedialnà „Historia
eksploatacji ˝aglowca w latach 1909-1929” wystàpi∏
in˝. Jurgen Wessel – przedstawiciel stoczni „Blohm&Voss”

z Hamburga, zaÊ kustosz „Daru Pomorza” Arleta
Ga∏àzka, w imieniu Marka Twardowskiego z Central-
nego Muzeum Morskiego, wystàpi∏a z odczytem 
„Dar Pomorza” – statek-muzeum”. Histori´ i eksploata-
cj´ „Daru Pomorza” w latach 1930-1981 przedstawi∏ 
dr Witold Parteka z Pracowni Historii AM. 

Paêdziernikowa uroczystoÊç by∏a zwieƒczeniem trwa-
jàcych rok obchodów.

W lipcu, z okazji jubileuszu, ˝aglowiec pe∏ni∏ m.in.
funkcj´ trybuny honorowej dla goÊci obserwujàcych
parad´ ponad stu ˝aglowców z ca∏ego Êwiata, bioràcych
udzia∏ w zlocie Tall Ships’ Races.

■

■ Marek Twardowski, Fregata „Dar Pomorza”. Wydawnictwo JSC i Maszoperia
Literacka, Gdaƒsk 2009.
Promocja albumu mgr. in˝. Marka Twardowskiego, dzie∏a wieƒczàcego jubileusz 

100-lecia ˝aglowca, odby∏a si´ 1 paêdziernika.
Zgromadzeni licznie goÊcie wys∏uchali laudacji dr. in˝. Jerzego Litwina – dyrektora CMM

w Gdaƒsku, a tak˝e refleksji autora o ksià˝ce i jej tematyce. Matkà chrzestnà podczas
„wodowania” by∏a ma∏˝onka autora El˝bieta Twardowska. Praca zawiera 8 obszernych
rozdzia∏ów obejmujàcych histori´ statku i s∏u˝b´ u armatorów: niemieckiego, francus-
kiego i polskiego: od budowy w hamburskiej stoczni po zapis dziejów pod polskà ban-
derà, a tak˝e sylwetki osób zwiàzanych ze statkiem, m.in.: Maurice Arnolda de Foresta,
komendantów ˝aglowca w PSM i WSM w Gdyni: Konstantego Maciejewicza (1930-
1938), Konstantego Kowalskiego (1938-1939), Alojzego Kwiatkowskiego (1939-1945 
w Sztokholmie), Stefana Gorazdowskiego (1946-1952), Kazimierza Jurkiewicza (1953-
1977) i Tadeusza Olechnowicza (1977-1982).

dr Witold Parteka

2 0 0 9

100-lecie Bia∏ej Fregaty

15

Z okazji 100-lecia „Daru Pomorza”, 10 paêdziernika br. „Dar Pomorza” zosta∏ ochrzczony po raz
trzeci. Przed stu laty chrztu „Prinzess Eitel Friedrich” (bo tak nazywa∏ si´ wówczas ˝aglowiec)

dokona∏a synowa cesarza Niemiec, córka wielkiego ksi´cia oldenburskiego, na czeÊç której statek
nazwano jej imieniem. Matkà chrzestnà zakupionego w 1929 roku statku szkolnego,

przemianowanego na „Dar Pomorza”, by∏a Maria Janta-Po∏czyƒska (˝ona ziemianina, polityka 
i dzia∏acza spo∏ecznego), odnowienia chrztu dokona∏a dr Barbara Szczurek, 

˝ona prezydenta Gdyni.

Prezydent Gdyni dr W. Szczurek 
i dyrektor CMM dr in˝. J. Litwin

Matka chrzestna dr B. Szczurek i prof B. Mazurkiewicz. 
W g∏´bi dr in˝. J. Litwin
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W scenerii nabrze˝a Prezydenta 359 podchorà˝ych,
w tym 37 podchorà˝ych-studentek, z∏o˝y∏o przyrzecze-
nie wed∏ug roty i ceremonia∏u wojskowego. Trybunà
by∏ pok∏ad, cumujàcego tam wówczas, „Daru Pomorza”.
Kierownik Studium Wojskowego kmdr Tadeusz Kaczo-
rowski z∏o˝y∏ meldunek o gotowoÊci pododdzia∏ów do
rozpocz´cia uroczystoÊci by∏emu Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej na Uchodêstwie Panu Ryszardowi Kaczo-
rowskiemu. Kierownik Studium Wojskowego powita∏
honorowych goÊci, podchorà˝ych sk∏adajàcych przy-
si´g´, ich rodziców i wszystkich, którzy zechcieli wziàç
udzia∏ w tej uroczystoÊci. 

Po odegraniu hymnu paƒstwowego odby∏o si´ z∏o˝e-
nie przysi´gi przez podchorà˝ych. Na sztandar przysi´-
gali wyró˝niajàcy si´ podchorà˝owie:

mar. pchor. Robert Halicki,
mar. pchor. Pawe∏ Szafrankiewicz,
mar. pchor. Katarzyna Szczepaƒska,
mar. pchor. Patrycja Hintz.

B∏ogos∏awieƒstwa podchorà˝ym udzieli∏ duszpasterz
ludzi morza o. Edward Pracz. W imieniu w∏adz uczelni
g∏os zabra∏ rektor prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz.
W wystàpieniu podkreÊli∏ rol´ szkolenia odbywanego 
w Studium Wojskowym oraz rol´ przysi´gi wojskowej 
w ˝yciu m∏odego cz∏owieka. 

Ostatnie zaj´cia Studium Wojskowego odb´dà si´ 
w czerwcu 2010 roku, oficjalne rozwiàzanie – 31 paê-
dziernika 2010 roku.

■

Ostatnia przysi´ga
29 maja 2009 odby∏a si´ ostatnia przysi´ga wojskowa podchorà˝ych – studentów Akademii
Morskiej w Gdyni. Honorowym goÊciem by∏ ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard

Kaczorowski (honorowy obywatel Gdyni).

Prezydent R. Kaczorowski, który przyjecha∏ do Akademii Morskiej
na zaproszenie kierownika Studium Wojskowego 

T. Kaczorowskiego (zbie˝noÊç nazwisk przypadkowa) 
z ma∏˝onkà Karolinà i córkà Jadwigà, wizytowa∏ uczelni´ 

oraz Studium Wojskowe

Ostatni podchorà˝owie 
Studium Wojskowego Akademii Morskiej

Na pok∏adzie „Daru Pomorza” przysi´g´ odbierali (od prawej):
kierownik Studium Wojskowego kmdr Tadeusz Kaczorowski,

prezydent RP na uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, 
rektor AM prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz,

duszpasterz Ludzi Morza o. Edward Pracz
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Koncepcja tworzenia Szko∏y Morskiej w Tczewie pow-
stawa∏a w okresie, gdy Polska stan´∏a przed Êmiertelnym
zagro˝eniem ze strony bolszewickiej Rosji, co przed∏u-
˝y∏o proces przygotowaƒ do otwarcia Szko∏y, trwajàcy
kilka miesi´cy. W pierwszym i drugim roku dzia∏alnoÊci,
szko∏´ podporzàdkowano ca∏kowicie w∏adzom wojsko-
wym. Pierwsi uczniowie, przyj´ci do SM, zamiast na
zaj´cia udali si´ na front wojny polsko-bolszewickiej lub
na przeszkolenie wojskowe. Do koƒca 1921 SM by∏a
zarzàdzana przez ministra spraw wojskowych, a po prze-
j´ciu przez Ministerstwo Przemys∏u i Handlu, paramili-
tarny charakter by∏ sankcjonowany aktem prawnym,
wprowadzajàcym obowiàzek noszenia mundurów przez
kadr´ i s∏uchaczy. Krój mundurów, barw´ i oznaki stopni
wzorowano na stosowanych w Polskiej Marynarce Wo-
jennej. Pracowników i uczniów obowiàzywa∏y regula-
miny wojskowe. Uczniowie „skoszarowani” byli w inter-
nacie, a w czasie wolnym mogli wychodziç na przepustki
do miasta (wydawane tylko w niedziel´, na czas od
13.00 do 21.00).

Hufce szkolne, które istnia∏y w tczewskiej szkole,
powstawa∏y w 1923 r. Decyzje o ich prowadzeniu pozos-
tawiono w gestii kierowników placówek. Mia∏y za zada-
nie przeszkolenie wojskowe m∏odzie˝y poprzez wycho-
wanie fizyczne i sport. W SM çwiczenia odbywa∏y si´ 
w ka˝dà sobot´ w godzinach od 13.00 do 16.00. W czasie
tych zaj´ç uczniowie poznawali budow´ broni, regula-
miny wojskowe, trenowali musztr´, strzelectwo, zapo-
znawali si´ z obronà przeciwgazowà, uczyli si´ zasad
˝o∏nierskiego zachowania, çwiczyli terenoznawstwo i na-
wiàzywanie ∏àcznoÊci przewodowej. Przewidziano, ˝e
wiadomoÊci wojskowe mo˝na w∏àczyç do programów
poszczególnych przedmiotów szkolnych. W czasie zaj´ç 
z fizyki mo˝na by∏o wdra˝aç zasady balistyki, znajomoÊç
silników spalinowych, telefonów i radiotelegrafii, na
chemii wpajano wiadomoÊci z pirotechniki i o gazach
bojowych, na historii wyk∏adano przebieg wojen z na-
ciskiem na ich stron´ wychowawczà, a szczególnie na
postawy patriotyczne. Na geografii przekazywano teore-
tyczne wiadomoÊci o kartografii wojskowej i tereno-
znawstwie. W ramach przysposobienia wojskowego
organizowano obozy. Zaj´cia w ramach Hufca Szkolnego
prowadzono wed∏ug programów w∏adz wojskowych.

Po ukoƒczeniu Szko∏y absolwenci SM odbywali rocznà
s∏u˝b´ wojskowà.

Ustanowiony w 1946 „Dekret o powszechnym obo-
wiàzku wychowania fizycznego i przysposobienia woj-
skowego” da∏ poczàtek systemowemu szkoleniu parami-

litarnemu we wszystkich szko∏ach. Powo∏ano wówczas
Paƒstwowy Urzàd Wychowania Fizycznego i Przysposo-
bienia Wojskowego. W 1948 wysz∏a kolejna ustawa,
nak∏adajàca obowiàzek prowadzenia skierowaƒ do szkó∏
jungów przez Powszechnà Organizacj´ „S∏u˝ba Polsce”. 

Do koƒca lat 50. studia wojskowe powsta∏y przy
wszystkich paƒstwowych szko∏ach wy˝szych oraz niek-
tórych szko∏ach specjalistycznych, takich jak Paƒstwowa
Szko∏a Rybo∏ówstwa Morskiego w Gdyni, które nie by∏y
szko∏ami wy˝szymi.

Do 1956 r. studenci uczelni cywilnych szkolili si´ 
w cyklu trzyletnim: raz w tygodniu oraz przez 30 dni 
w jednostce wojskowej, po czym mianowani byli na
pierwszy stopieƒ oficerski i przenoszeni do rezerwy.

Z poczàtkiem roku szkolnego 1951/1952 rozpocz´∏o
si´ szkolenie w sekcjach wojskowych. 

Uczniowie skoszarowani byli w internacie jak ˝o∏-
nierze. Obowiàzywa∏ ich wojskowy rygor. Dzieƒ szkole-
nia wojskowego obejmowa∏ zaj´cia z musztry, nauki
regulaminów, poznawania budowy i dzia∏ania broni 
strzeleckiej, a tak˝e szkolenie polityczne. W gabinetach
wyposa˝onych w sprz´t specjalistyczny zapoznawano 
z wiedzà wojennomorskà. W czasie sprzyjajàcej pogody
uczniowie brali udzia∏ w zaj´ciach terenowych. By∏a to

Od koszar do studium
PRZESZKOLENIE WOJSKOWE

Na poczàtku 2006 r. ówczesny minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski zdecydowa∏ 
o zlikwidowaniu s∏u˝by poza wojskiem. Decyzja ta oznacza∏a poczàtek koƒca uczelnianych

studiów wojskowych.

☛
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taktyka pojedynczego strzelca, terenoznawstwo, strzela-
nie z broni d∏ugiej i krótkiej. Zaj´cia wojskowe koƒczy∏y
si´ egzaminem, po czym absolwentów kierowano na
czteromiesi´czne przeszkolenie do jednostek Marynarki
Wojennej w ramach kursu oficerów rezerwy. W czasie
wakacji odbywa∏y si´ corocznie szkolenia wojskowe 
w jednostkach MW. Po pierwszym roku szkolenia woj-
skowego odbywa∏a si´ dwutygodniowa praktyka ogól-
nowojskowa, a po drugim – czteromiesi´czna specjali-
styczna w jednostkach bojowych i instytucjach MW. 

W 1960 r., w miejsce Sekcji Wojskowej, powo∏ane
zosta∏o Studium Wojskowe Paƒstwowej Szko∏y Morskiej
w Gdyni. Wojskowym szkoleniem zostali obj´ci wszyscy
uczniowie, których komisja poborowa zaliczy∏a do kate-
gorii „zdolny do s∏u˝by wojskowej – kategoria »A«”.
Mia∏o na celu uwzgl´dnienie koniecznoÊci kszta∏cenia
rezerw osobowych dla Marynarki Wojennej oraz zas-
pokojenie dà˝enia w∏adz szko∏y do kontynuowania
szkolenia wojskowego. Od tej pory zaj´cia wojskowe
prowadzone by∏y przez 3 lata i obejmowa∏y 500 godzin
szkolenia teoretycznego i praktycznego. Zaj´cia wojsko-
we sta∏y si´ obowiàzkowym przedmiotem nauki,
obj´tym planem studiów i programami nauczania PSM.
Pierwszy rok szkolenia koƒczy∏ si´ dwutygodniowym
przeszkoleniem wojskowym w jednostkach wojskowych
Pomorskiego Okr´gu Wojskowego.

Od roku akademickiego 1968/1969 zaj´cia wojskowe
odbywa∏y si´ zgodnie z zasadami przyj´tymi dla wszyst-
kich wy˝szych uczelni. Programy i systemy szkolenia
ró˝ni∏y si´ jednak zasadniczo. W cywilnych uczelniach
morskich szkolono studentów nie tylko teoretycznie, ale
tak˝e praktycznie w oÊrodkach szkolenia poligonowego,
na strzelnicach i na okr´tach. Poniewa˝ szkolenie woj-
skowe w studiach wojskowych do 1972 r. nie spe∏nia∏o
oczekiwaƒ w∏adz wojskowych z powodu zbyt s∏abego
przygotowania absolwentów do przeszkolenia w jednos-
tkach wojskowych, zdecydowano o dokonaniu zmian 
w programach. Zmiany polega∏y na skróceniu szkolenia
w czasie studiów, które trwa∏o przez jeden rok jeden
dzieƒ w tygodniu oraz wprowadzeniu rocznej s∏u˝by
wojskowej dla absolwentów uczelni wy˝szych. 

W 1972 r. wdro˝ono kolejny system kszta∏cenia obron-
nego oficerów rezerwy: wprowadzono, dla osób podle-
gajàcych wojskowemu szkoleniu studentów szkó∏ wy˝-
szych, obowiàzek przeszkolenia wojskowego w jednost-
kach wojskowych po zakoƒczeniu ostatniego roku
studiów w jednym, nieprzerwanym okresie do 12 mie-
si´cy, w powo∏anych do tego celu Szko∏ach Oficerów
Rezerwy (SOR) i trwa∏ on szeÊç miesi´cy. Nowy system
szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów rezerwy
przewidywa∏ szkolenie wojskowe i obronne m∏odzie˝y
akademickiej w trakcie trwania studiów oraz przeszkole-
nie wojskowe okreÊlonej liczby absolwentów szkó∏
wy˝szych w Szko∏ach Oficerów Rezerwy i jednostkach
wojskowych.

W 1980 roku przystàpiono do kolejnej modyfikacji.
Szkolenie wojskowe absolwentów szkó∏ wy˝szych
zamieniono na d∏ugotrwa∏e przeszkolenie wojskowe (12
miesi´cy) lub krótkotrwa∏e (3 miesiàce). Po wprowadze-
niu stanu wojennego w studiach wojskowych wzmo˝ono

dyscyplin´ studentów i prowadzàcych zaj´cia oraz
wprowadzono intensywne szkolenie polityczne. Pot´go-
wa∏o to tylko niezadowolenie coraz wi´kszej rzeszy
studentów. W 1988 zaproponowano odbywanie szkole-
nia wojskowego w czasie III, IV i V roku pod warunkiem
prowadzenia zaj´ç w zespo∏ach, çwiczeƒ i zaj´ç prakty-
cznych w terenie. Sposób prowadzenia zaj´ç i indoktry-
nacja polityczna wywo∏ywa∏y wzburzenie studentów. Na
poczàtku roku akademickiego 1988/1989 w niektórych
uczelniach dosz∏o do akcji protestacyjnych studentów
przeciwko tej formie szkolenia wojskowego. 

W 1989 r. w∏adze wojskowe oceni∏y, ˝e przyj´ty system
przeszkalania wyeliminowa∏ wszystkie s∏aboÊci poprzed-
nich rozwiàzaƒ i umo˝liwi∏ prawid∏owà realizacj´ ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony w odniesieniu do
m∏odzie˝y akademickiej. Okaza∏o si´, ˝e si∏a spo∏ecznego
nacisku by∏a tak du˝a, ˝e ostatecznie zrezygnowano ze
szkolenia obronnego i przeszkolenia wojskowego w trak-
cie studiów na wszystkich uczelniach, z wyjàtkiem wy˝-
szych szkó∏ morskich i akademii medycznych.

Od pierwszych lat XXI w. w Polsce trwa∏y prace nad
nowym systemem obronnoÊci paƒstwa i utworzeniem
armii zawodowej. W ramach tych prac, w 2006 r. opra-
cowano „Koncepcj´ profesjonalizacji Si∏ Zbrojnych RP
2010”. W opublikowanym przez Ministerstwo Obrony
Narodowej dokumencie przewidywano m.in. do 31
grudnia 2009 r. zawieszenie obowiàzkowej s∏u˝by z po-
boru i wprowadzenie ochotniczej s∏u˝by wojskowej.
Oznacza∏o to jednoczeÊnie rezygnacj´ z obowiàzkowego
przeszkolenia wojskowego studentów i studentek w cza-
sie studiów, w ramach przysposobienia obronnego oraz
szkolenia wojskowego studentów Akademii Morskich.
Sta∏o si´ jednak inaczej. W uchwalonej przez Sejm RP
ustawie o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie uwzgl´dniono postulatu o pozo-
stawieniu ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach
cywilnych uczelni morskich.

W odniesieniu do wojskowego szkolenia studentów
cywilnych uczelni morskich zaprzepaszczono tym samym
blisko 90-letnià tradycj´ i zwiàzki kszta∏cenia oficera
PMH z kszta∏ceniem wojskowym przygotowujàcym do
dowodzenia statkami w sytuacjach kryzysowych oraz
przygotowaniem kadr morskich do dzia∏ania w portach 
i ich infrastrukturze, a tak˝e kszta∏towania cech przywód-
czych i organizatorskich niezb´dnych do funkcjonowania
w tych warunkach. 

Warto zwróciç uwag´, ˝e nie tylko studenci obj´ci
ustawowym obowiàzkiem brali udzia∏ w zaj´ciach woj-
skowych. Do Studium Wojskowego zg∏asza∏y si´ ochot-
niczo studentki wszystkich wydzia∏ów uczelni. W po-
czàtkowym okresie dzia∏alnoÊci Studium by∏a to margi-
nalna dzia∏alnoÊç, stanowiàca u∏amek procenta
szkolonych, szczególnie do 1990 r. W kolejnych latach
odnotowano znaczny wzrost udzia∏u kobiet w zaj´ciach
wojskowych.

(Opracowane na podstawie ksià˝ki 
Tadeusza J. Kaczorowskiego „Wojskowe kszta∏cenie

oficerów w szkolnictwie Polskiej Marynarki Handlowej
1920-2008)

☛
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Automatyzacja biblioteki wymaga nie tylko sprz´tu
komputerowego i sieciowego, ale tak˝e odpowiedniego
oprogramowania. Wymusza ona tak˝e Êcis∏à wspó∏-
prac´ bibliotek i stosowania zunifikowanych narz´dzi.
Powinna byç zatem przedsi´wzi´ciem zbiorowym.
Polskie biblioteki naukowe podj´∏y wspólne starania 
o zdobycie funduszy na zakup jednolitego systemu.
Wybór pad∏ na amerykaƒski system biblioteczny VTLS.
VTLS (Virginia Tech Library System) oraz jego wersja
VTLS/VIRTUA jest zintegrowanym systemem bibliotecz-
nym wyprodukowanym przez amerykaƒskà firm´ VTLS
Inc. z siedzibà w Blacksburg w stanie Virginia. W 1992
roku cztery pierwsze biblioteki szkó∏ wy˝szych (Biblio-
teka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Jagielloƒ-
ska, Biblioteka G∏ówna Uniwersytetu Gdaƒskiego,
Biblioteka G∏ówna Akademii Górniczo-Hutniczej)
zacz´∏y eksploatowaç ten system. To wówczas równie˝
zdecydowano o wyborze formatu kodowania informa-
cji USMARC, obecnie MARC21 (MAchine-Readable
Cataloging), firmowanym przez Bibliotek´ Kongresu.
Jest to format katalogowania danych bibliograficznych 
w formie elektronicznej. Dzi´ki temu system VTLS umo˝-
liwia wymian´ rekordów bibliograficznych zapisanych 
w ujednoliconym standardzie pomi´dzy bibliotekami.

Komputeryzacja bibliotek jest dziedzinà z∏o˝onà i kosz-
toch∏onnà, stàd w wi´kszoÊci du˝ych aglomeracji miejs-
kich w Polsce biblioteki naukowe tworzà wspólne orga-
nizacje, które u∏atwiajà wdra˝anie komputeryzacji. 
W roku 1995 dyrektorzy bibliotek podpisali porozu-
mienie w sprawie utworzenia Trójmiejskiego Zespo∏u
Bibliotecznego (TZB). Zespó∏, majàc na uwadze doÊ-
wiadczenia Biblioteki G∏ównej Uniwersytetu Gdaƒ-
skiego, wybra∏ system komputerowy VTLS (od 2003
roku – w wersji VIRTUA, dzia∏ajàcy w oparciu o system
zarzàdzania bazami danych ORACLE) jako wspólny
system. W 1998 r. KBN (Komitet Badaƒ Naukowych)
przyzna∏ fundusze na zakup licencji VTLS i powierzy∏
Politechnice Gdaƒskiej koordynacj´ i wdro˝enie naj-
nowszej wersji zintegrowanego systemu bibliotecznego
VTLS-VIRTUA w bibliotekach uczelnianych i instytutach
naukowych Trójmiasta. Biblioteka Akademii Morskiej
jest licencjobiorcà tego systemu.

Zintegrowany system biblioteczny umo˝liwia biblio-
tece akademickiej skomputeryzowanie podstawowych

czynnoÊci, a wi´c: opracowanie ksià˝ek i czasopism
(katalogowanie), rejestrowanie wypo˝yczeƒ i zwrotów
ksià˝ek dokonywanych przez czytelników (oczywiÊcie
tych wczeÊniej zapisanych w komputerowej bazie 
w formacie MARC21), wreszcie prezentacj´ kompu-
terowego katalogu zasobów biblioteki w przyst´pnej
dla u˝ytkownika formie.

Dzi´ki zastosowaniu jednolitej formy zapisu danych 
i Êcis∏ym tego przestrzeganiu katalog Biblioteki Aka-
demii Morskiej w Gdyni od 2007 roku wspó∏tworzy
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT).
Koordynacj´ wspó∏katalogowania i kontrol´ wprowa-
dzanych do NUKAT-u rekordów prowadzi Centrum
NUKAT w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Warunkiem podj´cia wspó∏pracy jest posiadanie odpo-
wiedniego zaplecza technicznego, akceptacja regu∏
wspó∏pracy i stosowanie si´ do przyj´tych procedur.
W∏àczenie si´ do wspó∏pracy nast´puje po odpowied-
nim przeszkoleniu bibliotekarza, prowadzonym przez
Centrum NUKAT. Bibliotekarz ten, odpowiadajàc za
katalogowanie w macierzystej bibliotece, musi zdaç
egzamin praktyczny w Centrum.

Procedura wprowadzania, kopiowania oraz aktual-
izacji danych w katalogu NUKAT powoduje, ˝e wszyscy
przeszkoleni bibliotekarze, z ró˝nych bibliotek, pracujà
dla wszystkich bibliotek. Ka˝dy dokument skatalo-
gowany jeden raz do katalogu centralnego jest wielo-
krotnie wykorzystywany w katalogach lokalnych.
ZawartoÊç katalogu NUKAT stanowià rekordy biblio-
graficzne oraz rekordy kartoteki hase∏ wzorcowych.
Oprócz rekordów wprowadzanych na bie˝àco NUKAT
zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego
Katalogu Czasopism i wszystkie rekordy hase∏ wzor-
cowych z Centralnej Kartoteki Hase∏ Wzorcowych.
Wk∏ad bibliotek w zawartoÊç katalogu centralnego
oczywiÊcie nie jest równomierny. Nale˝ymy do grona
bibliotek, w których liczba rekordów skopiowanych
przewy˝sza liczb´ rekordów wprowadzonych. Najwi´k-
szy wk∏ad w opracowanie rekordów do katalogu
centralnego wnoszà du˝e biblioteki uniwersyteckie. 

Zastosowanie systemu komputerowego VIRTUA
umo˝liwia zamawianie ksià˝ek z dowolnego miejsca 
w dowolnej porze - z komputerów z dost´pem do inter-
netu. Dlatego znacznie zwi´kszy∏a si´ liczba rewersów

System zintegrowany
Wspó∏czesny rozwój nauki i techniki wymusza na bibliotekach naukowych stosowanie Êrodków

technicznych dla gromadzenia i udost´pniania informacji adekwatnych do oczekiwaƒ
czytelników. Komputeryzacja bibliotek jest zasadniczym elementem poprawy funkcjonalnoÊci

bibliotek, co wi´cej – bez odpowiedniego poziomu komputeryzacji biblioteki sà odcinane 
od coraz wi´kszej liczby êróde∏ najbardziej aktualnych informacji naukowych. 

BIBLIOTEKA G¸ÓWNA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
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nadsy∏anych drogà internetowà (przyjmowanie zamó-
wieƒ ca∏à dob´). Wzros∏a liczba u˝ytkowników korzys-
tajàcych z katalogu online, a tym samym liczba odwie-
dzin w wypo˝yczalni. Proces wypo˝yczania i zwrotów
ksià˝ek zarejestrowanych w systemie sta∏ si´ bardziej
profesjonalny, precyzyjny i stworzy∏ wi´cej mo˝liwoÊci
kontroli dokonywanych operacji (np. rejestr transakcji).
U˝ytkownik uzyska∏ dodatkowo dost´p do swojego
konta wypo˝yczeƒ (mo˝liwoÊç sprawdzania wypo˝yczo-
nych ksià˝ek oraz terminu ich wypo˝yczenia i zwrotu, 
a tak˝e wysokoÊci op∏at za ksià˝ki niezwrócone w ter-
minie).

System biblioteczny VIRTUA b´dziemy dalej rozwijaç,
poniewa˝ istnieje mo˝liwoÊç dostosowania go do pot-
rzeb naszej biblioteki za pomocà odpowiednich usta-
wieƒ parametrów. Dodatkowo przewidujemy zakup 
i wdro˝enie pozosta∏ych modu∏ów systemu VIRTUA, 
w tym modu∏u gromadzenia.

Z naszej strony wnosimy do katalogu centralnego
NUKAT rekordy bibliograficzne odzwierciedlajàce
specyfik´ naszego ksi´gozbioru. Morska specjalizacja
uczelni ma wp∏yw na profil gromadzonych zbiorów.
Bardzo cz´sto jesteÊmy jedynà bibliotekà w Polsce posia-
dajàcà w swoich zbiorach ksià˝ki polskie i obce o facho-
wej tematyce morskiej. Dlatego rozwijaç b´dziemy
wspó∏prac´ z Centrum Narodowego Uniwersalnego
Katalogu NUKAT.

Celem wspó∏pracy w ramach Trójmiejskiego Zespo∏u
Bibliotek jest dzia∏anie na rzecz rozwoju informacji
naukowej, dost´pu Êrodowiska naukowego do zasobów
informacji w Polsce i na Êwiecie, unowoczeÊnianie 
i usprawnianie dzia∏alnoÊci bibliotecznej w aglomeracji
trójmiejskiej.

mgr Jolanta Maciejewska
dyrektor  Biblioteki G∏ównej AM

Do dyskusji zainspirowa∏ uczestników film „Amber
Road” – dokument dotyczàcy historii, rozwoju i pro-
mocji produktów turystycznych, bazujàcych na dziedzic-
twie bursztynu. Pad∏y konkretne propozycje wspó∏pracy
polsko-rosyjskiej w zakresie turystyki, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem Mistrzostw Âwiata w Po∏awianiu
Bursztynu. Przedstawiciele Zarzàdu Academia Europa
Nostra wr´czyli prorektorowi Akademii Morskiej w Gdyni
prof. Leszkowi Morawskiemu list intencyjny dotyczàcy
wspólnych dzia∏aƒ na rzecz powstania i rozwoju Euro-
pejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy”,
podpisany 11 marca 2008 roku, podczas XV Mi´dzy-
narodowych Targów Bursztynu i Kamieni Jubilerskich
„Amberif”. Gest ten stanowi∏ wyraz poparcia koncepcji
„Autostrady Morskiej”. Po∏àczenie morskie Polska-
Szwecja stanowi naturalne dope∏nienie planowanej
Autostrady Bursztynowej, ∏àczàcej Ba∏tyk z Adriatykiem.
Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni, w kontekÊcie
zbli˝ajàcego si´ jubileuszu 90-lecia szkolnictwa mor-
skiego w Polsce, podkreÊli∏ potrzeb´ lobbingu na rzecz
rozwoju gospodarki morskiej. 

Ze wzgl´du na nowe, interesujàce propozycje i pro-
jekty wspó∏pracy bilateralnej oraz transgranicznej,
uznano za celowe powo∏anie grupy roboczej, która
opracuje program wyjazdu studyjnego do Federacji
Rosyjskiej. Wyjazd odb´dzie si´ na poczàtku 2010 roku. 

W konferencji udzia∏ wzi´li pracownicy naukowi 
z Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Gdaƒskie-

go, Wy˝szej Szko∏y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku,
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaƒsku
oraz Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Bia∏ej
Podlaskiej. Uczestniczyli w niej tak˝e przedstawiciele
korpusu konsularnego, w tym: konsul generalny Fede-
racji Rosyjskiej w Gdaƒsku Sergey Puchkov i konsul
honorowy Królestwa Szwecji dr Tadeusz Iwanowski,
prorektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Leszek
Morawski, dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towa-
roznawstwa prof. Piotr Przyby∏owski, prorektor Wy˝szej
Szko∏y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku doc. Halina
Jendrasik, sekretarz generalny Zwiàzku Miast Ba∏tyckich
Pawe∏ ˚aboklicki, przedstawiciel prezesa Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej dr Jacek Olszewski, prezes Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Che∏-
kowska, wójt gminy Stegna Eugeniusz Wyrzykowski. 

W imieniu marsza∏ka województwa pomorskiego
goÊci wita∏ wicemarsza∏ek Mieczys∏aw Struk. 

W drugim dniu Forum odby∏ si´ warsztat naukowy
„Ba∏tycka Mozaika”, przygotowany przez s∏uchaczy
Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa Aka-
demii Morskiej w Gdyni pod kierunkiem dr. Tomasza
Studzienieckiego. Referaty i wnioski znajdà si´ w publi-
kacji, która przekazana zostanie do organizacji ba∏tyc-
kich oraz przedstawicieli administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej. 

dr Tomasz Studzieniecki

II Forum Europa Nostra

Stegna goÊci∏a uczestników mi´dzynarodowej konferencji naukowej pt. „Granice, ruch osobowy 
i integracja w Europie Ba∏tyckiej”. G∏ównymi organizatorami konferencji byli: Akademia Morska 

z Gdyni, Mi´dzynarodowa Organizacja Pozarzàdowa Academia Europa Nostra oraz gmina Stegna. 

29-30 MAJA 2009 R.

☛
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19 wrzeÊnia 2009 r. w ramach Mi´dzynarodowego
Dnia Sprzàtania Âwiata oraz realizowanych projektów:

■ Project Aware ( przez NKBP „SeaQuest”),
■ 4SEAS (przez Akwarium Gdyƒskie) 
w Gdyƒskiej Marinie odby∏ si´ fina∏ akcji „Nasze

morze – nasze pla˝e… Zadbajmy!”. Organizatorem akcji
by∏o Naukowe Ko∏o Badaƒ Podwodnych „SeaQuest”
przy Akademii Morskiej w Gdyni wraz z Akwarium
Gdyƒskim oraz Urz´dem Miasta Gdynia. W ramach
tego przedsi´wzi´cia postanowiliÊmy oczyÊciç pla˝e
oraz dno Ba∏tyku od pla˝y ÂródmieÊcie do pla˝y
Or∏owskiej (ok. 4 km d∏ugoÊci). Gdy zaczynaliÊmy
myÊleç o organizacji tego typu akcji, chcieliÊmy zajàç
si´ tylko pla˝à w ÊródmieÊciu. PrzypuszczaliÊmy te˝, ˝e
akcja zostanie przeprowadzona przez niewielkà grupk´
osób. W najÊmielszych planach nie zak∏adaliÊmy, ˝e
uda nam si´ sprzàtnàç a˝ taki obszar i przyciàgnàç tylu
ch´tnych. W ramach Project Aware podobne akcje 
w tym czasie odbywa∏y si´ w ró˝nych cz´Êciach kraju 
i Êwiata.

Do akcji, oprócz nurkujàcych, w∏àczyliÊmy równie˝
dzieci – zaj´∏y si´ one sprzàtaniem pla˝, a w zamian za
pomoc Akwarium Gdyƒskie, które zajmowa∏o si´
cz´Êcià „naziemnà” planu, zafundowa∏o dzieciakom
liczne niespodzianki (m.in. rejs kutrem hydrograficz-
nym, zestaw do badania czystoÊci wody itd.).

Nurkowie natomiast zebrali si´ oko∏o godziny 9 rano
w Marinie przy OÊrodku ˚eglarskim Akademii Morskiej.
Stamtàd grupy by∏y rozwo˝one po kolei w poszcze-
gólne punkty. Z tego miejsca pragn´ podzi´kowaç
Adventure Park Kolibki za udost´pnienie nam swojego
transportu i wsparcie w przewo˝eniu p∏etwonurków.
Dwa samochody terenowe oraz RIB mia∏y sporo zaj´cia
z 25 osobami (nurkujàcym natomiast dzi´kujemy za
cierpliwoÊç). Ju˝ podczas przygotowaƒ spotka∏o nas
kilka mi∏ych niespodzianek, pojawili si´ reporterzy
Radia Gdaƒsk, TVN24 oraz z lokalnej prasy (ca∏e szcz´Ê-
cie nie onieÊmieli∏o to nurków przygotowujàcych swój
sprz´t, a wywo∏a∏o kilka uÊmiechów i zdecydowanie
poprawi∏o humor). Mi∏o by∏o widzieç, ˝e kogoÊ intere-
suje to, co robimy. Kolejnà, choç ju˝ przykrà niespo-
dziankà, okaza∏ si´ brak pokrywy na silniku klubowego
RIB-a, który zosta∏ na noc przycumowany w „monito-
rowanej” Marinie. MusieliÊmy sobie jakoÊ radziç, wi´c
puszczajàc kilka gorzkich s∏ów, zacisn´liÊmy z´by i przy-
gotowywaliÊmy si´ do wyjÊcia na wybrakowanym
sprz´cie. Ma∏o prawdopodobne, aby ten artyku∏
czyta∏a osoba, która „po˝yczy∏a” sobie naszà w∏asnoÊç,
ale mimo wszystko chcia∏bym jej przekazaç „podzi´-

kowania”. Przez ciebie w przysz∏ym roku nie zakupimy
nowszego, bezpieczniejszego sprz´tu do szkoleƒ,
inwestujàc nasze fundusze w skompletowanie wybrako-
wanego silnika.  

Na szcz´Êcie nurkom fakt ten zbytnio nie przeszka-
dza∏ i mimo „obsuni´cia w czasie” mogliÊmy rozpoczàç
ich rozwo˝enie. Nurkowania odbywa∏y si´ na g∏´bokoÊ-
ciach od 2 m do 5 m. Przeci´tnie uczestnik sp´dzi∏ 
w wodzie oko∏o jednej godziny (jako ciekawostk´
podam, ˝e najm∏odszà nurkujàcà osobà by∏a, u˝ywa-
jàca jedynie sprz´tu ABC, 13-letnia Ania – oby wi´cej
takich osób!!!). W ciàgu 5 godzin akcji wy∏owiliÊmy
ponad 30 worków Êmieci, natomiast dzieci sprzàtajàce
pla˝´ uzbiera∏y drugie tyle. Po zakoƒczonym sprzàtaniu
zebraliÊmy zarówno dzieci, jak i nurkujàcych na uro-
czyste wr´czenie nagród dla najbardziej wytrwa∏ych
oraz upominków i pamiàtkowych certyfikatów wszyst-
kim uczestnikom sprzàtania. JesteÊmy zadowoleni 
z wyników, myÊl´ jednak, ˝e za rok b´dzie jeszcze
lepiej. Sporo osób zadeklarowa∏o ju˝ ch´ç uczestnictwa
w podobnym przedsi´wzi´ciu. Mam nadziej´, ˝e doÊ-
wiadczenia z tego roku pozwolà nam si´ jeszcze lepiej
przygotowaç. OczywiÊcie, nie oby∏o si´ bez niespodzie-
wanych sytuacji, ale jak na pierwszy raz (w opinii
uczestników) by∏o ca∏kiem nieêle. Dodatkowo przez
ca∏y dzieƒ towarzyszy∏a nam pi´kna, s∏oneczna
pogoda, wi´c nurkowa∏o si´ ca∏kiem przyjemnie.

Nasze morze – nasze pla˝e…
Zadbajmy!

RELACJA Z AKCJI:
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W tym miejscu chcia∏bym podzi´kowaç i wymieniç
wszystkich sponsorów akcji; bez nich nie uda∏oby si´
nam tego osiàgnàç:
■ CTN Piórewicz z Or∏owa za darmowe ∏adowanie butli

oraz wyposa˝enie w niezb´dny sprz´t ponad po∏ow´
nurków, jak równie˝ ufundowanie upominków w pos-
taci ksià˝ek;

■ Adventure Park Kolibki za udost´pnienie samocho-
dów terenowych, pontonu RIB oraz ufundowanie
koszulek i voucherów dla nurkujàcych;

■ firmie OCEANIA – oficjalnemu przedstawicielowi
producenta sprz´tu nurkowego firmy MARES na
Polsk´ za ufundowanie gad˝etów, koszulek oraz
zestawów ABC dla dzieci;

■ Akwarium Gdyƒskiemu za darmowe dwuosobowe
zaproszenia dla ka˝dego nurkujàcego;

■ Generali Group za gad˝ety dla dzieci;
■ magazynom „Podwodny Âwiat” „Wielki B∏´kit”, „Nur-

kowanie”, „Blue Life” oraz portalowi trójmiasto.pl 
za niespodzianki oraz wsparcie medialne;

■ Contrast Cafe za darmowy pocz´stunek dla nurkujà-
cych;

■ Urz´dowi Miasta Gdyni za wsparcie logistyczne,
odbiór znalezisk oraz worki i r´kawice;

■ Akademii Morskiej za udost´pnienie pomieszczeƒ
oraz gad˝ety;

■ Meteogroup za darmowà prognoz´ pogody dostar-
czanà i uaktualnianà na bie˝àco ju˝ na tydzieƒ przed
akcjà.
Patrzàc na te podzi´kowania, a˝ trudno uwierzyç, ˝e

uda∏o nam si´ znaleêç tak du˝e wsparcie. Jeszcze raz
dzi´kuj´ wszystkim i mam nadziej´, ˝e spotkamy si´ 
w jeszcze wi´kszym gronie za rok. 

Wi´cej informacji o akcji oraz informacji o naszym
kole na stronie: 

www.seaquest.cba.pl

Zapraszam wszystkich do odwiedzin i zadawania pytaƒ.
W ciàgu roku planujemy kolejne ciekawe akcje 
i zawsze ch´tnie przyjmiemy pomoc. Dodatkowo wstà-
pienie w szeregi SeaQuest-u da wam niepowtarzalnà
mo˝liwoÊç spojrzenia na morze równie˝ po drugiej stronie
tafli wody, a doznania czasami sà niemal˝e magiczne.

Pozdrawiam serdecznie.
organizator akcji 

„Nasze morze – nasze pla˝e… Zadbajmy!”
¸ukasz Soko∏owski

prezes Naukowego Ko∏a Badaƒ Podwodnych 
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Lot z Poznania do Girony trwa∏ krócej ni˝ podró˝
pociàgiem z Gdyni do stolicy Wielkopolski. Nast´pnie
troch´ ponad godzin´ autobusem z taniego lotniska do
centrum Barcelony. Wtedy zacz´∏y si´ tak zwane „przy-
gody podró˝ne”. Z Arc de Triomf, gdzie znajduje si´
przystanek autobusowy, wyruszy∏em metrem do cen-
trum, czyli na Placa Catalunya. Wtedy jeszcze nie wie-
dzia∏em, ˝e t´ tras´ mo˝na spokojnie pokonaç na
piechot´, nie zm´czyç si´ krà˝eniem po tunelach metra
i nie p∏aciç paru euro za przejazd kilkuset metrów. Owo
metro to, nawiasem mówiàc, splot kilkunastu linii, przy

którym nasze warszawskie jest miniaturkà – przyjezdni
cz´sto krà˝à, gubià si´ i... ruszajà w przeciwnà stron´
do zamierzonej. To ostatnie zosta∏o mi na szcz´Êcie
oszcz´dzone. Punkt informacyjny pod placem, troch´
krà˝enia po ulicach i z powrotem do podziemi – tym
razem jednak kolejami Renfe w kierunku Terrassy –
miasta po∏o˝onego oko∏o 40 kilometrów na pó∏nocny
zachód od Barcelony. Czasowo odleg∏oÊç równie˝
wynosi∏a 40 – tym razem minut – co przy pewnej igno-
rancji z mojej strony, odnoÊnie bliskoÊci obu miast,
wywo∏a∏o u mnie poczucie zdenerwowania po pierw-

Kataloƒski Erasmus
Pomys∏ na wyjazd w ramach programu Erasmus zosta∏ mi doÊç nieoczekiwanie podsuni´ty 
przez przyjaciela z roku. WczeÊniej nie myÊla∏em o tym zbytnio – by∏y obawy o pieniàdze,
barier´ j´zykowà (co prawda angielski znam dobrze, ale hiszpaƒskiego zaczà∏em si´ uczyç 

na trzy miesiàce przed wyjazdem)  albo ogólnie o to, czy poradz´ sobie. Na szcz´Êcie grant 
plus w∏asne oszcz´dnoÊci starczy∏y przy odpowiednim gospodarowaniu bud˝etem, a j´zyk

angielski w zupe∏noÊci wystarcza∏ do wi´kszoÊci kontaktów. Dodatkowym atutem by∏a grupa
przyjació∏ z uczelni, na których zawsze mo˝na by∏o liczyç.
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szych 20 minutach. Pyta∏em po angielsku i ∏amanym
hiszpaƒskim, „czy to aby na pewno pociàg do
Terrassy”. Jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em, maszyna
by∏a w∏aÊciwa, a ja „spokojnie” wylàdowa∏em na nie
do koƒca w∏aÊciwym przystanku, ale za to w ca∏kowicie
w∏aÊciwym mieÊcie. Jak si´ okaza∏o, do mieszkania, 
w którym mia∏em sp´dziç kilka najbli˝szych miesi´cy,
by∏o bli˝ej z poprzedniego przystanku, wi´c, nie kuszàc
losu, wynajà∏em taksówk´, która zawioz∏a mnie pod
same drzwi lokum. Otworzy∏ mi starszy m´˝czyzna,
który nie do koƒca wiedzia∏, o co mi chodzi. Po paru
chaotycznych zdaniach (jedna z niewielu sytuacji, kiedy
angielski si´ nie sprawdzi∏), w które wpleciona by∏a
myÊl „szukam mieszkania ze studentami”, skinà∏ g∏owà
i wskaza∏ drzwi obok – okaza∏o si´, ˝e numeracja ta
sama, a w dodatku zmyli∏a ju˝ niejednego ˝aka. Ha∏asy
z do∏u zdo∏a∏y ju˝ zaalarmowaç przyjació∏, którzy z bal-
konu, a mo˝e w∏aÊciwiej by∏oby powiedzieç – tarasu,
powitali ostatni nabytek z „morskiej” w domu ochrzczo-
nym póêniej od nazwy ulicy „na Miquel Vives”.

Przybytek ten, typowy dla architektury Terrassy, sk∏a-
da∏ si´ z kilkunastu pokoi na trzech pi´trach. Mnie przy-
pad∏ najwy˝ej umieszczony – przestronny, z tarasem i...
ca∏ym ba∏aganem do posprzàtania. Pozosta∏e pokoje 
w poczàtkowej fazie pobytu zajmowali moi trzej przy-
jaciele z Akademii, kolega z Politechniki Warszawskiej,
dwóch Szkotów, Francuz i W∏och. W póêniejszym termi-
nie do lokum wprowadzi∏o si´ jeszcze trzech Francuzów
– tak ˝e nie by∏a to ju˝ „Varsovia”,  jak to okreÊli∏ we-
so∏o jeden z nich. Mieszkanie obok wynajmowa∏y
dziewczyny z Meksyku, Wenezueli, Finlandii oraz miej-
scowy Kataloƒczyk – da∏o si´ wi´c odczuç ten miszmasz
kultur i j´zyków, w jak najbardziej pozytywnym sensie.
Par´ przecznic dalej mieszka∏ student z Akademii, dzi´ki
któremu poznaliÊmy kolejnych ciekawych ludzi –
Greczynki, Niemki, Portugalczyka, paru Anglików, Ame-
rykank´ i wielu innych. Wspominam o tych wszystkich

ludziach po to, aby zwróciç uwag´ na iloÊç doÊwiad-
czeƒ i ciekawych informacji, które mo˝na wynieÊç ze
zwyk∏ej rozmowy przy Êniadaniu, na spacerze czy
wypadzie na miasto. To jest w∏aÊnie najwi´ksze bogac-
two i si∏a Erasmusa – doÊwiadczenie, które zdobywa
cz∏owiek, uczestniczàc w programie studenckiej wymia-
ny zagranicznej, a czerpane z codziennych spotkaƒ
typowych dla tego miejsca, a tak nietypowych i fanta-
stycznych w odniesieniu do tego, co si´ zna∏o
wczeÊniej. Nie chodzi tutaj tylko o nauk´ – chocia˝ ta
równie˝ jest istotnym czynnikiem. Ciekawsze jest to, ˝e
w projekcie, który przeprowadzasz, pytasz si´ Wene-
zuelczyka, co sàdzi o danym rozwiàzaniu, Francuza
prosisz o sprawdzenie wyników, a Szkot poddaje nowà,
ciekawà myÊl. OczywiÊcie nad wszystkim czuwa grono
zaanga˝owanych wyk∏adowców z promotorem na
czele. Spotkania teoretyczne w Barcelonie oraz Êwietnie
wyposa˝one laboratorium na miejscu – w Terrassie – 
i ca∏y projekt równym tempem idzie do przodu, a˝ do
pozytywnego fina∏u przy jego obronie przed szanownà
komisjà. Obrona na szcz´Êcie po angielsku – ca∏a kadra,
jeÊli nie p∏ynnie, to zrozumiale w∏ada tym j´zykiem –
obrona po hiszpaƒsku w naszym wykonaniu by∏aby
bli˝sza raczej kabaretowi ni˝ przewodowi na temat
paneli s∏onecznych i po∏àczeƒ radiowych.

Jak wiadomo, w ramach Erasmusa cz∏owiek wyje˝d˝a
nie tylko, aby si´ uczyç, ale poznaç miejsce i okolice, 
w których przysz∏o mu si´ kszta∏ciç. Nie inaczej by∏o 
z nami – na w∏asnà r´k´ – tak jak w przypadku wielu
wypadów do Barcelony – na s∏ynny stadion Camp Nou,
do Placa Espanya, niedaleko którego znajdujà si´ fon-
tanny Montjuic oraz pa∏ac narodowy, do ogrodów
Gaudiego czy bazyliki Sagrada Familia. 

Niezapomniane b´dà równie˝ wspomnienia zwià-
zane z wyjazdem starym fordem naszego francuskiego
przyjaciela w 40-kilometrowà podró˝ do Montserrat
czy wynaj´ciem samochodu w celu odwiedzenia tym
razem naszego szkockiego przyjaciela w pracy – na
lazurowym wybrze˝u w Lloret de Mar. Nie byliÊmy
jednak „skazani” na wyjazdy wy∏àcznie we w∏asnym
zakresie – uczelnia oferowa∏a wycieczki m.in. na Ibiz´
(na którà niestety nie pojecha∏em) czy na minikarnawa∏
do Walencji – na wielkà imprez´ o wdzi´cznej nazwie
fallas. 

Wyjazd mog´ zaliczyç do ze wszech miar udanych,
zarówno pod wzgl´dem naukowym, kulturowym, jak 
i rozrywkowym. Pobyt w kataloƒskiej uczelni zapewni∏
mi nowe spojrzenie na dzia∏alnoÊç dydaktycznà, po-
szerzy∏ horyzonty oraz zapewne zwi´kszy mo˝liwoÊci na
rynku pracy. Przebywanie w tamtym otoczeniu za-
owocowa∏o interesujàcymi i egzotycznymi znajomoÊci-
ami, a swoista wolnoÊç i elastycznoÊç zapewniona przez
promotorów pozwoli∏a cieszyç si´ sp´dzonym w Hisz-
panii czasem. Wspania∏a przygoda, która zostanie 
w mej pami´ci do koƒca ˝ycia – za którà dzi´kuj´ przy-
jacio∏om oraz tym dobrym duszom, które umo˝liwi∏y
mi podró˝ w nieznane.

Piotr Wy∏upek
WE
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☛

Gdybym musia∏a stworzyç regu∏k´ Szko∏y Letniej,
pewnie tak by w∏aÊnie brzmia∏a. Zaj´cia dydaktyczne 
z wyk∏adowcami z ró˝nych zakàtków Êwiata, liczne wy-
cieczki oraz zawarte przyjaênie sà dope∏nieniem ogól-
nego zarysu przedsi´wzi´cia, jakim jest Summer School. 

Ca∏a przygoda rozpocz´∏a si´ 5 sierpnia 2009 roku,
gdy z duszà na ramieniu wsiad∏am do autokaru
jadàcego do Niemiec. 14-godzinna podró˝, przesiadka
w Bremie oraz strach przed nieznanym…  Nied∏ugo po
tym okaza∏o si´, ˝e wszelkie obawy by∏y niepotrzebne. 

Bremerhaven, 130-tys. miasto, usytuowane w pó∏-
nocno-zachodniej cz´Êci Niemiec, przywita∏o mnie
nadzwyczaj przyjaênie i s∏onecznie. Jeszcze cieplej i nie-
porównywalnie promienniej przywita∏ mnie uÊmiech

nieocenionego profesora Gerharda Feldmeier’a, pro-
rektora niemieckiej uczelni – Hochschule Bremerhaven.

Tego samego dnia pozna∏am cz´Êç uczestników
Szko∏y Letniej, którzy – podobnie jak ja – przyjechali 
do Niemiec w przeddzieƒ rozpocz´cia kursu. Wi´kszoÊç
z nich pochodzi∏a z Uzbekistanu i Rosji, ale byli wÊród
nich równie˝ dwaj Japoƒczycy oraz Bawarczyk. Po po-
∏udniu dojecha∏a tak˝e moja wspó∏lokatorka z Turcji.
Na drugà – Kolumbijk´ – musia∏yÊmy poczekaç a˝ do
dnia nast´pnego. Wtedy te˝ przyjecha∏a reszta po-
kaênej grupy Rosjan, kolejni Japoƒczycy oraz Kolumbij-
czyk. 

Na oficjalnà ceremoni´ powitalnà byliÊmy ju˝ w na-
szym wyjàtkowym mi´dzynarodowym komplecie, wli-

Summer School
Bremerhaven 2009

Jak po∏àczyç wakacyjnà przygod´ z naukà? Podró˝owanie ze szko∏à? Nic prostszego! W koƒcu
nauka to nie tylko suche ksià˝kowe fakty, regu∏ki i wzory, ale równie˝ zdobywanie doÊwiadczeƒ,
poznawanie kultury, ludzi i pokonywanie w∏asnych ograniczeƒ. Jednak przede wszystkim jest to

zaspokajanie w∏asnej, dzieci´cej wr´cz, ciekawoÊci Êwiata.

„Dar M∏odzie˝y” 
w BremerhavenFo
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czajàc wyk∏adowców z wielu krajów, takich jak Hiszpa-
nia, Indonezja, USA, Kolumbia, Niemcy, kraje skandy-
nawskie, jak równie˝ Polska (podczas Szko∏y Letniej
zaj´cia prowadzili prof. Piotr J´drzejowicz oraz dr
Joanna J´drzejowicz).

Aby móc odnaleêç si´ w tej doÊç egzotycznej
mieszance kulturowej, jakà tworzyliÊmy, przez pierwsze
dni braliÊmy udzia∏ w specjalnie przygotowanych
warsztatach, dotyczàcych stereotypów i ró˝nic mi´dzy
poszczególnymi narodami. UczyliÊmy si´ pracy zespo-
∏owej i czerpania korzyÊci z ró˝nic, jakie nas – teorety-
cznie – dzieli∏y.

Integracja odbywa∏a si´ równie˝ poza murami szko∏y.
Wspólnie zwiedziliÊmy centrum Bremerhaven, podzi-
wialiÊmy panoram´ miasta z wie˝y widokowej 
i odwiedziliÊmy Muzeum Uchodêstwa. Wieczorem zaÊ
uczestniczyliÊmy w imprezie powitalnej. W ciàgu
dwóch tygodni trwania kursu braliÊmy tak˝e udzia∏ 
w wyjàtkowych warsztatach, takich jak „Tai-Ji dla mana-
gerów”, „Etykieta poprawnego picia wina”, a tak˝e nie-
zapomniane i czarujàce „Lekcje Tanga” z prof. Rouvenem.

Pe∏ni energii i zapa∏u, g∏odni nowych doÊwiadczeƒ
mogliÊmy zaczàç realizacj´ kursów. Uczestnicy mogli
zdecydowaç si´ na jeden z trzech oferowanych kursów:
■ Wind of Change – New Energy Technologies,
■ Changes in International Economics and Finance,
■ Change Management – Transforming Organizations.

Warto dodaç, ˝e, oprócz mieszanki kulturowej, sta-
nowiliÊmy tak˝e grup´ osób o ró˝nych oczekiwaniach
zwiàzanych z kursem. Dla przyk∏adu – wielu Rosjan
przyjecha∏o w celu zg∏´bienia wiedzy w zakresie eko-
nomii, natomiast przedstawiciele Uzbekistanu posze-
rzali kompetencje zawodowe w zakresie finansów. 

Na kurs przeze mnie wybrany zdecydowa∏o si´ najm-
niej osób, bo tylko cztery. Jako studentka towaroznaw-
stwa wybra∏am „Wind of Change”, czyli zagadnienia

zwiàzane z odnawialnymi êród∏ami energii i szeroko
rozumianà ochronà Êrodowiska. Przede wszystkim
skupiliÊmy si´ na farmach wiatrowych. PoznawaliÊmy
aerodynamik´ i mechanizm dzia∏ania wiatraków, a tak-
˝e ekonomiczne, logistyczne i ekologiczne aspekty ich
konstruowania, monta˝u oraz funkcjonowania.

DebatowaliÊmy na  temat postaw spo∏ecznych wzgl´-
dem farm wiatrowych, na temat ich wadliwoÊci, spo-
sobów i kosztów konserwacji. PorównywaliÊmy efekty-
wnoÊç wiatraków z innymi sposobami wykorzystania
energii odnawialnych. 

Dzi´ki ró˝nym doÊwiadczeniom i obserwacjom
uczestników oraz poszczególnych prowadzàcych (z Nie-
miec, Kolumbii, Hiszpanii, Japonii, Polski) mogliÊmy
przeanalizowaç sposoby wykorzystania nowoczesnych
technologii w ró˝nych paƒstwach. Ukoronowaniem
zdobytej, bardzo obszernej wiedzy w tym zakresie, by∏o
zwiedzenie farmy wiatrowej, gdzie mogliÊmy na ˝ywo
skonfrontowaç wszystkie techniczne dane. Widok by∏
imponujàcy!

W tygodniu, oprócz zaj´ç, organizowane by∏y ca∏o-
dniowe wycieczki – do Bremy, Hamburga oraz Helgo-
landu (wyspa). Ka˝da z nich wià˝e si´ z garÊcià
niesamowitych wspomnieƒ. Co wi´cej, cz´Êç uczest-
ników poÊwi´ci∏a weekend, by udaç si´ do Amster-
damu. Pozostali wykorzystali ten czas na zwiedzenie
Muzeum Klimatycznego oraz s∏ynnego Zoo Am Meer 
w Bremerhaven. Dodatkowà atrakcjà okaza∏ si´ „Dar
M∏odzie˝y”, który akurat zawinà∏ do portu w Bremer-
haven. Dzi´ki temu mi∏emu akcentowi poczu∏am si´ 
w tam zupe∏nie jak w domu, a ju˝ na pewno nie chcia-
∏am wyje˝d˝aç!

Niestety, czas mija∏ nieub∏aganie i ani si´ obejrze-
liÊmy, a ju˝ odbieraliÊmy dyplomy i  trzeba by∏o si´
˝egnaç. Tym razem, gdy wsiada∏am do autobusu,
trapi∏o mnie uczucie, ˝e zostawiam w Niemczech
czàstk´ siebie. Inne, wcale nie mniejsze czàsteczki,
zabrali ze sobà wszyscy ci, których tu pozna∏am, gdy˝
zawiàzane tu przyjaênie okaza∏y si´ bardzo silne.

Szko∏y Letniej w Bremerhaven nie sposób opisaç
pokrótce; zbyt du˝o si´ tu dzia∏o. Nie chce si´ wierzyç,
˝e trwa∏a zaledwie 14 dni! DoÊwiadczenia, jakie
stamtàd wynios∏am, pozwoli∏y mi na zrozumienie istoty
tolerancji i poszanowania innych kultur, pozwoli∏y
rozwijaç si´ zarówno naukowo, jak i spo∏ecznie, i prze-
kona∏y, ˝e Êwiat stoi dla nas otworem. Musimy nauczyç
si´ korzystaç z okazji, jakich ˝ycie nam dostarcza. Tyle
jeszcze làdów do odkrycia!

Chcia∏abym bardzo serdecznie podzi´kowaç panu
profesorowi Piotrowi J´drzejowiczowi, prorektorowi 
ds. nauki AM oraz panu profesorowi Piotrowi Przy-
by∏owskiemu, dziekanowi WA za mo˝liwoÊç uczest-
nictwa w tym wyjàtkowym projekcie. Ogromny uk∏on
tak˝e dla pana dr. Romualda Zabrockiego za niezwyk∏e
zaanga˝owanie i pasj´, z jakà pomaga studentom po-
szerzaç horyzonty!

Ma∏gorzata Wojtan
III rok TiZJ
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2 sierpnia 2009 r. zakoƒczy∏y si´ VI Akademickie
Mistrzostwa Europy w Pla˝owej Pi∏ce Siatkowej Kobiet 
i M´˝czyzn. Gospodarzem mistrzostw by∏a Akademia
Morska w Gdyni, a patronat honorowy objà∏ prezydent
miasta Gdyni Wojciech Szczurek. W mistrzostwach udzia∏
wzi´∏y 32 dru˝yny z 13 paƒstw, w tym 15 zespo∏ów
m´skich  i 17  ˝eƒskich. W ciàgu 5 dni studenci walczyli
o zwyci´stwo, rozgrywajàc wspania∏e mecze na bois-
kach pla˝y miejskiej w Gdyni.

WÊród kobiet I i II miejsce zaj´∏y zespo∏y z Estonii, 
z uczelni Estonia Business School, III miejsce – zespó∏ 
z Hiszpanii, z uczelni Malaga University.

WÊród m´˝czyzn zwyci´stwo wywalczy∏a dru˝yna 
z Polski, z Uniwersytetu ¸ódzkiego (Krzysztof Orman 
i Rafa∏ Szternel). II miejsce zaj´li studenci z Niemiec, 
z Uniwersytetu w Rostoku, a III miejsce dru˝yna z Hisz-
panii, z Malaga University.

Dodatkowo rozegrano turniej mikstów dla zawod-
niczek i zawodników, którzy wczeÊniej odpadli z tur-
nieju g∏ównego. Zasadà gry mikstowej by∏o za∏o˝enie,
˝e zawodniczka i zawodnik nie mogà byç z tego
samego kraju.

Zwyci´zcom wr´czono medale i puchary, ufundowa-
ne przez prezydenta Gdyni. 

Studenci Akademickiej Sekcji Wojskowo-Obronnej
Akademii Morskiej w Gdyni: Artur Budzisz, S∏awomir
Bednarko, Piotr Choma zaj´li dru˝ynowo III miejsce 
w IX Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych
˚o∏nierzy Rezerwy Wojska Polskiego o Puchar Ministra
Obrony Narodowej, które odby∏y si´ w Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w dniach od 4 do 7
czerwca 2009.

Rozgrywki na miejskiej pla˝y

Bràz w X Zawodach Sportowo-Obronnych

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA EUROPY

Od lewej: opiekun ASWO kmdr por. Miros∏aw Nowak, studenci
Artur Budzisz, Piotr Choma i S∏awomir Bednarko.
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Gdyƒska wersja obchodzonych w ca∏ej Polsce Juwe-
naliów – Êwi´ta studentów, odbywa∏a si´ 27-30
maja 2009. Studenci naszej uczelni oraz Akademii
Marynarki Wojennej kilka dni korzystali z wielu
atrakcji, przygotowanych przez oba samorzàdy
studentów.

Tegoroczne Delfinalia, nad którymi patronat objà∏
rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in˝.
Romuald Cwilewicz, prezydent miasta Gdyni dr Woj-
ciech Szczurek oraz komendant rektor Akademii Mary-
narki Wojennej kontradmira∏ dr in˝. Czes∏aw Dyrcz,
przebieg∏y pod znakiem koncertów muzycznych, rywa-
lizacji sportowych, imprez klubowych i wielu innych
akcji, majàcych miejsce w kampusie naszej uczelni. 
W ciàgu czterech dni ˝ycie studentów up∏ywa∏o pod
znakiem beztroskiej zabawy i emocji, jakich nie
brakowa∏o na klubowych parkietach, murawie boiska,
podczas sportowych zmagaƒ. 

Parlament Studentów, który prac´ nad tym projek-
tem zaczà∏ ju˝ w grudniu ubieg∏ego roku, przygotowa∏
kole˝ankom i kolegom moc atrakcji. Wielbiciele muzyki
na ˝ywo mogli pos∏uchaç takich zespo∏ów, jak Pezet,
Zabili mi ˚ó∏wia, Enej, Mechaniczny Kot, Al-Fatnujah
oraz Ri!Codeh. Teren naszego akademickiego boiska
ledwo pomieÊci∏ t∏umy, które zjawi∏y si´ w piàtek
podczas pierwszego dnia koncertów. Drugiego dnia
deszcz odstraszy∏ mniej wytrwa∏ych, jednak emocje,
jakie panowa∏y pod scenà, wynagrodzi∏y pogodowe
niedogodnoÊci. Na tych, którzy nie stracili energii
podczas taƒców pod scenà, czeka∏y jeszcze imprezy do

bia∏ego rana w klubie studenckim „Bukszpryt”.
Wa˝nym wydarzeniem by∏ tak˝e Wielki Bój Wydzia-

∏ów, podczas którego w szranki zawodów, niekoniecz-
nie sportowych, ale wymagajàcych du˝ej sprawnoÊci,
pracy w grupie i nierzadko sprytu, stan´li przedstawi-
ciele czterech wydzia∏ów naszej uczelni oraz czterech
wydzia∏ów Akademii Marynarki Wojennej. Po wielu
zmaganiach, miano najlepszego wydzia∏u przypad∏o
studentom Wydzia∏u Nawigacyjnego naszej uczelni.

Podczas gdy jedni dopingowali swoje wydzia∏y, inni
wyciskali siódme poty w turniejach sportowych. W sali
przy ul. Morskiej grano w koszykówk´ i pi∏k´ no˝nà,
natomiast na pla˝y miejskiej grano w siatkówk´
pla˝owà. W czwartek odby∏ si´ tak˝e fina∏ konkursu
karaoke, którego eliminacje rozpocz´∏y si´ ju˝ w kwiet-
niu. Na scenie klubu „Bukszpryt” stan´∏o dwunastu
finalistów. Jednà z dodatkowych atrakcji by∏a sprzeda˝
specjalnych koszulek wydzia∏owych, zaprojektowanych
przez studentów. Ka˝dy wydzia∏ mia∏ swój kolor i spec-
jalne logo, ukazujàce w sposób humorystyczny nazw´
wydzia∏u. I tak studenci Wydzia∏u Elektrycznego wys-
tàpili na pomaraƒczowo, Mechanicznego na zielono,
Nawigacyjnego na niebiesko, a Wydzia∏ Przedsi´bior-
czoÊci i Towaroznawstwa w kolorze jasnego fioletu.

Podzi´kowania nale˝à si´ wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili si´ do powstania tej impre-
zy. Z niecierpliwoÊcià czekamy na nast´pne Delfinalia!

Martyna Ocalewicz
cz∏onek Parlamentu Studentów AM

„Adapciak” to obóz integracyjny dla m∏odych
ludzi, którzy pomyÊlnie przeszli skomplikowane
procedury rekrutacji na wy˝sze uczelnie, którego
celem jest wprowadzenie adeptów w ˝ycie studen-
ckie i kulturalne.

W tym roku Parlament Studentów Akademii Morskiej
w Gdyni wraz z Akademià Morskà ze Szczecina, Aka-
demià Marynarki Wojennej oraz Politechnikà Gdaƒskà
zorganizowa∏ taki obóz w Sianorz´dach, miejscowoÊci
le˝àcej niedaleko Ustroni Morskich w dniach 5-11 wrzeÊ-
nia b.r. Ponad 200 uczestników pod opiekà 20 organi-
zatorów sprawi∏o, i˝ ta pi´kna nadmorska miejscowoÊç
sta∏a si´ na 7 dni studenckim centrum kultury i rozrywki.

Ka˝dy ze sp´dzonych tam dni zosta∏ starannie przy-
gotowany i na pewno pozostanie w pami´ci wszystkich
uczestników. Bardzo rozbudowany rozk∏ad zaj´ç zaspo-
koi∏ gusta nawet najbardziej wybrednych studentów 
I roku. Pe∏na musztra wojskowa, bieg na orientacj´,
turnieje sportowe, skoki na bungee, koncerty, szkole-
nia, codzienne pla˝owanie i dyskoteki czy studencki
chrzest, to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez

organizatorów. Bardzo ciekawym doÊwiadczeniem na
zakoƒczenie obozu by∏a rozbudowana sesja egzamina-
cyjna. Indeksy, karty egzaminacyjne, pr´˝nie dzia∏ajàcy
dziekanat oraz „starannie dobrana kadra dydaktyczna”
wprowadzi∏a uczestników w realia panujàce w wy˝-
szych uczelniach. Po takim doÊwiadczeniu b´dà oni 
z pewnoÊcià perfekcyjnie przygotowani do drugiej, 
a pierwszej prawdziwej, sesji w ich studenckim ˝yciu.

Po takim tygodniu jesteÊmy przekonani, ˝e wszyscy
uczestnicy posiedli niezb´dnà wiedz´ na temat naszych
uczelni, studiowania i czekajàcych ich nowych wyzwaƒ.
Wywieêli równie˝ wiele znajomoÊci oraz wspomnieƒ,
które b´dà im towarzyszyç przez nast´pne lata.

W tym miejscu nale˝y podzi´kowaç wszystkim,
którzy w choç minimalnym stopniu przyczynili si´ do
zorganizowania tak udanego „Adapciaka”, a wszystkim
uczestnikom ˝yczyç jak najlepszych wyników w nauce
oraz niezapomnianych chwil podczas studiów  w naszej
Akademii oraz innych uczelniach wy˝szych.

Rafa∏ Wolski
cz∏onek Parlamentu Studentów AM

„Adapciak”
INTEGRACJA W SIANORZ¢DACH

Âwi´to studentów morskich
DELFINALIA
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■ Henryk Spigarski, „Z g∏´bokiego làdu nad morze.
Józef Andrzej Lisowski biografia”. „Ksi´gi Floty Ojczys-
tej”, t.31.
W liczàcej ponad 550 stron ksià˝ce, jej autor, d∏ugoletni

wybrze˝owy dziennikarz, publicysta morski, redaktor wielu
ksià˝ek g∏ównie o tematyce zwiàzanej z gospodarkà morskà, 
w tym szczególnie z budownictwem okr´towym, przedstawi∏
sylwetk´ profesora J. Lisowskiego - d∏ugoletniego rektora naszej
Alma Mater Maritima, sprawujàcego to stanowisko ∏àcznie
przez trzynaÊcie lat. Autor ukaza∏ ˝yciowà i zawodowà drog´
profesora, w dwóch cz´Êciach: „Od ¸ukowa do Gdaƒska” oraz
„Od Gdaƒska do Gdyni”. Od ¸ukowa, oddalonego bez ma∏a
500 km od Gdaƒska – tam si´ bowiem w 1943 roku urodzi∏ –
do Gdaƒska w∏aÊnie, gdzie ukoƒczy∏ politechniczny Wydzia∏
Elektryczny, uzyska∏ stopnie naukowe doktora oraz doktora
habilitowanego. Druga cz´Êç biografii w ca∏oÊci poÊwi´cona
jest dzia∏alnoÊci profesora Lisowskiego wpierw w gdyƒskiej
Wy˝szej Szkole Morskiej i nast´pnie w Akademii Morskiej.

Dodajmy, ˝e ksià˝ka ta zawiera niezwyk∏e bogactwo infor-
macji, w sumie ukazujàcych osob´ profesora nie tylko jako
ucznia, studenta, potem naukowca i dydaktyka, specjalizu-
jàcego si´ w dziedzinie automatycznego, bezpiecznego stero-
wania statkami, ale tak˝e jego osob´ na szerszym tle wydarzeƒ
historycznych. 

Ksià˝ka wydana zosta∏a w serii „Ksi´gi Floty Ojczystej”,
przedmow´ napisa∏ redaktor tej˝e serii dr hab. Jan Kazimierz
Sawicki, profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni. 
A przedmow´ poprzedza tekst prezydenta Gdyni dr. Wojciecha
Szczurka pod znamiennym tytu∏em „Gdynia ma szcz´Êcie do
ludzi”. 

■ Wiktor Czapp, Podró˝e kapitana po morzach i historii,
wyd. „FOKA”, Szczecin 2009. Seria Wydawnicza „Ksi´gi
Floty Ojczystej”, t.30.
Tom wspomnieƒ kpt. ˝. w. Wiktora Czappa – absolwenta

Wydzia∏u Nawigacyjnego Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Szcze-
cinie z 1953 r. zosta∏ uroczyÊcie „zwodowany” (nietypowo, bo
woda by∏a z basenu portu gdyƒskiego) przez dr med. Halin´
Pawlik – córk´ chrzestnà autora.

Laudacj´ wyg∏osi∏o par´ osób, m.in.: Jerzy Litwin (dyrektor
Centralnego Muzeum Morskiego), który przedstawi∏ sylwetk´
kapitana i jego kontakty z muzeum. W obszernej prezentacji
ksià˝ki i sylwetki autora prof. J. K. Sawicki podkreÊli∏ jego
patriotyzm i mi∏oÊç do polskiej bandery oraz floty ojczystej.
Kapitan, przedstawiajàc pokrótce treÊç pracy, emocjonalnie
odniós∏ si´ do obecnego stanu PMH i braku polskiej floty. 

Ksià˝ka zawiera wspomnienia, relacje z podró˝y na stat-
kach, zapis uroczystoÊci rocznicowych i konferencji w WSM 
w Gdyni i Szczecinie, refleksje wspomnieniowe o wyk∏adow-
cach z PSM i kolegach – kapitanach, którzy odeszli na wiecznà
wacht´ oraz artyku∏y z dziejów statków „Lwów” i „Dar Pomo-
rza”. Wiktor Czapp zamieÊci∏ te˝ opisy spotkaƒ, organi-
zowanych w letnich miesiàcach z okazji rocznic ukoƒczenia lub
rozpocz´cia nauki w „szkole przy al. Piastów”. Bardzo wartoÊ-
ciowe sà opisy ceremonia∏u podniesienia bandery na morzu 
i chrztu morskiego oraz notatki êród∏owe o dzia∏alnoÊci Klubu
Kapitanów ˚eglugi Wielkiej w Szczecinie, którego autor jest
cz∏onkiem i prezesem. Jego droga ˝ycia jako marynarza,
rozpocz´ta w latach 30. minionego wieku w Gdyni, poprzez
lata nauki oraz póêniejszà pracà zawodowà w Polskiej
˚egludze Morskiej, w porcie Szczecina oraz na statkach obcych
bander, zosta∏a barwnie przedstawiona na ∏amach dzie∏a.
Stanowi wartoÊciowy element kultywowania morskiego piÊ-
miennictwa przez oficera floty handlowej, jak i godny naÊla-
dowania wzór mi∏oÊci do morza i polskiej floty.

Cenny jest zamieszczony wyciàg p∏ywania kapitana i mini-
s∏ownik terminów morskich i, jak˝e pomocny, indeks nazwisk,
w tego typu publikacjach nieodzowny!

Ten tom, kolejny w serii Ksi´gi Floty Ojczystej, zosta∏ wzbo-
gacony przez materia∏ ilustracyjny, cz´sto unikatowy (szkice
statków i urzàdzeƒ portowych oraz fotografie z wielu lat ˝ycia
autora). Nale˝y pogratulowaç kapitanowi literackiego talentu,
˝yczàc zdrowia i energii do dalszej aktywnoÊci dla dba∏oÊci 
o sprawy morskie Polski i liczne ˝yczliwe kontakty z AM w Gdy-
ni, w tym z Pracownià Historii.

Dzie∏o do nabycia w SASM lub w Wydawnictwie „Foka” 
w Szczecinie i na www.oficynamorska.pl.

dr Witold Parteka
Pracownia Historii AM w Gdyni

PAèDZIERNIKOWE NOWOÂCI WYDAWNICZE

Uroczysta promocja i tak zwane wodowanie ksià˝ki o profesorze J. Lisowskim odb´dzie si´ – w ramach Âwi´ta Szko∏y –
8 grudnia, w uczelnianej auli im. Tadeusza Meissnera.
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Miko∏aj Kostecki urodzi∏ si´ 19.12.1924
w Drui, ówczesnym województwie wileƒskim.
Od 1934 mieszka∏ w Bia∏ymstoku, gdzie 
w 1938 wstàpi∏ do gimnazjum. Podczas wojny
od 15.11.1942 dzia∏a∏ w konspiracyjnej orga-
nizacji harcerskiej Szare Szeregi oraz w Armii
Krajowej oraz dokszta∏ca∏ si´ na tajnych kom-
pletach i w roku 1943 zda∏ tajny egzamin w
zakresie „ma∏ej matury”. W sierpniu 1944
podczas dzia∏aƒ przyfrontowych zosta∏ ci´˝ko
ranny i do lutego 1945 przebywa∏ w szpitalu.
W maju 1945 zda∏ egzamin maturalny przed
Paƒstwowà Komisjà Egzaminacyjnà i wyjecha∏
do Gdaƒska. Studiowa∏ na wydziale elektrycz-
nym Politechniki Gdaƒskiej, który ukoƒczy∏ 
w 1952. Przez ca∏y okres studiów by∏ zatrud-

niony w charakterze technika w Zjednoczeniu Energetycznym
Okr´gu Pó∏noc w Gdaƒsku. Od 1951 do1964 pracowa∏ w Cen-
tralnym Biurze Konstrukcji Okr´towych nr 1 jako kierownik
pracowni pomiarowo-konstrukcyjnej, przez nast´pne dwa lata
w Zjednoczeniu Morskich Stoczni Remontowych jako specjali-
sta, do 1968 w PKA „Meramont” jako kierownik dzia∏u, w la-
tach 1969-1979 w Centrum Techniki Okr´towej w Gdaƒsku 
w charakterze starszego projektanta. W paêdzierniku 1979
zosta∏ docentem kontraktowym w Wy˝szej Szkole Morskiej.
By∏ ju˝ wówczas autorem 15 publikacji, 6 patentów, 3 skryp-
tów i podr´cznika akademickiego, posiada∏ 30 cennych prac
naukowo-badawczych. 20.12 uzyska∏ stopieƒ doktora nauk
technicznych. W latach 1969-1972 by∏ przewodniczàcym
komisji rozwoju techniki Oddzia∏u Wojewódzkiego NOT 
w Gdaƒsku. W 1980 zosta∏ cz∏onkiem-za∏o˝ycielem Klubu
Inteligencji Katolickiej w Gdaƒsku i przez rok pe∏ni∏ funkcj´
jego wiceprezesa. Po reaktywowaniu KIK w 1987 by∏ jego

pierwszym prezesem. Od poczàtku by∏ aktywnym cz∏onkiem
NSZZ „SolidarnoÊç”, od wrzeÊnia 1980 przewodniczàcym
Komisji Zak∏adowej „S” w Wy˝szej Szkole Morskiej. W maju
1981 zosta∏ wybrany rektorem WSM. Po og∏oszeniu stanu
wojennego usuni´to go ze stanowiska rektora, jako powód
podajàc „nieudolnà realizacj´ postanowieƒ dekretu Rady
Paƒstwa o wprowadzeniu stany wojennego”, a w czerwcu
1982 zwolniono go represyjnie z pracy w uczelni. Na mocy
uchwa∏y Senatu WSM 1.01.1990 powróci∏ do pracy jako
docent kontraktowy i pracowa∏ na tym stanowisku do
30.11.1991. W latach 1982-1988 dzia∏a∏ w tajnych struktu-
rach NSZZ „SolidarnoÊç” w Êrodowisku akademickim Wybrze-
˝a, redagujàc niezale˝ne pismo „Wolna MyÊl”. W tym czasie
publikowa∏ swoje prace w prasie niezale˝nej i emigracyjnej
oraz prezentowa∏ w audycjach Radia Wolna Europa pod
pseudonimem Piotr Ponard. W latach 1988-1994 pisa∏ do
czasopism lokalnych. Od czerwca 1989 by∏ cz∏onkiem Komi-
tetu Obywatelskiego przy Lechu Wa∏´sie, póêniej Krajowego
Komitetu Obywatelskiego. W kwietniu 1991 zosta∏ wybrany
do Zarzàdu Regionu Gdaƒskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. W latach
1990-1992 dzia∏a∏ w Forum Okr´towym grupujàcym eks-
pertów przemys∏u okr´towego i gospodarki morskiej. Z dniem
23.03.1992 zosta∏ powo∏any przez premiera Jana Olszew-
skiego na stanowisko doradcy. Od grudnia 1991 podjà∏ prac´
w Urz´dzie Morskim w charakterze specjalisty ds. kompu-
teryzacji. Od lipca 1993 do marca 1994 pracowa∏ w oddziale
gdyƒskim Polsko-Koreaƒskiego Towarzystwa Okr´towego. By∏
kombatantem Armii Krajowej, inwalidà wojennym trzeciej
grupy, dzia∏aczem NSZZ „SolidarnoÊç” i Polskiego Towarzys-
twa Nautologicznego. Odznaczony Krzy˝em Armii Krajowej,
Medalem Wojska Polskiego, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi. 

(Encyklopedia Gdyni, 
oprac. prof. dr hab. Daniel Duda)

Dziwne sà drogi tych, których ˝ycie, praca czy te˝ ciekawoÊç
Êwiata, przywiod∏y na morze. Urodzony nieca∏e 200 km od
morza, Tadeusz Oliwa pierwsze kroki ˝eglarskie stawia∏ w
Bydgoszczy, w tamtejszym klubie LOK. By∏y to lata 60. zesz∏ego
wieku. KiedyÊ, przypadkowo oglàdajàc telewizj´, zobaczy∏ na
ekranie popularny wówczas program wychowania morskiego
„Latajàcy Holender”. Zaczà∏ braç w nim czynny udzia∏. W
nagrod´ ju˝ w 1967 roku uczestniczy∏ w obozie morskim „Lata-
jàcego Holendra” w Pucku.

W nast´pnych latach zdobywa∏ kolejne nagrody. Tym razem
by∏y to ju˝ rejsy w 1970 i 1971 roku na prawdziwym ˝aglowcu
„Zawisza Czarny” po prawdziwej „wielkiej wodzie” – po Ba∏tyku.
To by∏o to. Zosta∏ „zaprzedany” morzu. Jeszcze tylko matura i
pociàg wióz∏, teraz ju˝ z ¸odzi, ch´tnego do pracy na morzu, do
Gdyni na egzamin do Paƒstwowej Szko∏y Morskiej. By∏ rok 1973.
Rok póêniej Gdynia goÊci∏a po raz pierwszy wielkà armad´, czyli
zlot ˝aglowców, zwany ówczeÊnie Operation Sail. Na „Darze
Pomorza” by∏ wtedy praktykantem w regatach z Kopenhagi. W
1977 roku zosta∏ przyj´ty do PLO na starszego marynarza. Pier-
wszym jego statkiem by∏ m/s „Leningrad”, na którym zacz´∏a si´
kariera morska ch∏opaka z „Latajàcego Holendra”. Dalekie kraje,

Akademia Morska po˝egna∏a by∏ego rektora 
doc. dr. Miko∏aja Kosteckiego. Zmar∏ 3 listopada 2009.

Przyczynek do morskiego ˝yciorysu kapitana Oliwy

Kapitan T. Oliwa (poÊrodku w pierwszym rz´dzie)
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2 listopada zmar∏ nagle Krzysztof Kalukin – operator filmo-
wy, re˝yser, dokumentalista, podró˝nik i cz∏owiek morza.
Urodzony w Wilnie w 1945 roku, do Trójmiasta przyjecha∏ aby
studiowaç ekonomi´. Ale epizod z WSE trwa∏ tylko rok. Potem
fascynacja kamerà, studia w ∏ódzkiej filmówce i przez 37 lat
praca w TVP Gdaƒsk. Mieszka∏ w Gdyni. Przez wiele lat zwià-
zany by∏ równie˝ z Akademià Morskà w Gdyni. 

Ju˝ w latach 70. odby∏ d∏ugà podró˝ do Chin i Wietnamu, 
a powsta∏y po tym rejsie film „¸adunek pok∏adowy” doczeka∏
si´ wielu nagród. Ale jego morski ˝yciorys na dobre rozpoczà∏
si´ od podró˝y w inauguracyjnym rejsie „Daru M∏odzie˝y” 
w 1982 roku. ByliÊmy tam we trójk´: Bohdan Sienkiewicz,
KrzyÊ Kalukin i ja. Od tamtego czasu min´∏o ponad 27 lat.

Potem Krzysztof nadal realizowa∏ swoje làdowe, wielkie
tematy. Kraj i zagranica. Z kamerà objecha∏ republiki dawnego
Zwiàzku Radzieckiego. By∏ pod goràcym niebem Iraku i Liba-
nu. By∏y obie Ameryki i fascynujàca praca przy filmie „Defi-
lada” w Korei Pó∏nocnej. Ale nasza przyjaêƒ zrodzi∏a si´ na
morzu. Koja w koj´ przemierzaliÊmy morskie przestrzenie,
g∏ównie na pok∏adzie szkolnej fregaty. Burzliwe Morze
Pó∏nocne i zatoka Biskajska. P∏ywaliÊmy pod lazurowym
niebem Hiszpanii, Portugalii czy Bermudów. Ciep∏y atlantycki
wiatr, zwany passatem, przeciàga∏ nas od Wysp Kanaryjskich
a˝ po amerykaƒsko-kanadyjskie brzegi. A nad nami zawsze
trzy hektary bia∏ych ˝agli. Powalajàca pot´ga si∏y i pi´kna.
Krzysztof ca∏ym swoim ˝yciem zas∏u˝y∏ na stwierdzenie, i˝ treÊci
˝yciowe K. O. Borchardta dotyczàce drugiego cz∏owieka
stosowa∏ równie˝ do siebie. Tak jak Borchardt, kocha∏ ludzi 
i ˝agle. Stosowa∏ równie˝ kapitaƒskà maksym´ o nieczynieniu
z∏a drugiemu cz∏owiekowi. Tak jak kapitan kocha∏ Gdyni´
mi∏oÊcià cz´sto nieodwzajemnionà, tak Krzysztof kocha∏ prac´
w telewizji, lecz o odwzajemnieniu te˝ trudno by mówiç. Nie
mia∏ wrogów, za to mia∏ rzesze przyjació∏. Krzysztof by∏ tak˝e
ulubieƒcem za∏óg statków, na których p∏ywaliÊmy. Rejs si´
koƒczy∏, a jego kontakty z ludêmi zostawa∏y niemal na zawsze.

Ta wieloletnia fascynacja morzem sprawia∏a, ˝e bardzo
ÊciÊle wspó∏pracowaliÊmy z Akademià Morskà w Gdyni. Dla
niej realizowaliÊmy filmy i filmiki o historii polskiego szkol-
nictwa morskiego, o uczniach i absolwentach czy te˝ materia∏y
marketingowe zach´cajàce do morskiego studiowania.

Gdy 4 paêdziernika w Gdyni, na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y”
realizowaliÊmy materia∏ filmowy z orkiestrà PR i z Jerzym
Maksymiukiem, to w najczarniejszych myÊlach nie bra∏em pod

uwag´, ˝e b´dzie to nasze ostatnie spotkanie z kamerà na
planie filmowym. Jeszcze tylko maleƒki epizodzik podczas
paêdziernikowych obchodów 100-lecia „Daru Pomorza”. 
I koniec. Nie b´dzie ju˝ ani jednego uj´cia wi´cej. 14 listo-
pada grotmaszt Bractwa Kaphornowców kadm. Czes∏aw Dyrcz
uderzy∏ w dzwon okr´towy, og∏aszajàc poczàtek dorocznego
posiedzenia tej ˝eglarskiej elity. Krzysia na nim ju˝ nie by∏o.
Ale jego duch w postaci filmu, który zrealizowa∏ o tym
bractwie, unosi∏ si´ po mi´dzypok∏adach „Daru Pomorza”,
który jest siedzibà braci spod Hornu.

Tak wi´c straciliÊmy cz∏owieka, którego kochaliÊmy go za to,
˝e by∏ poÊród nas, straci∏y tak˝e Êrodowiska i sztuka, bo ludzie
z takim talentem od Boga nie rodzà si´ cz´sto. Miasto Gdynia
straci∏o kolejnego wspania∏ego mieszkaƒca, a Akademia
Morska wielkiego jej entuzjast´.

˚egnaj wi´c, przyjacielu i kolego. Do zobaczenia ju˝ po
drugiej stronie horyzontu.

Mam tylko cichà nadziej´, ˝e obserwowany przez nas na
niebie podczas naszych podró˝y Krzy˝ Po∏udnia b´dzie Ci´
nadal prowadzi∏ w tej pozaziemskiej ju˝ ˝egludze.

Micha∏ Dàbrowski

morza, kontynenty. Zdobywanie doÊwiadczenia i dyplomów
oficerskich, a˝ po ten najwy˝szy – kapitana ˝eglugi wielkiej 
w 1993 roku. Przez ca∏y czas utrzymywa∏ kontakt z tymi, od
których zaczà∏ swojà morskà i zarazem ˝yciowà przygod´ – 
z nami, czyli z redakcjà „Latajàcego Holendra” TV Gdaƒsk.
Nawet gdy nasz telewizyjny korab dop∏ynà∏ ju˝ do kraƒców
Êwiata, kapitan Oliwa by∏ wcià˝ w sta∏ym kontakcie z jego
twórcà, red. Bohdanem Sienkiewiczem. Jeszcze w grudniu 2008
roku spotkaliÊmy si´ z dawnymi „holendrowcami” w salonie na
„Darze Pomorza”.

S∏awomir Malinowski realizowa∏ dla kana∏u PLANETE film 
o fenomenie programowym, jakim by∏ telewizyjny „Latajàcy
Holender”, program, który przez niemal 30 lat nie schodzi∏ 

z anteny, przybli˝ajàc morze olbrzymiej rzeszy dziewczàt i ch∏op-
ców. PoÊród uczestników tego spotkania by∏ kapitan Tadeusz
Oliwa. To by∏o nasze ostatnie z nim spotkanie. Jeszcze dzieƒ
przed Êmiercià mailowa∏ z red. Sienkiewiczem. Odszed∏ na
wiecznà wacht´ nast´pnej nocy. Zginà∏ w miejscu, które kocha∏
– na statku, w pobli˝u kapitaƒskiego mostku.

Ciekawe, jak potoczy∏oby si´ ˝ycie kapitana, gdyby wtedy,
zamiast „Latajàcego Holendra”, oglàda∏ np. programy rolnicze?
Sk∏adajàc do grobu cia∏o kapitana mo˝na po cichu snuç rozwa˝a-
nia o przypadkach i zwiàzanych z nimi ludzkich losach. Zginà∏
tragicznie 15 marca 2009, na statku „Sophia”. Mia∏ 57 lat 

Micha∏ Dàbrowski

Odszed∏ Krzysztof Kalukin 
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REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na 

ÂWI¢TO SZKO¸Y
w ramach obchodów 90-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce

PROGRAM UROCZYSTOÂCI
■ 5.12.2009  
9.00 Zawody w trójboju si∏owym z udzia∏em zawodników PG, UG, AM / hala sportowa AM /.

■ 7.12.2009
12.00 Otwarcie wystawy pt. „Micha∏ Leszczyƒski Lester (1906-1972)” – z cyklu „Wybitni

absolwenci w zbiorach muzealnych Akademii Morskiej w Gdyni”.
Og∏oszenie wyników, prezentacja prac studenckiego konkursu „Moja praktyka morska”
(2009).

18.00 Wieczór Absolwenta (klub „Bukszpryt”, ul. Morska 83).
■ 8.12.2009 (wtorek)
8.00 Uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem g∏ównym AM, ul. Morska 83).
8.15 Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy nie wrócili z morza” (bulwar Nadmorski).
8.30 Msza Êw. w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów uczelni koncelebrowana

przez JE Ks. Arcybiskupa S∏awoja L. G∏ódzia (aula im. T. Meissnera, ul. Morska 83).
10.30 Premiera filmu Krzysztofa Kalukina pt. „Wielka Fanfara Morska” (aula im. T. Meissnera).
11.00 Promocja i uroczyste wodowanie ksià˝ki Henryka Spigarskiego pt. „Z g∏´bokiego làdu nad

morze – sylwetka prof. Józefa Lisowskiego” (aula im. T. Meissnera).
11.30 Spotkanie JM Rektora z wyró˝niajàcymi si´ studentami i pracownikami uczelni (sala Senatu). 
15.30 Blok filmowy. Projekcje filmów dokumentalnych i reporta˝y zwiàzanych z Akademià Morskà

(klub „Bukszpryt”, ul. Morska 83).
17.00 Apel Poleg∏ych (przed budynkiem g∏ównym AM, ul. Morska 83).

IMPREZY TOWARZYSZÑCE:
■ 8.12.2009 (hala sportowa AM)
10.00 Mistrzostwa Akademii w tenisie sto∏owym.
10.00 Bieg prze∏ajowy o puchar JM Rektora.
10.00 Turniej streetball mikstów.
10.00 Turniej pi∏ki siatkowej (zespo∏y mieszane).
15.00 Turniej halowej pi∏ki no˝nej.
18.00 Koncert muzyki szantowej (klub „Bukszpryt”).
20.00 Studencki wieczór klubowy (klub „Bukszpryt”).
W programie:
• Gala Sportu,
• wybory najsympatyczniejszej studentki i najsympatyczniejszego studenta AM w Gdyni w roku

akademickim 2009/10, 
• studenckie party.
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