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OD REKTORA
Szanowni PańStwo!
Witam Was po zakończonym pierwszym kwartale jakże ważnego dla nas 
roku – roku, w którym nasza Alma Mater świętuje jubileusz 100-lecia.
Za nami 99. Święto Szkoły, podczas którego byliśmy świadkami kolejnego 
wydarzenia zapisanego w  historii naszej Uczelni – otóż wspólnie 
z  Prezydentem Miasta Gdynia Panem Wojciechem Szczurkiem oraz 
Prezesem PKP SKM sp. z o. o. Panem Maciejem Lignowskim podpisaliśmy 
List Intencyjny o zmianie dotychczasowej nazwy przystanku SKM Gdynia 
Stocznia na Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski. Uroczystość odsłonięcia 
tablicy z nową nazwą została zaplanowana na 17 czerwca br. Od tego dnia 
będziemy podróżować trasą, której historyczny przystanek Gdynia Stocznia 
uzyska dodatkowe znaczenie związane z naszą Uczelnią.
Rok 2020 to rok, w którym świętujemy 100-lecie powstania naszej Uczelni. 
Na stronie 29. znajdą Państwo harmonogram jubileuszowych wydarzeń, 
które zaplanowaliśmy na cały rok. Już dzisiaj serdecznie zapraszam Państwa 
do udziału we wszystkich uroczystościach, aby wspólnie uczcić stuletnią 
aktywność i rozwój naszej Alma Mater.
Obchody 100-lecia Uniwersytetu Morskiego rozpoczęły się w  ostatnią 
sobotę karnawału - 22 lutego br. tradycyjnym Wielkim Balem Morskim, 
podczas którego ogłosiłem skład Komitetu Honorowego 100-lecia naszego 
Uniwersytetu. Moje zaproszenie do tego szacownego grona przyjęli m.in. 
Wicepremier, Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, 
Minister Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
oraz Przewodniczący Konwentu Morskiego Kapitan Zbigniew Sulatycki.
W  roku jubileuszowym chwalimy się naszą działalnością dydaktyczną 
i naukową, wskazujemy na osiągnięcia sportowe, które budują opinię o nas 
w Polsce i na świecie. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną wartość, 
która jest wynikiem działalności naszych studentów. Bezinteresowna 
dobroczynność, wrażliwość na los drugiego człowieka jest we współczesnym 
świecie cenną i godną pochwały wartością. Jestem dumny z postawy naszych 
studentów, którzy zbierali fundusze na leczenie chorego kolegi, pomogli 
wybranej rodzinie w  akcji „Szlachetna Paczka” oraz zaangażowali się 
w pomoc zwierzętom ze schroniska. Takie działania nie tylko pokazują nas 
w pozytywnym świetle, ale też są realną, wymierną wartością, która zmienia 
na lepsze czyjeś życie.

Szanowni Państwo, korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
życzę zdrowych i spokojnych dni spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół oraz 
samych sukcesów i szczęścia w życiu zawodowym i prywatnym. 

Prof. dr hab. inż. Janusz zarębski 
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
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Kalendarz wydarzeń listopad 2019 - MarzeC 2020 

KRONIKA REKTORSKA 

24 - 28 listopada
Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Internatio-
nal Maritime Organization (IMO) w Londynie.
 

25 listopada
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG wziął udział w posiedzeniu Rady Inteligentnej Specjali-
zacji ISP1, które miało miejsce w  Zarządzie Morskiego Portu 
Gdańsk S.A.

 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. 
UMG wziął udział w uroczystości otwarcia Instytutu Informa-
tyki w Uniwersytecie Gdańskim.

 

29 listopada
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w spo-
tkaniu z emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu Morskie-
go w  Gdyni zorganizowanym z  okazji „Andrzejek”. Spotkanie 
odbyło się w stołówce UMG.

 

1 - 3  grudnia
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG uczestniczył w  Konferencji Kolegium Prorektorów ds. 
Nauki, które miało miejsce w Uniejowie. Celem konferencji była 
dyskusja o  aktualnym stanie wdrożenia w uczelniach uregulo-
wań prawnych, które wprowadziła Ustawa 2.0. 

 

2 - 4 grudnia
Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 

prof. UMG uczestniczył w XXIII Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Prze-
mysłu i Transportu”.

 

5 - 6 grudnia
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył 
w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 
w Białowieży.

 

Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG wziął udział w spotkaniu z organizatorami Sail Tra-
ining International w Antwerpii, podczas którego m.in. negocjo-
wał z przedstawicielami miast terminy wizyt „Daru Młodzieży” 
w portach w sezonie 2020. 

 

8 grudnia
Na maszcie Daru Młodzieży zaświeciła nietypowa choinka. 
Lampki odpalili wspólnie Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
i JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski.
   

9 grudnia
W  poniedziałek, 9 grudnia w  Auli im. T. Meissnera odbyło 
się Święto Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni. W  uroczystym 
posiedzeniu Senatu oraz tradycyjnym „obiedzie z  gęsią” udział 
wzięli m.in. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Marek Gróbarczyk, Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski 
oraz Przewodniczący Konwentu Morskiego Kapitan Zbigniew 
Sulatycki. 

Tradycyjny Apel Pamięci z okazji Święta Szkoły.  Fot. Marcin RakowskiPrzemówienie JM Rektora podczas Święta Szkoły. Fot. Marcin Rakowski
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11 grudnia
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w uro-
czystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, która świę-
towała otrzymanie statusu uczelni badawczej.

 

13 grudnia
Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG uczestniczył w spotkaniu świąteczno - noworocznym 
organizowanym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Marka Gróbarczyka.

 

W Auli im. T. Meissnera odbyła się premiera filmu „Rejs Nie-
podległości”.

 

14 grudnia
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w Ju-
bileuszowej Gali Gdańskiego Klubu Biznesu. Organizacja ob-
chodziła 25-lecie działalności. Uroczysta gala odbyła się w  sali 
konferencyjnej na 34 piętrze Olivia Star w Gdańsku. Spotkanie 
było okazją do podsumowań, ale też do ogłoszenia kolejnych ini-
cjatyw.

16 grudnia
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestni-
czył w  spotkaniu opłatkowym Kół Naukowych UMG. 

 

19 grudnia
Odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne w  klubie stu-
denckim „Bukszpryt” zorganizowane przez JM Rektora prof. dr. 
hab. inż. Janusza Zarębskiego. W spotkaniu udział wzięli człon-
kowie Senatu oraz kadra zarządzająca UMG.

 

Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG uczestniczył w przedstawieniu publicznej prezentacji zało-
żeń projektu „Cyfrowe Udostępnienie zasobów nauki Uniwersy-
tetu Morskiego w Gdyni - CUMA”, która odbyła się w Sali Mul-
timedialnej Biblioteki Głównej UMG. Projekt został złożony do 
dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji.

 

30 grudnia
Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG wziął udział w posiedzeniu Rady Fundacji Bezpie-
czeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska. 

 

ROK 2020 
 

8 stycznia 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Prorektor ds. Mor-
skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG oraz 
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
uczestniczyli w uroczystości jubileuszu 90-lecia prof. Aleksandra 
Walczaka - byłego Rektora Akademii Morskiej w  Szczecinie. 
Na uroczystość poza władzami uczelni przybyli wychowanko-
wie profesora, współpracownicy, przyjaciele, rodzina. Laudację 
wygłosił Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej 
w Szczecinie Paweł Zalewski.

 

9 stycznia 
Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegoc-
ki, prof. UMG uczestniczył w  spotkaniu dotyczącym projek-
tu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej  
POWER „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich”.

 

Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG wziął udział w  Posiedzeniu Rady Użytkowników Cen-
trum Informatycznego  Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Kom-
puterowej (CI TASK), które jest operatorem sieci TASK świad-
czącym szeroką gamę usług IT.

 

Odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Dziekana 
Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Adama Charchalisa.

 

11 stycznia 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w spo-
tkaniu opłatkowym Ludzi Morza zorganizowanym przez Eksce-
lencję Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

 

Komendant „Daru Młodzieży” Rafał Szymański  wziął udział 
w spotkaniu „Ludzie z pasją” w Kosakowskim Centrum Kultury.

 

16 stycznia 
Odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Dziekana 
Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Góreckiego.

Jubileusz 90-lecia prof. Aleksandra Walczaka. Fot. Wojciech SobeckiChoinka z lampek na grot-maszcie Daru Młodzieży. Fot. Piotr Lewandowski
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ROK 2020 
 

17 - 19 stycznia 
W  hotelu „Adler Medical SPA” odbył się wyjazd integracyjny 
pracowników UMG z gościnnym udziałem JM Rektora prof. dr. 
hab. inż. Janusza Zarębskiego wraz z małżonką. 

 

18 stycznia
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Prorektor ds. 
Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG 
oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu Morskiego w Ustce.

 

 23 stycznia 
Na pokładzie statku badawczo- szkoleniowego „Horyzont II” 
odbyło się spotkanie noworoczne dla pracowników Uniwersy-
tetu Morskiego w  Gdyni, członków załóg statków oraz przed-
siębiorstw współpracujących z  Działem Armatorskim UMG.

 

24 stycznia 
Z inicjatywy JM Rektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego 
w  klubie studenckim „Bukszpryt” zorganizowano zabawę kar-
nawałową dla emerytowanych pracowników Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni. 

 

29 stycznia 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w uro-
czystym posiedzeniu Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, który świętował otrzymanie statusu uczelni badawczej.

 

30 stycznia
Odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Dziekana 
Wydziału Nawigacyjnego dr hab. Leszka Smolarka, prof. UMG. 

 

6 - 8 lutego 
Udział Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusza Czarnow-
skiego, prof. UMG w  VI Konferencji Kolegium Prorektorów 
ds. Ogólnych, Organizacji i  Kontaktów z  Otoczeniem Spo-
łeczno-Gospodarczym, której organizatorem była Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w  Bielsku-Białej. Celem konfe-
rencji była dyskusja o  aktualnym stanie wdrożenia w  uczel-
niach uregulowań prawnych, które wprowadziła Ustawa 2.0. 

 

10 lutego 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz delegacja stu-
dentów z Kompanii Reprezentacyjnej UMG wzięli udział w uro-
czystościach związanych z 100. Rocznicą Zaślubin Polski z Mo-
rzem, która odbyła się w Pucku.

 
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Departa-
ment Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WP oraz 
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z udziałem Fundacji Edu-
kacyjnej Perspektywy w sprawie organizacji w Trójmieście inicja-
tyw „Dziewczyny na Politechniki” oraz „Women in Tech Day”.

 

13 - 14 lutego
Pełnomocnik ds. akcji „Dziewczyny na Politechniki” Katarzyna 
Chmielewska oraz Ambasadorki ds. akcji – Zuzanna Mstowska 
oraz Ada Sosnowska uczestniczyły w  spotkaniu otwierającym 
kampanię. 
14 lutego Pełnomocnicy ds. akcji z kilkunastu uczelni technicz-
nych w całej Polsce spotkali się w Centralnym Domu Technologii 
w Warszawie, by wspólnie rozmawiać o pomysłach i inspiracjach 
dotyczących kampanii, jak i samego Dnia Otwartego dla Dziew-
czyn, a także nowego segmentu programu – Women in Tech Day.

 

14 lutego
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w  wy-
darzeniu „Gala Evening”. Gala Evening „Pracodawców Pomo-
rza” – Finał Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku” jest spotka-
niem biznesu, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, 
samorządowych oraz świata nauki i kultury. 

 

18 lutego 
Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. 
UMG uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez Fun-
dację Perspektywy i Politechnikę Gdańską, podczas którego zo-
stały wręczone nagrody dla najlepszych liceów i techników woje-
wództwa pomorskiego.

 

19 lutego 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w uro-
czystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
który świętował jubileusz 75-lecia.
Tego samego dnia, JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
wziął udział w  Gali Nauki Polskiej w Toruniu zorganizowanej 
przez MNISW. Wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów 
Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego w Polsce.

 

21 lutego
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG wziął udział w spotkaniu Rad Inteligentnych Specjalizacji 
„Technologie offshore i portowo-logistyczne” oraz „Technologie 
interaktywne w  środowisku nasyconym informacyjnie”, które 
odbyło się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni.

 

22 lutego 
W Auli im. T. Meissnera odbył się 27. Wielki Bal Morski.

 

25 lutego 
Prorektor ds. Morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG wziął udział w rozmowach z Instytutem Geofizyki 
Polskiej Akademii Nauki dotyczących czarteru statku badawczo
-szkoleniowego” Horyzont II” na dwa rejsy na Svalbard.

 

Otwarcie 27. Wielkiego Balu Morskiego. Fot. Marcin Rakowski

Kompania Reprezentacyjna UMG podczas 100. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Fot. Michał Kołodziejczak
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Szanowni Państwo,

tegoroczne obchody Święta Szkoły mają szczególny wymiar - 
szczególny charakter. 

Za trzy tygodnie powitamy Nowy Rok - Rok 2020. Rok, w którym 
przypada Stulecie istnienia naszej Alma Mater. 
Ale już dzisiaj przygotowujemy się do tego niezwykłego jubileuszu. 
Spośród wydarzeń, które zaplanowaliśmy na cały przyszły rok, naj-
ważniejsze uroczystości będą się koncentrowały wokół dwóch dat: 
17 czerwca –setnej rocznicy powołania do istnienia Szkoły Morskiej 
w Tczewie oraz 8 grudnia – rocznicy podniesienia po raz pierwszy 
bandery polskiej marynarki handlowej na budynku Szkoły. 
99 lat historii naszej Uczelni - to 99 lat szkolnictwa morskiego 
w  Polsce: rozwoju nowych kierunków studiów, kształcenia kadr, 
rozwoju infrastruktury, współpracy Uczelni z instytucjami i firma-
mi gospodarki morskiej - to 99 lat - podczas których kolejne roczniki 
studentów rozpoczynały i opuszczały mury naszej Uczelni - zasila-
jąc kadry morskie i kadry lądowe, a nasza Alma Mater podnosiła 
swój status, rozwijając się i zyskując coraz większy prestiż w Polsce  
i na świecie.

U  progu stulecia naszej Uczelni możemy z  dumą powiedzieć,  
że godnie i z sukcesem kontynuujemy dzieło naszych poprzedników. 
Dzisiaj możemy pochwalić się nie tylko wykształconymi kadra-
mi dla rozwiniętej gospodarki morskiej, ale też chwalimy się tym,  
że jesteśmy prężnym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym, który 
obok wydziałów kształcących studentów, posiada już własny In-
stytut - jednostkę naukowo-badawczą prowadzącą prace badawcze 
i wdrożeniowe dla przemysłu gospodarki morskiej.  

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że mijający rok jest kolej-
nym rokiem kluczowych przemian i wyrazistych dokonań. Można 
wymienić jednym tchem wiele znaczących wydarzeń i działań na-
szego Uniwersytetu w roku 2019 - wydarzeń, które stały się przeło-
mowe dla naszego rozwoju.
Spośród nich chciałbym zwrócić uwagę na trzy kluczowe osiągnię-
cia, które mają wpływ na przyszłość naszej Uczelni i dzięki którym 
Uniwersytet Morski w Gdyni jest rozpoznawalną marką w Polsce 
i na świecie.

Pierwszym z  tych osiągnięć - był zakończony w  marcu bieżącego 
roku REJS NIEPODLEGŁOŚCI, zorganizowany wspólnie z Mi-
nisterstwem Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej. Było to 
największe wydarzenie promocyjne Polski, z  okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolejnym spektakularnym osiągnięciem, które w  ostatnim roku 
w istotny sposób zmieniło pozycję i wizerunek naszej Uczelni, jest 
włączenie Instytutu Morskiego w  Gdańsku w  struktury naszego 
Uniwersytetu. 

W nowy rok akademicki 2019/2020 weszliśmy już jako Uniwersytet 
Morski z własnym Instytutem badawczym. 
Celem tego połączenia jest stworzenie silnego ośrodka badawczo
-naukowego w obszarze gospodarki morskiej. I  tym ośrodkiem ma 
być nasza Uczelnia.

Trzecim z wymienionych osiągnięć, które z pewnością będzie kształ-
towało przyszłość naszej Uczelni, jest realizacja procedury wdraża-
nia Ustawy 2.0 - Konstytucji dla Nauki.
Po wejściu w życie tej Ustawy, wszystkie polskie uczelnie przeszły 
wręcz rewolucyjne zmiany organizacyjne i legislacyjne.

Pod tym względem również dla naszego Uniwersytetu mijający rok 
był niezwykle pracowity:
•	 opracowaliśmy i zatwierdziliśmy nowy Statut Uczelni,
•	 powołaliśmy Radę Uczelni,
•	 zatwierdziliśmy nowe regulaminy Uczelni, 
•	 uruchomiliśmy Szkołę Doktorską,
•	 zmodyfikowaliśmy strukturę organizacyjną Uczelni. 

Niezbędnym elementem jakości kształcenia i  poziomu badań  
są finanse: współczesna nauka i proces kształcenia nie może się bez 
nich obejść, nauka i szkolnictwo wyższe potrzebuje tego finansowego 
wsparcia. 
 
Pozwólcie Państwo, że wspomnę jedynie o  trzech najistotniejszych 
źródłach takiego dofinansowania naszego Uniwersytetu.

Z  Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy po-
nad 15 mln zł w obligacjach Skarbu Państwa, które przeznaczymy 
na inwestycje służące całej wspólnocie akademickiej, będzie to hala 
sportowa, dom studencki i nowa siedziba Instytutu. 

ŚwiĘto szKoŁy 2019 

PRZEMÓWIENIE REKTORA  
Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY

Wystąpienie JM Rektora podczas Uroczystego Senatu. Fot. Radosław Czaja
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Szanowni Państwo!
na koniec chciałbym wrócić do poruszanych przeze mnie 
wcześniej dwóch ważnych wydarzeń mijającego roku. 

Pierwsze – najbardziej widowiskowe i  wzruszające wydarzenie, 
które wpisało się na stałe do historii naszej Alma Mater - i do historii 
Polski – to REJS NIEPODLEGŁOŚCI. 
Dzisiaj będziemy mieli okazję obejrzeć krótką filmową zapowiedź 
reportażu z  tego Rejsu. Natomiast pełnometrażową wersję filmu 
będziecie Państwo mogli obejrzeć w tej auli, podczas premiery 13 
grudnia, o godz. 18.00, na którą już dziś wszystkich Państwa za-
praszam.

A już za chwilę – przed nami - podpisanie listu intencyjnego w spra-
wie zmiany nazwy przystanku SKM Gdynia Stocznia na Gdynia 
Stocznia-Uniwersytet Morski. 

Wspólnie z prezydentem Gdyni Panem WOJCIECHEM SZCZUR-
KIEM, Panem Prezesem PKP SKM MACIEJEM LIGNOWSKIM 
złożymy swoje podpisy pod listem intencyjnym, który zapoczątkuje 
procedurę zmiany nazwy. 
Jednocześnie tym aktem symbolicznie wpiszemy Uniwersytet Morski 
w mapę komunikacyjną Trójmiasta. 

Szanowni Państwo!
Dzisiejszy dzień jest nie tylko świętem Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni, jest także świętem wszystkich ludzi związa-
nych z gospodarką morską, związanych z morzem. 
Z okazji tego Święta pracownikom, studentom i doktorantom Uni-
wersytetu oraz wszystkim, dla których morze stanowi inspirację 
i  daje szansę rozwoju - życzę sukcesów zawodowych i  spełnienia 
w życiu osobistym. 

Zakończyliśmy realizację projektu iMEN „Infrastruktura dydak-
tyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Me-
chanicznym, Elektrycznym i  Nawigacyjnym Akademii Morskiej 
w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”. Pro-
jekt ten przyniósł naszej Uczelni wyposażenie laboratoriów warte 
12 mln zł.

Z  kolei Wydział Elektryczny naszego Uniwersytetu otrzymał  
11,8 mln zł na podniesienie poziomu badań. Dofinansowanie po-
chodzi z  konkursu MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości. 
Otrzymaliśmy je jako jedyna uczelnia w województwie pomorskim 
i jako jedna z 30 uczelni w Polsce.

Szanowni Państwo!
U  progu stulecia naszej alma Mater  - jesteśmy dzisiaj –  
największą i najstarszą akademicką uczelnią morską w Pol-
sce – jedną z największych w Europie. 

Nasi nauczyciele akademiccy biorą aktywny udział w pracach wielu 
komisji eksperckich, przez co mają znaczący wpływ na kształcenie 
studentów i profesjonalistów w uczelniach, instytucjach oraz organi-
zacjach międzynarodowych.
Nasi studenci z  sukcesem reprezentują Uczelnię na konferencjach 
naukowych - krajowych i  zagranicznych, konkursach i  zawodach 
sportowych, sięgając w nich po najwyższe laury.
Najlepsi studenci i doktoranci naszego Uniwersytetu są laureatami  
stypendiów dla młodych naukowców, przyznawanych przez Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej.
Nasi studenci są również laureatami stypendiów za wyniki w nauce 
przyznawanych przez samorządy terytorialne.
W  tym roku cztery nasze studentki WPiT otrzymały stypendium 
ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Z uwagą obserwujemy zmiany zachodzące w świecie po to, by zapro-
ponować programy nauczania spełniające krajowe i międzynarodo-
we standardy oraz bogatą ofertę naszych studiów –nowe kierunki 
i  specjalności - czego przykładem jest uruchomiony w  mijającym 
roku kierunek informatyka ze specjalnościami „internet rzeczy” oraz 
„aplikacje mobilne i internetowe”.

 
Szanowni Państwo!
w dniu święta Szkoły chciałbym podkreślić historyczną cią-
głość rozwoju naszej Uczelni.
Jesteśmy Uczelnią- która kontynuuje najlepsze tradycje kształcenia 
morskiego poprzez zespołową edukację transformacyjną.
Uczelnią – która jest liczącym się w  Polsce i  na świecie morskim 
ośrodkiem uniwersyteckim.
Uczelnią – która na przestrzeni dziesięcioleci osiągała kolejne szcze-
ble rozwoju:

•	 Pierwsze uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego inży-
niera i magistra Uczelnia nasza otrzymała odpowiednio - w roku 
1969 oraz w roku 1974.

•	 24 lata później  – w roku 1998 - uzyskaliśmy pierwsze uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora.

•	 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
wanego – uzyskaliśmy w roku 2012.

•	 I wreszcie, pierwszy doktorat honoris causa naszej uczelni – wów-
czas jeszcze Akademii Morskiej - został nadany w roku 2015.

Od tego momentu minęły zaledwie 4 lata -  i  dzisiaj mogę Pań-
stwu ogłosić, że w dniu 28 listopada 2019 roku Senat Uniwersyte-
tu Morskiego w Gdyni przyjął Uchwałę o wszczęcie postępowania 
o nadanie dwóch kolejnych tytułów doktora honoris causa naszego 
Uniwersytetu. Wśród nich doktorat honorowy dla – obecnego tutaj - 
kpt. ż.w. Zbigniewa SULATYCKIEGO.
Panie Kapitanie, serdecznie gratuluję tego wyróżnienia!

Przed nami kolejne lata wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszej 
Uczelni. Pragnąłbym, aby kontynuowana była wizja harmonijnego 
rozwoju, oparta głównie na czterech filarach: 
•	 zmodernizowanej infrastrukturze Uczelni,
•	 rozwoju naukowym kadry,
•	 bogatej ofercie edukacyjnej,
•	 godnych warunkach pracy i życia naszych pracowników. 

W każdym z tych aspektów możemy się już pochwalić znaczącymi 
osiągnięciami. 

Chcemy być również otwarci na mieszkańców Gdyni – miasta, 
z którym ściśle współpracujemy - dla którego pragniemy być wspar-
ciem i powodem do dumy.
 
Wczoraj wspólnie z prezydentem Gdyni- Panem WOJCIECHEM 
SZCZURKIEM włączyliśmy świąteczną iluminację Daru Mło-
dzieży. 

Nasz szkolny statek był i  będzie otwarty dla mieszkańców miasta 
i  gości. Od nowego roku planujemy darmowe zwiedzanie Daru 
Młodzieży przez mieszkańców i gości Gdyni. 

Przykładem rosnącego znaczenia naszej obecności w strukturze mia-
sta jest również przygotowywana zmiana nazwy przystanku SKM 
Gdynia Stocznia na Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski.

Już za chwilę zostanie uroczyście podpisane stosowne porozumienie 
pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, PKP SKM oraz  naszym Uni-
wersytetem.

Uroczysty Senat. Fot. Radosław Czaja 
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ŚwiĘto szKoŁy 2019 

99. ŚWIĘTO SZKOŁY
podpisanie listu intencyjnego w sprawie zmiany nazwy przystanku szybkiej Kolei Miejskiej, wręczenie odznaczeń 
państwowych, nagród jubileuszowych, dyplomów potwierdzających nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego i dyplomów doktorskich to tylko niektóre z punktów programu 99. Święta Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni, które odbyło się wyjątkowo nie 8, a 9 grudnia 2019 roku.

Podpisanie listu intencyjnego. Fot. Radosław Czaja

Uroczyste podniesienie bandery. Fot. Radosław Czaja.

Poczet Sztandarowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Radosław Czaja
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Obchody Święta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) za-
początkowało podniesienie bandery przed frontem uczelni oraz 
msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz 
absolwentów.
O  godz. 11:15 rozpoczęło się posiedzenie Senatu UMG. Przy-
byłych gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Za-
rębski, który wygłosił również okolicznościowe przemówienie. 
W  trakcie posiedzenia Senatu nastąpiło uroczyste podpisanie 
listu intencyjnego, na mocy którego przystanek Szybkiej Kolei 
Miejskiej Gdynia Stocznia zmieni nazwę na Gdynia Stocznia – 
Uniwersytet Morski. Porozumienie podpisali wspólnie: JM Rek-
tor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. Janusz Zarębski, 
Prezydent Gdyni – dr Wojciech Szczurek oraz Prezes Szybkiej 
Kolei Miejskiej - Maciej Lignowski.
Po podpisaniu listu intencyjnego przemówienie wygłosił  

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek 
Gróbarczyk. Następnie, poseł na Sejm Pan Janusz Śniadek od-
czytał  list od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza 
Morawieckiego i przekazał na ręce JM Rektora list od Prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego. List od 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego Pana Jarosława Gowina przeczytał prof. Ireneusz 
Czarnowski, Prorektor ds. Nauki UMG.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, nadał 
odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Uniwersyte-
tu Morskiego w Gdyni. 
W  imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekora-
cji dokonał Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Piotr Karczewski oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy - za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej pracownicy UMG zostali odznaczeni:
•	 Złotym	Medalem	za	Długoletnią	Służbę;
•	 Srebrnym	Medalem	za	Długoletnią	Służbę;
•	 Brązowym	Medalem	za	Długoletnią	Służbę;
•	 Odznaką	Zasłużony	Pracownik	Morza;
•	 Medalem	Komisji	Edukacji	Narodowej.
Następnie, Jego Magnificencja Rektor wręczył Nagrody Jubile-
uszowe dla pracowników UMG za 45 oraz 40 lat pracy.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Jego Ma-
gnificencję Rektora oraz Prorektora ds. Nauki dyplomów po-
twierdzających nadanie stopnia naukowego doktora habilitowa-

nego oraz dyplomów doktorskich.
Tradycyjnie, zostały wręczone także nagrody dla studentów wy-
różniających się wybitnymi osiągnięciami w  nauce oraz pracą 
społeczną na rzecz środowiska akademickiego. Następnie, Jego 
Magnificencja Rektor przyznał pięć „Medali Absolwenta” z wpi-
sem do „Złotej Księgi Absolwentów” za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego.
Za działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademic-
kiego nagrodę od JM Rektora otrzymali również członkowie 
Parlamentu Studentów.
Jego Magnificencja Rektor prof. Janusz Zarębski przyznał tak-
że nagrody studentom za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 
roku.
Na zakończenie posiedzenia Senatu UMG Jego Magnificencji 
Rektorowi specjalne podziękowanie za dotychczasową współ-

Msza Św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów UMG. Fot. Marcin RakowskiWystęp Akademickiego Chóru UMG podczas Mszy Św. Fot. Radosław Czaja
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pracę wręczył przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Woj-
skowego Ministerstwa Obrony Narodowej pułkownik Dariusz 
Rewak, a  z  okazji jubileuszu 99-lecia Uczelni oraz bardzo do-
brej współpracy w  programie Legia Akademicka z  Wojewódz-
kim Sztabem Wojskowym - Pan ppłk Ryszard Sztorczyk –  
Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego uhonorował 
JM Rektora Pamiątkowym Ryngrafem.
Tradycyjnie, o godzinie 15:00 na placu wewnątrz kampusu Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni odbył się Apel Pamięci. Apel zo-
stał odczytany przez prof. dr. hab. inż. Janusza Mindykowskiego.  

O oprawę uroczystości zadbała Kompania Reprezentacyjna Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni w asyście Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Marynarki Wojennej.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, studentom, dok-
torantom, pracownikom i absolwentom za udział w 99. Święcie 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz zapraszamy do wspólne-
go świętowania 100. lecia naszej Alma Mater!

Magdalena zajk

Tort z okazji Święta Szkoły. Fot. Marcin Rakowski

Prof. Janusz Mindykowski odczytuje Apel Pamięci. Fot. Marcin Rakowski

Apel Pamięci. Fot. Marcin Rakowski

Nagrodzeni studenci. Fot. Marcin Rakowski

Przedstawiciel WSzW wręcza podziękowanie JM Rektorowi. Fot. Radosław Czaja
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Jubileuszowy tort z okazji 27. Wielkiego Balu Morskiego. 
Fot. Radosław Czaja

27. wielKi Bal MorsKi

BAL Z OKAZJI 100 – LECIA  
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI 
niezwykła, morska dekoracja, wykwintne menu, muzyka na żywo, historia Uczelni piaskiem malowana, 
karykaturzyści, fotobudka, piraci i wilczki morskie, to tylko część z atrakcji, które czekały na gości podczas  
27. wielkiego Balu Morskiego.

Wielki Bal Morski odbył się tradycyjnie w ostatnią sobotę kar-
nawału, która w tym roku przypadła na dzień 22 lutego. Bal ten 
miał charakter szczególny i  niewątpliwie zapisze się na kartach 
historii Uczelni, jako wydarzenie, które zapoczątkowało obchody 
100 – lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Przybyłych na bal gości witał JM Rektor UMG prof. Janusz Za-
rębski wraz z małżonką zapraszając do wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia na tle specjalnie wykonanej z  tej okazji marynistycznej 
ścianki. 

Szampańska zabawa. Fot. Radosław Czaja
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JM Rektor prof. Janusz Zarębski, w swoim przemówieniu, nawiązał do historii Uczelni. Fot. Radosław Czaja Wilki Morskie witające gości. Fot. Radosław Czaja

JM Rektor prof. Janusz Zarębski, w swoim przemówieniu, wspo-
mniał o historii Uczelni i długoletniej tradycji Balu Morskiego, 
który począwszy od 1921 roku, zarówno w Tczewie, jak i w Gdy-
ni był stałym elementem kalendarza wydarzeń naszej Szkoły. 
Spotykała się na nim śmietanka towarzyska miasta, elity morskie 
Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele władz ze stolicy. Magnesem 
przyciągającym na bal byli ludzie morza, prezentujący się wyjąt-
kowo elegancko w galowych mundurach.
Podczas 27. Wielkiego Balu Morskiego JM Rektor prof. Janusz 
Zarębski ogłosił Komitet Honorowy obchodów 100 – lecia Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli:
•	 Wicepremier,	Minister	Nauki	i Szkolnictwa	Wyższego	– 
 Jarosław Gowin

•	 Minister	Gospodarki	Morskiej	i Żeglugi	Śródlądowej	–	 
 Marek Gróbarczyk
•	 Wojewoda	Pomorski	-	Dariusz	Drelich	
•	 Przewodniczący	Konwentu	Morskiego	–	 
 Kapitan ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki
•	 Metropolita	Gdański	-	Arcybiskup	Sławoj	Leszek	Głódź
•	 Prezydent	Gdyni	–	dr	Wojciech	Szczurek
•	 Prezydent	Miasta	Tczewa	–	Mirosław	Pobłocki
•	 Przewodniczący	KRASP	–	prof.	Jan	Szmidt
•	 Przewodniczący	RRWP	–	prof.	Jerzy	Gwizdała
•	 Rektor	Akademii	Morskiej	w Szczecinie	–	 
 dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka
•	 Rektor	–	Komendant	Akademii	Marynarki	Wojennej	–	 
 kontradm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
•	 Prezes	Polskiego	Rejestru	Statków	S.A.	–	Andrzej	Madejski

•	 Dyrektor	Urzędu	Morskiego	w Gdyni	–	 
 kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski
•	 Dowódca	Centrum	Operacji	Morskich	–	 
 wiceadm. Krzysztof Jaworski
•	 Delegat	KEP	ds.	Duszpasterstwa	Ludzi	Morza	–	 
 Biskup Pepliński Ryszard Kasyna

O oprawę muzyczną zadbał znakomity zespół „Marynowsky & 
Live Act”, a  całe wydarzenie poprowadziła znana prezenterka 
i dziennikarka Agnieszka Oszczyk.

Największe zainteresowanie i podziw wśród gości wzbudziła hi-
storia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni namalowana piaskiem 
przez gwiazdę wieczoru Panią Magdalenę Suszek – Bąk. 

Każdy z  zaproszonych gości otrzymał pamiątkowe zdjęcie  
z 27. Wielkiego Balu Morskiego. 

Bal trwał do białego rana, a  wychodzący w  szampańskich hu-
morach jego uczestnicy zadeklarowali swój udział w następnym 
Wielkim Balu Morskim.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: przedstawiciele 
firm i  instytucji współpracujących z  Uniwersytetem Morskim, 
rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych oraz pracownicy uczelni.

Sponsorami 27. Wielkiego Balu Morskiego były firmy: Łączpol 
sp. z o.o. oraz Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni. 
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Front Uczelni podczas 27. Wielkiego Balu Morskiego. 
Fot. Radosław Czaja

Gospodarz balu rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wraz z małżonką
witają pierwszych gości. Fot. Radosław Czaja

Goście mogli otrzymać swoje karykatury.  
Fot. Radosław Czaja

Tradycyjny Polonez. 
Fot. Marcin Rakowski 

Szampańska zabawa trwała do białego rana. 
Fot. Radosław Czaja

O oprawę muzyczną zadbał znakomity zespół „Marynowsky & Live Act”
Fot. Radosław Czaja

Niezwykły wystrój i oświetlenie podczas 27. Wielkiego Balu Morskiego. Fot. Radosław Czaja

Historia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni piaskiem opowiedziana. Fot. Radosław Czaja
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SZKOŁA MORSKA W TCZEWIE
Formułowali wizjonerskie programy 
wśród których kształcenie własnej kadry 
morskiej podkreślał szczególnie kontrad-
mirał Kazimierz Porębski. Już w  1919 
roku jako szef Departamentu dla Spraw 
Morskich Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych polecił opracować koncepcję szkoły 
i podjąć działania zmierzające do jej orga-
nizacji. Szukając odpowiedniej siedziby, 
wobec braku na odzyskanym polskim 
wybrzeżu budynku mogącego służyć tym 
celom,  wybór padł na Tczew. Stosun-
kowo blisko morza z  rozwiniętym kole-
jowymi zakładami naprawczymi, które 
mogły służyć do odbywania praktyk 
przyszłym mechanikom okrętowym, był 
w  tamtych czasach wyborem optymal-
nym.  W  ten sposób z  Tczewa nad Wi-
słą rozpoczął się marsz polskiej bandery 
na morza i oceany. Misję zorganizowania 
szkoły powierzono inżynierowi Antonie-
mu Garnuszewskiemu, pierwszemu dy-
rektorowi szkoły. Wśród pierwszej kadry 
wykładowców znajdujemy postacie, które 

dzisiaj przeszły już do legendy morskiej 
Polski. Kapitanowie Mamert Stankie-
wicz, Konstanty Maciejewicz, Antoni 
Ledóchowski, inżynier Karol Bielski czy 
pierwszy komendant żaglowca szkolnego 
„Lwów” Tadeusz Ziólkowski. Zakupiono 
na potrzeby praktyk morskich stary ża-
glowiec o XIX wiecznym jeszcze rodowo-
dzie. Zmodernizowany i  przystosowany 
do nowej roli trzymasztowy bark „Lwów” 
stał się prawdziwą „kolebką nawigato-
rów”.  Szczupłość szkolnego budżetu 
sprawiała, że żaglowiec by zmniejszyć 
koszty  w  podróżach przewoził ładun-
ki. W 1923 roku „Lwów” jako pierwszy 
statek pod białoczerwoną banderą odbył 
pionierską, historyczną  podróż  do Bra-
zylii – pierwszy raz na równiku, pierwszy 
raz na półkuli południowej, pokazanie 
licznym	polskim	wychodźcom,	że	Polska	
wróciła na mapę świata.

Z GDYNI DOOKOŁA ŚWIATA
Po trudnych początkach, gdy nazywano 
szkołę „fabryką bezrobotnych”, Polska 
mocno wkroczyła na morze. Rozwijała się 
Gdynia - budowane na piaskach miasto 
z nowoczesnym portem, w coraz liczniej-
szej flocie znajdowali zatrudnienie absol-
wenci Szkoły Morskiej. W Gdyni zbudo-
wano nowoczesny kompleks gmachów 
dokąd szkoła przeniosła się z  Tczewa. 
Przemianowana na Państwową Szkołę 
Morską podniesiona w hierarchii do sta-
tusu szkoły wyższej wprowadzona zosta-
ła w 1930 roku do Gdyni przez nowego 
dyrektora komandora Adama Mohucze-
go. Miejsce wysłużonego „Lwowa” zajął 
nowy żaglowiec – słynna biała fregata – 
„Dar Pomorza”.  Absolwenci Tczewa ob-
sadzali stanowiska oficerskie na polskich 
i zagranicznych statkach.

Polska bandera pojawiała się na co-
raz odleglejszych akwenach, a  w  latach 
1934/1935 „Dar Pomorza”, znowu jako 
pierwszy statek pod biało-czerwoną, 
opłynął	świat.	W dwa	lata	później	legen-
darny „kapitan kapitanów” – Konstanty 
Maciejewicz poprowadził fregatę wokół 
Ameryki Południowej z  pokonaniem 
osławionego Przylądka Horn. Uczestnik 
tej podróży, Stanisław Kosko, absolwent 
Szkoły Morskiej w Tczewie  z 1923 roku,  
niebawem zostanie dyrektorem PSM-ki, 
ostatnim przed wybuchem wojny. Wo-
bec narastającego latem 1939 roku  wo-
jennego zagrożenia wysyła w morze „Dar 
Pomorza” z  dyspozycją zawinięcia do 
neutralnego portu na wypadek wybuchu 
konfliktu. 

W WOJENNEJ SŁUżBIE
Podobnie jak „Dar Pomorza”, niemal cała 
polska flota handlowa znalazła się w mo-
mencie wybuchu wojny poza polskimi 
wodami. Absolwenci szkoły morskiej – 
ówcześnie kapitanowie, oficerowie, ma-
rynarze, praktykanci rozpoczęli swój naj-
trudniejszy, wojenny egzamin. Większość 
podejmuje służbę w  ramach alianckiego 
wysiłku zbrojnego. Wszyscy uczniowie 
z  internowanego w  Sztokholmie „Daru 
Pomorza” przedzierają się do Wielkiej 
Brytanii. Niektórzy przechodzą na okrę-
ty Marynarki Wojennej, inni pływają 
w  konwojach. Jeszcze w  1939 roku po-
jawiają się koncepcje reaktywowania 
szkolnictwa	morskiego	na	wychodźstwie.	
Staraniem Ministerstwa Przemysłu, 
Handlu i  Żeglugi organizowane są kur-
sy dokształcające, egzaminy dyplomo-
we, wydawane są podręczniki opatrzone 
emblematem PSM.  Polska flota ponosi 
straty – w  listopadzie 1939 roku tonie, 

przypuszczalnie na minie, transatlantyk 
„Piłsudski” – ginie kapitan Mamert Stan-
kiewicz – jeden z pionierów szkolnictwa 
morskiego, komendant „Lwowa”. Starszy 
oficer, kpt.ż.w. Karol Olgierd Borchardt 
przeżyje katastrofę, by topić się ponownie 
na zbombardowanym w norweskim fior-
dzie transatlantyku „Chrobry”. Dzięki 
pisarskiemu talentowi Borchardta zyska-
liśmy znakomity obraz pionierskich lat 
naszego szkolnictwa morskiego i żeglugi. 
A sam pisarz jeszcze w Wielkiej Brytanii 
zorganizuje i  pokieruje gimnazjum mor-
skim. Po wojnie jako wykładowca astro-
nawigacji wychowa pokolenia oficerów 
polskiej floty. W  wyniku wojny, w  róż-
nych okolicznościach zginęło prawie 150 
absolwentów szkoły morskiej.  

POWOJENNA  REAKTYWACJA
Jeszcze trwały walki na frontach II woj-
ny światowej, gdy kpt. ż. w. Konstanty 
Maciejewicz został upoważniony przez  
Ministerstwo Przemysłu i  Handlu do 
przejęcia budynków szkolnych w  Gdyni 
i  rozpoczęcia czynności reaktywujących 
działalność	 PSM.	W  październiku	 1945	
roku przeprowadzono pierwsze egzaminy 
wstępne na wydział nawigacyjny i mecha-
niczny, wkrótce  wrócił z  internowania 
„Dar Pomorza”. Równocześnie rozpoczę-
ły się próby stworzenia nowego modelu 
kształcenia kadr morskich na różnych 
poziomach. Zmieniające się realia nowo-
czesnej żeglugi sprawiały, że programy 
kształcenia ulegały poszerzeniu. Coraz 
bardziej wyrafinowana technika stosowa-
na na statkach zmuszała do kształcenia 
wysoko kwalifikowanych specjalistów – 
otwarto nowy kierunek kształcący elek-
tryków okrętowych i  radiooperatorów.  
W  związku z  powszechnym rozwojem 
w  światowej żegludze metod nawigacji 
technicznej uznano za niezbędne szkole-
nie studentów i  oficerów floty w stosowa-
niu nowoczesnych technik radarowych. 
Stworzona została koncepcja tzw. statku 
instrumentalnego – niewielkiej jednostki 
wyposażonej w kilka elektronicznych sys-
temów nawigacyjnych. Przekazane Szkole 
dwa rybackie lugrotrawlery przebudowa-
ne zostały na statki instrumentalne „Ho-
ryzont” i „Zenit”.     

SZKOŁA WYżSZA
Równolegle działały w Gdyni dwie zawo-
dowe szkoły kształcące oficerskie kadry 
morskie – Państwowa Szkoła Morska 
i  Państwowa Szkoła Rybołówstwa Mor-
skiego. Zmieniająca się sytuacja w  świa-
towej żegludze i  rybołówstwie daleko-
morskim sprawiła, że rozpoczęto w 1967 
roku proces połączenia obu szkół co stało 
się faktem już 1 stycznia 1968 roku. Je-
sienią tego roku Szkoła zyskała status 
uczelni wyższej kształcącej na czterech 
Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicz-
nym, Elektroniczno-Elektrycznym i  Ad-
ministracyjno-Gospodarczym. Szkolna 
flotylla składała się z  „Daru Pomorza”, 
supertrawlera „Jan Turlejski” i  statków 
instrumentalnych „Horyzont” i  „Zenit”. 
Zajęcia prowadzone były w  dwóch lo-
kalizacjach – głównym kompleksie przy 
ul. Morskiej i  w  dotychczasowej siedzi-
bie PSRM przy Al. Jana Pawła II gdzie 
umieszczono Wydział Nawigacyjny. 
W 1972 roku „Dar Pomorza” dowodzony 
przez komendanta Kazimierza Jurkiewi-
cza po raz pierwszy wystartował w  tra-
dycyjnych regatach The Tall Ships Races 
odnosząc spektakularny sukces. Biała fre-
gata stała się odtąd stałym uczestnikiem 
tych wielkich zlotów żeglarskich budując 
prestiż macierzystej uczelni. Wiadomo 
było jednak, że  słynny żaglowiec coraz 
słabiej wypełnia potrzeby nowoczesnego 
szkolenia oficerów floty i  trzeba myśleć 
o nowym statku. Szansą było zamówienie 
skierowane do Stoczni Gdańskiej na se-
rię szkolnych żaglowców dla radzieckich 

szkół morskich. Ustalono, że prototypem, 
jednostką pilotażową dla eksportowych 
żaglowców będzie następca „Daru Po-
morza”. Uroczyste podniesienie bandery 
odbyło się 4 lipca 1982 r. w macierzystej 
Gdyni, przy Nabrzeżu Pomorskim, miej-
scu do dzisiaj stanowiącym stałe miejsce 
postoju fregaty. Tak powstał „Dar Mło-
dzieży” - efekt przemyślanej i merytorycz-
nie uzasadnionej koncepcji. W ciągu 38 
lat służby na rzecz edukacji morskiej „Dar 
Młodzieży” stał się jednym z najpopular-
niejszych żaglowców świata. Uczestnik 
i zwycięzca regat oraz zlotów żaglowców. 
W latach 1988/1989 odbył najsłynniejszą 
podróż – rejs dookoła świata najtrudniej-
szą trasą wokół trzech przylądków.  
Wyższa Szkoła Morska stopniowo posze-
rzała zakres i profile kształcenia. Ze szko-
ły typowo zawodowej, kształcącej oficer-
skie kadry dla floty różnych specjalności, 
stawała się uczelnią o  coraz szerszym 
programie także w  specjalnościach lądo-
wych, choć wciąż dominowały specjal-
ności ukierunkowane na szeroko pojętą 
gospodarkę morską.  

VIVAT ACADEMIA
Akademia Morska w  Gdyni narodziła się 
w  2001 roku jako kolejny stopień rozwoju 
wiodącej polskiej placówki edukacji morskiej. 
Jako wyższa uczelnia techniczna prowadzi 
kształcenie studentów oraz  badania naukowe 
głównie na potrzeby gospodarki morskiej. 
Kultywując bogate tradycje polskiego 
szkolnictwa morskiego, przygotowuje 
na najwyższym poziomie kadry zdolne 

Egzamin w auli PSM-ki. Fot. Sala Tradycji UMG

Formalnie historia najmłodszego uniwersytetu w polsce zaczęła się 100 lat temu. w środę, 8 grudnia 1920 roku,  
przed budynkiem dawnego gimnazjum żeńskiego w tczewie, podniesiono biało-czerwoną banderę inaugurując 
oficjalnie pierwszy rok nauki w  pierwszej szkole Morskiej w  historii rzeczypospolitej. dzisiaj kontynuatorem 
tradycji kształcenia kadr morskich jest  Uniwersytet Morski w Gdyni.

HISTORIA UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
Historia

Nauka obsługi sekstantu. Fot. Sala Tradycji UMG
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skutecznie sprostać wyzwaniom  global-
nego rynku transportu morskiego, oraz 
całej gospodarki morskiej. Od wielu lat 
plasuje się w  czołówce światowego ran-
kingu uczelni morskich. Akademia Mor-
ska w  Gdyni to również ważny ośrodek 
kształtowania opinii i określania tenden-
cji rozwojowych w dziedzinie nauk zwią-
zanych z transportem i edukacją morską, 
także bezpieczeństwem na morskich szla-
kach transportowych. 

UNIWERSYTET MORSKI
Z  dniem 1 września 2018 r. Akademii 
Morskiej w Gdyni nadaje się nazwę „Uni-
wersytet Morski w Gdyni”. § 2. Rozpo-
rządzenie wchodzi w  życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 
Marek Gróbarczyk
Rozporządzenie tej treści, z dnia 2 lipca 
2018 roku, w  istotny sposób modyfikuje 
akademicką mapę Gdyni. Równocześnie 
w  dobitny sposób akcentuje rolę morza 
w  historii miasta, o  którym zwykło się 

mówić, że powstało „z morza i marzeń”. 
Uczelnia z ulicy Morskiej i obszaru Mola 
Południowego, będzie odtąd jedynym 
w Polsce Uniwersytetem Morskim.
Uchwałę o  zmianie nazwy uczelni pod-
jął już w  listopadzie 2017 roku, podczas 
nadzwyczajnego posiedzenia, Senat Aka-
demii Morskiej w Gdyni.
Zmiana nazwy jest oczywiście zmianą 
o  charakterze prestiżowym, podnosząca 
rangę w  akademickich rankingach. Jest 
jednak przede wszystkim dowodem na 
postępujący rozwój uczelni. Możliwość 
zmiany nazwy, zgodnie z  Ustawą Prawo 
o szkolnictwie wyższym, warunkowana jest 
koniecznością posiadania przez wydziały co 
najmniej sześciu uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora, w tym co naj-
mniej czterech  w  zakresie nauk objętych 
profilem uczelni. Podstawowe jednostki 
organizacyjne Akademii Morskiej w Gdy-
ni posiadają łącznie sześć uprawnień do 
nadawania stopnia naukowego doktora - 5 
z nich w dziedzinie nauk technicznych.
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 
27 sierpnia 2019 roku Instytut Morski 
w Gdańsku stał się częścią Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni. Instytut staje się jed-
nostką organizacyjną Uczelni, podobnie 
jak wydziały Uniwersytetu. Tym samym 
pracownicy Instytutu stali się pracowni-
kami Uniwersytetu, w  tym pracownika-
mi badawczymi.

 Zawody morskie – szeroki wachlarz spe-
cjalności niezbędnych w eksploatacji floty, 
zarzadzaniu żeglugą, rozwoju gospodarki 
morskiej w wielu aspektach – wciąż będą 
wyróżnikiem tego jedynego w  Polsce 
Uniwersytetu Morskiego. Wywodzącego 
się z sięgającej 1920 roku tradycji Szkoły 
Morskiej w  Tczewie, o  czym przypomi-
nają chociażby patroni sal i uczelnianych 
pracowni jak legendarni kapitanowie 
Tadeusz Meissner, Antoni Ledóchowski, 
Karol Olgierd Borchardt czy inżynier Ka-
zimierz Bielski. 

aleksander Gosk

maj	 •	 13 maja – iV Festyn sportowy o puchar rektora UMG  
  (podczas wydarzenia: symboliczne rozpoczęcie budowy nowej hali sportowej)
	 •	 22 maja – dzień otwarty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  - dzień otwarty dla dziewczyn
  - women in tech day
	 •	 27-28 maja – Konferencja naukowa „rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością  
  w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”.
	 •	 29-30 maja – delfinalia (wydarzenie otwarte)  
czerwiec  31 maja-04 czerwca - Krajowa Konferencja elektroniki (KKe)
  5 czerwca: 
	 •	 Jubileusz	Andrzeja	Perepeczko;
	 •	 Koncert	Columbia	University	z Chórem	Uniwersytetu	Morskiego	w Gdyni	–	Aula	im.	T.	Meissnera	 
  (wydarzenie otwarte)
  6 - 8 czerwca – sztafeta pływacka 100 km na 100-lecie – pływalnia UMG
  8 - 10 czerwca – Konferencja wydziału nawigacyjnego international ship stability workshop
  16 czerwca: 
 WYDARZENIA W GDYNI
	 •	 International	Forum	on	Smart	MET	(Maritime	education	and	training)	-	 
  debata poświęcona edukacji morskiej na świecie.
	 •	 Odsłonięcie	tablicy	Rektorów	i doktoratów	h.c.
	 •	 Recital	morski	„Będziemy	orać	morze”	Gośka	Bańka	-	Aula	im.	T.	Meissnera.	(WYDARZENIE	OTWARTE)
 WYDARZENIA W TCZEWIE:
	 •	 10.00	otwarcie	wystawy	„Zaczęło	się	w Tczewie…”	(Dworzec	PKP	Tczew)
	 •	 11.30	posadzenie	Dębu	Szkoły	Morskiej	(I LO	w Tczewie)
	 •	 odsłonięcie	tablicy	pamiątkowej
	 •	 ogłoszenie	wyników	konkursu	dla	uczniów	
	 •	 13.30	zakończenie	uroczystości
 17 czerwca – GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI:
	 •	 Uroczyste	Posiedzenie	Senatu	Uniwersytetu	Morskiego	w Gdyni.
	 •	 Otwarcie	przystanku	SKM	Gdynia	Stocznia	–	Uniwersytet	Morski.
	 •	 Wręczenie	nagród	młodzieży	z Tczewa	w Powiatowym	konkursie	Marynistycznym.
 22-26 czerwca – Święto Morza
	 •	 Wystawa	„Od	Szkoły	Morskiej	w Tczewie	do	Uniwersytetu	Morskiego	w Gdyni”	(WYDARZENIE	OTWARTE)
	 •	 pokazy w planetarium dla szkół i mieszkańców, parada żaglowców Gdynia-sopot-Gdańsk (wydarzenie otwarte)
 25-27 czerwca – Konferencja rektorów polskich Uczelni technicznych  
lipiec 2-4 lipca - regaty rektorów Bałtijsk - Gdynia  
wrzesień 19 września - regaty Kapitanów żaglowców o puchar Kapitana daru Młodzieży 
październik	 •	 Uroczysta	Inauguracja	Roku	Akademickiego	2020/2021
	 •	 26-28 października - Konferencja „polskie porozumienie na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji”  
grudzień	 •	 8 grudnia - Święto szkoły - 
  promocja książki „od szkoły Morskiej w tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Historia stulecia alma Mariniensis”
	 •	 7 - 8 grudnia	–	ZJAZD	ABSOLWENTÓW

Dar Pomorza. Fot. materiały UMG
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UroCzystoŚCi w pUCKU

100. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM
10	 lutego	1920	 r.	 to	ważna	data	w historii	Polski.	Tego	dnia	gen.	Józef	Haller	dokonał	Zaślubin	Polski	z morzem	
wrzucając platynowy pierścień ofiarowany przez mieszkańców Gdańska w  toń zatoki puckiej. drugi identyczny 
pierścień do końca życia nosił na swoim palcu. w  ten symboliczny sposób dokonało się postanowienie traktatu 
wersalskiego o przywróceniu polsce dostępu do morza.

W jubileuszu z okazji setnej rocznicy Zaślubin Polski z morzem 
w Pucku udział wziął Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
prof. Janusz Zarębski oraz delegacja studentów z Kompanii Re-
prezentacyjnej UMG.

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę tablicy upamiętniającej 100-lecie Zaślubin Pol-
ski z morzem umieszczonej na froncie puckiej fary. Wartę przy 
tablicy wystawili studenci UMG wraz z pocztem sztandarowym 
naszej uczelni. JM Rektor prof. Janusz Zarębski w imieniu całej 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego złożył kwia-
ty pod nową tablicą. 
Kolejnym punktem jubileuszu było odsłonięcie tablicy poświęco-
nej pamięci Antoniego Miotka, puckiego i kaszubskiego społecz-
nika, kupca i polityka. Po tym wydarzeniu Prezydent RP, człon-
kowie rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, władze miasta 
Pucka, przedstawiciele wojska, delegacje oraz wszyscy zaproszeni 
goście w wojskowej asyście udali się na Mszę Świętą w  intencji 

ojczyzny, odprawioną przez Metropolitę Gdańskiego ks. abp. 
Sławoja Leszka Głódzia. W liturgii brał udział JM Rektor prof. 
Janusz Zarębski oraz poczet sztandarowy naszej uczelni.
Ostatnim punktem części oficjalnej obchodów było przejście do 
puckiego Portu Rybackiego. 
W tym miejscu zostały wygłoszone okolicznościowe przemówie-
nia oraz odczytany akt odnowienia Zaślubin, po którym nastąpił 
salut narodowy. Wieniec został wrzucony do morza z  pokładu 
śmigłowca Marynarki Wojennej, po czym delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów pod słupkiem zaślubinowym.

Silny wiatr, deszcz i  niska temperatura nieco utrudniały świę-
towanie, ale odzwierciedliły warunki jakie panowały dokładnie 
100 lat temu w tak ważnym dniu, który otworzył drzwi na świat 
umożliwiając rozwój gospodarki, przemysłu i  szkolnictwa mor-
skiego naszego kraju.

Michał Kołodziejczak

Kapituła uhonorowała w  ten sposób ich wkład w  powodzenie 
tego historycznego przedsięwzięcia, popularyzację żeglarstwa  
i szkolenie morskie młodzieży.
Rejs Niepodległości trwał 313 dni. Nagroda specjalna została 
przyznana obu kapitanom dowodzącym w  tym czasie „Darem 
Młodzieży”. Dzięki temu rejsowi prawie tysiąc osób odbyło staż 
morski, w tym  348 wzięło udział w Rejsie Niepodległości dzięki 
konkursowi. To była dla nich unikatowa okazja żeby poznać mo-
rze, żaglowiec i przeżyć wielką morską przygodę – powiedziała  
w  laudacji Joanna Zielińska, członkini kapituły nagrody, Prze-
wodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Nie znałem kapitana Leszka Wiktorowicza osobiście, ale na „Da-
rze Młodzieży” wciąż jeszcze pracują marynarze, którzy z nim 
pływali. Co najbardziej zostało w ich pamięci, to to, że był czło-
wiekiem sprawiedliwym, że dbał o załogę w sposób prawdziwie 
ojcowski. „Dar Młodzieży” powstał właśnie po to, by szkolić 
młodzież. Na praktyki morskie przychodzą różni ludzie. Naszym 
zadaniem jest, by nauczyć ich innego życia od tego, które dotych-
czas znali, i zrobić to w taki sposób, aby to nowe życie polubili 

– mówił odbierając nagrodę kpt. ż.w. Rafał Szymański.
Nagroda, którą zostałem dzisiaj uhonorowany to dla mnie – dla 
marynarza – ogromny zaszczyt.
Patronuje jej bowiem Człowiek, który całe swoje życie poświęcił 
morzu, który kochał morze i  ludzi, pod którego dowództwem 
„Dar Młodzieży” po raz pierwszy opłynął kulę ziemską. Prowa-
dząc „Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości czułem się kon-
tynuatorem Jego idei i pracy – napisał w  liście do uczestników 
uroczystości kpt. ż.w.  Ireneusz Lewandowski.
 Nagrodę przyznała kapituła w składzie:
•	 Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana (przewodniczący Kapituły)
•	 Mira Urbaniak, Bractwo Kaphornowców                                            
•	 Marek Brągoszewski, Bractwo Kaphornowców
•	 Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
•	 Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni
•	 Waldemar	Heflich,	Press	Club	Polska;	 

red. nacz. miesięcznika „Żagle” 

Leszek wiktorowicz http://leszekwiktorowicz.pl/

dwaj kapitanowie żeglugi wielkiej - ireneusz lewandowski i rafał szymański, którzy dowodzili darem Młodzieży 
podczas podróży dookoła świata w rejsie niepodległości, otrzymali nagrodę specjalną im. Kapitana leszka 
wiktorowicza.

REJS	NIEPODLEGŁOŚCI

NAGRODA IM. LESZKA WIKTOROWICZA  
DLA KAPITANÓW DARU MŁODZIEżY

Posterunek honorowy wystawiony przez studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Związek Piłsudczyków 
Fot. http://leszekwiktorowicz.pl
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polsKa aKadeMia naUK 

PROFESOROWIE 
UMG CZŁONKAMI 
KOMITETÓW 
NAUKOWYCH PAN

KonKUrsy

GALA KONKURSU REJS ROKU I NAGRODA 
SPECJALNA DLA S/V DARU MŁODZIEżY

polska akademia nauk ogłosiła wyniki wyborów 
do wszystkich komitetów naukowych pan 
w nowej	kadencji	2020-2023.

Pięciu naszych profesorów zdobyło uznanie i zostało wy-
branych członkami poszczególnych komitetów. Komitety 
Polskiej Akademii Nauk pełnią funkcje ciał doradczych 
i  opiniodawczych. Opracowują stanowiska i  ekspertyzy 
naukowe dla administracji państwowej, pomagają w roz-
wiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują 
akty prawne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształ-
cenia. Zajmują się także upowszechnianiem i  wprowa-
dzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszcze-
gólnych dyscyplin.
Komitety są krajową reprezentacją różnych środowisk 
i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są na 
trzyletnie kadencje przez środowiska naukowe poszcze-
gólnych dziedzin. W głosowaniu mogą brać udział samo-
dzielni pracownicy naukowi z całego kraju. Warunkiem 
jest posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia 
doktora habilitowanego. W tym roku po raz pierwszy gło-
sowanie odbyło się przez Internet.
 
Z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  
zostali wybrani następujący profesorowie:
Komitet Informatyki PAN
Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
Komitet Transportu PAN
Prof. dr hab. inż. kpt ż. w. Adam Weintrit
Dr hab. inż. kpt ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG
Komitet Nauk o żywności i żywieniu PAN
Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski
Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki

Wszystkim profesorom serdecznie gratulujemy!

agnieszka Czarnecka

W piątek 6 marca w Europejskim Centrum Solidarności odbyła 
się jubileuszowa 50. gala wręczenia Nagród Honorowych  Rejs 
Roku i Srebrny Sekstant  za żeglarskie osiągnięcia w 2019 roku.
Uroczystość tradycyjnie odbyła się w  pierwszy piątek marca,  
na pamiątkę przejścia trawersu Przylądka Horn przez  żaglo-
wiec Dar Pomorza. Gala przebiegła w iście żeglarskim klimacie, 
a  oprawę muzyczną zapewnił Męski Chór Szantowy „Zawisza 
Czarny”. Nagrodę specjalną za Rejs Niepodległości otrzymali 
Komendanci Daru Młodzieży kpt. ż.w. Rafał Szymański oraz 
kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski wraz z całą niemal tysięczną za-
łogą. Rejs Niepodległości zorganizowany był dla upamiętnienia 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W 10-cio 

miesięcznym rejsie udział wzięli studenci Uniwersytetu Morskie-
go realizujący praktykę morską oraz niespełna 400-stu laureatów 
konkursu „Rejs Niepodległości”. W trakcie rejsu Dar Młodzie-
ży zawinął do 23 portów, a  także uczestniczył w  Światowych 
Dniach Młodzieży w Panamie, podczas których załoga spotka-
ła się z papieżem Franciszkiem. Nagroda główna czyli Srebrny 
Sekstant trafił do Kapitan Joanny Pajkowskiej za samotny rejs 
dookoła świata bez zawijania do portu. Pani Kapitan w ciągu 216 
dni i 16 godzin opłynęła kule ziemską na 12 metrowym jachcie Fanfan.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Michał Kołodziejczak 

Rejs Niepodległości. Fot. Piotr Lewandowski

Prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki

Dr hab. inż. kpt ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG Prof. dr hab. inż. kpt ż. w. Adam Weintrit

Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
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dar MŁodzieŻy 

„DAR MŁODZIEżY” SZYKUJE SIĘ DO SEZONU
to pierwszy tak kompleksowy przegląd stoczniowy „daru Młodzieży” od momentu zakończenia pracowitych sezonów 
lat	 2018/2019.	 Fregata	 w  tym	 czasie	 opłynęła	 świat,	 uczestniczyła	 w  regatach	 i  zlotach	 żaglowców	 na	 wodach	
zachodniej europy, szkoliła studentów i uczniów szkół morskich.

W  ramach prac remontowych, tzw. od-
nowienia klasy, żaglowiec pod koniec 
stycznia trafił na dok gdyńskiej Stoczni 
Remontowej „Nauta”. 

Po dokładnym zmyciu i oskrobaniu całe-
go kadłuba, przeprowadzono miejscowo 
piaskowanie oraz wymianę  elementów 
ochrony anodowej. Poddano komplek-
sowym pracom remontowo- konserwa-
cyjnym – pomiarom, czyszczeniu, malo-
waniu - systemy kotwiczne, czujniki logu 
elektromagnetycznego i  echosond, śrubę 
napędową i  śrubę steru strumieniowego. 
Przeprowadzono płukanie zbiorników 
wody słodkiej, czyszczenie zęz, zaworów 
dennych i  kingstonów. Wśród prac po-
kładowych wymienić należy sprawdzenie 
elementów takielunku stałego na masz-

tach. Wszystkie prace prowadzone są pod 
nadzorem Polskiego Rejestru Statków.
Po zejściu z doku i zakończeniu prac przy 
nabrzeżu stoczniowym statek powinien 
wrócić na stałe miejsce przy Molo Połu-
dniowym.

Tegoroczna kampania szkoleniowa roz-
pocznie się 22 marca. Do Gdyni przyje-
dzie grupa ponad 100 studentów akade-
mii Morskiej z Antwerpii. To tradycyjny 
partner Uniwersytetu Morskiego. Od 
2008 roku, już po raz trzynasty,  belgijska 
uczelnia czarteruje „Dar Młodzieży” na 
miesięczny rejs praktykancki. 
Pod okiem załogi stałej fregaty oraz wła-
snych instruktorów, przejdą marynarskie 
szkolenie na trasie Antwerpia – Cadiz  
– Antwerpia. 

Tam zmienią międzynarodową ekipę 
HogereZeevartschoolAnwerp, uczniowie 
średnich szkół morskich ze Świnoujścia 
i Szczecina. Na kolejnych etapach szkolić 
się będą głównie studenci Uniwersytetu 
Morskiego oraz grupa uczniów z Zespołu 
Szkół Morskich z Gdańska.

Obecnie, szczegółowy harmonogram 
podróży szkoleniowych, znajduje się 
na etapie ostatecznych negocjacji z  za-
granicznymi partnerami. Wiele portów 
europejskich, zabiega o  udział „Daru 
Młodzieży” w  organizowanych zlotach 
żaglowców. Na liście znajdują się, poza 
wcześniej wymienionymi, m.in. Dun-
kierka, La Coruna, Lizbona. 

aleksander Gosk 

W poniedziałek 25 listopada 2019 roku nasza Uczelnia była jed-
nym z uczestników wydarzenia „Spotkajmy się #wGdyni”, któ-
rego kolejna edycja została zorganizowana we współpracy z mia-
stem Gdynia oraz Gdyńską Radą Turystyczną. Spotkanie odbyło 
się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uniwersy-
tet był jednym z 20 wystawców, którzy mogli przedstawić swoją 
ofertę przed organizatorami eventów i konferencji z całej Polski. 
Była to okazja do promowania Uczelni jako miejsca nie tylko 
związanego z  kształceniem studentów, ale także idealnej prze-
strzeni na zorganizowanie konferencji, a także możliwość pozna-
nia nowych ludzi i wymiany doświadczeń.

Magdalena zaremska

Stoisko Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Michał Kołodziejczak

Podczas wydarzenia prezentowały się różne firmy i instytucje. Fot. Magdalena Zaremska

Już	drugi	rok	z rzędu	Gdyńska	Rada	Turystyczna	zaprosiła	UMG	do	uczestnictwa	w wydarzeniu	promującym	
Gdynię, jako miejsce atrakcyjne dla partnerów biznesowych.

PROMOCJA	UCZELNI	

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI PODCZAS 
WYDARZENIA „SPOTKAJMY SIĘ #WGDYNI”

Remont Daru Młodzieży. Fot. Krzysztof Romański / zaglowce.info Dar Młodziezy w suchym doku. Fot. Krzysztof Romański / zaglowce.info
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„Ryzyko w  działalności gospodarczej” oraz „Bezpieczeństwo pro-
wadzenia biznesu w branży TSL” to dwa przewodnie tematy, które 
przedstawiciele STBU poruszyli w  trakcie styczniowego spotkania 
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

Prelegentami z  ramienia brokera ubezpieczeniowego byli: Miłosz 
Ośmiński, Dyrektor ds. Dystrybucji Strategicznej oraz Alicja Wici-
kowska, Broker Specjalista – odpowiedzialna za organizację ochrony 
ubezpieczeniowej dla firm z branży transportowej. 

Wystąpienie zostało podzielone na sekcję teoretyczną poruszającą 

zagadnienia z  teorii ryzyka w działalności gospodarczej oraz prak-
tyczną, wzbogaconą o liczne przykłady zagrożeń czyhających w pra-
cy	zawodowej	na	przyszłych	przewoźników	i spedytorów.

Wizyta	delegacji	STBU	to	wypadkowa	podpisanej	w październiku	
2019 roku umowy o współpracy pomiędzy sopocką firmą i Uniwer-
sytetem. Porozumienie sformalizowało wieloletnią kooperację, która 
do tej pory była wyrażana, m.in. przez wykłady dla studentów stu-
diów stacjonarnych i podyplomowych, uczestnictwo w inicjatywach 
Koła Naukowego Transportu i Logistyki TRANSLOG, czy Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Student Maritime Conference.

SPOTKANIA	STUDENTÓW	Z FIRMAMI

NASTĘPNY KROK WE WSPÓŁPRACY Z STBU

proGraM erasMUs

I POMORSKI „STAFF WEEK”

eksperci stBU Brokerzy Ubezpieczeniowi po raz kolejny odwiedzili Uniwersytet Morski w Gdyni. 14 stycznia 
2020 roku sopocka firma poprowadziła zajęcia w  ramach przedmiotu „rozliczenia handlowo-transportowe”.

w dniach 2-6 grudnia 2019 roku Uniwersytet Morski w Gdyni wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa 
pomorskiego, Urzędem Miasta Gdańska, Uniwersytetem Gdańskim, politechniką Gdańską, Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym, akademią sztuk pięknych w  Gdańsku, akademią Muzyczną w  Gdańsku oraz 
wyższą szkołą administracji i Biznesu zrealizował tydzień wizyt studyjnych przedstawicieli partnerskich uczelni 
w ramach programu erasmus.

Wydarzenie, w którym brali udział przedstawiciele uczelni z Tur-
cji, Francji, Niemiec, Litwy, Holandii, Czech, Finlandii, Gruzji, 
Irlandii oraz Chorwacji, odbywało się w ramach inicjatywy Stu-
dy in Pomorskie.

4 grudnia 2019 roku uczestnicy Staff Week odwiedzili Uniwer-
sytet Morski w Gdyni. Podczas tego wydarzenia gości powitali 
Prorektor ds. Nauki dr hab. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, 
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. Leszek Smolarek, 
prof. UMG oraz Prodziekan ds. morskich, współpracy i rozwoju 
dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński. 

Prorektor ds. Nauki przybliżył gościom naszą Uczelnię oraz  jej 
potencjał. Goście mieli także okazję obejrzeć film dokumentu-
jący Rejs Niepodległości. Zapoznali się także z naszym Planeta-
rium oraz najnowszym Symulatorem Manewrowym.

aleksandra Datta

od 1 października 2019 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przebywały cztery studentki z wymiany z shanghai 
Maritime	University	po	raz	pierwszy	w historii	współpracy	obu	uczelni.	W semestrze	zimowym	roku	akademickiego	
2019/2020	 podjęły	 jednosemestralne	 studia	 na	 Wydziale	 Elektrycznym	 i  na	 Wydziale	 Przedsiębiorczości	
i towaroznawstwa.

26 listopada 2019 roku Uniwersytet Morski w Gdyni i firma ocean network express ltd., w ramach podpisanej 
umowy o współpracę, wspólnie zorganizowali dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wydarzenie pod 
nazwą	„ONE	OPEN	DAY”,	które	odbyło	się	w Auli	im.	T.	Meissnera	w godzinach	11:00	–	13:00.

Studentki dołączyły do międzynarodowej 
grupy studentów Erasmus+ i razem uczest-
niczyły w zajęciach na poszczególnych wy-
działach. Podczas pobytu studentki brały 
również udział we wszystkich wydarzeniach 
integracyjnych adresowanych do studentów 
Erasmus+, tj. w organizowanej w Gdańsku 
imprezie „Study in Pomorskie. Integration 
Party”, spotkaniu integracyjnym w Klubie 
Bukszpryt połączonym z  quizem wiedzy 
o  Polsce, wydarzeniu „Meet my Poland”, 
wycieczce do Zamku Krzyżackiego w Mal-
borku czy wspólnym strojeniu choinki.

W dniu 31 stycznia 2020 podczas spotka-
nia z Prorektorem ds. Nauki, dr hab. inż. 
Ireneuszem Czarnowskim, prof. UMG, 
Prodziekanem ds. Kształcenia WPiT, dr 
hab. Dariuszem Barbuchą, prof. UMG 
i dr inż. Bolesławem Dudojciem wręczo-
no studentkom certyfikaty ukończenia 
uzgodnionego programu studiów.

Mamy nadzieję, że studia w naszej Uczel-
ni na długo pozostaną w  pamięci stu-
dentek chińskich i będą one ambasador-
kami Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni 

w  Chinach. Studentki podkreślały,  
że podczas pobytu w  Polsce spotykały 
się z  wyrazami sympatii i  życzliwości. 
Szczególnie cennym dla nich doświad-
czeniem była możliwość kierowania in-
dywidualnych zapytań do nauczycieli 
akademickich, z  którymi miały zajęcia.  

A na pytanie, czego najbardziej brakowa-
ło im tu w Polsce – odpowiedziały zgod-
nie „Chinese food”.

anna Błażejewska

Podczas spotkania studenci mogli wysłuchać następujących pre-
zentacji:
1. Historia transportu kontenerowego oraz prezentacja działalno-
ści Central Service Unit (CSU) - Reiner Zimbalski, CSU Director.

2. Prezentacja zakresu działań dwóch głównych działów CSU:
•	 Port	Operations	-	Christian	Goetz,	Head	of	Port	Operations.
•	 Equipment	Planning	-	Remi	Pak,	Head	of	Equipment.
3. Prezentacja działalności Oddziału w Gdyni – Andrzej Posłusz-
ny, Sales Manager.
Na koniec prezentacji Pani Ewa Cetner - Head of HR and GA 
w  firmie ONE przeprowadziła mały quiz wśród studentów, 
w którym do wygrania były upominki od firmy ONE. Przedsta-
wiła również ofertę staży i założenia konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową.
Podczas wydarzenia głos zabrali również studenci z Koła Nauko-
wego TRANSLOG działającego na Wydziale Przedsiębiorczości 
i Towaroznawstwa, którzy zaprezentowali swoją działalność.
Przez cały czas trwania wydarzenia przed Aulą im. T. Meissne-
ra  rozstawione było stoisko firmy Ocean Network Express Ltd., 
które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Magdalena zajk

WYMIANA	STUDENTÓW	

STUDENTKI Z SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY W UMG

SPOTKANIA	STUDENTÓW	Z FIRMAMI	

ONE OPEN DAY W UNIWERSYTECIE MORSKIM

Wizyta w Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego. Fot. Aleksandra Datta

Fot. Magdalena Zajk
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W wydarzeniu uczestniczyło 60 osób. Podczas wyjazdu pracow-
nicy korzystali ze strefy SPA (basen, sauny) oraz strefy rozrywko-
wej (bowling, bilard, piłkarzyki, dart, ping-pong), która cieszyła 
się szczególnym zainteresowaniem w piątkowy wieczór.

Drugiego dnia, w  sobotę, odbyła się przejażdżka woza-
mi drabiniastymi zorganizowana przez Stajnię Cantharis.  
Większość uczestników czas wolny spędzała aktywnie – uprawia-
jąc jogging po pięknej okolicy, spacerując po lesie lub morsując 

w pobliskim jeziorze. Fani relaksu korzystali ze strefy basenowej.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z  muzyką do tańca. 
Wszyscy bawili się do samego końca.
Organizatorzy wyjazdu serdecznie dziękują za tak duże zain-
teresowanie wyjazdem oraz miłe słowa dotyczące organizacji 
wyjazdu.

Magdalena zaremska

Kolejny wyjazd integracyjny za nami! w dniach 17-19 stycznia 2020 roku, w hotelu „adler Medical spa” 
w miejscowości zgorzałe koło sulęczyna, odbył się wyjazd integracyjny dla pracowników Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni.

WYJAZD INTEGRACYJNY  
PRACOWNIKÓW UMG

INTEGRACJA	

w bieżącym roku akademickim już dwukrotnie zorganizowano spotkania dla emerytowanych pracowników.

Pierwsze ze spotkań – spotkanie andrzej-
kowe - odbyło się w  dniu 29 listopada 
2019 r. w  stołówce studenckiej. Licznie 
zgromadzonych seniorów przywitał JM 
Rektor prof. Janusz Zarębski. W spotka-
niu uczestniczył również dr inż. Jacek 
Hałaczkiewicz - Przewodniczący Związ-
ku Zawodowego Pracowników UMG 
i Pan Marek Lubowiecki - Przewodniczą-
cy NSZZ „Solidarność”.

JM Rektor w swoim przemówieniu wspo-
mniał o  inicjatywach organizowanych 

przez Uczelnię, które skierowane są do 
emerytowanych pracowników. Wymienić 
wśród nich należy zajęcia gimnastyczne 
na zdrowy kręgosłup i nordic walking.

Każdy z  emerytowanych pracowników 
UMG otrzymał drobny upominek w po-
staci kalendarza ściennego z wizerunkiem 
Daru Młodzieży, a  także mógł wziąć 
udział w  loterii, w  której do wygrania 
były bony podarunkowe.

Magdalena zaremska

Drugie spotkanie odbyło się 24 stycznia 2020 r. w Klubie Stu-
denckim „Bukszpryt”. Był to wieczorek taneczny, na który przy-
było liczne grono seniorów. Spotkanie otworzył JM Rektor prof. 
Janusz Zarębski, który życzył wszystkim udanego wieczoru.
Na gości czekał poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu oraz 

powitalna lampka wina. Wieczorek upłynął w wesołej atmosfe-
rze. Nie brakowało chętnych do wspólnej zabawy dzięki znako-
mitej oprawie muzycznej, o którą zadbał DJ.

Magdalena zaremska

INTEGRACJA		

SPOTKANIE REKTORA 
Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI

INTEGRACJA

WIECZOREK TANECZNY  
DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓWPamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wyjazdu. Fot. Materiały UMG

Wspólne ognisko. Fot. Magdalena Zaremska Przejazd wozami drabiniastymi. Fot. Materiały UMG

Fot. Magdalena Zajk
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Do wielkiego grania dla WOŚP włączyli 
się również pracownicy i  studenci Uni-
wersytetu Morskiego w  Gdyni, którzy 
przygotowali w  budynku Wydziału Na-
wigacyjnego szereg atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Zbiórka pieniędzy 
trwała od godz. 12:00 do godz. 16:00.
Największym zainteresowaniem wśród 
osób odwiedzających Wydział cieszyły się 
pokazy w Planetarium im. Antoniego Le-
dóchowskiego, które pod okiem Pana mgr 
Marka Szczepańskiego przeprowadzane 
były przez studentów Wydziału Nawiga-
cyjnego. W seansach uczestniczyło ponad 
300 osób. Otwarty dla zwiedzających był 
również Symulator Manewrowy i najno-
wocześniejszy Symulator Radarowo - Na-
wigacyjny.
W budynku Wydziału Nawigacyjnego, 

za sprawą Sztabu Gdynia dla Orkiestry, 
na odwiedzających czekał również sklepik 
z  gadżetami WOŚP i  „Akademia Well-
nes”, która dokonywała pomiaru tkan-
ki tłuszczowej na urządzeniu OMRON 
i wadze tradycyjnej.
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w  budynku 
Wydziału Nawigacyjnego do puszek 
zebraliśmy 3500 złotych. Dziękujemy!
Tradycyjnie, do wielkiego grania włączyli 
się również pracownicy i  studenci Wy-
działu Mechanicznego, którzy wykonali 
niezwykłą, marynistyczną lampę wylicy-
towaną za 900 złotych podczas Wielkiej 
Orkiestrowej Licytacji w  Teatrze Miej-
skim im. Witolda Gombrowicza w Gdy-
ni. Studenci licytowali również wyjątkowe 
zdjęcie Daru Młodzieży wykonane przez 

Piotra Lewandowskiego, które w pakiecie 
ze zwiedzaniem żaglowca zostało sprzeda-
ne za 2000 złotych.

Dziękujemy studentom i pracownikom 
Wydziału Nawigacyjnego za pomoc 
i  organizację 28. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w budyn-
ku Wydziału Nawigacyjnego, a  także 
studentom Uniwersytetu Morskiego 
oraz pracownikom Wydziału Mecha-
nicznego za niezwykłą lampę i  sto-
jak na wino, które wykonane zostały 
z okazji 28. Finału WOŚP.
Jesteście wspaniali! Do zobaczenia za 
rok podczas 29. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy!

Magdalena zajk

„dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej” 
- takie hasło przyświecało tegorocznemu Finałowi wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy.

UNIWERSYTET MORSKI GRAŁ  
DLA 28. FINAŁU WOŚP

woŚp 2020 

stUdenCi i praCowniCy UniwersytetU 
z wielKiMi serCaMi 

Już po raz drugi Uniwersytet Morski w Gdyni wsparł Bal Rów-
nych Szans organizowany przez Fundację JA TEŻ prowadzącą 
działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjono-
wania, a w szczególności osób z zespołem Downa.  
Nasza Uczelnia przekazała na aukcję zajęcia na Symulatorze Zin-
tegrowanego Mostka Nawigacyjnego oraz pokaz w Planetarium 
im. Antoniego Ledóchowskiego. Licytacja w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim prowadzona była przez mistrza olimpijskiego 
w żeglarstwie Mateusza Kusznierewicza. 
Dochód z balu w całości zostanie przeznaczony na wyposażenie 
nowego ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci z  ze-
społem Downa. 

Michał Kołodziejczak

szlaCHetna paCzKa w UMG 

Dzięki zaangażowaniu studentów z Koła Naukowego „Nautica” 
akcja „Szlachetnej Paczki” w Naszej Uczelni kolejny raz zakończyła 
się wielkim sukcesem. 
Studenci Wydziału Mechanicznego dostarczyli, aż 27 pakunków 
świątecznych do wybranej, w  ramach „Szlachetnej Paczki”, ro-
dziny. „Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i wdzięczni za otrzymaną 
pomoc. Mama ucieszyła się ze wszystkich najpotrzebniejszych 
rzeczy takich jak chemia i  żywność, a gdy zobaczyła grę plan-
szową Monopoly powiedziała do córki, że wie co dzisiaj wieczo-
rem będą robić. Kiedy chłopiec wśród otrzymanych prezentów 
dostrzegł nowe spodnie od razu zaczął się uśmiechać. Na takie 
właśnie chwile wszyscy czekaliśmy” – relacjonowali studenci.
Łączna kwota, którą udało się zebrać wyniosła 3115,81 zł.  Jak 
podkreślają studenci jest to ogromny sukces, który udało się 
osiągnąć dzięki zbiórce pieniędzy podczas koncertu Chóru Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni zorganizowanego specjalnie na tą 
okoliczność, kiermaszu książek i ciast oraz wydarzenia „Cyber-
Monday” w Bukszprycie. 
Studenci z  Koła Naukowego „Nautica” serdecznie dziękują 
wszystkim darczyńcom, a w  szczególności JM Rektorowi Uni-
wersytetu Morskiego w  Gdyni prof. dr hab. inż. Januszowi 
Zarębskiemu, Pani dr Agnieszce Czarneckiej, Parlamentowi 
Studentów, właścicielowi Klubu Studenckiego „Bukszpryt”, Aka-
demickiemu Chórowi UMG, pracownikom Biblioteki Głównej 
i Biura ds. Marketingu.

Zrobiliśmy wiele dobrego dzięki Waszej pomocy. Jeszcze raz bar-
dzo dziękujemy każdemu z Was, z osobna, za dołożenie cegiełki, 
z której zbudowaliśmy mur - mur dobra! Do zobaczenia za rok!– 
mówi jedna ze studentek z Koła Naukowego „Nautica”.
 

aleksandra Żukowska

ZBIÓRKA	NA	RZECZ	STUDENTA	WYDZIAŁU	
MeCHaniCzneGo 

W dniach 13-31 stycznia 2020 roku na terenie Uczelni odbyła 
się zbiórka na rzecz studenta Wydziału Mechanicznego - Kacpra, 
który choruje na zespół Ehlersa-Danlosa.
Zespół Ehlersa-Danlosa to schorzenie genetyczne dotykające tkan-
kę łączną, czyli główną tkankę budującą ludzki organizm. Nasz 
student ze względu na duże zwyrodnienia w stawie pilnie potrze-
bował operacji. Zbiórka pieniędzy na rzecz Kacpra prowadzona 
była podczas licznych wydarzeń zorganizowanych przez studen-
tów. Łączna kwota, którą udało się zebrać wyniosła 4931,18 zł. 
W dniu 26 lutego w Warszawie Kacper przeszedł rekonstrukcję 
więzadła ACL wraz z usunięciem części łąkotki w prawym kola-
nie. Operacja przebiegła pomyślnie. Póki co wciąż dochodzi do 
siebie, jednak wszystko zmierza w dobrym kierunku. 
Studenci, którzy zorganizowali zbiórkę pieniędzy skierowali 
do wszystkich studentów, pracowników, wykładowców i zaanga-
żowanych firm podziękowania. „Szczególne podziękowania kie-
rujemy do JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. 
dr hab. inż. Janusza Zarębskiego za wsparcie naszych działań, 
do pracowników uczelni, którzy przekazali książki i czasopisma 
na kiermasz książek, do właściciela stołówki działającej na te-
renie Uniwersytetu za przekazanie całego zysku ze sprzedaży 
kaw w  dniu 23 stycznia, do właściciela Klubu Studenckiego 
„Bukszpryt” za przekazanie złotówki z każdej sprzedanej kawy, 
która zakupiona została w  dniach 24-31 stycznia oraz do Par-
lamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego za zorganizowanie 
kiermaszu ciast.
Dziękujemy pracownikom Biura ds. Marketingu za przekazane 
rzeczy na licytacje, z których udało się zebrać 1076 zł. Dziękuje-
my również Pani Kierownik Rektoratu - mgr Katarzynie Chmie-
lewskiej oraz Pani Kierownik Biura Prasowego - mgr Agnieszce 
Czarneckiej za udział, zaangażowanie i pomoc podczas wszyst-
kich wydarzeń.”

aleksandra Żukowska

AKTYWNOŚCI  
CHARYTATYWNE 

Studenci zbierający pieniądze podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Fot.Magdalena Zajk

Wielka Orkiestrowa Licytacja w Teatrze Miejskim w Gdyni.  
Fot. Magdalena Zajk
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W 2019 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni stopień doktora 
nadano 12 osobom. W tym na poszczególnych wydziałach:
1) na Wydziale Elektrycznym: 3 osobom
2) na Wydziale Mechanicznym: 3 osobom
3) na Wydziale Nawigacyjnym: 5 osobom
4) na Wydziale Przedsiębiorczości i  Towaroznawstwa: 1 osobie 
niebędącej pracownikiem UMG.

Również w  2019 roku 6 pracownikom Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni nadano stopień doktora w innych podmiotach:

1) z Wydziału Mechanicznego: 2 osobom
2) z Wydziału Nawigacyjnego: 3 osobom
3) z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: 1 osobie
W 2019 roku stopień doktora habilitowanego nadano w Uniwer-
sytecie Morskim 4 osobom – wszystkim na Wydziale Przedsiębior-
czości i Towaroznawstwa (w tym 1 osobie niebędącej pracownikiem 
UMG).
3 pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nadano stopień 
doktora habilitowanego w innych podmiotach:
1) z Wydziału Mechanicznego: 1 osobie
2) z Wydziału Nawigacyjnego: 2 osobom

naUKa

AWANSE NAUKOWE W UMG

ZAJĘCIA	EDUKACYJNE	UMG

PREZENTACJE W SZKOŁACH ŚREDNICH

ZAJĘCIA	EDUKACYJNE	W UMG

POKAZY W PLANETARIUM DLA DZIECI I SENIORÓW

I AKADEMICKIE LO NA ZAJĘCIACH Z FIZYKI

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW PZS NR 2 W WEJHEROWIE

pracownicy i  studenci Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni przez cały rok reprezentują naszą Uczelnię podczas 
prezentacji w szkołach średnich.

W  dniu 22 listopada 2019 roku, zapre-
zentowali ofertę edukacyjną Uniwer-
sytetu Morskiego w  Gdyni w  I  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie. W czwartek, 
13 lutego 2020 roku oferta edukacyjna 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zosta-

ła przedstawiona uczniom klas o  profilu 
informatycznym w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w  Przodkowie. Prezen-
tacja odbyła się w  ramach  corocznego 
wydarzenia organizowanego pod hasłem 
„Miesiąc Przedsiębiorczości”. 

Wszyscy uczniowie z  którymi spotykają 
się przedstawiciele Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni otrzymują materiały in-
formacyjne o Uczelni i pamiątkowe upo-
minki.

Magdalena zajk

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, w związku z obchodami 
100-lecia Uczelni oraz przyjętą przez Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej uchwałą ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki, pracowni-
cy Wydziału Mechanicznego Katedry Fizyki Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni, rozpoczęli cykl zajęć. W  ramach działalności 
edukacyjnej, zorganizowali wyjście do Planetarium im. Antonie-
go Ledóchowskiego, mieszczącego się w Katedrze Nawigacji Wy-
działu Nawigacyjnego UM w Gdyni. Uczestnikami były dzieci 
z półkolonii zimowych z Klubu SM „Bałtyk” w Gdyni. 
Program merytoryczny zimowiska oparty był na serialu telewi-

zyjnym „Alf” oraz książce „George i tajny klucz do wszechświa-
ta”. Głównym celem zajęć było zdobycie wiedzy przez juniorów 
na temat kosmosu, galaktyk i planet.
 
W tym samym dniu odbył się w Planetarium Wydziału Nawi-
gacyjnego pokaz z wykładem dla seniorów z Trójmiasta. Celem 
spotkania było zachęcenie seniorów do aktywności poprzez po-
pularyzację wiedzy i podniesienie świadomości społecznej.

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

W dniu 3.02.2020 r. rozpoczęły się cykliczne zajęcia edukacyjne 
dla uczniów I ALO w ramach podpisanych umów z Uniwersyte-
tem Morskim w Gdyni i Wydziałem Mechanicznym. 

Uczniowie II klasy o profilu matematyczno-fizycznym zapozna-
li się z laboratorium Katedry Fizyki UMG, zostali przeszkoleni 
z BHP i Ppoż., a następnie wykonali doświadczenie w ramach 
warsztatów edukacyjnych z fizyki. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, opracowali wyniki 
z wykorzystaniem programu komputerowego graficznej analizy 
danych i sporządzili sprawozdania.

 dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

W dniu 5 lutego 2020 roku gościliśmy na Wydziale Elektrycz-
nym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uczniów klasy III i IV 
kierunku Technik teleinformatyk z Powiatowego Zespołu Szkół 
(PZS) nr 2 w Wejherowie wraz z nauczycielami Panią Lidią Ku-
żel oraz Panią Joanną Żurawską.
W trakcie  wizyty w UMG uczniowie zapoznali się z ofertą edu-
kacyjną Wydziału Elektrycznego, przedstawioną przez dr inż. 
Karola Korcza, Prodziekana ds. Morskich i Promocji, a następnie
w 3 grupach ćwiczeniowych odbyli zajęcia laboratoryjne. Zajęcia 
te obejmowały ćwiczenia laboratoryjne z następujących tematów:
•	 Cyfrowa	łączność	trunkingowa	w systemach	bezpieczeństwa	

publicznego - Laboratorium Systemów Radiokomunikacji 
Ruchomej	(sala	C-217);	osobą	prowadzącą	zajęcia	była	dr	inż.	
Dorota	Rabczuk;

•	 Sterowniki	 programowalne,	 a  teleinformatyka	 	 -	Laborato-
rium	Sterowników	Programowalnych	(sala	C-244);	osobami	
prowadzącymi zajęcia byli dr inż. Monika Rybczak, mgr inż. 
Andrzej	Januszewski	i 	mgr	inż.	Łukasz	Alfuth;

•	 Praktyczne	 zastosowania	 optoelektroniki	 –	 technika	 świa-
tłowodowa -  Laboratorium  Optoelektroniki, Fotowoltaiki 
i Techniki	Światłowodowej	 (sala	F-305);	osobą	prowadzącą	
zajęcia był dr inż. Jacek Dąbrowski.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, iż wszyscy uczniowie zaliczyli 
w/w zajęcia laboratoryjne z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Karol Korcz, Prodziekan wE ds. Morskich i Promocji

Pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie. Fot. Michał Kołodziejczak

Uczniowie na zajęciach z fizyki. Fot. Michał Kołodziejczak



44 45

W dniu	30	listopada	2019	roku	w obiekcie	sportowym	Uniwersytetu	Gdańskiego	odbyła	się	Pomorska	Liga	
akademicka w trójboju siłowym, której Uniwersytet Morski był współorganizatorem.

z okazji Święta szkoły w dniu 26 listopada 2019 roku na pływalni UMG odbyły się Międzywydziałowe zawody 
pływackie w których wzięła udział rekordowa liczba 290 zawodników. w stosunku do ubiegłego roku liczba ta 
wzrosła o 121 zawodników. 

studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni brali udział w trzecim akademickim pucharze polski w Unihokeju, 
który odbył się 9 listopada 2019 roku w warszawie.

Zawodnicy naszej sekcji licznie stawili 
się na pomostach reprezentując Uczelnię 
w  takich konkurencjach jak: przysiad ze 
sztangą, wyciskanie na ławeczce, martwy 
ciąg. Dla wielu z nich były to pierwsze ta-
kie zawody. 

W  klasyfikacji drużynowej nasi siłacze 
ustąpili jedynie drużynie Uniwersytetu 
Gdańskiego. Na uwagę zasługuje wy-
stęp Mateusza Gołębiowskiego, studen-
ta I  roku Wydziału Przedsiębiorczości  
i  Towaroznawstwa, który był najlepszy 
w kategorii wagowej do 74 kg. Pierwszy 
raz w historii naszej sekcji do rywalizacji 
stanęła kobieta - Karolina Lauda, stu-
dentka I roku Wydziału Przedsiębiorczo-
ści i  Towaroznawstwa, która zwyciężyła 
w  rywalizacji żeńskiej osiągając wynik 
217,5 kg.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Danuta wiśniewska

Po pierwszym dniu rozgrywek reprezentacja naszej Uczelni 
wyszła z  grupy odnosząc wysokie zwycięstwo 8:3 z  SGGW, 
jednakże przegrywając z  AGH - Mistrzem Polski. Kolejne-
go dnia nasi zawodnicy przegrali stratą tylko jednej bram-
ki 4:3 w  zaciętym meczu 1/8 finału z  Politechniką Rze-
szowską, która finalnie została srebrnym medalistą turnieju. 
Reprezentacja Uniwersytetu Morskiego ostatecznie upla-
sowała się na XI miejscu wśród 17 startujących drużyn. 

Dziękujemy naszej reprezentacji za duże zaangażowanie i życzy-
my powodzenia na kolejnych turniejach - AMP!

Danuta wiśniewska

sport  

POMORSKA LIGA AKADEMICKA W TRÓJBOJU SIŁOWYM

AKADEMICKI PUCHAR POLSKI W UNIHOKEJU

Poziom zawodów był bardzo wysoki. Poprawione zostały wyniki 
w  większości konkurencjach w  porównaniu do lat poprzednich. 
W  konkurencjach indywidualnych płynęło 236-ciu a  w  sztafe-
tach międzywydziałowych 54-ech zawodników. Zwycięzcami 
w  poszczególnych konkurencjach zostali następujący studenci:
•	 50 m st. dowolnym kobiet - Karolina Waz 
 – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - 0:34,34
•	 50 m st. klasycznym kobiet - Julia Krakowska 
 – Wydział Nawigacyjny - 0:44,00
•	 50 m st. grzbietowym kobiet - Wiktoria Truszkowska 
 – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - 0:41,56
•	 25 m st. motylkowym kobiet - Julia Krakowska
  – Wydział Nawigacyjny - 0:18,28
•	 50 m st. dowolnym mężczyzn - Bartłomiej Kubas 
 – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - 0:29,38
•	 50 m st. klasycznym mężczyzn - Michał Łubiński 
 – Wydział Mechaniczny - 0:36,06
•	 50 m st. grzbietowym mężczyzn - Marcin Tomczak 
 – Wydział Mechaniczny - 0:39,63
•	 25 m st. motylkowym mężczyzn - Michał Łubiński 
 – Wydział Mechaniczny - 0:14,12
Klasyfikacja ogólna sztafet przedstawia się następująco:

•	 I miejsce:	Wydział	Nawigacyjny
•	 II	miejsce:	Wydział	Mechaniczny
•	 III	miejsce:	Wydział	Przedsiębiorczości	i Towaroznawstwa
•	 IV	miejsce:	Wydział	Elektryczny
Do udziału w  zawodach zgłosiły się trzy sztafety kobiet i  siedem 
sztafet mężczyzn.   
Zwycięzcami zostały sztafety w składzie:
•	 4	x	25	m	st.	dowolnym	kobiet		-	Wydział	Nawigacyjny	-	1:12,19
- Warmowska Aleksandra
- Brodziak Aleksandra 
- Chmielewska Aleksandra
- Bigaj Agata
•	 6 x 50 m st. dowolnym mężczyzn - Wydział Mechaniczny - 3:09,85
- Koczwara Daniel
- Zieliński Maciej
- Nyczka Piotr
- Adamczyk Łukasz
- Łubiński Michał
- Tomczak Marcin
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Danuta wiśniewska

ZIMOWY OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY W BIAŁCE TATRZAńSKIEJ

sport 

ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY

Studium Wychowania Fizycznego 
i  Sportu Uniwersytetu Morskiego  
w   Gdyni w  dniach 28 grudnia 2019 
– 03 stycznia 2020 zorganizowało dla 
studentów naszej Uczelni zimowy obóz 
narciarsko-snowboardowy.
W  imprezie wzięło udział 30 osób. 

Uczestnicy podzieleni byli na  grupy: 
początkującą, średnio zaawansowaną 
oraz zaawansowaną i  mogli pod okiem 
instruktorów uczyć się oraz doskonalić 
swoje umiejętności.
Zajęcia odbywały się na stokach ośrodka 
sportów zimowych w  Białce Tatrzańskiej. 

Nowy Rok powitaliśmy na zorganizowa-
nej przez studentów zabawie sylwestro-
wej, a  następnego dnia odpoczywaliśmy 
w basenach termalnych w Bukowinie Ta-
trzańskiej.

dr anna Konieczna

Rozpoczęcie zawodów pływackich. Fot. Magdalena Zajk Rywalizacja między zawodnikami była zacięta. Fot. Magdalena Zajk
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Reprezentacja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Natalia Jaworska 
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Bliska rozpoczęcia jest budowa budynku 
laboratoryjno – biurowo – warsztato-
wo-magazynowego i  obiektów towarzy-
szących w Gdańsku przy ul. Roberta de 
Plelo. Ogłoszono już przetarg, który ma 
wyłonić wykonawcę inwestycji.

Trwa rewitalizacja terenu przed bu-
dynkiem głównym Uniwersytetu przy  
ul. Morskiej. W  ramach prowadzonych 

prac powstanie reprezentacyjny plac z ele-
mentami małej architektury. Zachowa-
ne zostaną istniejące drogi dojazdowe.  
 
W zakresie prac jest do wykonania infra-
struktura podziemna oraz oświetlenie. 
Aktualnie prowadzone są prace ziemne 
związane m.in. z  budową fontanny. Bę-
dzie ona ozdobą placu. Zostanie wykona-
na w  formie szczelnej, żelbetowej niecki 

wykończonej płytami kamiennymi. Te-
ren wzbogaci się też o zieleń. Zaplanowa-
no posadzenie 8 drzew, krzewów ozdob-
nych, bylin oraz ozdobnych traw. Zieleń 
nada klimatu i  będzie się komponować 
z  umieszczonymi tam ławkami, donica-
mi, murkami, koszami na śmieci i masz-
tami flagowymi. Rewitalizacja placu ma 
się zakończyć do końca maja br.

Uniwersytet Morski w Gdyni przygotowuje się do realizacji kluczowej inwestycji, którą planuje zrealizować w latach 
2020-2024 - budowy nowej hali sportowej wraz z akademikiem położonej na terenie kampusu. 

INWESTYCJE W UMG
ROZWÓJ	UMG

Program „Legia Akademicka” skierowany jest do studentów, za-
równo kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie 
wojskowe oraz uzyskać stopień wojskowy. Organizatorem części 
teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu 
obronności i wiedzy wojskowej jest Uniwersytet Morski. Część 
praktyczną wojskowego szkolenia w  formie ćwiczeń poligono-
wych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Część teoretyczna tegorocznej edycji wzbogacona jest o platfor-
mę e-learningową, pozwalającą na jeszcze lepsze zrozumienie 

wojskowych zagadnień i  terminologii. Ponadto uczelnie biorą-
ce udział w programie zostały objęte opieką wojskowych jedno-
stek patronackich. Nasz Uniwersytet będzie wspierało Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. 
Realizacja programu jest możliwa dzięki wzajemnej bardzo do-
brej współpracy między Uniwersytetem Morskim w  Gdyni, 
Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz Wojskową Komendą 
Uzupełnień w Gdyni.

 
Michał Kołodziejczak

Uniwersytet Morski w Gdyni przystąpił do iii edycji ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów „legia 
Akademicka”.	Na	początku	stycznia	zakończyła	się	rekrutacja	do	programu,	w 	której	wyłoniono	35	osób.	Są	to	
w większości studenci Uniwersytetu Morskiego, ale też innych trójmiejskich uczelni m.in. akademii Muzycznej 
w Gdańsku. 

LEGIA AKADEMICKA
szKolenia 

Pamiątkowy ryngraf za udział w programie Legia Akademicka. Fot. Radosław Czaja

Prezentacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Fot. Marcin Rakowski  Studenci podczas wykładu z przedstawicielem WKU. Fot. Marcin Rakowski 

Odnowiony hol w budynku Wydziału Nawigacyjnego. Fot. Iwetta Krause
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PROJEKTY	I PROGRAMY	DLA	PRACOWNIKÓW	UMG			

INICJATYWY REKTORA DLA UCZELNI

Inicjatywy sportowo-rekreacyjne

Z  inicjatywy Rektora Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni pra-
cownicy uczelni mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć pilates -  
bezpiecznej metody ćwiczeń, polecanej osobom w każdym wie-
ku, niezależnie od kondycji fizycznej. Zajęcia odbywają się w po-
niedziałki oraz środy w godzinach 15.00 – 16.30, w Szkole Pod-
stawowej nr 17, ul. Grabowo 12, Gdynia.

Do dyspozycji pracowników uczelni, jest również pływalnia kry-
ta przy al. Jana Pawła II. W poniedziałki i piątki w godzinach 
16.00 – 16.45 każdy pracownik po wcześniejszej rezerwacji może 
skorzystać z basenu przy Wydziale Nawigacyjnym. 

Rezerwacji można dokonać również dla dziecka w wieku 7-18 lat, 
które będzie znajdowało się pod opieką instruktora nauki pły-
wania - pracownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Gimnastyka dla emerytowanych pracowników UMG

Od	października	2019	roku		prowadzone	są	także	zajęcia	ogól-
norozwojowe „zdrowy kręgosłup” dla emerytowanych pracowni-
ków Uczelni. Zajęcia te zwiększają ruchomość stawów, wzmac-
niają siłę mięśni, redukują ból kręgosłupa, poprawiają funkcje 
krążeniowe i oddechowe, promują prawidłową postawę ciała.
 
Zajęcia odbywają się w  każdą środę w  godzinach 16.30 – 
17.30 w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Grabowo 12, Gdynia.

Nordic walking 

Od	października	2019	roku	prowadzone	są	również	zajęcia	nor-
dic walking dla pracowników, studentów oraz emerytowanych 
pracowników UMG. 

Marsze odbywają się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 
w  każdy czwartek. Zbiórka przy Szkole Podstawowej nr 17,  
ul. Grabowo 12, Gdynia o godz. 15.00. 

Danuta wiśniewska

POżEGNANIE DOC. DR INż. JANA BOHDANOWICZA

DZIEKANA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO W LATACH 

1971-1975 I W ROKU 1981

W  czasie studiów na Politechnice Gdań-
skiej Doc. dr inż. Jan Bohdanowicz brał 
udział w  pracach naukowo-badawczych 
prowadzonych przez prof. dr inż. Henryka 
Markiewicza, które były wykorzystane dla 
celów uzbrojenia i  wyposażenia nowocze-
snych okrętów Marynarki Wojennej. Wy-
konywał także w Katedrze Elektrotechniki 
Morskiej Politechniki Gdańskiej inwenta-
ryzację urządzeń elektrycznych na statkach 
Polskich Linii Oceanicznych.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę 
w  Politechnice Szczecińskiej oraz w  Biu-
rze Konstrukcyjnym Taboru Morskiego 
w  Szczecinie, gdzie został kierownikiem 
zespołu elektrycznego. Następnie praco-
wał w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni im. 
Warskiego w Szczecinie. W 1959 roku roz-
począł pracę w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej jako adiunkt, w której poza obo-
wiązkami dydaktycznymi brał udział m.in. 
w opracowaniu projektu elektrycznego na-
pędu głównego na prototypowym statku 
„Siedlecki”.

Od 1967 roku Doc. dr inż. Jan Bohdano-
wicz pracował jako wykładowca w  Pań-
stwowej Szkole Morskiej (PSM) w  Gdyni 
oraz adiunkt w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 
W  PSM prowadził ćwiczenia laboratoryj-
ne z miernictwa elektrycznego dla słucha-
czy Wydziału Elektrycznego oraz wykłady 
z  elektrotechniki okrętowej dla Wydziału 
Mechanicznego. Od 1969 r. prowadził wy-
kłady z elektrotechniki dla studentów Wy-
działu Nawigacyjnego oraz wykłady z tego 
samego przedmiotu i z podstaw automatyki 

dla studentów Wydziału Mechanicznego. 
Rozpoczął także zajęcia z  teorii regulacji 
dla studiów dziennych i zaocznych na Wy-
dziale Elektrycznym.

Opracował programy tych przedmiotów, 
a  także przewodniki metodyczne dla stu-
diów zaocznych. Wykonywał projekty wy-
posażania i zasilania laboratoriów utworzo-
nych dla w/w przedmiotów.
 
W 1971 roku, gdy został zatrudniony na pe-
łen etat w Wyższej Szkole Morskiej w Gdy-
ni, pełnił także funkcję Dziekana Wydziału 
Elektrycznego.	Rok	później	został	powoła-
ny na kolejną kadencję Dziekana Wydziału 
Elektrycznego, którą to funkcję pełnił do 
1975 roku. Jako Dziekan rozpoczął reor-
ganizację Wydziału poprzez utworzenie 
instytutów: Instytut Elektroenergetyki 
Okrętowej oraz Instytut Automatyki 
i  Radiokomunikacji. Od 1975 roku był 
kierownikiem Zakładu Automatyki Okrę-
towej. W  roku 1981, gdy stanowiska kie-
rownicze uczelni były obsadzane w drodze 
wyborów, został wybrany na Dziekana 
Wydziału Elektrycznego. Po wprowadzeniu 
„stanu wojennego”, wspólnie z pracownika-
mi i studentami, brał udział w strajku pro-
wadzonym przez „Solidarność” WSM, za co 
został usunięty ze stanowiska Dziekana.
Od 1982 r. rozpoczął pracę jako docent 
WSM. Dwie kadencje był komandorem 
Akademickiego Klubu Morskiego przy 
WSM w Gdyni.

Jest autorem trzech skryptów do przedmio-
tu „Zautomatyzowane napędy okrętowe” 
wydanych w  latach 1986-1993. W okresie 

1980-1988 prowadził dwie poważne prace 
naukowo-badawcze na zlecenie Polskiej 
Akademii Nauk – Wydział IV Nauk Tech-
nicznych – Komitet Elektrotechniki, do-
tyczące oddziaływania przekształtników 
tyrystorowych dużej mocy na elektroener-
getyczny system okrętowy.

Pracę dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdy-
ni zakończył w roku 1993.
 
Zmarł w dniu 4 lutego 2020 roku.
W naszej pamięci Doc. dr inż. Jan Bohda-
nowicz pozostanie jako jeden z  twórców 
Wydziału Elektrycznego, wybitny specjali-
sta z zakresu elektroautomatyki okrętowej,  
dobry i prawy człowiek, ceniony nauczyciel 
akademicki, wychowawca wielu pokoleń 
studentów oraz życzliwy Kolega.
Cześć jego pamięci! 

Dr inż. Karol Korcz

w sobotę 8 lutego 2020 roku z głębokim żalem pożegnaliśmy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. spokojnej 
w Gdyni	naszego	Kolegę	i Przyjaciela,	Dziekana	Wydziału	Elektrycznego	w latach	1971-1975	i w roku	1981	–	
Docenta	Jana	Bohdanowicza.
 

z inicjatywy rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pracownicy uczelni mogą korzystać z nieodpłatnych zajęć 
pilates - bezpiecznej metody ćwiczeń, polecanej osobom w każdym wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. 
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Studentom, doktorantom, pracownikom, 
absolwentom oraz partnerom

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
życzę zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz samych sukcesów i szczęścia 
w życiu zawodowym i prywatnym.

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


