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kRoNIkA REkToRSkA
� 18 stycz nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz oraz pro -

rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow -
ski uczest ni czy li w No wo rocz nym Spo tka niu Me tro po -
li tal nym w Mu zeum Emi gra cji w Gdy ni. Na uro czy -
stość przy by li tak że przed sta wi cie le sa mo rzą dów
człon kow skich, przed sta wi cie le na uki, biz ne su, or ga -
ni za cji po za rzą do wych, in sty tu cji kul tu ry i me diów.
Ze bra nych go ści przy wi tał go spo darz spo tka nia pre zy -
dent Gdy ni Woj ciech Szczu rek, a pre zy dent Gdań ska
Pa weł Ada mo wicz pod su mo wał naj waż niej sze przed -
się wzię cia sto wa rzy sze nia w mi nio nym ro ku. No wo -
rocz ne ży cze nia go ściom zło ży li tak że Ma riusz Łu czyk
‒ wi ce wo je wo da po mor ski oraz Mie czy sław Struk ‒
mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go. Do dat ko wą
atrak cją spo tka nia by ła moż li wość zwie dze nia Mu -
zeum Emi gra cji pod opie ką prze wod ni ka, z cze go wie -
lu go ści chęt nie sko rzy sta ło.

� 29 stycz nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się

w Gdań skim Klu bie Biz ne su z wi ce mi ni strem go spo dar -
ki mor skiej i że glu gi śród lą do wej Paw łem Brze zic kim.

� 2 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz go ścił

w mu rach uczel ni przed sta wi cie li war szaw skie go Cen -
trum Tech ni ki Mor skiej w ce lu omó wie nia wspól nych
pro jek tów.

� 4 lu te go
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski przy jął za pro sze nie od fir my Na vi mor In ter na -

tio nal na uro czy sto ści Dnia An go li w Gdań sku, któ re
od by ły się w Cen trum Kon fe ren cyj nym ho te lu
GDAŃSK. W punk cie pro gra mu se mi na ryj ne go „Wy -
stą pie nia człon ków Gdań skie go Klu bu Biz ne su” prof.
dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski, ko or dy na tor pro jek -
tu ANGOLA II, za pre zen to wał udział i wkład Aka de mii
Mor skiej ja ko part ne ra te go pro jek tu.

� 10 lu te go
• Z oka zji 90. rocz ni cy nada nia Gdy ni praw miej skich

Ra da Mia sta Gdy ni wy sto so wa ła za pro sze nie
do władz Aka de mii Mor skiej w Gdy ni na uro czy stą Se -
sję Ra dy Mia sta. Za pro sze nie przy jął pro rek tor ds. na -
uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski, któ ry wziął
udział we wspo mnia nych ob cho dach. Uro czy stość od -
by ła się w Te atrze Mu zycz nym w Gdy ni z udzia łem
licz nych przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych i re -
gio nal nych. W pro gra mie mia ło miej sce nada nie ty tu -
łu Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta, wrę cze nie Me da li
im. Eu ge niu sza Kwiat kow skie go za wy bit ne za słu gi
dla Gdy ni, na gro dy „Czas Gdy ni” za naj lep szą gdyń -
ską in we sty cję w ro ku 2015. Atrak cją ar ty stycz ną był
go ścin ny wy stęp Kry sty ny Proń ko we frag men tach
spek ta klu „Ko lę da Noc ka”.

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

w GALA EVENING PRACODAWCÓW POMORZA – do -
rocz nym spo tka niu po mor skie go śro do wi ska go spo -
dar cze go, biz ne su, przed sta wi cie li naj wyż szych władz
pań stwo wych, sa mo rzą do wych oraz świa ta na uki i kul -
tu ry, przy udzia le za pro szo nych go ści spe cjal nych. 
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Uroczysta sesja w Teatrze Miejskim z okazji 90. urodzin Gdyni, przemawia prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
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� 17 lu te go
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się

w Mi ni ster stwie Go spo dar ki Mor skiej i Że glu gi Śród lą -
do wej z mi ni strem Mar kiem Gró bar czy kiem oraz pod -
se kre ta rzem sta nu Krzysz to fem Ko złow skim.

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

czył w spo tka niu in au gu ru ją cym Gdyń ską Ra dę Tu ry -
stycz ną w Gdy ni.

� 19 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył, w Mi ni -
ster stwie Spraw Za gra nicz nych, w spo tka niu in for ma -
cyj nym przed wy jaz dem de le ga cji biz ne so wej do Se -
ne ga lu i Wy brze ża Ko ści Sło nio wej.

� 22 lu te go
• W Urzę dzie Mor skim w Gdy ni od by ło się wy jaz do we

po sie dze nie sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki Mor skiej
i Że glu gi Śród lą do wej w ce lu omó wie nia m.in. ak tu -
al nej sy tu acji w bran ży stocz nio wej i por to wej. Aka de -
mię Mor ską w Gdy ni re pre zen to wał pro rek tor ds. na -
uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski. Udział
w spo tka niu wzię li mi ni ster go spo dar ki mor skiej i że -
glu gi śród lą do wej Ma rek Gró bar czyk, wi ce szef re sor tu
Pa weł Brze zic ki i po słan ka Do ro ta Ar ci szew ska -Mie -
lew czyk – prze wod ni czą ca ko mi sji, któ ra pro wa dzi ła
wy jaz do wą se sję. Za sto łem pre zy dial nym za siadł
m.in. Ka zi mierz Smo liń ski – se kre tarz sta nu w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.

� 25 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w ob ra -
dach sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki Mor skiej i Że glu gi
Śród lą do wej, któ re od by ły się w War sza wie.

� 26 lu te go
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w War sza -

wie w spo tka niu in for ma cyj nym do ty czą cym re gat
The Tall Ships’ Ra ces 2017, zor ga ni zo wa nych przez
pre zy den ta Szcze ci na – bo wiem Szcze cin bę dzie ostat -
nim por tem gosz czą cym re ga to wą ar ma dę w 2017 r.

� 16 mar ca 
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, wziął udział w spo tka niu
w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

� 17–19 mar ca
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Kon fe ren -
cji Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz nych (KRPUT),
or ga ni zo wa nej przez Po li tech ni kę Ślą ską.

� 19 mar ca
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, na gdań skiej kon fe ren -

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki,
prof. nadzw. AMG, na konferencji „Bezpieczeństwo żeglarzy 

na morzu”

Pierwsze spotkanie Gdyńskiej Rady Turystycznej
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cji „Bez pie czeń stwo że gla rzy na mo rzu”, przed sta wił
pre zen ta cję nt. „Jacht wi dzia ny z most ka stat ku han -
dlo we go”. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał Po mor ski Zwią -
zek Że glar ski wspól nie z Ko mi sją Że glar stwa Mor skie -
go Pol skie go Związ ku Że glar skie go, w Na ro do wym
Mu zeum Mor skim w Gdań sku.

� 31 mar ca
• Od by ły się wy bo ry rek to ra AMG. Zo stał nim prof. dr

hab. inż. Ja nusz Za ręb ski. Wię cej na str. 7-11.
� 7 kwiet nia
• Od by ły się wy bo ry pro rek to rów AMG. Pro rek to rem

ds. na uki zo stał dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI,
prof. nadzw. AMG, pro rek to rem ds. kształ ce nia – dr
hab. inż. MIROSŁAW CZECHOWSKI, prof. nadzw.
AMG, pro rek to rem ds. mor skich – dr hab. inż. kpt. ż.
w. HENRYK ŚNIEGOCKI, prof. nadzw. AMG.

� 13 kwiet nia
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w kon kur sie
ku li nar nym „Zna ni i lu bia ni go tu ją z ucznia mi”, or ga -
ni zo wa nym przez Ze spól Szkól Ga stro no micz nych
w Gdy ni.

� 14 kwiet nia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski przy jął za pro sze nie od rek to ra Uni wer sy te tu
Gdań skie go i rek to ra Gdań skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go na uro czy stość otwar cia no we go bu dyn ku
In sty tu tu Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu Gdań skie go.

� 15 kwiet nia
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, w Dniu Otwar tym AMG
pro wa dził pre zen ta cję pt. „Zo stań stu den tem AMG”

�

Dzień Otwarty AMG - z lewej prorektor ds. kształcenia 
dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG

Nowo wybrane władze uczelni; od lewej: prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG, 
rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG 

i prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG
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dla uczniów szkól po nad gim na zjal nych z Gdy ni,
Gdań ska, Lę bor ka, Choj nic i El blą ga.

� 21 kwiet nia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski uczest ni czył w po sie dze niu Ra dy Rek to rów
Wo je wódz twa Po mor skie go. Spo tka nie mia ło miej sce
w gma chu Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Pel -
pli nie. Go ściem ho no ro wym był prof. dr hab. inż. Ro -
mu ald Cwi le wicz – b. prze wod ni czą cy Ra dy, któ ry,
wraz z mał żon ką, rów nież wziął udział w ob ra dach.

• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk
Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Zwy czaj -
nym Wal nym Zgro ma dze niu Związ ku Ar ma to rów Pol -
skich w Szcze ci nie.

� 21–23 kwiet nia
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Kon fe ren -
cji Pro rek to rów ds. Kształ ce nia i Stu denc kich Pol skich
Uczel ni Tech nicz nych na Za chod nio po mor skim Uni -
wer sy te cie Tech no lo gicz nym w Szcze ci nie.

� 26 kwiet nia
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, wziął udział w uro czy sto -
ści za koń cze nia ro ku szkol ne go w II Li ceum Ogól no -
kształ cą cym w Ru mi. Pod czas uro czy sto ści roz dał cer -
ty fi ka ty uczniom klas ma tu ral nych, któ rzy uczęsz cza li
na za ję cia pro wa dzo ne przez pra cow ni ków AMG.

� 8–13 ma ja
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w ko lej nym, XIII już, Mię dzy na ro do wym Se mi na -
rium Stu denc kim „Ma na ging Cul tu ral Di ver si ty in Eu -

ro pe”. or ga ni zo wa nym przez Aka de mię Mor ską
w Gdy ni i Hoch schu le Bre mer ha ven. Ze stro ny AMG
or ga ni za to rem był (jak za wsze) dr Ro man Za broc ki,
wy dzia ło wy ko or dy na tor Pro gra mu Era smus. Dru ga
część kon fe ren cji od by ła się w Bre mer ha ven
w dniach 22-28 ma ja.

� 27–29 ma ja
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był z wi zy -

tą w Hoch schu le Bre mer ha ven ‒ uczel ni, z któ rą łą czą
Aka de mię Mor ską w Gdy ni po nad 30-let nia przy jaźń
i współ pra ca. Spo tkał się z rek to rem prof. Pe te rem

Uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium, pośrodku goście z Hochschule Bremerhaven prof. Peter Ritzenhoff 
oraz prorektor prof. Gerhard Feldmeier

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski 
w II LO w Rumi

�
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�
Rit zen hof fem oraz pro rek to rem prof. Ger har dem
Feld me ie rem w ce lu omó wie nia dal szej współ pra cy
mię dzy uczel nia mi.

� 2–4 czerw ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był uczest -

ni kiem Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol -
skich w War sza wie.

� 8–10 czerw ca
• Za pro sze nie do Ra dy Na uko wej 4. Mię dzy na ro do we -

go Kon gre su Mor skie go, od by wa ją ce go się w Szcze ci -
nie, przy ję li rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję -

drze jo wicz oraz pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż.
kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG.
W skła dzie Ra dy Eks per tów Kon gre su był prof. dr
hab. An drzej Grze la kow ski. W pra cach ko mi te tu or ga -
ni za cyj ne go Kon gre su Mor skie go Mło dych Aka de mię
Mor ską w Gdy ni re pre zen to wa li człon ko wie Ko ła Na -
uko we go „Wat chers”, dzia ła ją ce go na Wy dzia le Na -
wi ga cyj nym – Agniesz ka Lu be ra i Ma te usz Lesz niew -
ski, któ rzy wy stą pi li z re fe ra tem „Moż li wo ści prak tyk
na stat kach dla stu den tów uczel ni mor skich”. Ob ra dy
Kon gre su pro wa dzo no w pię ciu blo kach pro ble mo -
wych: stocz nie, że glu ga i por ty; współ pra ca mię dzy -
na ro do wa; ry bac two i eko lo gia; pra wo, fi nan se i bez -
pie czeń stwo oraz ener ge ty ka i gór nic two mor skie.
Uro czy ste pod su mo wa nie 4. Mię dzy na ro do we go
Kon gre su Mor skie go od by ło się na po kła dzie „Da ru
Mło dzie ży”, cu mu ją ce go w Szcze ci nie przy Wa łach
Chro bre go.

� 10–12 czerw ca
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w Mię dzy -
na ro do wym Kon gre sie Mor skim w Szcze ci nie ja ko
czło nek Ra dy Na uko wej Kon gre su.

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

czył w po sie dze niu Ra dy Rek to rów Wo je wódz twa Po -
mor skie go, któ rą two rzy trzy na ście uczel ni wo je wódz -
twa po mor skie go, w tym rów nież Wyż sze Se mi na rium
Du chow ne w Pel pli nie.

Polsko-niemieckie seminarium. Od lewej: rektor Hochschule Bremerhaven prof. Peter Ritzenhoff, rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz, prorektor HB prof. Gerhard Feldmeier, prorektor ds. nauki AMG prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, 

prof. Hans Rummel
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Prof. Ja nusz Za ręb ski jest spe cja li stą w dys cy pli nie na -
uko wej elek tro ni ka, zwią za nym z Aka de mią Mor ską
w Gdy ni od po nad 30 lat. 

Sto pień na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych uzy skał
w 1987 ro ku uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki Gdań skiej, a w 1997 ro ku Ra da Na uko wa In sty -
tu tu Tech no lo gii Elek tro no wej w War sza wie nada ła mu
sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go, rów nież
w dys cy pli nie elek tro ni ka. W 2008 ro ku uzy skał ty tuł
pro fe so ra na uk tech nicz nych.

Po ukoń cze niu stu diów pod jął pra cę w In sty tu cie Ra -
dio ko mu ni ka cji Mor skiej Wyż szej Szko ły Mor skiej
w Gdy ni na sta no wi sku asy sten ta, a od 2008 ro ku jest
za trud nio ny ja ko pro fe sor zwy czaj ny AMG. W la -
tach 1997-2005 był kie row ni kiem Ka te dry Ra dio elek -
tro ni ki Mor skiej, od 2005 ro ku jest kie row ni kiem Ka te -
dry Elek tro ni ki Mor skiej, a od 2012 ro ku – dzie ka nem
Wy dzia łu Elek trycz ne go.

Je go za in te re so wa nia na uko we do ty czą mo de lo wa nia,
ana li zy i po mia rów właściwości przy rzą dów pół prze -
wod ni ko wych i ukła dów elek tro nicz nych ze szcze gól nym
uwzględ nie niem zja wisk ter micz nych. Jest au to rem lub
współ au to rem po nad 450 pu bli ka cji, w tym kil ku dzie -
się ciu prac w cza so pi smach z li sty JCR, dwóch mo no gra -
fii na uko wych oraz dzie wię ciu pa ten tów. Wy pro mo wał
czte rech dok to rów, a obec nie opie ku je się trze ma słu -
cha cza mi stu diów dok to ranc kich. Kie ro wał re ali za cją
pro jek tów ba daw czych KBN, MNiSW i NCN. Był re cen -
zen tem łącz nie w 15 prze wo dach dok tor skich, ha bi li ta -
cyj nych oraz po stę po wa niach o nada nie ty tu łu pro fe so -
ra, a tak że wie lu ksią żek, skryp tów i ar ty ku łów na uko -
wych. Jest człon kiem ko mi te tów na uko wych cza so pism
oraz kon fe ren cji kra jo wych i mię dzy na ro do wych.

W uzna niu ory gi nal nych osią gnięć na uko wych zo stał
wy róż nio ny po nad 20-krot nie Na gro dą Rek to ra oraz
dwu krot nie otrzy mał Na gro dę Mi ni stra. Zo stał tak że od -
zna czo ny Srebr nym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej oraz Od zna ką Za słu żo ny Pra cow nik
Mo rza. Jest człon kiem (z wy bo ru) Ko mi te tu Elek tro ni ki
i Te le ko mu ni ka cji PAN oraz IEEE (Se nior Mem ber). Re -
pre zen to wał AMG w ze spo le eks per tów przy Mar szał ku
Wo je wódz twa Po mor skie go, roz pa tru ją cym wnio ski
dok to ran tów o sty pen dia w ra mach pro gra mu In no-Dok -
to rant.

W cza sie trwa nia je go ka den cji dzie kań skiej (2012-
2016) Wy dział Elek trycz ny uzy skał upraw nie nia

do nada wa nia stop nia dok to ra na uk tech nicz nych
w dys cy pli nie elek tro ni ka. Z je go ini cja ty wy zo sta ły uru -
cho mio ne stu dia dok to ranc kie w dwóch dys cy pli nach
na uko wych: elek tro ni ka i elek tro tech ni ka. Przy go to wa -
ny i zło żo ny zo stał wnio sek o pra wa ha bi li to wa nia
w dys cy pli nie elek tro ni ka, prze pro wa dzo no pierw sze
w AMG po stę po wa nia o nada nie ty tu łu pro fe so ra,
pierw sze ko lo kwium ha bi li ta cyj ne, pierw szą pro ce du rę
nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa. Uru cho mio no 11
no wych la bo ra to riów w ra mach pro jek tu RIDAM oraz
uzy ska no cer ty fi kat uzna nia w za kre sie kształ ce nia elek -
tro au to ma ty ków okrę to wych oraz ra dio elek troników
zgod ne go z kon wen cją STCW.

Profesor Janusz Zarębski rektorem
Akademii morskiej w Gdyni 

kolegium Elektorów Akademii morskiej w Gdyni, złożone z pracowników, doktorantów 
i studentów uczelni (łącznie 60 osób), wybrało 31 marca 2016 roku prof. dr. hab. inż. JANuSZA

ZARĘBSkIEGo rektorem na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
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W pro gra mie wy bor czym za ry so wał Pan Profesor  
trzy gru py te ma tów: wi zję roz wo ju Aka de mii mor -
skiej, part ner skie za rzą dza nie uczel nią oraz pro ble -
my spo łecz no ści aka de mic kiej. Za cznij my od te ma -
tu pierw sze go.

Przede wszyst kim za le ży mi na ugrun to wa niu po zy cji
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni ja ko czo ło we go ośrod ka
kształ ce nia mor skie go i to w wy mia rze glo bal nym. Cho -
dzi o ta kie dzia ła nia, któ re nie tyl ko ma ją pod nieść wy -
so ką ran gę uczel ni, ale tak że utrzy mać ją na tym wy so -
kim po zio mie. 

Czy AmG bę dzie uni wer sy te tem? Wie le uczel ni po -
dą ża w tym kie run ku, bo we dług usta wy o szkol nic -
twie wyż szym aka de mie i po li tech ni ki sto ją ni żej
w hie rar chii. 

Bę dzie my za bie gać o zmia nę na zwy na szej uczel ni
tak, aby za wie ra ła sło wo: uni wer sy tet lub po li tech ni -
ka. By speł nić wy mo gi for mal ne, nie zbęd ne jest po -
sia da nie upraw nień do nada wa nia stop nia dok to ra
w sze ściu dys cy pli nach na uko wych. Ak tu al nie ma my
pięć ta kich upraw nień (dwa Wy dział Elek trycz ny,
po jed nym po zo sta łe trzy wy dzia ły), a Wy dział Na wi -
ga cyj ny zło żył wnio sek o przy zna nie ko lej ne go
upraw nie nia. Na zwa uczel ni jesz cze nie jest prze są -
dzo na, mo że bę dzie to Uni wer sy tet (lub Po li tech ni ka)
Mor ski al bo Bał tyc ki. Wy da je się, że „bał tyc kość” za -
wie ra w so bie szer szą for mu łę, a przy oka zji jest przy -
miot ni kiem od miej sco wym i okre śla geo gra ficz ne po -
ło że nie na szej uczel ni.

ko lej ny punkt wi zji roz wo ju?

To po pra wie nie po zy cji na uko wej uczel ni po przez uzy -
ska nie peł nych upraw nień aka de mic kich (pra wa ha bi li -
to wa nia) dla wszyst kich wy dzia łów. Do tej poru upraw -
nie nia uzyskały dwa wy dzia ły: Wy dział Elek trycz ny oraz
Wy dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa, a Wy -
dział Na wi ga cyj ny cze ka na roz pa trze nie wnio sku w tej
spra wie. Po zwo li to również po zo sta łym wy dzia łom
na pro ce do wa nie wnio sków o ty tuł na uko wy lub sto -
pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go. Po nad to, ma jąc
ta kie upraw nie nia, moż na uru cha miać no we kie run ki
stu diów bez zwra ca nia się z proś bą o wy ra że nie zgo dy
do mi ni ster stwa – wy star czą bo wiem od po wied nie
uchwa ły Ra dy Wy dzia łu i Se na tu. Wy dział Elek trycz ny
uru cho mi w no wym ro ku aka de mic kim mię dzy uczel nia -
ny kie ru nek stu diów – tech no lo gie ko smicz ne i sa te li tar -

ne o spe cjal no ści mor skie sys te my sa te li tar ne i ko smicz -
ne.

ko lej ny punkt pro gra mu to stu dia dok to ranc kie.

Tak, bę dę za bie gał o uru cho mie nie na wszyst kich wy -
dzia łach stu diów dok to ranc kich wów czas, gdy wy dzia ły
te uzy ska ją peł ne upraw nie nia aka de mic kie. Po mo że to,
np. dok to rom ha bi li to wa nym, zna leźć po ten cjal nych
dok to ran tów i speł nić usta wo we wa run ki dla uzy ska nia
ty tu łu na uko we go.

Na czym po le gać ma po pra wa wi ze run ku ze wnętrz -
ne go naszej uczelni?

To przede wszyst kim bu do wa no we go, no wo cze sne go
do mu stu denc kie go, po sta wie nie no wej ha li spor to wej,
bu do wa bo iska spor to we go, od no wie nie ele wa cji oraz
we wnętrz nej in fra struk tu ry dro go wej, a tak że dal szy
roz wój ba zy la bo ra to ryj nej. Po pra wa wi ze run ku to tak -
że no wo cze sna stro na in ter ne to wa pre zen tu ją ca m.in.
ofer tę edu ka cyj ną, na uko wą i eks perc ką Aka de mii.

Czy i jak chce Pan Profesor roz wi jać współ pra cę
z biz ne sem?

Chce my za cie śniać i po sze rzać współ pra cę uczel ni z ar -
ma to ra mi i przed się bior stwa mi lą do wy mi. Bę dzie my
dbać o to, aby uczest ni czyć w pro jek tach w ra mach In -
te li gent nych Spe cja li za cji Po mo rza, apli ko wać o środ ki
na pro jek ty ba daw cze, a tak że za pra szać i za chę cać
przed sta wi cie li firm do rad kon sul ta cyj nych i do or ga ni -
zo wa nia w AMG se mi na riów, aby śle dzić kie run ki roz -
wo ju biz ne su i po dą żać za nim pro gra mo wo, a tak że za -
pew niać stu den tom prak ty ki. Po nad to bę dzie my przy -
go to wy wać pro jek ty ba daw cze, eks per ty zy i wdro że nia.

Za le ży mi na do brej współ pra cy z wła dza mi mia sta
i wo je wódz twa oraz z uczel nia mi, zwłasz cza mor ski -
mi – na za sa dzie przy jaź ni i do brej kon ku ren cji. Ak tyw -
nie bę dę też uczest ni czył w Kon fe ren cji Rek to rów Pol -
skich Uczel ni Tech nicz nych (KRPUT), Kon fe ren cji Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) i Ra dzie Rek -
to rów Wo je wódz twa Po mor skie go (RRWP).

Na ser cu le ży mi też lep sze wy ko rzy sta nie stat ków
szkol nych, dla te go pla nu ję pod ję cie pró by prze dłu że nia
se zo nu że glu go we go oraz opty ma li za cję kosz tów eks -
plo ata cji, zwłasz cza stat ku „Ho ry zont II”. Waż na jest też
dal sza mo der ni za cja po miesz czeń „Da ru Mło dzie ży”,
do po sa że nie w sprzęt ba daw czy i sprzęt nie zbęd ny
do re ali za cji prak tyk mor skich. 

Wizja rozwoju Akademii
Z rektorem-elektem prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim rozmawia małgorzata Sokołowska



Na czym ma po le gać part ner skie za rzą dza nie?

Ma się opie rać na pię ciu fi la rach:
– Na bu do wa niu ta kiej wspól no ty aka de mic kiej, w któ -

rej każ dy znajduje swo je waż ne miej sce, dba o do bro
oso bi ste i do bro uczel ni, a in nych człon ków spo łecz -
no ści trak tu je jak part ne rów. Cho dzi o pro mo wa nie
prze ja wów życz li wych re la cji mię dzy ludz kich. Wi dzę
za sad ność przy wró ce nia ob cho dów Świę ta Szko ły 17
czerw ca ja ko wspól ne go pik ni ku pra cow ni ków oraz
ich ro dzin, po łą czo ne go np. z fe sty nem spor to wym.

– Na słu żeb nej ro li ad mi ni stra cji, któ rej za da niem ma
być uła twia nie ży cia na uczy cie lom aka de mic kim i stu -
den tom. Oni nie mu szą znać szcze gó łów róż nych pro -
ce dur ad mi ni stra cyj nych i śle dzić zmian re gu la cji
praw nych. Pra cow ni cy ad mi ni stra cji po win ni uczęsz -
czać na róż ne szko le nia – bo to przy no si wy mier ne ko -
rzy ści.

– Na upo wszech nie niu wie dzy o źró dłach fi nan so wa nia
Aka de mii oraz ba dań na uko wych. Ilość środ ków fi -
nan so wych za le ży prze cież od te go, jak my pra cu je -
my.

– Wy dzia łom chcę prze ka zać część kom pe ten cji rek to ra,
zwłasz cza w za kre sie po li ty ki fi nan so wej.

– Bę dę też or ga ni zo wał bez po śred nie spo tka nia z gru -
pa mi pra cow ni ków (pro fe so ro wie, ad iunk ci, asy sten -
ci), bo każ da gru pa ma in ne pro ble my, a tak że
z przed sta wi cie la mi stu den tów oraz dok to ran tów.

Trze cia gru pa te ma tów do ty czy spo łecz no ści aka -
de mic kiej…

Chciał bym tak kształ to wać po li ty kę ka dro wą i pła co wą,
aby sprzy ja ła roz wo jo wi na uko we mu i za chę ca ła
do uzy ski wa nia stop ni i ty tu łów na uko wych. Na przy -
kład za na uko wym awan sem ma iść szyb szy niż do tej
po ry awans fi nan so wy. Na po cząt ku ka den cji chciał bym
usta lić sta bil ne, nie zmien ne za sa dy pre mio wa nia. Sys -
tem za chęt po wi nien spo wo do wać wzrost licz by pro jek -
tów ba daw czo -roz wo jo wych. Wpro wa dzę też pre mie
dla pra cow ni ków dy dak tycz nych, wy łą czo nych do tych -
czas z tej for my na gra dza nia.

Ko lej ne wy zwa nie to wzrost licz by na uczy cie li aka de -
mic kich. Tyl ko oni bra ni są pod uwa gę przy przy zna wa -
niu upraw nień na uko wych i upraw nień w za kre sie
kształ ce nia. Bę dę też sta rał się zwięk szyć licz bę pro fe so -
rów za gra nicz nych, „wy ce nia nych” bar dzo wy so ko
w mi ni ste rial nym al go ryt mie fi nan so wa nia.

Cze go mo gą od no we go rek to ra ocze ki wać pra cow -
ni cy?

Sta bi li za cji wa run ków za trud nie nia (my ślę o war to ścio -
wych na uczy cie lach aka de mic kich, w szcze gól no ści po sia -
da ją cych dy plo my mor skie) oraz sta bi li za cji kry te riów
oce ny okre so wej – sprzy ja ją cych po czu ciu bez piecz ne go
za trud nia nia na uczy cie li aka de mic kich (ideę obo wią zu ją -
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ce go obec nie li be ral ne go sys te mu oce nia nia za pro po no -
wa łem ja ko dzie kan WE w ubie głym ro ku). Pla nu ję pod -
wyż sze nie sta wek za za ję cia dy dak tycz ne w week en dy. 

Pla nu ję tak że utwo rze nie fun du szu wspie ra ją ce go kosz -
ty pu bli ka cji w cza so pi smach z li sty JCR, a dok to rom ha -
bi li to wa nym de kla ru ję po moc w speł nie niu usta wo wych
wa run ków do uzy ska nia ty tu łu na uko we go. Chcę też
wpro wa dzić ulgi w ob cią że niu dy dak tycz nym dla osób
wy róż nia ją cych się w za kre sie ak tyw no ści na uko wej.

A co z pro ble mem ro ta cji asy sten tów i ad iunk tów?

Moż li we są dwa wa rian ty roz wią za nia te go pro ble mu.
Wa riant pierw szy to wa riant po pu li stycz ny (nie roz wo jo -
wy), po le ga ją cy na li cze niu cza su za trud nie nia od 2013
roku, co spowodowałoby jedynie odroczenie problemu
do 2021 roku. Wariant ten wymagałby zmia ny sta tu tu
AMG. Rek tor i dzie ka ni by li by wpraw dzie uwol nie ni
od pro ble mu ro ta cji, ale dys kry mi no wa ni by li by mło dzi
pra cow ni cy, „ka ra ni” za szyb kie awan so wa nie. Mo gło -
by to skut ko wać wol niej szym roz wo jem ka dry, a na wet
utra tą w przyszłości upraw nień na uko wych lub dy dak -
tycz nych wy dzia łów.

Wa riant dru gi – pro ro zwo jo wy, za kła da kil ka ście żek
roz wo ju:
– Ad iunk ci le gi ty mu ją cy się od po wied nim do rob kiem

na uko wym mo gli by zo stać za trud nie ni na eta cie star -
sze go wy kła dow cy na czas okre ślo ny (do 33 mie się -
cy), z pen sum 240 go dzin. In ni ad iunk ci, ak tyw ni na -
uko wo mo gli by przejść na etat asy sten ta z pen sją nie -
znacz nie niż szą od pen sji ad iunk ta. 

– Ad iunk ci nie zbęd ni do re ali za cji pro ce su dy dak tycz ne -
go a nie po sia da ją cy od po wied nie go do rob ku na uko -

we go, mo gli by być za trud nie ni na sta no wi sku star sze -
go wy kła do wy na czas nie okre ślo ny, z pen sum 360
go dzin. 

Na le ży pod kre ślić, że re ali za cja wa rian tu pro ro zwo jo -
we go nie wy ma ga zmia ny sta tu tu AMG.

I tak do szli śmy do stu den tów oraz dok to ran tów.
de kla ru je Pan Profesor tro skę o ja kość kształ ce nia.

Ist nie je my dla stu den tów i dzię ki stu den tom, dla te go
o ich do bro mu si my trosz czyć się szcze gól nie. Waż ne
jest, by wzro sła licz ba stu den tów na wyż szych la tach,
szcze gól nie na ma gi ster skich stu diach uzu peł nia ją cych.
Do pro wa dzić do te go po wi nien wzrost spraw no ści na -
ucza nia, do bra opi nia o na uczy cie lach aka de mic kich
(kom pe tent nych i życz li wych) prze ka zy wa na przez stu -
den tów swo im młod szym ko le gom oraz przyj mo wa nie
na stu dia naj lep szych kan dy da tów. W świat mu si pójść
tak że do bra opi nia o na szej uczel ni ja ko wio dą cym
ośrod ku na uko wym i dy dak tycz nym. Wa run kiem zre ali -
zo wa nia te go wy zwa nia jest przede wszyst kim dy na -
micz ny roz wój wła snej ka dry na uko wej. Bar dzo waż na
jest moż li wość uzy ska nia do dat ko wych dy plo mów mor -
skich w in nych spe cjal no ściach po ukoń cze niu stu diów
ma gi ster skich, np. elek tro nik mo że szyb ko uzy skać dy -
plom elek tro au to ma ty ka okrę to we go, a elek tryk – dy -
plom oficera me cha ni ka wach to we go.

Bio rę pod uwa gę przy wró ce nie moż li wo ści za trud nia -
nia stu den tów ostat nie go ro ku stu diów dru gie go stop -
nia ja ko stu den tów -sta ży stów. Po skoń cze niu stu diów
ta ki ab sol went mógł by zo stać asy sten tem lub dok to ran -
tem, a je go opie kun na uko wy – pro mo to rem przy szłej
pra cy dok tor skiej.
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Kur sy spe cja li stycz ne dla stu den tów, pro wa dzo ne
w na szej uczel ni, po win ny być re ali zo wa ne po kosz tach
wła snych, gdyż nie po win ni śmy ob cią żać fi nan so wo na -
szych stu den tów. Bę dzie my wspie rać wy bit nych stu den -
tów i dok to ran tów, sta ra jąc się dla nich m.in. o sty pen dia
mi ni stra lub sty pen dia mar szał ka oraz do fi nan so wy wać
kon fe ren cje dla dok to ran tów na ta kich sa mych za sa dach,
ja kie obo wią zu ją dla pra cow ni ków. De kla ru ję wspar cie
eks perc kie dla Par la men tu Stu den tów AMG przy oce nie
działalności kół na uko wych oraz jego ini cja tyw na rzecz
działalności spo łecz no ści stu denc kiej. Prze wod ni czą cy PS
AMG bę dzie człon kiem ko le gium rek tor skie go. Po trzeb ny
jest też etat ad mi ni stra cyj ny na po trze by ob słu gi sys te mu
sty pen dial ne go oraz za pew nie nie po mo cy przy znaj do -
wa niu miejsc na prak ty kach mor skich. 

Zor ga ni zo wał Pan Profesor w ubie głym ro ku III Fe -
styn Spor to wy o Pu char dzie ka na Wy dzia łu Elek -
trycz ne go. Bę dzie czwar ty?

W tym ro ku, 24 ma ja, zor ga ni zu ję czwar ty, ostat ni już,
Fe styn Spor to wy o Pu char Dzie ka na. Od przy szłe go ro -
ku sta nie się on Fe sty nem Spor to wym o Pu char Rek to -
ra. Jest to spraw dzo na już for mu ła pik ni ku spor to we go,
łą czą ce go ry wa li za cję spor to wą pra cow ni ków i stu den -
tów ze wspól nym bie sia do wa niem przy gril lu. Bę dę
rów nież wspie rał wszel kie for my ak tyw no ści fi zycz nej,
w tym tak że nie od płat ne za ję cia spor to we pro wa dzo ne
przez pro fe sjo na li stów.

Tak że lek cje tań ca?

Tak, je śli tyl ko bę dą chęt ni…
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� Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. IRENEuSZ
CZARNoWSkI, prof. nadzw. AmG.

Ab sol went Wy dzia łu Elek trycz ne go Wyż szej Szko ły Mor -
skiej w Gdy ni z 1997 ro ku, za trud nio ny w Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni od 1998 ro ku, obec nie na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze Sys te mów In for -
ma cyj nych, WPiT. 
dzia łal ność na uko wa 
Sto pień na uko wy dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne go
w dys cy pli nie in for ma ty ka uzy skał od po wied nio w ro -
ku 2004 i 2012, au tor lub współ au tor po nad 100 prac
na uko wych, w tym 15 w cza so pi smach in dek so wa nych
w JCR, jed ne go pod ręcz ni ka, trzech prac mo no gra ficz -
nych oraz kil ku na stu in nych pu bli ka cji (da ne bi blio me -
trycz ne: in deks Hirs cha = 9, licz ba cy to wań = 120).
Opie kun na uko wy trzech dok to ran tów, re cen zent
w dwóch prze wo dach ha bi li ta cyj nych i trzech prze wo -

dach dok tor skich, kie row nik lub wy ko naw ca w sze ściu
pro jek tach ba daw czych (w tym w pro jek cie ba daw czym
UE), re cen zent kil ku na stu ar ty ku łów w cza so pi smach
na uko wych in dek so wa nych w JCR.
dzia łal ność or ga ni za cyj na
Czło nek Se na tu AMG (2012-2016), Ko mi sji ds. Na uki
i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej AMG (2012-2016), Ko -
mi sji Sta tu to wej AMG (2012-2016), opie kun Ko ła Na -
uko we go e -Biz ne su.

Działalność w samorządzie terytorialnym: prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Fi nan sów i Roz wo ju Go spo dar cze go (w sa -
mo rzą dzie gmin nym) od 2014 r.

� Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. mIRoSŁAW
CZECHoWSkI, prof. nadzw. AmG

Ab sol went Wy dzia łu Me cha nicz no -Tech no lo gicz ne go
Po li tech ni ki Gdań skiej z 1980 r., za trud nio ny w Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni od 1981 ro ku, obec nie na sta no -
wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze Ma te ria -
łów Okrę to wych i Tech no lo gii Re mon tów (Wy dział Me -
cha nicz ny).
Peł nio ne funk cje:
Pro rek tor ds. kształ ce nia w AMG (2012-2016), czło nek
Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów, Ko mi sji Pro mo cji, Ko -
mi sji ds. Na gród Rek to ra dla na uczy cie li aka de mic kich
oraz Uczel nia nej Ko mi sji Sty pen dial nej (2012-2016),
pro dzie kan ds. dy dak tycz nych na Wy dzia le Me cha nicz -
nym (2005-2012), kie row nik Ka te dry Ma te ria łów Okrę -
to wych i Tech no lo gii Re mon tów AMG (1999-2003),
ko or dy na tor wy dzia ło wy pro gra mu ERASMUS oraz ko -
or dy na tor wy dzia ło wy ds. KRK, peł no moc nik rek to ra
ds. Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią, prze wod ni czą cy Se -
nac kiej Ko mi sji Kształ ce nia, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Oce nia ją cej Aka de mii, czło nek Wy dzia ło wej Ko mi sji Re -
kru ta cyj nej, rzecz nik dys cy pli nar ny ds. stu den tów, au -
dy tor we wnętrz ny Sys te mu Ja ko ści.
osią gnię cia na uko we i dy dak tycz ne
Au tor lub współ au tor oko ło 90 pu bli ka cji na uko wych,
kie row nik pro jek tu ba daw cze go KBN (2002-2004),
pro mo tor i re cen zent ok. 100 prac in ży nier skich i ma gi -
ster skich, au tor dwóch skryp tów AMG. Opra co wał licz -
ne sta no wi ska la bo ra to ryj ne i ba daw cze.
Peł niąc funk cję pro rek to ra ds. kształ ce nia w ka den -
cji 2012-2016, za pro po no wał no we wzo ry (obec nie
obo wią zu ją ce) Kart Przed mio tu, do sto so wał re gu la min

Prorektorzy AmG 
W KADENCJI 2016–2020

Prorektor ds. nauki – dr hab. inż. IRENEuSZ CZARNoWSkI, prof. nadzw. AmG
Prorektor ds. kształcenia – dr hab.  inż. mIRoSŁAW CZECHoWSkI, prof. nadzw. AmG

Prorektor ds. morskich – dr hab. inż. kpt. ż. w. HENRYk ŚNIEGoCkI, prof. nadzw. AmG

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 
prof. nadzw. AMG



stu diów do obo wią zu ją cych re gu la cji praw nych, zno we -
li zo wał re gu la min po dej mo wa nia stu diów przez cu dzo -
ziem ców, opra co wał i wdro żył no we wzo ry uczel nia -
nych dy plo mów ukoń cze nia stu diów I, II i III stop nia
oraz stu diów po dy plo mo wych, opra co wał za sa dy po -
bie ra nia opłat za usłu gi edu ka cyj ne, nad zo ro wał dzia ła -
nia pro mu ją ce AMG, opra co wa nie in for ma to ra o AMG
w ję zy ku an giel skim oraz współ pra cę ze szko ła mi po -
nad gim na zjal ny mi.

� Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w.
Hen ryk ŚNIEGoCkI, prof. nadzw. AmG

Ab sol went Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Wyż szej Szko ły
Mor skiej w Gdy ni z 1977 ro ku, od te go sa me go ro ku
zwią za ny z AMG. Ha bi li ta cja w dys cy pli nie trans -
port – 2015 r. Obec nie na sta no wi sku pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go w Ka te drze Na wi ga cji (Wy dział Na wi ga cyj -
ny). Prze szedł wszyst kie szcze ble mor skiej ka rie -
ry na stat kach szko le nio wych – od in struk to ra i ofi ce ra
„Da ru Po mo rza”, stat ków „Ho ry zont”, „Ze nit”, „Ho ry -
zont II”, po przez funk cje ofi cer skie po sta no wi sko  ko -
men dan ta ża glow ca szko le nio we go „Dar Mło dzie ży”.
Pra co wał tak że na stat kach ar ma to rów kra jo wych (PLO,
PŻM, WSM/AMG) i za gra nicz nych, na sta no wi skach
od asy sten ta do ka pi ta na włącz nie. Wie lo krot nie do wo -
dził „Da rem Mło dzie ży”.
Peł nio ne funk cje 
Pro rek tor ds. mor skich (ka den cje: 2002-2008, 2012-
2016), pro dzie kan ds. mor skich na Wy dzia le Na wi ga -

cyj nym (ka den cje: 1996-2002, 2008-2012), czło nek
Se na tu Aka de mii Mor skiej w Gdy ni (od 2002 ro ku),
prze wod ni czą cy Se nac kiej Ko mi sji Mor skiej, pre zes Za -
rzą du Stu dium Do sko na le nia Kadr Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Od 2014 – czło nek Cen tral nej Mor skiej Ko mi -
sji Eg za mi na cyj nej przy Mi ni ster stwie Go spo dar ki Mor -
skiej i Że glu gi Śród lą do wej, od 2013 – czło nek Sek cji
Ste ro wa nia Ru chem w Trans por cie Ko mi te tu Trans por tu
Pol skiej Aka de mii Na uk, czło nek Ra dy Tech nicz nej Pol -
skie go Re je stru Stat ków, 

Od 2011 – Czło nek The Na uti cal In sti tu te w Lon dy nie
(As so cia te Fel low), ini cja tor z ra mie nia AMG, pod pi sa -
nia li stu in ten cyj ne go dotyczącego budowy uczel ni mor -
skiej w Se ne ga lu, kie row nik ze spo łu opra co wu ją ce go
za sa dy bez pie czeń stwa że glu gi na Za to ce Po mor skiej,
zwią za ne z bu do wą ter mi na lu LNG w Świ no uj ściu. 

Peł niąc funk cję pro rek to ra ds. mor skich w ka den -
cji 2012-2016, zre or ga ni zo wał pra cę Dzia łu Ar ma tor -
skie go i stat ków, co po skut ko wa ło ob ni że niem kosz tów
eks plo ata cji i do dat nim wy ni kiem fi nan so wym, wy dłu -
żył czas eks plo ata cji stat ków szko le nio wych „Dar Mło -
dzie ży” i „Ho ry zont II”, do pro wa dził do mo der ni za cji
po miesz czeń na „Da rze Mło dzie ży”, do po sa że nia stat -
ków w urzą dze nia i sprzęt po pra wia ją cy ja kość szko le nia
i bez pie czeń stwo stat ków, pod pi sał wie le umów na za -
trud nie nie stat ków – w tym na szko le nie za ło gi al gier -
skiej, po zy skał zle ce nia dla AMG z in sty tu cji mor skich
na pra ce B+R. Za an ga żo wa ny we współ pra cę z pań -
stwa mi afry kań ski mi w za kre sie szko le nia stu den tów
w AMG i na stat kach uczel ni.

�
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Prorektor ds. kształcenia  dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. nadzw. AMG

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki,
prof. nadzw. AMG



Wydział Nawigacyjny
Dziekan: dr hab. Leszek Smolarek, 
prof. nadzw. AMG

Wydział mechaniczny
Dziekan: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, 
prof. nadzw. AMG

Wydział Elektryczny
Dziekan: dr hab. inż. Krzysztof Górecki, 
prof. nadzw. AMG

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Przewodniczący kWA
prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz 
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KOMISJA WYBORCZA AKADEMII INFORMUJE, 
ŻE WYBRANI ZOSTALI DZIEKANI  

NA KADENCJę 2016-2020

Leszek Smolarek Andrzej Miszczak Krzysztof Górecki Andrzej Grzelakowski

Ustępujący dziekan Wydziału Elektrycznego (rektor-elekt) prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski gratuluje nowemu dziekanowi wydziału 
dr. hab. inż. Krzysztofowi Góreckiemu, prof. nadzw. AMG
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Rek tor AMG prof. Piotr Ję drze jo wicz pod kre ślił, że wła -
śnie Aka de mia Mor ska w Gdy ni jest naj star szą pol ską
uczel nią na Po mo rzu, wy pra co wa ła so bie i od lat zaj mu -
je jed ną z naj wyż szych po zy cji w świa to wych ran kin gach
uczel ni mor skich. Pod kre ślił też, że za po cząt ko wa ne
w Tcze wie, kon ty nu owa ne dzi siaj w Gdy ni i Szcze ci nie,
pol skie szkol nic two mor skie wy ra ża ne jest m.in. za trud -
nia niem ok. 30 ty się cy ab sol wen tów pol skich uczel ni
mor skich we flo cie świa to wej (na ok. 40 ty się cy Po la -
ków za trud nio nych w tej flo cie), a ge ne ro wa ne przez

nich za rob ki na po zio mie 1,5‒2 mi liar dów eu ro ma ją
nie ba ga tel ny wpływ na na szą go spo dar kę. 

Prze wod ni czą cy KRPUT prof. Ta de usz Więc kow ski,
rek tor Po li tech ni ki Wro cław skiej, zgod nie z pro po zy cją
obec ne go na sa li, świe żo wów czas po wo ła ne go wi ce -
pre mie ra oraz mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go Ja -
ro sła wa Go wi na, zde cy do wał, że kon fe ren cja bę dzie
mia ła prze bieg otwar tej dys ku sji, pod czas któ rej każ dy
z rek to rów przed sta wi punkt wi dze nia, za pa try wa nia
i pro ble my, z któ ry mi spo ty ka się we wła snej uczel ni‒

AmG gospodarzem konferencji Rektorów
Polskich uczelni Technicznych

Podczas dorocznego, ale tym razem bardziej uroczystego, bo 95., Święta Szkoły odbyły się w
Akademii morskiej w Gdyni obrady konferencji Rektorów Polskich uczelni Technicznych. 

Przewodnim tematem spotkania była innowacyjna gospodarka, a zadaniem, które rektorzy
uczelni technicznych postawili sobie za cel główny – stworzenie podstaw do wypracowania
dokumentu „Pakt dla nauk technicznych”, będącego zbiorem wytycznych nakreślających

kierunki dalszego rozwoju nauk technicznych w Polsce, w oparciu o ścisłą współpracę z polskim
biznesem (wciąż w Polsce na nie do końca zadowalającym poziomie).

KRPUT I 95 LAT POLSKIEGO SZKOLNICTWA MORSKIEGO

Członkowie KRPUT w Sali Senatu AMG

�



by zna leźć naj lep szą dro gę do, jak to okre ślo no, „neo -„
lub „re in du stria li za cji” pol skiej na uki.

Kon fe ren cja Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz nych
to do bro wol ne sto wa rzy sze nie rek to rów re pre zen tu ją -
cych pol skie uczel nie tech nicz ne. O za li cze niu do gro na
uczel ni tech nicz nych de cy du ją po sia da ne przez nie
upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to -
ra w za kre sie na uk tech nicz nych przy naj mniej na jed -

nym wy dzia le lub upraw nie nia rów no rzęd ne. W skład
KRPUT wcho dzi 21 uczel ni człon kow skich oraz pięć sto -
wa rzy szo nych.

KRPUT dzia ła od 1989 ro ku i jest człon kiem Kon fe -
ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP).
Funk cję prze wod ni czą ce go KRPUT w ka den -
cji 2012‒2016 peł ni prof. Ta de usz Więc kow ski – rek tor
Po li tech ni ki Wro cław skiej.

Wy bór Aka de mii Mor skiej w Gdy ni na miej sce ob rad
Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz nych nie
był przy pad ko wy. Z koń cem ubie głe go ro ku, do kład -
nie 8 grud nia, gdyń ska Aka de mia świę to wa ła 95. rocz -
ni cę po wsta nia pol skie go szkol nic twa mor skie go.

8 grud nia 1920 ro ku szef De par ta men tu dla Spraw
Mor skich wi ce ad mi rał Ka zi mierz Po ręb ski do ko nał uro -
czy ste go otwar cia Szko ły Mor skiej w Tcze wie. Nie ty po -
wa da ta in au gu ra cji na uki w pierw szej pol skiej szko le
mor skiej wy ni ka ła z hi sto rycz nych oko licz no ści tam te go
cza su. Przy ję ci na pierw szy rok na uki, pro sto po eg za mi -
nach wstęp nych, zo sta li zmo bi li zo wa ni do woj ska
w związ ku z bol sze wic ką ofen sy wą. Do pie ro roz gro mie -
nie wro ga po zwo li ło na for mal ne roz po czę cie na uki
w Szko le Mor skiej w Tcze wie. Od tam te go cza su 8 grud -
nia jest dniem tra dy cyj ne go Świę ta Szko ły – spo tka niem
hi sto rii i współ cze sno ści śro do wi ska lu dzi pol skie go mo -
rza. Prze nie sie nie Szko ły do Gdy ni na stą pi ło 10 lat póź -
niej, a 8 grud nia 1930 ro ku od by ło się uro czy ste po -
świę ce nie no we go kom plek su gma chów wy bu do wa -

nych przy ul. Mor skiej, gdzie do dzi siaj mie ści się głów -
na sie dzi ba Aka de mii Mor skiej. 

W dniu po prze dza ją cym ob cho dy, w Ka te drze Ar chi -
die ce zjal nej w Gdań sku -Oli wie, od pra wio na zo sta ła
msza św. w in ten cji pra cow ni ków, stu den tów oraz ab -
sol wen tów uczel ni, kon ce le bro wa na przez ks. ar cy bi sku -
pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia. Mszę uświet nił wy stęp chó -
ru Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oraz kon cert or ga no wy
w wy ko na niu dy ry gen ta chó ru Ka ro la Hil li pt. „I will
sing with the spi rit…”. Po ran ne uro czy sto ści 8 grud nia
za po cząt ko wa ło pod nie sie nie ban de ry przed fron tem
Aka de mii w asy ście licz nie zgro ma dzo nych go ści, pra -
cow ni ków i stu den tów. Waż nym punk tem pro gra mu
był wer ni saż wy sta wy me da li oko licz no ścio wych pt.
„Pol skie szkol nic two mor skie w me da lier stwie – ma ry -
nar ka han dlo wa”. Swo je zbio ry me da li za pre zen to wa li:
kmdr dr med. Bo gu mił Fi li pek, prof. Jó zef Li sow ski
i prof. Zbi gniew Otrem ba. W klu bie „Buksz pryt” od by -
ło się spo tka nie z dr. inż. An drze jem Pe re pecz ką, au to -
rem ksią żek ma ry ni stycz nych.
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Chór AMG w Katedrze Oliwskiej 

95 LAT SZKOL NIC TWA MOR SKIE GO
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Rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz wręcza Medal 
95-lecia Szkolnictwa Morskiego
przewodniczącej sejmowej
Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Dorocie
Arciszewskiej-Mielewczyk…

...oraz b. rektorowi AMG, b. przewodniczącemu
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

prof. dr. hab. inż. Romualdowi Cwilewiczowi
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Mający swą już 95-letnią tradycję  
„obiad z gęsią”

Uroczysty Apel Pamięci 
przed głównym wejściem uczelni…

… Apel odczytuje dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski
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Prof. Tadeusz kaczorek 
doktorem honoris causa

Po raz pierwszy w historii uczelni wręczony został dyplom dokToRA HoNoRIS CAuSA Akademii
morskiej w Gdyni. Ten zaszczytny tytuł otrzymał, podczas uroczystego posiedzenia Senatu

Akademii morskiej w Gdyni 10 grudnia 2015 r., znakomity uczony, wybitny specjalista z zakresu
automatyki i teorii sterowania prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz kaczorek, członek rzeczywisty PAN.

Z ini cja ty wą nada nia tej god no ści prof. Ka czor ko wi wy stą -
pił w grud niu 2014 ro ku dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go
prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski. Ini cja ty wę po par ła naj -
pierw Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go (11 grud nia 2014 ro -
ku), po tem Se nat AMG. Po opra co wa niu re cen zji do rob -
ku kan dy da ta przez prof. dr. hab. inż. Ma ria na Kaź mie -
row skie go (Po li tech ni ka War szaw ska), prof. dr. hab. inż.
Ka zi mie rza Ja ku biu ka (Po li tech ni ka Gdań ska) oraz prof.
dr. hab. inż. Woj cie cha Mit kow skie go (AGH w Kra ko wie),
Se nat Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie, Se nat
Po li tech ni ki Gdań skiej oraz Se nat Po li tech ni ki War szaw -
skiej wnio sek po par ły. Sto sow ną uchwa łę pod jął Se nat
AMG 29 paź dzier ni ka 2015 r.

W cza sie uro czy sto ści lau da cję wy gło sił prof. dr hab.
inż. Ja nusz Za ręb ski, któ ry wspól nie z rek to rem AMG
prof. zw. dr. hab. Pio trem Ję drze jo wi czem wrę czył dy -
plom pro fe so ro wi Ta de uszo wi Ka czor ko wi. Na za koń -
cze nie uro czy sto ści prof. Ta de usz Ka czo rek wy gło sił wy -
kład pt. „Kil ka uwag na te mat in te gra cji róż nych dzie -
dzin na uki w na ucza niu i ba da niach”. 

Syl wet ka prof. Ta de usza ka czor ka
Uro dził się 27 kwiet nia 1932 ro ku w Elż bie ci nie

na Ma zow szu. W 1956 ro ku ukoń czył stu dia na Wy dzia -
le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej, tam też roz -
po czął pra cę na uko wą i dy dak tycz ną.

PIERWSZY W AMG

„Przedstawiając sylwetkę i osiągnięcia profesora Tadeusza Kaczorka, uczonego światowego formatu, wybitnego organizatora, wychowawcy
kilku pokoleń inżynierów automatyków i elektryków oraz szlachetnego człowieka, wyrażam głębokie przekonanie, że Akademia Morska 

w Gdyni godność DOKTORA HONORIS CAUSA składa w najgodniejsze ręce”– powiedział podczas laudacji prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

�



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 4

20C Z E R W I E C 2 0 1 6

�
Sto pień na uko wy dok to ra uzy skał w 1962 ro ku, a dok -

to ra ha bi li to wa ne go w ro ku 1964. W 1971 ro ku Ra da
Pań stwa nada ła mu ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go, a w 1974 ro ku – pro fe so ra zwy czaj ne go. Wów -
czas był jed nym z naj młod szych pro fe so rów w Pol sce.

Przez pra wie 50 lat pra co wał na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej; peł nił tam wie le funk cji: kie -
row ni ka Ka te dry Pod staw Elek tro ni ki i Au to ma ty ki, kie -
row ni ka Za kła du Ste ro wa nia, dy rek to ra In sty tu tu Ste ro -
wa nia i Elek tro ni ki Prze my sło wej, dzie ka na (1969–1970),
pro rek to ra ds. na uki Po li tech ni ki War szaw skiej.

W la tach 1988–1991 kie ro wał Sta cją Na uko wą PAN
w Rzy mie. W ro ku 1986 zo stał człon kiem ko re spon den -
tem Pol skiej Aka de mii Na uk, a od 1998 ro ku jest jej
człon kiem rze czy wi stym.

Osob nym ob sza rem sze ro kiej dzia łal no ści prof. Ta de -
usza Ka czor ka jest Cen tral na Ko mi sja ds. Stop ni i Ty tu -
łów: od 1996 ro ku po zo sta wał nie prze rwa nie jej ak tyw -
nym człon kiem, peł niąc funk cję za stęp cy prze wod ni czą -
ce go (2002–2006), a od ro ku 2006 do 2013 był jej
prze wod ni czą cym.

Prof. Ta de usz Ka czo rek jest nie kwe stio no wa nym li de -
rem wśród uczo nych zaj mu ją cych się elek tro tech ni ką
i au to ma ty ką. Je go dzia łal ność na uko wa do ty czy za gad -
nień zwią za nych z teo rią ste ro wa nia oraz teo rią sys te -
mów dy na micz nych, a w szcze gól no ści ukła dów sin gu -
lar nych i wie lo wy mia ro wych.

Do ro bek na uko wy prof. Ta de usza Ka czor ka to po -
nad 1000 ar ty ku łów i re fe ra tów na uko wych, w tym po -
nad 180 opu bli ko wa nych w cza so pi smach z Li sty Fi la -
del fij skiej. Jest au to rem po nad 20 pod ręcz ni ków i mo -
no gra fii, w tym sze ściu opu bli ko wa nych w naj bar dziej
uzna nych wy daw nic twach za gra nicz nych.

Do kla sy ki pol skiej li te ra tu ry na uko wej za li cza ne są
na stę pu ją ce pra ce pro fe so ra: „Syn te za li nio wych ukła -
dów sta cjo nar nych” (PWN, War sza wa 1975), „Teo ria

ukła dów re gu la cji au to ma tycz nej” (WNT, War sza -
wa 1977), „Teo ria ste ro wa nia” (PWN, War sza -
wa 1977, 1981), „Ma cie rze w au to ma ty ce i elek tro -
tech ni ce” (WNT, War sza wa 1984) oraz „Pod sta wy teo -
rii ste ro wa nia” (WNT, War sza wa 2004).

Prof. Ta de usz Ka czo rek cie szy się uzna niem i wy so ką
po zy cją na uko wą na are nie mię dzy na ro do wej, o czym
świad czy m.in. licz ne uczest nic two w po nad 40 ko mi te -
tach mię dzy na ro do wych kon gre sów i kon fe ren cji na -
uko wych. Kil ka dzie siąt ra zy był go ściem uni wer sy te tów
na ca łym świe cie, m.in. w USA, Wiel kiej Bry ta nii, Ka na -
dzie, Au stra lii, Fran cji, Wło szech, Ja po nii, Nie miec,
Szwaj ca rii, Fin lan dii, gdzie pro wa dził wy kła dy w cha rak -
te rze pro fe so ra wi zy tu ją ce go.

Jest wy so ko ce nio nym dy dak ty kiem, au to rem wie lu
pod ręcz ni ków z za kre su teo rii ste ro wa nia, na któ rych
wy kształ ci ło się kil ka po ko leń in ży nie rów elek try ków
i au to ma ty ków.

Po sia da wy bit ny do ro bek dy dak tycz ny z za kre su kształ -
ce nia stu den tów i mło dej ka dry – wy pro mo wał aż 69
dok to rów i 250 ma gi strów in ży nie rów i in ży nie rów.

Za osią gnię cia na uko wo -dy dak tycz ne prof. Ta de usz Ka -
czo rek otrzy mał wie le na gród, mię dzy in ny mi na gro dę
pań stwo wą, 14 na gród mi ni stra, na gro dę Wy dzia łu IV Pol -
skiej Aka de mii Na uk, wie le na gród rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej oraz rek to ra Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej.

Uho no ro wa ny zo stał Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej, Krzy żem Ofi cer skim i Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

W la tach 2002–2014 zo stał wy róż nio ny dok to ra ta mi
ho no ris cau sa 11 pol skich uczel ni tech nicz nych: Uni -
wer sy te tu Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ne go w Ra do -
miu (2014), Po li tech ni ki Ślą skiej (2013), Po li tech ni ki
Rze szow skiej (2012), Po li tech ni ki Po znań skiej (2011),
Po li tech ni ki Opol skiej (2009), Po li tech ni ki Łódz kiej
(2008), Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej (2008), Po li tech ni ki
War szaw skiej (2004), Po li tech ni ki Szcze ciń skiej (2004),
Po li tech ni ki Lu bel skiej (2004) i Uni wer sy te tu Zie lo no -
gór skie go (2002).

Na le ży pod kre ślić, iż prof. Ka czo rek od daw na współ -
pra cu je z Aka de mią Mor ską w Gdy ni, w szcze gól no ści
z Wy dzia łem Elek trycz nym i Ka te drą Au to ma ty ki Okrę -
to wej oraz Wy dzia łem Na wi ga cyj nym – jest ho no ro -
wym człon kiem or ga ni zo wa nej przez ten Wy dział mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji TransNav, na któ rej wie le ra -
zy wy gła szał re fe ra ty.

Od zna cza się nie zwy kłą skrom no ścią, życz li wo ścią
oraz otwar to ścią na pro ble my wie lu spo łecz no ści aka de -
mic kich. Za wsze słu żył i słu ży ra dą i po mo cą w roz wią -
zy wa niu pro ble mów za wo do wych.

Je go do radz two oraz wspie ra nie sta rań Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni i Wy dzia łu Elek trycz ne go w za kre sie
uzy ski wa nia upraw nień na uko wych, współ pra ca w za -
kre sie opi nio wa nia prac na uko wych, pro pa go wa nie do -
brej opi nii o uczel ni w śro do wi skach na uko wych
i wspie ra nie roz wo ju kadr to przy kła dy życz li wej ak tyw -
no ści pro fe so ra.

dr hab. inż. krzysztof Górecki
prof. nadzw. AMG
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Technologia kosmiczna 
i satelitarna

Prorektorzy trzech największych uczelni technicznych Trójmiasta – dr hab. inż. marek dzida,
prof. nadzw. PG, dr hab. inż. mirosław Czechowski, prof. nadzw. AmG, dr hab. Jerzy kojkoł,

prof. nadzw. AmW, podpisali 17 grudnia 2015 r. porozumienie o wspólnym utworzeniu 
i prowadzeniu studiów II stopnia w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego 

oraz unikatowego w Polsce kierunku o nazwie: technologie kosmiczne i satelitarne.

Stu dia bę dą re ali zo wa ne wspól nie przez sie dem pod sta -
wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych, któ ry mi są: Wy -
dział Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty ki PG, Wy -
dział Me cha nicz ny PG, Wy dział Oce ano tech ni ki i Okrę -
tow nic twa PG, Wy dział Na wi ga cyj ny AMG, Wy dział
Elek trycz ny AMG, Wy dział Na wi ga cji i Uzbro je nia Okrę -
to we go AMW, Wy dział Do wo dze nia i Ope ra cji Mor skiej
AMW. Na le ży za uwa żyć, że tak znacz na licz ba wy dzia -
łów aka de mic kich uczel ni wyż szych za an ga żo wa nych
w kształ ce nie na jed nym kie run ku (do tych czas nie spo ty -
ka na w Pol sce) wy ni ka z uni ka to wo ści te ma tycz nej
kształ ce nia. Po nad to do pro wa dze nia wy kła dów za pra -
sza ni bę dą naj lep si spe cja li ści z Pol ski i z za gra ni cy.

Sy gna ta riu sze po ro zu mie nia po sta no wi li, iż w cią gu
kil ku naj bliż szych mie się cy uczel nie okre ślą wspól ny
pro gram kształ ce nia, zgod ny z Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa -
li fi ka cji dla Szkol nic twa Wyż sze go, pro wa dzą cy do osią -
gnię cia jed no li tych efek tów kształ ce nia wraz z przy pi sa -
ny mi do po szcze gól nych mo du łów te go pro ce su punk -
ta mi ECTS.

Pla nu je się, że stu dia roz pocz ną się w se me strze let -
nim ro ku aka de mic kie go 2016/2017 i bę dą trwa ły 3 se -
me stry. Kie ru nek łą czy ze so bą tre ści przed mio tów pod -
sta wo wych (ma te ma ty ka, astro fi zy ka, astro no mia, me -
cha ni ka i in.) z tre ścia mi przed mio tów spe cja li stycz nych
(glo bal ne sys te my na wi ga cji sa te li tar nej, pod sta wy me -
cha ni ki nie ba, te le de tek cja, ko mu ni ka cja sa te li tar na, ro -
bo ty ka i me cha tro ni ka sa te li tar na, ana li za i prze twa rza -
nie da nych prze strzen nych i in.). Kie ru nek jest od po wie -
dzią na za po trze bo wa nie po wsta ją cych w kra ju i na Po -
mo rzu no wo cze snych firm z sek to ra in ży nie rii
ko smicz nej i sa te li tar nej, jak rów nież po wo ła nej w 2015
ro ku w Gdań sku Pol skiej Agen cji Ko smicz nej (POLSA),
na spe cja li stów zdol nych spro stać wy zwa niom zwią za -
nym z roz wo jem te go sek to ra. 

W przy go to wa nie pro gra mu kształ ce nia za an ga żo wa -
na bę dzie rów nież Pol ska Agen cja Ko smicz na, któ ra od -
po wia da za iden ty fi ko wa nie i ana li zo wa nie, we współ -
pra cy z mi ni strem wła ści wym do spraw szkol nic twa
wyż sze go, po trzeb kształ ce nia na po zio mie wyż szym
spe cja li stów w za kre sie użyt ko wa nia prze strze ni ko -
smicz nej i wspie ra nie kształ ce nia eks per tów w dzie dzi -
nie tech ni ki ko smicz nej, a w szcze gól no ści in ży nie rii sa -
te li tar nej w ko ope ra cji z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi uni -

wer sy te ta mi i in sty tu cja mi ba daw czy mi. De par ta ment
Edu ka cji Pol skiej Agen cji Ko smicz nej prze wi du je, że
w cią gu naj bliż szych lat po dob nych ini cja tyw ‒ two rzą -
cych kie run ki stu diów dla sek to ra ko smicz ne go w Pol sce
‒ po ja wi się wie le.

Ini cja ty wa utwo rze nia no we go kie run ku stu diów zo -
sta ła wy su nię ta przez prof. An drze ja Step now skie go
z PG i przed sta wio na na zor ga ni zo wa nej, wspól nie przez
Po li tech ni kę Gdań ską i Pol ską Agen cję Ko smicz ną,
pierw szej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji IRMAST 2015
(In ter na tio nal Con fe ren ce on In no va ti ve Re se arch and
Ma ri ti me Ap pli ca tions of Spa ce Tech no lo gy), któ ra od -
by ła się w kwiet niu 2015 ro ku. Na stęp nie w tę ini cja ty -
wę, wraz z pod ję ciem prac nad pro gra mem kie run ku,
włą czy li się prof. Ed mund Wit t brodt z PG i prof. Ce za ry
Specht z AMG, przy po par ciu rek to ra Po li tech ni ki Gdań -
skiej prof. Hen ry ka Kraw czy ka oraz pre ze sa Pol skiej
Agen cji Ko smicz nej prof. Mar ka Ba nasz kie wi cza.

(źró�dło:�POLSA�Gdańsk)

NOWY KIERUNEK STUDIÓW
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Sys tem Au to ma tycz nej Iden ty fi ka cji Stat ków (AIS), ma -
ją cy swo je po cząt ki w dru giej po ło wie lat 90. mi nio ne -
go wie ku, zo stał za pro jek to wa ny ja ko de dy ko wa ne na -
rzę dzie, bę dą ce po mo cą na wi ga cyj ną na po kła dzie stat -
ku. Głów ną je go ro lą by ła eli mi na cja nie do sko na ło ści
ra da ru (brak in for ma cji o echach na ekra nie ra da ru, eli -
mi na cja stref cie nia ra da ro we go oraz wpły wu szu mów

na zo bra zo wa nie ra da ro we). Uzu peł nie nie pod sta wo -
wych funk cji ra da ru o do dat ko we in for ma cje z trans -
pon de rów AIS uspraw ni ło pro ces de cy zyj ny na po kła -
dzie stat ku oraz wy dat nie zwięk szy ło bez pie czeń stwo
że glu gi. W związ ku z re ali za cją po wyż szych za dań pier -
wot nie nie był prze wi dzia ny seg ment sa te li tar ny sys te -
mu AIS.

oficjalne rozpoczęcie prac w ramach projektu SAT-AIS-PL odbyło się 21 marca br. Projekt ma 
na celu opracowanie, zbudowanie oraz umieszczenie na orbicie okołoziemskiej polskiego

satelity systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS – Automatic Identification System)
wraz z naziemną stacją telemetrii, śledzenia i kontroli satelity TT&C (Telemetry, Tracking 

and Control) oraz interfejsem umożliwiającym dystrybucję danych do zdefiniowanych
użytkowników końcowych.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
KATEDRA TELEKOMUNIKACJI MORSKIEJ 

Akademia morska 
w projekcie SAT-AIS-PL 
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Po ata kach ter ro ry stycz nych 11 wrze śnia 2001 r.
mię dzy na ro do we in sty tu cje, od po wie dzial ne za bez pie -
czeń stwo i ochro nę że glu gi, po sta no wi ły opra co wać
glo bal ny sys tem mo ni to rin gu i śle dze nia jed no stek
mor skich pod le ga ją cych kon wen cji SOLAS, upra wia ją -
cych że glu gę na otwar tych akwe nach. W to ku kil ku let -
nich prac zde fi nio wa no sys tem Long Ran ge Iden ti fi ca -
tion and Trac king (LRIT). Z uwa gi na nie sa tys fak cjo nu -
ją cą szyb kość ak tu ali za cji in for ma cji w LRIT (raz na 6
go dzin) oraz ko niecz ność uisz cza nia do dat ko wych opłat
za każ dą no ty fi ka cję po nad stan dar do wy sze ścio go -
dzin ny okres in sty tu cje od po wie dzial ne za ochro nę
i bez pie czeń stwo że glu gi wy mu si ły po szu ki wa nie no -
wych roz wią zań tech nicz nych, umoż li wia ją cych uzy ska -
nie peł ne go zo bra zo wa nia ru chu mor skie go w glo bal -
nej ska li. Na tu ral nym wy bo rem stał się sys tem AIS.
W 2007 ro ku ESA (Eu ro pe an Spa ce Agen cy) oraz EMSA
(Eu ro pe an Ma ri ti me Sa fe ty Ad mi ni stra tion) na wią za ły
współ pra cę w ra mach „Sa tel li te AIS Jo int ESA and
EMSA Pro gram me” – pro gra mu ma ją ce go za za da nie
opra co wa nie kom plek so we go roz wią za nia pro ble mu
śle dze nia jed no stek mor skich bę dą cych po za za się giem
sta cji brze go wych sys te mu AIS z wy ko rzy sta niem seg -
men tu sa te li tar ne go. Rów no le gle, w paź dzier ni ku 2007
r., pra cow ni cy Ka te dry Te le ko mu ni ka cji Mor skiej za ini -
cjo wa li (kon ty nu owa ne do chwi li obec nej) ba da nia do -
ty czą ce sa te li tar nej de tek cji da nych AIS.

W 2012 ro ku, po pię ciu la tach in ten syw nych prac,
Pol ska sta ła się peł no praw nym człon kiem ESA, co stwo -
rzy ło no we moż li wo ści w do stę pie do de dy ko wa nych
pro gra mów i pro jek tów na uko wych fi nan so wa nych
z bu dże tu agen cji.

W na stęp nym ro ku, 1 ma ja 2013, kon sor cjum
w skła dzie: In sty tut Łącz no ści PIB (li der kon sor cjum),
Aka de mia Mor ska w Gdy ni oraz Cen trum Ba dań Ko -
smicz nych zło ży ło wnio sek pro jek to wy w ra mach pro -
gra mu ESA Po lish In du stry In cen ti ve Sche me. W mar -
cu 2014 r. przy zna no ww. kon sor cjum grant na re ali za -
cję, od 1 kwiet nia 2014 r., pro jek tu POL-SAT-AIS
(wstęp ne stu dium wy ko nal no ści), ma ją ce go na ce lu za -
ini cjo wa nie prac nad pol skim seg men tem sa te li tar nym
AIS. Stu dium to zo sta ło po zy tyw nie za opi nio wa ne
przez ESA oraz przez Mię dzy re sor to wy Ze spół ds. Po li -
ty ki Ko smicz nej w Pol sce, któ re pod ję ły de cy zję o fi -
nan so wa niu ko lej ne go eta pu prac ‒ pod na zwą SAT-
AIS-PL ‒ i zle ce niu ich kon sor cjum prze my sło wo -na -
uko we mu, któ re go li de rem od lu te go 2015 ro ku jest
spół ka Cre otech In stru ments S.A. (zgod nie z wy mo ga -
mi ESA od te go eta pu li de rem pro jek tu mu si być przed -
sta wi ciel prze my słu).

Za in au gu ro wa ny 21 mar ca 2016 r. w War sza wie pro -
jekt SAT-AIS-PL ma na ce lu opra co wa nie, zbu do wa nie
oraz umiesz cze nie na or bi cie oko ło ziem skiej pol skie go
sa te li ty sys te mu AIS wraz z na ziem ną sta cją te le me trii,
śle dze nia i kon tro li sa te li ty (TT&C) oraz in ter fej sem
umoż li wia ją cym dys try bu cję, po zy ska nych przez sa te li -
tę, da nych do zde fi nio wa nych użyt kow ni ków koń co -
wych. Pro jekt jest re ali zo wa ny przez kon sor cjum prze -
my sło wo -na uko we w skła dzie: Cre otech In stru ments S.

A., Hertz Sys tems Ltd sp. z o.o., Atos Pol ska SA, Cen -
trum Ba dań Ko smicz nych PAN, In sty tut Łącz no ści PIB,
Aka de mia Mor ska w Gdy ni, Ślą skie Cen trum Na uko wo -
-Tech no lo gicz ne Prze my słu Lot ni cze go sp. z o.o.

W skład seg men tu sa te li tar ne go SAT-AIS-PL wej dą:
� sa te li ta o ma sie oko ło 40 kg z od bior ni kiem sy gna -

łów z trans pon de rów AIS za in sta lo wa nych na jed -
nost kach mor skich oraz trans ce iver sys te mu VDES
(VHF Da ta Exchan ge Sys tem),

� na ziem na sta cja łącz no ści,
� cen trum kon tro li lo tu i ste ro wa nia,
� ter mi nal da nych AIS, któ ry bę dzie udo stęp nia ny

użyt kow ni kom koń co wym.
Wszyst kie na ziem ne ele men ty in fra struk tu ry sys te mu

zo sta ną zlo ka li zo wa ne w Pol sce.
Pro jekt ten po trwa przy naj mniej sie dem lat i bę dzie

skła dał się z czte rech eta pów (po dzie lo nych na zde fi -
nio wa ne przez ESA fa zy):
� Pierw sza, za ini cjo wa na wła śnie fa za, po trwa do koń -

ca I kwar ta łu 2017 ro ku i obej mie wy ko na nie pro -
jek tu mi sji sa te li ty i stwo rze nie ar chi tek tu ry pod sys -
te mów (fa za A).

� W la tach 2017‒2020, w cza sie dru gie go eta pu, po -
wsta nie pro to typ sys te mu, a na stęp nie wła ści wy sa -
te li ta.

� Ko lej na fa za obej mie wy strze le nie ra kie ty, któ ra wy -
nie sie sa te li tę na or bi tę oko ło ziem ską.

� Ostat ni etap, prze wi dzia ny na kil ka ko lej nych lat, to
fa za ope ra cyj na sys te mu. Obej mie ona tak że spro wa -
dze nie sa te li ty z or bi ty po za koń cze niu mi sji (fa za F).
De cy zja o fi nan so wa niu każ dej na stęp nej fa zy na stą -

pi po po zy tyw nym za opi nio wa niu przez ESA oraz Mię -
dzy re sor to wy Ze spół ds. Po li ty ki Ko smicz nej w Pol sce
fa zy po przed niej. Ca łość prac w ra mach POL-SAT-AIS
oraz SAT-AIS-PL jest nad zo ro wa na przez ESA oraz pro -
wa dzo na zgod nie ze zde fi nio wa ny mi przez agen cję
pro ce du ra mi oraz stan dar da mi re ali za cji pro jek tów ko -
smicz nych.

Za rów no pro jekt POL-SAT-AIS, jak i ko lej ne eta py
pro jek tu SAT-AIS-PL, są re ali zo wa ne przez pra cow ni -
ków Ka te dry Te le ko mu ni ka cji Mor skiej, któ ra pro wa dzi
ba da nia w za kre sie sa te li tar nej de tek cji da nych ze stat -
ko wych trans pon de rów AIS oraz po sia da sto sow ne
kom pe ten cje i kwa li fi ka cje. Po nad to wy bra ni pra cow -
ni cy KTM ak tyw nie współ pra cu ją w tym ob sza rze z in -
sty tu cja mi mię dzy na ro do wy mi w ra mach Eu ro pe an Sa -
tel li te AIS Jo int ESA and EMSA Pro gram me oraz EU Sa -
tel li te -AIS Col la bo ra ti ve Fo rum, jak i ESA, ITU, IEEE,
IMO, IALA, IMSO oraz HELCOM.

Głów nym za da niem, za któ re bez po śred nio od po -
wia da ją pra cow ni cy KTM, jest pro jekt i re ali za cja sa te -
li tar ne go od bior ni ka AIS oraz trans ce ive ra sys te mu
VDES. Do dat ko wo pra cow ni cy KTM bę dą za an ga żo wa -
ni w opra co wa nie sys te mów łącz no ści mię dzy sa te li tą
a sta cją na ziem ną, ana li zą ode bra ne go sy gna łu oraz in -
ny mi, zwią za ny mi z pla no wa niem mi sji ko smicz nej, za -
da nia mi.

mgr inż. mar cin Wa rak sa
Ma na ger WP2200.2 SAT-AIS Re ce iver



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 4

24C Z E R W I E C 2 0 1 624

Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne w na wią za niu do,
pod pi sa nych 28 stycz nia 2016 ro ku, po ro zu mień
na rzecz In te li gent nych Spe cja li za cji Po mo rza. Ich sy -
gna ta riu szem by ła rów nież Aka de mia Mor ska w Gdy ni,
któ ra ak tyw nie uczest ni czy ła w for mu ło wa niu stra te gii
i za ło żeń dla ta kich ob sza rów ISP jak:
� tech no lo gie of fsho re i por to wo -lo gi stycz ne,
� tech no lo gie eko efek tyw ne w pro duk cji, prze my śle, dys -

try bu cji i zu ży ciu ener gii i pa liw oraz w bu dow nic twie,
� tech no lo gie me dycz ne w za kre sie cho rób cy wi li za cyj -

nych i okre su sta rze nia.
Spo tka nie roz po czę ła pre zen ta cja dy rek to ra Ada ma

Mi ko łaj czy ka, w któ rej przed sta wił ge ne zę oraz eta py
de fi nio wa nia ISP oraz pod kre ślał, że w wo je wódz twie
po mor skim pro ces wy ła nia nia in te li gent nych spe cja li -
za cji miał cha rak ter od dol ny, in ny niż w po zo sta łych re -
gio nach kra ju. W de fi nio wa niu ich uczest ni czy ły śro do -
wi ska biz ne so we i na uko we, po wią za ne w part ner stwa
i za in te re so wa ne roz wi ja niem okre ślo nych spe cja li za cji. 

Za kres za an ga żo wa nia Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
w ISP przed sta wił prof. Ire ne usz Czar now ski. Na stęp nie
dyr. Mi ko łaj czyk od po wia dał na py ta nia do ty czą ce dal -

szych eta pów, gdyż zde fi nio wa nie ISP oraz za war cie
po ro zu mień nie koń czy pro ce su. Bę dzie on kon ty nu -
owa ny, a je go isto tą bę dzie mię dzy in ny mi mo ni to ro -
wa nie sta nu roz wo ju ISP oraz za an ga żo wa nie w dzia ła -
nia sa mo rzą du wo je wódz twa, tak by wy pra co wy wać
in stru men ty wspie ra ją ce in no wa cyj ność. Py ta nia te by -
ły for mu ło wa ne rów nież z uwa gi na pod ję te już ko lej -
ne dzia ła nie, któ re go AMG jest ko or dy na to rem, a któ -
re zwią za ne jest z do pre cy zo wa niem przed się wzięć ho -
ry zon tal nych w za kre sie kształ ce nia prak tycz ne go.

Na le ży też za zna czyć, iż za kres ISP, zgod nie z za le ce -
nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz no wą per spek ty wą fi -
nan so wą na la ta 2014‒2020, ma zwią zek z uzy ska -
niem pre fe ren cji w do stę pie do środ ków unij nych nie
tyl ko na po zio mie re gio nu, lecz rów nież na po zio mie
kra jo wym i eu ro pej skim (Ho ry zont 2020). Dla te go
na spo tka niu od nie sio no się rów nież do ak tyw ne go
uczest ni cze nia AMG w pra cach nad po wo ła niem Kra jo -
wej In te li gent nej Spe cja li za cji do ty czą cej go spo dar ki
mor skiej. 

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AMG

W sali Senatu AmG odbyło się 9 lutego 2016 roku spotkanie poświęcone Inteligentnym
Specjalizacjom Pomorza (ISP), któremu przewodniczył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż.

Janusz mindykowski, zaś gościem honorowym był dr Adam mikołajczyk, dyrektor departamentu
Rozwoju Gospodarczego urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Inteligentne Specjalizacje
Pomorza
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Te ma tem wio dą cym by ła pre zen ta cja tzw. „pro jek tów
afry kań skich”, re ali zo wa nych przez gdyń ską uczel nię
mor ską. Pod czas ze bra nia omó wio ny zo stał pro jekt
„An go la”, któ ry przed sta wił pro rek tor ds. na uki prof.
dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski. Te mat „KIERUNKI
AFRYKAŃSKIE ‒ edu ka cja i in we sty cje, re ali zo wa ne
przez AMG i SDK sp. z o.o”., za pre zen to wał dr hab. inż.
Ka zi mierz Wit kow ski, prof. nadzw. AMG.

W prze rwie spo tka nia człon ko wie Kon wen tu za po -
zna li się z efek tem ostat nie go re mon tu ża glow ca szko -
le nio we go AMG „Dar Mło dzie ży” – zwie dzi li zmo der ni -
zo wa ne ku bry ki oraz po miesz cze nia stu denc kie.
uczestnicy VI konwentu AmG:
1. Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski ‒ przewodniczący

Rady Miasta w zastępstwie prezydenta Gdyni dr.
Wojciecha Szczurka,

2. Paweł Brzezicki ‒ podsekretarz stanu w
Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej,

3. Andrzej Królikowski ‒ dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni,

4. Walery Tankiewicz ‒ wiceprezes Zarządu Morskiego
Portu Gdynia,

5. Zbigniew Paszkowicz ‒ prezes Rady Nadzorczej
Lotos Petrobaltic, 

6. Dariusz Rudziński ‒ prezes Polskiego Rejestru
Statków,

7. Zbigniew Canowiecki ‒ prezes Pracodawców
Pomorza, 

8. Inacio Golebski ‒ wiceprezes zarządu Det Norske
Veritas, 

9. Julian Skelnik ‒ dyrektor ds. zagranicznych i public
relations w zastępstwie Doroty Raben ‒ prezes
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk,

10. Waldemar Stawski ‒ członek Rady Nadzorczej
mBanku. 

�

Pierwsze w tym roku, a szóste już z kolei, spotkanie członków konwentu AmG miało miejsce 
29 stycznia w salonie kapitańskim „daru młodzieży”. Zebranie odbyło się na zaproszenie
rektora prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza, a w obradach uczestniczył między innymi

podsekretarz stanu w ministerstwie Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki.

Projekty afrykańskie
KONWENT AMG

Obrady Konwentu AMG w salonie kapitańskim „Daru Młodzieży”. Na zdjęciu m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki oraz rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
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KONCEPCJA KAMPUSU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

konkurs rozstrzygnięty
21 projektów urbanistycznych, z czego pięć nagrodzonych, to wynik konkursu na koncepcję

funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii morskiej w Gdyni, ogłoszonego wspólnie przez
Akademię morską w Gdyni i urząd miasta Gdyni pod koniec ubiegłego roku. Celem było
poszukiwanie inspirujących pomysłów, które posłużyłyby do stworzenia kampusu uczelni 

na miarę XXI w. 

Pierw sze miej sce zdo by ła pra ca przy go to wa na przez
pra cow nię 22ARCHITEKCI Sp. z o.o. z War sza wy. Jak
pod kre śli li ju ro rzy, wszy scy pro jek tan ci wy ka za li się in -
wen cją i no wa tor stwem. Zwy cię skie pra ce za im po no -
wa ły spój ną wi zją prze strze ni przy szłe go kam pu su. Pro -
jek ty na wią zu ją nie tyl ko do hi sto rycz nych bu dyn ków,
ale od zna cza ją się rów nież funk cjo nal no ścią.

Głów ny ze spół obiek tów, za pro jek to wa ny przez wy -
bit ne go przed wo jen ne go ar chi tek ta Wa cła wa To ma -
szew skie go, jest wpi sa ny do re je stru za byt ków. Po sta -
wio ne przed ar chi tek ta mi za da nie mia ło na ce lu po szu -
ki wa nie ta kie go spo so bu kształ to wa nia kam pu su, któ ry
za pew ni usza no wa nie dzie dzic twa oraz po zwo li
na spraw ne i wy god ne funk cjo no wa nie Aka de mii. Po -
nad to przy czy ni się do uatrak cyj nie nia ca łej dziel ni cy
Gra bó wek. 

Ju ry prze wod ni czył mgr inż. ar chi tekt Nar cyz Sien kie -
wicz, w skład wcho dzi li: ze stro ny Urzę du Mia sta wi ce -
pre zy dent Gdy ni dr inż. arch. Ma rek Stę pa i dy rek tor
Biu ra Pla no wa nia Prze strzen ne go mgr inż. arch. Ma rek
Ka rzyń ski, ze stro ny AMG ‒ pro rek tor ds. kształ ce nia dr
hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski, prof. nadzw. AMG,
oraz kanc lerz mgr Sła wo mir Po lań ski, a tak że po mor ski
wo je wódz ki kon ser wa tor za byt ków mgr Da riusz Chmie -
lew ski i dr inż. arch. Ba zy li Do msta.

– Wszyst kie pra ce, któ re wpły nę ły na kon kurs,
a w szcze gól no ści na gro dzo ne, bę dą wy ko rzy sta ne
w dzia ła niach pla ni stów. Zwy cię skie pra ce za fa scy no -
wa ły nas przede wszyst kim spój ną wi zją prze strze ni
przy szłe go kam pu su Aka de mii Mor skiej. Pro jek ty róż -
nią się, co jest za le tą kon kur su ja ko spo so bu do ko ny -
wa nia ta kich ana liz – po wie dział wi ce pre zy dent Gdy ni

Od lewej: wiceprezydent Gdyni dr inż. arch. Marek Stępa, kanclerz AMG Sławomir Polański oraz prorektor ds. kształcenia 
dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG



Ma rek Stę pa. – Chcie li śmy, by au to rzy pro jek tów
spraw dzi li moż li wość po wią za nia te re nu kam pu su
z ota cza ją cy mi te re na mi Gra bów ka, by kam pus nie był
cia łem ob cym, od gro dzo nym od dziel ni cy, lecz jej czę -
ścią. Nie któ re roz wią za nia do ty czą np. cią gów ko mu ni -
ka cji we wnętrz nej, po wią za nych z sie cią dróg ze wnętrz -
nych: dwóch rów no le głych do uli cy Mor skiej i jed ne go
lub dwóch do niej pro sto pa dłych. Już te raz mo gę po -
wie dzieć, że zo sta nie to na pew no za pi sa ne w pla nie.
Ska la za bu do wy w więk szo ści pro jek tów na wią zy wa ła
do hi sto rycz nej za bu do wy uczel ni, wpi sa nej do re je stru
za byt ków. Dzię ki po głę bio nej ana li zie uwa run ko wań
przed mio to we go ob sza ru, któ rą za wdzię cza my kon kur -
so wi, plan bę dzie z pew no ścią bar dziej doj rza ły. 

– Wszyst kie pra ce by ły na wy so kim po zio mie. Za le ża -
ło nam nie tyl ko na tym, że by pro jekt na wią zy wał
do bu dyn ków za byt ko wych, ale tak że od zna czał się
funk cjo nal no ścią, by do kam pu su mie li ła twy do stęp
nie tyl ko stu den ci i pra cow ni cy uczel ni, ale też miesz -
kań cy dziel ni cy. Wy bra li śmy pra ce, któ re nie uwy pu -
kla ły pla cu musz try. Za le ża ło nam też na tym, że by aka -
de mik mie ścił się w jed nym du żym bu dyn ku, nie w kil -
ku mniej szych, bo to znacz nie zwięk szy ło by kosz -
ty – mó wił pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż.
Mi ro sław Cze chow ski, prof. nadzw. AMG. 

W pierw szej ko lej no ści, do 2019 r., ma po wstać aka -
de mik na 500 osób, a w ko lej nych eta pach bu dy nek
dy dak tycz ny, biu ro wo -usłu go wy, ha la spor to wa i par -

kin gi pod ziem ne. Pie nią dze na in we sty cję bę dą po cho -
dzi ły m.in. ze sprze da ży Ho te lu Asy stenc kie go przy ul.
Be niow skie go, za któ ry uzy ska no kwo tę po nad 10 mln
zł oraz z pla no wa nej sprze da ży bu dyn ków miesz kal -
nych słu żą cych tym cza so wo ja ko do my stu denc -
kie – SDM 3 i 4. 

I na gro da 
22ARCHITEKCI sp. z o.o., War sza wa; Woj ciech Con -

der, Alek san der Drze wiec ki, Ma ciej Ko wal czyk, Mi chał
Ta tjew ski, Pa weł Gu mu ła, Oskar Ko za czew ski, Ar tur
Jóź wik.

II na gro da 
DEC WOLSZCZAK ARCHITEKCI; Mar cin Wolsz -

czak – Wła dy sła wów, Oli wia Dec – War sza wa, An drzej
Jur kie wicz – War sza wa. 

II na gro da 
FISZER ATELIER 41 sp. z o.o., War sza wa; Sta ni sław

Fi szer, Kry sty na Fi szer, Ka ta rzy na Mag dzik, Ja cek Wo -
chow ski, Mi chał Ni czew ski, Fi lip Żu chow ski. 

III na gro da 
Ka ta rzy na Paw luś kie wicz, Kra ków; Mi chał Ber na sik,

Kra ków.
III na gro da 
ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNO-ANALITYCZNY w skła -

dzie: An drzej Go łę biew ski – Gdy nia, Ma rze na Wy try -
kusz – Gdańsk, Ma rek Kruk – Olsz tyn, Ad rian Ma -
nia – Tczew.

�
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WYDZIAŁ PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

Polityka morska

Ogól no pol ską kon fe ren cję na uko wą zor ga ni zo wał Wy -
dział Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa pod ho no -
ro wym pa tro na tem mi ni stra go spo dar ki mor skiej i że -
glu gi śród lą do wej Mar ka Gró bar czy ka oraz rek to ra
AMG prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza, któ ry
otwo rzył ob ra dy od by wa ją ce się w au li im. Ta de usza
Me is sne ra.

Uczest ni cy kon fe ren cji do ko ny wa li ana li zy re ali za cji
po li ty ki mor skiej Pol ski, z za ry so wa niem me tod opty -
mal ne go wy ko rzy sta nia mor skie go po ten cja łu Pol ski.
W se sji ple nar nej i dys ku sjach pa ne lo wych wzię ła
udział po słan ka Do ro ta Ar ci szew ska -Mie lew czyk, prze -
wod ni czą ca Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki Mor skiej
i Że glu gi Śród lą do wej, a Mo ni ka Nie miec -Bu tryn,
w imie niu mi ni stra Mar ka Gró bar czy ka, po in for mo wa -
ła o dzia ła niach mi ni ster stwa na rzecz roz wo ju go spo -
dar ki mor skiej i re wi ta li za cji prze my słu stocz nio we go.
In for ma cję sta ty stycz ną o pol skiej go spo dar ce mor skiej

przed sta wi ła An na Bil ska, kie row nik Ośrod ka Sta ty sty ki
Mor skiej Urzę du Sta ty stycz ne go w Szcze ci nie.

Waż nym punk tem kon fe ren cji by ło pod pi sa nie umo -
wy o współ pra cy po mię dzy Ogól no pol skim Kla strem
In no wa cyj nych Przed się biorstw a Pol skim Kla strem
Mor skim. 

Obok se sji ple nar nych ob ra dy pro wa dzo no w sied -
miu te ma tycz nych gru pach pa ne lo wych:

1. Za rzą dza nie i sys tem wdra ża nia po li ty ki mor skiej;
2. In no wa cyj ne tech no lo gie mor skie (jed nym z pa ne -

li stów był pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w.
Hen ryk Śnie goc ki, prof nadzw. AMG);

3. Roz wój zrów no wa żo ny ob sza rów mor skich i nad -
mor skich;

4. Kon ku ren cyj ność por tów i trans por tu mor skie go;
5. Prze mysł ryb ny ‒ wy zwa nia i kie run ki roz wo ju;
6. Tu ry sty ka mor ska i nad mor ska;
7. Mło dzi na ryn ku pra cy go spo dar ki mor skiej.

Polska gospodarka morska nie będzie czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki
morskiej – taką konkluzją zakończyła się konferencja naukowa pt. „Polityka morska”, 

która odbyła się 14 marca w Akademii morskiej w Gdyni. Jednym z założeń jest powstanie
interdyscyplinarnego morskiego think tanku, który będzie wspierał wszelkie działania 

na rzecz umacniania Polski morskiej.
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BLISKIE SPOTKANIA Z BIZNESEM

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

Świa to wy Ty dzień Przed się bior czo ści (Glo bal En tre pre -
neur ship We ek) to mię dzy na ro do wy pro jekt or ga ni zo wa -
ny co rocz nie w li sto pa dzie w 143 kra jach świa ta od 2008
ro ku. Or ga ni za to rzy pro mu ją świa do my roz wój, ak tyw ną
po sta wę wo bec ży cia i po dej mo wa nie biz ne so wych ini -
cja tyw. Pra cow ni cy KEiZ uczest ni czy li w przed się wzię -
ciach or ga ni zo wa nych przez Pol ski Kla ster Mor ski we
współ pra cy z Po mor ską Spe cjal ną Stre fą Eko no micz ną. 

Stu den ci w Por cie
Prze my sły mor skie ja ko prze strzeń kre owa nia in no -

wa cji by ły te ma tem de ba ty, któ ra mia ła miej sce w Bał -
tyc kim Por cie No wych Tech no lo gii. Stu den ci z Aka de -
mii Mor skiej w Gdy ni i Uni wer sy te tu Gdań skie go spo -
tka li się z przed sta wi cie la mi biz ne su mor skie go, by do -
wie dzieć się, na czym po le ga in no wa cyj ność i trans fer
wie dzy w fir mach dzia ła ją cych na te re nach by łej Stocz -
ni Gdy nia. O in no wa cjach w pol skich fir mach go spo -
dar ki mor skiej mó wi li przed sta wi cie le Po mor skiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej, Na uty, Stocz ni Crist, Hy -
dro me gi oraz fir my Ha mond. 
‒ Je ste śmy w miej scu, któ re dzię ki ra dy kal nej trans -

for ma cji pro du ku je in no wa cyj ne jed nost ki pły wa ją ce
dla prze my słu of fsho re, farm ryb nych, no wo cze sne
stat ki ba daw cze, okrę ty oraz kon struk cje dla farm wia -
tro wych. Dzie je się to w miej scu, gdzie kie dyś pro du ko -
wa no głów nie ma sow ce, jed nost ki ro -ro i kon te ne row -
ce – po wie dział, wpro wa dza jąc w te ma ty kę spo tka nia,
Ma rek Grzy bow ski, pre zes Pol skie go Kla stra Mor skie go,
pod kre śla jąc, że kie dyś bu do wa no stat ki du że, a dziś
bu du je się jed nost ki spe cja li stycz ne o du żej war to ści,
osią ga ją ce ce nę na wet 200 mln eu ro. 

Piotr Ma kryś z PSSE mó wił o roz wo ju Po mor skiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej na przy kła dzie Bał tyc -
kie go Por tu No wych Tech no lo gii, gdzie nie daw no po -
wstał no wo cze sny Park Kon struk to rów, miej sce, w któ -
rym fir my ma ją za pew nio ne wszel kie wa run ki do kosz -
tow nych ba dań, pro jek to wa nia i two rze nia no wych
pro duk tów in no wa cyj nych. Są tu spe cjal ne la bo ra to ria
umoż li wia ją ce pro wa dze nie ba dań nie nisz czą cych i ma -
te ria ło wych, a tak że la bo ra to rium łącz no ści i na wi ga cji.

In no wa cyj ne stocz nie 
Zdzi sław Ba hy rycz, peł no moc nik za rzą du stocz ni Crist,

opi sał hi sto rię prze kształ ce nia przed się bior stwa z ma łej
fir my re mon to wej w du żą or ga ni za cję pro du ku ją cą in -
no wa cyj ne jed nost ki dla prze my słu of fsho re. Przed sta -
wił jej dzia łal ność przy pa da ją cą na po czą tek lat 90. 
‒ Re ali zo wa ne dziś kon trak ty są do wo dem na to, że nie

ma w biz ne sie cze goś ta kie go jak zły okres. Re zul tat za le ży
od lu dzi, ich za an ga żo wa nia i go to wo ści do dzia ła -
nia – mó wił Zdzi sław Ba hy rycz i do wo dził, ilu stru jąc to licz -
ny mi przy kła da mi, że tyl ko dzię ki pra cy lu dzi Crist wy ro bił
so bie mar kę jed ne go z naj lep szych tech nicz nie pro du cen -
tów stocz nio wych na te re nie Bał ty ku i Mo rza Pół noc ne go. 

Stocz nia Na uta za pre zen to wa ła się ja ko fir ma z so lid -
ną mar ką. Ist nie ją ca 90 lat stocz nia za czy na ła od re -
mon tów ma łych ku trów ry bac kich, by dziś zaj mo wać
sil ną po zy cję w prze bu do wach jed no stek cy wil nych
i okrę tów, re mon tach róż nych jed no stek, bu do wach ho -
low ni ków, stat ków ba daw czych, jed no stek ry bac kich
itd. Do dat ko wą war tość sta no wi dzia ła nie w Gru pie
Mars. W Stocz ni Na uta dzia ła rów nież biu ro stra te gii
i roz wo ju, a we współ pra cy z uczel nia mi pro wa dzo na
jest dzia łal ność ba daw czo -roz wo jo wa, fi nan so wa na
rów nież przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo -
ju – mó wił Łu kasz Ge rigk. Gru pa Mars dys po nu je im po -
nu ją cym po ten cja łem pro duk cyj nym. Do brze wy po sa -
żo ne ha le pro duk cyj ne, uzbro jo ne na brze ża oraz 11
pły wa ją cych do ków to do bry ka pi tał do two rze nia in no -
wa cyj nych pro duk tów jak np. stat ki ba daw cze dla uni -
wer sy te tu w Göte bor gu i Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz
stat ki PSV ob słu gu ją ce plat for my wiert ni cze.
‒Moc ną stro ną Hy dro me gi jest wdra ża nie no wych pro -

jek tów two rzo nych w ści słym związ ku z na ukow ca mi z pol -
skich uczel ni i in sty tu tów ba daw czych – po wie dział Grze -
gorz Śmie ta na z dzia łu mar ke tin gu, pod kre śla jąc, że wie le
pro duk tów to pro to ty py. Sil ne biu ro pro jek to we za trud -
nia ją ce ze spół pra wie 20 mło dych kon struk to rów jest wy -
mier nym wskaź ni kiem orien ta cji na two rze nie in no wa cji,
głów nie w ob sza rze urzą dzeń hy drau licz nych. Istot nym
uzu peł nie niem spo tka nia by ło zwie dza nie stocz ni Na uta. 

W cza sie ko lej nych spo tkań przed sta wi cie le firm, człon -
ko wie Pol skie go Kla stra Mor skie go mó wi li o tym, jak po -
zy cjo nu ją pol skie mar ki na glo bal nym ryn ku go spo dar ki
mor skiej, a tak że na czym po le ga kre owa nie war to ści do -
da nej w kla strze mor skim. Waż nym ele men tem spo tkań
by ły warsz ta ty nt. ko mu ni ka cji in ter per so nal nej w ję zy ku
ob cym, po pro wa dzo ne przez Mi cha ła Ha mon da oraz
pre lek cja „Dro ga doj ścia przed się bior cy do go spo dar ki
in no wa cyj nej”, któ rą wy gło sił dr Jó zef We so łow ski, sku -
pia jąc się głów nie na za gad nie niach ochro ny wła sno ści
in te lek tu al nej i pro ble mach opo dat ko wa nia.

dr hab. ma rek Grzy bow ski,
prof. nadzw. AMG

Pracownicy katedry Ekonomii i Zarządzania oraz studenci wzięli aktywny udział w spotkaniach 
z przedstawicielami biznesu. Promowali również Akademię morską w środowisku uczniów 

szkół średnich. 
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STATKI SZKOLENIOWE – SEZON 2016

„dar młodzieży” i „Horyzont II”

W hisz pań skiej Bar ce lo nie i fran cu skim Sète „Dar Mło -
dzie ży” wziął udział w po łą czo nym hi sto rycz nym zlo cie
ża glow ców „Esca le à Sète”, or ga ni zo wa nym z oka -
zji 350. rocz ni cy por tu Sète. Tu taj stu den tów AMG
zmie ni li stu den ci Ho ge re Ze evart scho ol z An twer -
pii – uczel ni, któ ra od 2008 ro ku co rocz nie czar te ru je
„Dar Mło dzie ży” dla mie sięcz nych prak tyk mor skich.
Tra dy cyj ny, atlan tyc ki rejs, z za wi nię ciem do Hor ty
na Azo rach, za koń czy li w An twer pii. Tu taj ko lej na wy -
mia na – na po kład fre ga ty za mu stro wa li ucznio wie
śred nich szkół mor skich ze Szcze ci na, Świ no uj ścia
i Gdań ska – to rów nież tra dy cyj ni part ne rzy, re gu lar nie
ko rzy sta ją cy z prak tyk mor skich na na szych stat kach.

Tak że w bie żą cym se zo nie „Dar Mło dzie ży” re pre -
zen to wał pol ską ban de rę i Aka de mię Mor ską pod czas
wie lu in nych pre sti żo wych im prez i zlo tów ża glow ców
w na stę pu ją cych por tach:
� Ha fen ge burt stag Ham burg 2016, czy li 827. „uro dzi -

ny” ham bur skie go por tu, 
� SeeStadtFest Bre mer ha ven 2016 – zlot ża glow ców, 
� Delf Sa il 2016 – fe sti wal mor ski w Del fzijl, 
� The Tall Ships Ra ces 2016 – ofi cjal ny zlot Sa il Tra ining

In ter na tio nal – z eta pa mi w por tach An twer pia, 
Li zbo na,

� Han se Sa il Ros tock 2016 – zlot ża glow ców,
� North Sea Tall Ships Re gat ta 2016 – udział w ofi cjal -

nym zlo cie Sa il Tra ining In ter na tio nal i re ga tach
na tra sie Blyth –Göte borg.
Dwie gru py na wi ga to rów z na szej Aka de mii pły ną

od Bre mer ha ven do Ros to cku, gdzie zmie nią ich stu -
den ci z Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie. Od Göte bor ga
„Dar Mło dzie ży” do Gdy ni po pro wa dzą że gla rze. To
tra dy cyj na po dróż dla en tu zja stów ża gli i „Da ru Mło -
dzie ży” z ca łe go kra ju. Za in te re so wa nie tym ty go dnio -
wym rej sem by ło tak wiel kie, że już w lu tym za koń czy -
li śmy re zer wa cje.

We wrze śniu i paź dzier ni ku „Dar Mło dzie ży” od by -
wać bę dzie po dró że szko le nio we po Bał ty ku ze stu den -

ta mi Aka de mii Mor skiej w Gdy ni (rejs kan dy dac ki dla
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go oraz prak ty ka stu den tów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go).

W ostat nim rej sie se zo nu (27.09 – 27.10) prak ty kę
mor ską (obok stu den tów AMG) za li czą ucznio wie Za -
sad ni czej Szko ły Że glu gi Śród lą do wej z Kę dzie rzy na -
-Koź la. Bę dzie to de biut uczniów tej szko ły w rej sie
„Da rem Mło dzie ży”.

W su mie w se zo nie 2016 „Dar Mło dzie ży” pod czas 9
po dró ży od wie dzi 12 por tów za gra nicz nych i 3 kra jo -
we. Prak ty ki mor skie przej dzie 1157 stu den tów,
uczniów i że gla rzy, w tym: 552 – stu den ci Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, 130 – stu den ci Aka de mii Mor skiej ze
Szcze ci na, 140 – stu den ci Ho ge re Ze eva art scho ol z An -
twer pii, 205 – ucznio wie śred nich szkół mor skich, 130
‒ że gla rze.

„HoRYZoNT II”
Pierw si, w lu tym i mar cu, prak ty kę ma new ro wo -ra -

da ro wą prze szli stu den ci III ro ku Wy dzia łu Na wi ga cyj -
ne go AMG. Ma ry nar skie prak ty ki od by li na „Ho ry zon -
cie II” tak że na wi ga to rzy i me cha ni cy z Tech ni kum
Mor skie go ze Szcze ci na oraz ucznio wie Ze spo łu Szkół
Mor skich z Gdań ska.

„Ho ry zont II” wy ko rzy sty wa ny jest tak że przez Pol ską
Aka de mię Na uk do utrzy my wa nia ko mu ni ka cji z Pol ską
Sta cją Po lar ną na Spits ber ge nie oraz re ali za cji mię dzy -
na ro do wych pro gra mów ba daw czych w ar chi pe la gu
Sval bard. W cią gu mi nio nych 15 lat eks plo ata cji „Ho -
ry zont II” od był już 36 po dró ży na Spits ber gen. W ko -
lej ne po pły nie pod ko niec czerw ca oraz sierp nia. Jak
zwy kle bę dą to tak że mor skie prak ty ki dla stu den tów
Wy dzia łu Elek trycz ne go AMG. 

Sza cu je się, że w 10 po dró żach prak ty ki mor skie
na „Ho ry zon cie II” przej dzie w 2016 ro ku ok. 330 stu -
den tów i uczniów.

Alek san der Gosk

Wyjątkowo wcześnie rozpoczął się tegoroczny sezon szkoleniowy na „darze młodzieży”. 
Już 27 stycznia zamustrowali na żaglowiec studenci II roku Wydziału mechanicznego AmG. 

Po miesięcznym „suchym” przygotowaniu oraz przygotowaniu żaglowca do morskiego sezonu
wystartowali na morze Śródziemne. 
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„EL MELLAH”

Projekt „Nawigator”

Obec nie trwa opra co wy wa nie au tor skich ma te ria łów
szko le nio wych, wy pro fi lo wa nych pod ką tem po trzeb
al gier skie go part ne ra, ta kich jak:
� re gu la min okrę to wy,
� za kres obo wiąz ków człon ków za ło gi okrę tu ża glo we go,
� in struk cja ob słu gi oża glo wa nia,
� plan i pro gram szko le nia eki py kon ser wa cyj nej,
� plan i pro gram szko le nia teo re tycz ne go,
� plan i pro gram szko le nia na „Da rze Mło dzie ży”

(z po dzia łem na port i mo rze),
� plan i pro gram szko le nia na „El Mel lah” (z po dzia -

łem na port i mo rze).
Pro gram obej mu je ca ło kształt za dań szko le nio wych,

któ rych re ali za cja po zwo li przy go to wać każ de go człon -
ka za ło gi ża glow ca do peł nie nia przy pi sa nej mu funk -
cji. Do wód cy wszyst kich szcze bli na bę dą umie jęt no ści
pro wa dze nia dzia łań na mo rzu, kie ro wa nia wal ką o ży -
wot ność ża glow ca, pro ce sem szko le nio wym, pra wi dło -
wą eks plo ata cją okrę tu, tak że wy ko ny wa nia za dań
zgod nie z wy mo ga mi mię dzy na ro do wych kon wen cji
w za kre sie bez pie czeń stwa pły wa nia i ra to wa nia ży cia
na mo rzu. Pro gra my uwzględ nia ją też spe cy ficz ne wy -
mo gi służ by w al gier skiej ma ry nar ce wo jen nej.

Prze wi dzia no po dział przy szłej za ło gi ża glow ca
na na stę pu ją ce gru py szko le nio we: 

do wo dze nia; na wi ga cji i oża glo wa nia‒ra dio -
ko mu ni ka cji; me cha nicz nej (ener gia –na pęd -
–ka dłub); na wi ga cji i oża glo wa nia oraz me -
cha nicz nej (na po zio mie ma ry nar skim);
ho te lo wo -me dycz nej; kon ser wa cyj -
nej. W su mie szko le niu pod da ne
zo sta ną 83 oso by oraz 12 człon -
ków ekip kon ser wa cyj nych. 

W har mo no gra mie za pla no wa no na ma rzec/kwie -
cień 2017 ro ku szko le nie teo re tycz ne w la bo ra to riach
i pra cow niach SDK. W ma ju/czerw cu przy szłe go ro ku
al gier ska gru pa przej dzie szko le nie na „Da rze Mło dzie -
ży” – pierw szy mie siąc w por cie, dru gi w rej sie bał tyc -
kim, wresz cie na li piec/sier pień 2017 ro ku prze wi dzia -
no ana lo gicz ne prak tycz ne szko le nie na no wym ża -
glow cu „El Mel lah”. 

Al gier scy prak ty kan ci na wszyst kich sta no wi skach
stop nio wo przej mą od pol skich in struk to rów i człon -
ków za łóg ca łość ob słu gi no wej fre ga ty. To bę dzie je -
den z naj bar dziej efek tow nych i pre sti żo wych pro jek -
tów re ali zo wa nych w Aka de mii Mor skiej.

Po za koń cze niu pro gra mu szko le nio we go „El Mel -
lah” z al gier ską za ło gą po pły nie do kra ju.

Alek san der Gosk

To będzie największy żaglowiec zbudowany w polskiej stoczni. Trójmasztowa fregata 
„El mellah” dla marynarki Wojennej Republiki Algierii budowana jest w gdańskiej stoczni

Remontowa Shipbuilding. umieszczenie zamówienia w polskiej stoczni jest w znacznej mierze
efektem wysokiej oceny oferty szkoleniowej, opracowanej w Studium doskonalenia kadr 

i Akademii morskiej w Gdyni przez zespół pod kierunkiem prorektora ds. morskich dr. hab. inż.
kpt. ż. w. Henryka Śniegockiego, prof. nadzw. AmG. Wieloletnie doświadczenie uczelni 

w szkoleniu kadr morskich pod żaglami, realizowany model szkolenia oraz eksploatowane
swoiste morskie laboratorium, jakim jest „dar młodzieży”, to niewątpliwe atuty.
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Nowe specjalizacje w Sdk

Au tor skie pro gra my szko leń opra co wa ne zo sta ły w ści -
słej ko ope ra cji z przed sta wi cie la mi dwóch re no mo wa -
nych nor we skich firm ar ma tor skich. 

Pierw szy z kur sów skie ro wa ny jest do człon ków za łóg
stat ków wy po sa żo nych w sil ni ki na pę du głów ne go ty pu
DF (Du al Fu el). Si łow nie te go ty pu, za pro jek to wa ne
do al ter na tyw ne go za si la nia ole jem na pę do wym bądź
skro plo nym ga zem LNG, to no wa tor skie wciąż roz wią -
za nia, choć ze wzglę dów eko no micz nych i wy mo gów
śro do wi sko wych co raz po wszech niej sto so wa ne. Pro -
gram kur su opar ty jest o po trze by sfor mu ło wa ne przez
ar ma to ra UECC (Uni ted Eu ro pe an Car Car riers) z Oslo,
eks plo atu ją ce go flo tę ro -ro sa mo cho dow ców. Dwie no -
we jed nost ki za mó wio ne przez UECC, po wej ściu
do eks plo ata cji w II po ło wie 2016 ro ku, bę dą jed ny mi
z naj więk szych na świe cie, wy po sa żo ny mi wła śnie w si -
łow nie DF. Kon sul tan tem pro gra mu no we go kur su był
pol ski przed sta wi ciel UECC inż. Ja nusz Igna czew ski,
a w za ję ciach wy ko rzy sty wa ne bę dą m.in. sy mu la to ry

si łow ni okrę to wej oraz prze ła dun ku ga zów skro plo -
nych. 

Dru gi z no wych wy so ko spe cja li stycz nych kur sów do ty -
czy tech nik chłod ni czych i prze zna czo ny jest dla za łóg
chło dniow ców. Je go pro gram to z ko lei efekt współ pra -
cy z in nym nor we skim ar ma to rem Gre en Re efers z sie -
dzi bą w Ber gen, wy spe cja li zo wa nym w prze wo zach ła -
dun ków chło dzo nych, głów nie żyw no ści. Eks plo ato wa ne
przez Nor we gów stat ki to wiel kie pły wa ją ce lo dów ki,
wy ma ga ją ce uni ka to wych kwa li fi ka cji od ob słu gu ją cych
je lu dzi. Tak że i w pro gra mie te go kur su, kon sul to wa ne -
go z inż. Ada mem Stró ży kiem z Gre en Re efers, wy ko rzy -
sty wa na jest no wo cze sna ba za sy mu la to ro wa i la bo ra to -
ryj na. 

Roz sze rza ją ca się ofer ta szko le nio wa SDK AMG prze -
kła da się rów nież na ro sną ce przy cho dy Stu dium, co
do ku men tu je ko lej ny do dat ni bi lans rocz ny.

Alek san der Gosk

dwa wysokospecjalistyczne kursy wprowadziło do swojej oferty szkoleniowej Studium
doskonalenia kadr Akademii morskiej w Gdyni. oba są efektem podążania za pojawiającymi się

potrzebami na żeglugowym rynku pracy. Wynikają zarówno z postępu technologicznego 
w konstrukcji statków, jak i zmieniających się przepisów, regulujących zasady wymiany

handlowej drogą morską.
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PRAKTYKI NA STATKACH SZKOLNYCH

uczniowie na morzu

Tra dy cja się ga dru giej po ło wy lat 80. – pierw sze, spo -
ra dycz ne, prak ty ki uczniów za wo do wych szkół mor -
skich re ali zo wa no wów czas nie tyl ko na „Da rze Mło -
dzie ży”, ale i na sta rych stat kach in stru men tal nych
„Ho ry zont” i „Ze nit”. Zmie nia ją ce się pro fi le i struk tu -
ry za wo do wych szkół śred nich zwią za nych z mo -
rzem – bu do wy okrę tów, por to wych, ry bo łów stwa
mor skie go – nie sprzy ja ły wy pra co wa niu opty mal ne go
mo de lu prak tycz ne go szko le nia ma ry nar skie go.

Re gu lar ne za in te re so wa nie śred nich szkół mor skich
prak ty ka mi na stat kach szko le nio wych AMG ob ser wu -
je my w ostat nim dzie się cio le ciu. Part ne ra mi są tu taj
głów nie ze spo ły szkół z Gdań ska, Szcze ci na i Świ no uj -
ścia. Szko lą ce w spe cjal no ściach tech nik na wi ga tor
mor ski i tech nik me cha nik mor ski ko rzy sta ją za rów no
z „Da ru Mło dzie ży”, jak i „Ho ry zon ta II”. 

Wy pra co wa ne pro gra my prak tyk ba zu ją za rów no
na do świad cze niach prak tyk stu denc kich re ali zo wa nych
w Aka de mii, jak i wnio skach wy ni ka ją cych z pro gra mu
szkol ne go. W bie żą cym se zo nie, np. w rej sie na „Da rze
Mło dzie ży”, wy pró bo wa no sys tem tzw. wacht „przej -
ścio wych”, da ją cych uczniom moż li wość za po zna nia się
ze spe cy fi ką służ by na każ dej z wacht. Sys tem wzo ro -

wa ny jest na sto so wa nym pod czas prak tyk na „Da rze
Mło dzie ży” przez ka drę Ho ge re Ze evaart scho ol z An -
twer pii. Re gu łą jest tak że, że na wi ga to rzy za po zna ją się
z pod sta wa mi pra cy si łow ni, me cha ni cy ‒ z funk cjo no -
wa niem most ka. 

Prak ty ki na „Da rze Mło dzie ży” ma ją cha rak ter wstęp -
nych prak tyk ma ry nar skich, na to miast na „Ho ry zon cie
II” bar dziej za awan so wa nych, spe cja li stycz nych prak tyk
za wo do wych. W 2016 ro ku prze szko le nie mor skie
przej dą ucznio wie: Ze spo łów Szkół Mor skich z Gdań ska
(50 ‒ „Dar Mło dzie ży”, 35 – „Ho ry zont II”) i Świ no uj -
ścia (65 – „Dar Mło dzie ży”) oraz Za chod nio po mor skie -
go Cen trum Edu ka cji Mor skiej i Po li tech nicz nej
(20 – „Dar Mło dzie ży”, 80 – „Ho ry zont II”).

No wo ścią bie żą ce go se zo nu bę dą prak ty ki ma ry nar -
skie re ali zo wa ne dla Ze spo łu Szkół Że glu gi Śród lą do wej
z Kę dzie rzy na -Koź la. Gru pa 70 uczniów od bę dzie je sie -
nią mie sięcz ną prak ty kę bał tyc ką na „Da rze Mło dzie -
ży”. War to przy po mnieć, że nie bę dą to pierw sze prak -
ty ki ma ry na rzy wód słod kich – wcze śniej go ści li śmy
na ża glow cu uczniów po dob nych szkół z Na kła i Wro -
cła wia.

Alek san der Gosk

W bieżącym roku będzie ich ok. 320. Na pokładach naszych statków szkoleniowych „dar
młodzieży” i „Horyzont II”,  obok studentów Akademii morskich z Gdyni i Szczecina, od lat

marynarskie szlify zdobywają uczniowie średnich szkół morskich.



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 4

„DAR MŁODZIEŻY”

Nowe koje, stare bulaje

W 35. se zo nie mor skich prak tyk „Dar Mło dzie ży” przy -
jął stu den tów do zu peł nie no wych po miesz czeń. Cał ko -
wi ta prze bu do wa wnętrz czę ści stu denc kiej ob ję ła m.in.
sam układ ku bry ków – w miej sce czte rech 20-oso bo -
wych i czte rech 10-oso bo wych za pro jek to wa no dwa na -
ście ku bry ków 10-oso bo wych. No we są pię tro we ko je,
szaf ki stu denc kie, wy kła dzi ny su fi to we, pod ło go we
i ścien ne, tak że drzwi, zmie nio na też zo sta ła lo ka li za cja
re ga łów na środ ki ra tun ko we. Wy mie nio no tak że kil ka -
dzie siąt bu la jów oraz we wnętrz ne in sta la cje.

Zmia ny uwzględ nia ją ce wy mo gi bez pie czeń stwa i er go -
no mii, obok po pra wy es te ty ki wnętrz, wy dat nie po pra wi -
ły kom fort od by wa nia prak tyk, nie zmie nia jąc jed nak za -
sad ni czo spe cy fi ki ma ry nar skiej służ by na ża glow cu.

Re no wa cji i mo der ni za cji, z za cho wa niem do tych cza -
so wej sty li sty ki, pod da no tak że część re pre zen ta cyj nych
wnętrz – sa lon ko men dan ta i me sę za ło go wą. 

Środ ki na pra ce re mon to wo -mo der ni za cyj ne, w wy so -
ko ści 2 mln zło tych, wy asy gno wa ło Mi ni ster stwo In fra -
struk tu ry i Roz wo ju, z bu dże tu pio nu pro rek to ra ds. mor -
skich AMG wy go spo da ro wa no po zo sta łe 900 tys. zł.

W efek cie re mon tu „Da ru Mło dzie ży” moż li we sta ło
się tak że wzbo ga ce nie wy stro ju klu bu ma ry nar skie go
„Stel la Ma ris”. Dwa ory gi nal ne bu la je, wy mon to wa ne
w stocz ni, prze ka za no dy rek to ro wi klu bu ‒ oj cu Edwar -
do wi Pra czo wi wraz z cer ty fi ka tem na stę pu ją cej tre ści:

„Do ce nia jąc zna cze nie gdyń skie go Dusz pa ster stwa
Lu dzi Mo rza, spo łecz ność Aka de mii Mor skiej po sta no -
wi ła przy czy nić się do wzbo ga ce nia ma ry ni stycz ne go
wy stro ju mo der ni zo wa ne go Klu bu Cen trum „Stel la Ma -
ris”, prze ka zu jąc na ten cel dwa ory gi nal ne, mo sięż ne

bu la je, zde mon to wa ne z na sze go ża glow ca szkol ne go
„Dar Mło dzie ży”.

Są to bu la je za mon to wa ne w la tach 1981/1982,
pod czas bu do wy fre ga ty w Stocz ni Gdań skiej. Prze pły -
nę ły wraz z „Da rem Mło dzie ży”, pod czas 202 po dró ży
szkol nych, po nad 545 ty się cy mil mor skich, opły nę ły
świat, Przy lą dek Horn, wi zy to wa ły w set kach por tów
na wszyst kich kon ty nen tach”. 

Bu la je, zde mon to wa ne pod czas stocz nio wych prac
re mon to wych z koń cem 2015 ro ku, zo sta ły oczysz czo -
ne i przy go to wa ne do prze ka za nia przez na szych stu -
den tów, w warsz ta tach Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

Alek san der Gosk

34C Z E R W I E C 2 0 1 6

To była najpoważniejsza modernizacja wnętrz „daru młodzieży” od momentu podniesienia
bandery na żaglowcu.

Nowe kubryki

W obecności rektora prof. Piotra Jędrzejowicza zdemontowane
bulaje studenci przekazują na ręce ks. Edwarda Pracza.
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Nowe laboratoria i dziekanat

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

No we la bo ra to ria zo sta ły zbu do wa ne oraz wy po sa żo ne
w ra mach pro jek tu RIDAM, fi nan so wa ne go z fun du szy
eu ro pej skich. Uzy ska ne do fi nan so wa nie w wy so ko ści
po nad 14 mln zł po zwo li ło na uru cho mie nie na stę pu -
ją cych la bo ra to riów: 
� la bo ra to rium od na wial nych źró deł ener gii, 
� la bo ra to rium wir tu ali za cji sys te mów ope ra cyj nych

i sie ci kom pu te ro wych, 
� la bo ra to rium tech ni ki mi kro fa lo wej, 
� la bo ra to rium sys te mów ra dio ko mu ni ka cji sa te li tar nej, 
� la bo ra to rium opto elek tro ni ki, fo to wol ta iki i tech ni ki

świa tło wo do wej, 
� la bo ra to rium GMDSS, 
� la bo ra to rium kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej

sys te mów ra dio ko mu ni ka cyj nych, 
� pra cow ni kom pu te ro we go pro jek to wa nia i sy mu la cji, 
� la bo ra to rium au to ma ty za cji okrę to wych sys te mów

ener ge tycz nych, 
� la bo ra to rium sys te mów po mia ro wo -kon tro l nych, 
� la bo ra to rium mi kro pro ce so ro wych ukła dów po mia -

ro wo -kon tro l nych.
Go ście zwie dzi li no we la bo ra to ria i po miesz cze nia la -

bo ra to ryj ne, a dzie kan wy róż nił li sta mi gra tu la cyj ny mi
oso by szcze gól nie za an ga żo wa ne w re ali za cję pro jek tu
RIDAM. Otrzy ma li je: mgr Sła wo mir Po lań ski, dr Ma rze -
na Wy siń ska -Ga jek, dr hab. inż. Je rzy Chra miec, dr hab.
inż. Piotr Dę bic ki, prof. nadzw. AMG, dr hab. inż. Piotr
My siak, prof. nadzw. AMG, dr inż. Ja cek Dą brow ski, dr
inż. Piotr Jan kow ski, dr inż. Krzysz tof Ja nu szew ski, dr inż.
Ka rol Korcz, dr inż. An drzej Łeb kow ski, dr inż. Ro mu ald

Ma śnic ki, dr inż. Be ata Pał czyń ska, mgr Ka ta rzy na Chmie -
lew ska, mgr inż. Mar cin Wa rak sa, Mał go rza ta Biel ska
i Hen ryk For me la. 

dr hab. inż. krzysz tof Gó rec ki, 
prof. nadzw. AMG.

uroczystość otwarcia nowych laboratoriów Wydziału Elektrycznego, zlokalizowanych 
w nadbudowie budynku F, oraz nowych pomieszczeń administracji, odbyła się pod koniec 

ub. roku. uroczystości przewodniczył dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który wspólnie 
z rektorem prof. zw. dr. hab. Piotrem Jędrzejowiczem dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. 

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz
Zarębski uroczyście przecina wstęgę w asyście rektora prof. zw.
dr. hab. Piotra Jędrzejowicza



� Na gro da SEP dla stu den ta WE
W ko lej nej edy cji Kon kur su na Naj lep szą Pra cę Dy plo -
mo wą In ży nier ską 2015, or ga ni zo wa ne go przez Gdań ski
Od dział Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich, trze cią na -
gro dę zdo był stu dent Wy dzia łu Elek trycz ne go AMG Woj -
ciech Kraw czyk. Przy go to wał pra cę pt. „Tech nicz no -eko -
no micz ne uwa run ko wa nia bu do wy elek trow ni ją dro wej
w Pol sce”. Na gro dę wrę czył lau re ato wi wi ce pre zes Od -
dzia łu Gdań skie go SEP dr inż. Adam Ryn kow ski w cza sie
uro czy stej wy dzia ło wej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie -
go 2015/2016. 
� Sty pen dium mar szał ka 
Wi ce mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go Krzysz tof
Tra wic ki 10 grud nia 2015 r. wrę czył stu den tom sty pen -
dia mar szał ka wo je wódz twa po mor skie go.

W gro nie wy róż nio nych zna la zło się 36 osób, któ re,
oprócz wy so kiej śred niej ocen, wy ka za ły się co naj mniej
dwo ma szcze gól ny mi osią gnię cia mi na uko wy mi, ar ty -
stycz ny mi lub spor to wy mi. Wśród nich był stu dent dru -
gie go se me stru MSU, kie run ku elek tro ni ka i te le ko mu ni -
ka cja, re ali zo wa ne go na Wy dzia le Elek trycz nym – inż.
Pa weł Gó rec ki, któ ry uzy skał naj wyż szą po zy cję na li ście
ran kin go wej spo śród stu den tów po mor skich uczel ni
o pro fi lu in nym niż ar ty stycz ny. 
� Sty pen dium mi ni stra
Mi ni ster in fra struk tu ry i roz wo ju przy znał w bie żą cym
ro ku jed no sty pen dium za wy bit ne osią gnię cia dla dok -
to ran ta oraz pięć sty pen diów za wy bit ne osią gnię cia dla
stu den tów uczel ni mor skich. Wy róż nie ni zo sta li mgr inż.
Prze my sław Ptak z III ro ku stu diów dok to ranc kich, pro -
wa dzo nych na Wy dzia le Elek trycz nym AMG, oraz inż.
Pa weł Gó rec ki, stu diu ją cy na kie run ku elek tro ni ka i te le -
ko mu ni ka cja na Wy dzia le Elek trycz nym AMG.
� I kon fe ren cja kół Na uko wych Aka de mii mor skiej

w Gdy ni
11 grud nia 2015 ro ku od by ła się I Kon fe ren cja Kół Na -
uko wych Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, zor ga ni zo wa na
przez Ko ło Na uko we In no wa cyj nych Sys te mów Elek tro -
nicz nych z Wy dzia łu Elek trycz ne go oraz Ko ło Na uko we
„SEANOVATION” z Wy dzia łu Me cha nicz ne go. W kon fe -

ren cji uczest ni czy ło po nad 40 osób z dzie wię ciu kół na -
uko wych pra cu ją cych na czte rech wy dzia łach AMG.
Przed sta wio no 19 pre zen ta cji, a ob ra dy od by wa ły się
rów no le gle w dwóch sa lach. 

W ce re mo nii otwar cia kon fe ren cji uczest ni czy li: pro -
rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski,
pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow -
ski, prof. nadzw. AMG, pro rek tor ds. mor skich dr hab.
inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG,
dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr hab. inż. Ja nusz
Za ręb ski, dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go dr hab. inż.
kpt. ż. w. Adam We in trit, prof. nadzw. AMG, pro dzie kan
Wy dzia łu Me cha nicz ne go dr hab. inż. An drzej Misz czak,
prof. nadzw. AMG. Ko mi te to wi Or ga ni za cyj ne mu prze -
wod ni czy li: dok to rant ka Wy dzia łu Elek trycz ne go mgr
inż. Mał go rza ta Ma li now ska oraz stu dent Wy dzia łu Elek -
trycz ne go inż. Pa weł Gó rec ki.
� Prof. Ja nusz Za ręb ski w kEiT PAN
Pod ko niec mi nio ne go ro ku od by ły się wy bo ry do ko mi -
te tów Pol skiej Aka de mii Na uk. W skład Ko mi te tu Elek -
tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk zo stał
po now nie wy bra ny dzie kan WE prof. dr hab. inż. Ja nusz
Za ręb ski. W ka den cji 2016‒2020 pro fe sor Ja nusz Za ręb -
ski bę dzie pra co wał w Sek cji Mi kro elek tro ni ki.
� IV Powiatowy konkurs 
W pią tek 15 kwiet nia 2016 r. od by ło się uro czy ste za -
koń cze nie IV Po wia to we go Kon kur su „Ma te ma ty ka, Fi -
zy ka i In for ma ty ka w Tech ni ce”, or ga ni zo wa ne go przez
Wy dział Elek trycz ny Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oraz Ze -
spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 im. Bo ha ter skiej Za -
ło gi ORP „Orzeł” w Wej he ro wie.

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

Lau re ata mi zo sta ły na stę pu ją ce oso by: Win cen ty Kle in
(ZSP nr 2 w Wej he ro wie), Szy mon Zdra lek (ZSP nr 2
w Wej he ro wie), Alek san dra Boj ka (ZSP nr 2 w Wej he ro -
wie), Ja kub Gie row ski (Ka to lic kie LO w Gdy ni), Piotr
Wal kusz (I LO w Wej he ro wie), Woj ciech Piep ka (I LO
w Wej he ro wie).

Lau re aci uzy ska li pra wo pod ję cia stu diów na Wy dzia -
le Elek trycz nym bez po stę po wa nia re kru ta cyj ne go.
Po uro czy sto ści uczest ni czy li w im pre zach Dnia Otwar te -
go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

dr hab. inż. krzysz tof Gó rec ki, 
prof. nadz. AMG

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
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Uczestnicy IV Powiatowego Konkursu Matematyka, Fizyka 
i Informatyka w Technice



Olim pia da jest or ga ni zo wa na w trzech gru pach te ma -
tycz nych: elek tro tech nicz nej, elek tro nicz nej i te le in for -
ma tycz nej. Do fi na łu trze cie go eta pu kon kur su za kwa li -
fi ko wa nych zo sta ło po 15 naj lep szych uczniów z każ dej
gru py te ma tycz nej, wy ło nio nych w dro dze dru gie go
i trze cie go eta pu. 

Ko mi tet Głów ny Olim pia dy po wo łał na człon ków ko -
mi te tu na stę pu ją cych na uczy cie li aka de mic kich Wy -
dzia łu Elek trycz ne go: dr. inż. Pio tra Jan kow skie go
(prze wod ni czą cy, sta ły czło nek KGO), dr. inż. Ro ma na
Ko sty szy na (Ka te dra Elek tro ener ge ty ki Okrę to wej), dr
inż. Kry sty nę No gę, dr. inż. Krzysz to fa Ka miń skie go

(Ka te dra Au to ma ty ki Okrę to wej), dr inż. Ka li nę Det kę,
dr. inż. Da mia na Bi sew skie go (Ka te dra Elek tro ni ki Mor -
skiej), dr. inż. Sta ni sła wa Lind ne ra, dr. inż. An drze ja
Łuk szę (Ka te dra Te le ko mu ni ka cji Mor skiej). Za da niem
człon ków ko mi te tu by ło opra co wa nie za dań kon kur so -
wych na każ dy etap olim pia dy dla każ dej gru py te ma -
tycz nej.

Fi nał olim pia dy, oprócz za sad ni cze go ce lu, ja kim jest
wy ło nie nie zwy cięz ców kon kur su, sta no wi do sko na łą
oka zję do wy mia ny my śli i po glą dów na te mat ko re la -
cji szkol nic twa śred nie go i wyż sze go w za kre sie elek tro -
tech ni ki, elek tro ni ki i te le in for ma ty ki.

Wydział Elektryczny po raz czwarty gościł finalistów XVIII ogólnopolskiej olimpiady 
Euro-Elektra ‒ 18 marca przyjechało 45 najlepszych uczniów z całej Polski, reprezentujących

swoje środowisko oraz swoich opiekunów naukowych (nauczycieli).

Finał olimpiady Euro-Elektra

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
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Port lotniczy od środka

Wi zy tę na lot ni sku 26 li sto pa da roz po czę li śmy od stan -
dar do wej kon tro li bez pie czeń stwa każ de go z uczest ni -
ków. Na stęp nie uda li śmy się do sor tow ni ‒ miej sca,
do któ re go tra fia ją wszyst kie ba ga że ze sta no wisk od -
pra wy, tzw. check -in. Do wie dzie li śmy się, że pra wi dło -
wo ozna czo ny ba gaż zo sta je umiesz czo ny przez pra -
cow ni ka lot ni ska na ta śmie, ta ru sza i prze wo zi wa liz kę
na wó zek, któ ry ze spo rą pręd ko ścią pę dzi po szy nach
w kie run ku ska ne ra. Każ dy ba gaż kon tro lo wa ny jest
m.in. pod ką tem za war to ści nar ko ty ków, ma te ria łów
ra dio ak tyw nych oraz wy bu cho wych. Je że li pra wi dło wo
przej dzie kon tro lę, tra fia z po wro tem na wó zek i je dzie
do zrzut ni, gdzie ła do wa ny jest bez po śred nio do sa mo -
lo tu. Je że li wy stę pu ją ja kie kol wiek wąt pli wo ści, od by -
wa się ręcz ne prze szu ka nie.

Na stęp nie ha lą dla pa sa że rów, po przez pły tę po sto -
jo wą, uda li śmy się w miej sce sta cjo no wa nia Lot ni sko -
wej Stra ży Po żar nej. Tam z bli ska mo gli śmy przyj rzeć
się ka ret ce re ani ma cyj nej oraz trzem wo zom ga śni -
czym, któ re stra ża cy ma ją na swo im wy po sa że niu.

Dzię ki uprzej mo ści stra ża ków mie li śmy rów nież oka zję
prze je chać się bar ra cu dą oraz obej rzeć po jazd „w bo -
ju”. Do wie dzie li śmy się tak że, jak nad zo ro wa ne jest
tan ko wa nie sa mo lo tów oraz do ja kich zda rzeń naj czę -
ściej wy jeż dża ją wo zy stra żac kie.

Wy ciecz kę za koń czy li śmy w no wym ter mi na lu Por tu
Lot ni cze go Gdańsk, bę dą cym bar dzo kom for to wą stre fą
przy lo tów. Oprócz ha li dla pa sa że rów znaj du ją się tam:
ba ga żow nia, po miesz cze nie kon tro li bez pie czeń stwa
oraz licz ne skle py i ka wiar nie. No wa część ter mi na lu po -
łą czo na jest rów nież z przy stan kiem Po mor skiej Ko lei
Me tro po li tar nej, któ rą wró ci li śmy w stro nę do mów. 

Wi zy ta ta po ka za ła nam, jak skom pli ko wa ne czyn no -
ści wpły wa ją na pra wi dło we funk cjo no wa nie por tu lot -
ni cze go, aby mógł on ob słu żyć jak naj więk szą licz bę
pa sa że rów i ła dun ków. Do wie dzie li śmy się tak że, jak
waż ne są spraw ne kon tro le bez pie czeń stwa oraz sys te -
ma tycz ne do sko na le nie sys te mów ope ra cyj nych por tu
lot ni cze go. 

Ju sty na ka niew ska

Członkowie Naukowego koła Finansów HoSSA byli z wizytą w Porcie Lotniczym Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy. Inicjatorem był dr krzysztof Sarnowski, opiekun koła, a w wydarzeniu
uczestniczyli również wykładowcy AmG: dr Hanna mackiewicz, dr Sławomir mazurkiewicz 

oraz dr Sławomir Skiba, a także członkowie kół e-Biznesu i TRANSLoG.

NAUKOWE KOŁO FINANSÓW „HOSSA”

Fo
t.

 A
n
d

rz
ej

 Ś
liw

iń
sk

i



5 4 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

39C Z E R W I E C 2 0 1 6

V Studenckie dni Jakości 2016

Go ści li śmy stu den tów z wie lu uczel ni wyż szych z ca łej
Pol ski. Wy stą pie nia trwa ły dwa dni i by ły po dzie lo ne
na pięć blo ków te ma tycz nych. Pre zen ta cjom przy słu chi -
wał się ko mi tet na uko wy w skła dzie: prof. dr hab. inż.
Piotr Przy by łow ski – AMG, prof. dr hab. inż. Piotr By -
kow ski – AMG, prof. dr hab. An drzej Grze la kow ski –
AMG, prof. dr hab. inż. Iza be la Ste in ka – AMG, prof. dr
hab. Ma ria Śmie chow ska – AMG, dr hab. inż. Ali na Ma -
tu szak-Flejsz man, prof. nadzw. Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Po zna niu, dr hab. inż. Sta ni sław Po pek, prof.
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie, dr hab. inż.
To masz Wa si lew ski, prof. nadzw. Uni wer sy te tu Tech no -
lo gicz no -Hu ma ni stycz ne go w Ra do miu, dr hab. Ma rzen -
na Po pek – AMG, dr hab. inż. Alek san dra Wil czyń ska,
prof. nadzw. AMG, dr Do mi ni ka Ja ku bow ska – Uni wer -
sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, dr inż. Prze my -
sław Dmow ski – AMG, dr inż. Jo an na Ne wer li -Guz –
AMG, dr inż. Aga ta Szkiel – AMG, dr inż. Jo an na Wie rzo -
wiec ka – AMG, mgr inż. Na ta lia Cho ma niuk – AMG. 

Pierw sze go dnia go ści przy wi ta li i otwo rzy li kon fe ren -
cję rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz oraz
dzie kan Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa
prof. dr hab. inż. Piotr Przy by łow ski. Do dat ko wo mie li -
śmy przy jem ność go ścić re pre zen tan tów przed się -
biorstw, któ re wspar ły na szą ini cja ty wę: dr. Mi cha ła
Gra ba na z Urzę du Mar szał kow skie go, Mi cha ła Zło czew -
skie go z PRS Cer ty fi ka cja, Ewę Ro pe lę z Po mor skie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go – Stre fy Start Up
Gdy nia oraz Pau li nę Stęp niew ską i Paw ła Piąt kow skie go
z Open Fi nan ce. Go ście wy gło si li krót kie pre lek cje na te -
mat swo ich firm i moż li wo ści współ pra cy. Na stęp nie
wy słu cha li śmy pre zen ta cji uczest ni ków na te mat znor -
ma li zo wa nych i zin te gro wa nych sys te mów za rzą dza nia
oraz me tod i tech nik do sko na le nia ja ko ści.

Po wy stą pie niach uczest ni cy kon fe ren cji od wie dzi li
Gdyń skie Cen trum Fil mo we, w któ rym obej rze li film Mi -
ło sza Sa kow skie go pt. „Dzień bab ci”, na stęp nie wje cha li
ko lej ką na Ka mien ną Gó rę, skąd mo gli po dzi wiać prze -
pięk ną pa no ra mę mia sta. Dzień pe łen wra żeń uwień czy -
ła za ba wa in te gra cyj na w klu bie stu denc kim „Buksz pryt”.

Dru gie go dnia, ze wzglę du na za in te re so wa nie i licz bę
zgło szo nych re fe ra tów, pre zen ta cje od by wa ły się w dwóch
sa lach rów no le gle. W pierw szej przed sta wio no dwa blo ki
te ma tycz ne, do ty czą ce to wa ro znaw czych aspek tów za rzą -
dza nia pro duk tem i mar ką oraz eko lo gicz nych aspek tów

w to wa ro znaw stwie. W dru giej omó wio no wy gło szo ne re -
fe ra ty z za kre su bez pie czeń stwa i kształ to wa nia ja ko ści
żyw no ści. Na za koń cze nie kon fe ren cji ko mi tet na uko wy
wy róż nił pięć pre zen ta cji. I miej sce przy zna no Bar tło mie jo -
wi Pą per skie mu i Bar tło mie jo wi Gład kie wi czo wi z Po li tech -
ni ki Łódz kiej za pre zen ta cję pt. „Bez pie czeń stwo odzie ży
dzie cię cej w oce nie kon su men tów oraz ba dań la bo ra to ryj -
nych. Za war tość me ta li cięż kich w odzie ży dzie cię -
cej”. II miej sce przy pa dło Klau dii Mło da -Bry lew skiej, Mar -
ci no wi Ogo now skie mu i Mi cha ło wi Mi ko łaj czy ko wi z Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu za pra cę pt. „Pre fe -
ren cje kon su men tów do ty czą ce wy bo ru to reb
za ku po wych oraz oce na ich ja ko ści i wpły wu na śro do wi -
sko”. III miej sce (ex aequo) przy zna no An nie Flis i Pau li nie
Karcz mar czyk z Aka de mii Mor skiej w Gdy ni za pra cę pt.
„Wpływ wa run ków prze cho wy wa nia na ja kość wi na” oraz
stu dent kom Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu
Kin dze Ko niecz nej, Ka ta rzy nie Schulz, Mag da le nie Urba -
niak i Jes si ce Wow rze za pra cę pt. „Pre fe ren cje kon su men -
tów na ryn ku her bat ty pu Earl Grey”. Do dat ko wo przy zna -
no wy róż nie nie dla Do mi ni ka Czer won ki, dok to ran ta
z Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ne go im. Ka -
zi mie rza Pu ła skie go w Ra do miu za pra cę pt. „Wpływ ro -
dza ju eks trak tu otrzy my wa ne go w wa run kach nad kry tycz -
ne go dwutlenku wę gla na prze ciw drob no ustro jo we
właściwości fi zy ko che micz ne i użyt ko we pre pa ra tów prze -
zna czo nych do utrzy ma nia czy sto ści to a let”. 

W imie niu ko mi te tu or ga ni za cyj ne go ser decz nie gra -
tu lu je my wszyst kim uczest ni kom i ży czy my dal sze go
roz wo ju na uko we go. Kon fe ren cję zor ga ni zo wa no dzię ki
wspar ciu licz nych spon so rów jak: Urząd Mia sta Gdy ni,
Mor ski Port Gdy nia SA, Par la ment Stu den tów Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, Po mor ski Park Na uko wo -Tech no lo -
gicz ny – Stre fa Start Up Gdy nia, Dr. Oet ker Pol ska Sp.
z o.o., PRS Cer ty fi ka cja, Cen trum Do rad czo –Szko le nio -
we, Opa to wicz&Wa ker Co, Open Fi nan ce, Pre stol Sp.
z o.o., Am ber Bro war, Ho tel Spa Fal tom, Bsi. Gro up Pol -
ska sp. z o.o., Buksz pryt pub & club, Stu dio An drex fo -
to gra fie i fil mo wa nie. W tym ro ku part ne rem na szej
kon fe ren cji by ła rów nież Gdyń ska Szko ła Fil mo wa. Pa -
tro nat me dial ny nad kon fe ren cją ob ję li: Prze mysł Fer -
men ta cyj ny i Owo co wo -Wa rzyw ny, „Aka de mic ki Ku rier
Mor ski”, Ra dio Gdańsk oraz por tal trój mia sto. pl.

dr inż. Przemysław dmowski i Anna Flis

V konferencja Naukowa, organizowana ramach Studenckich dni Jakości przez Nk
Towaroznawstwa CARGo pt.: „Rola towaroznawstwa w kształtowaniu współczesnego rynku”,
odbyła się w Akademii morskiej w Gdyni w dniach 25-26 lutego. Patronat honorowy objęli:

rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i
Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, marszałek województwa pomorskiego

mieczysław Struk oraz prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

WYDZIAŁ PRZEDSIęBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
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dzień otwarty 
Akademii morskiej w Gdyni

Dzień Otwar ty miał miej sce za rów no w bu dyn ku głów -
nym uczel ni, jak i w sie dzi bie Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go.
Go ści li śmy uczniów z I Aka de mic kie go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Gdy ni, Ze spo łu Szkół Me cha nicz nych
w Gdy ni, IV Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Gdy ni, II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Lę bor ku, Ze spo łu Szkół
Mor skich w Gdań sku, Ze spo łu Szkół Go spo dar ki Żyw no -
ścio wej w Lę bor ku, Po wia to we go Cen trum Edu ka cyj ne go
w Lę bor ku, Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Choj ni -
cach, Po wia to we go Ze spo łu Szkół nr 2 w Ko ście rzy nie,
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 w Wej he ro wie
i II Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Ru mi. Nie za bra kło
rów nież osób, któ re przy by ły in dy wi du al nie.

Ucznio wie mie li moż li wość udzia łu w wy kła dach te -
ma tycz nych, przy go to wa nych przez pra cow ni ków. By ły
to m.in.:
� „Sur fak tan ty” – pro wa dzą ca: dr inż. Ali na De re szew -

ska;
� „Na pę dy elek trycz ne stat ków” – pro wa dzą cy: dr

hab. inż. Wi told Gie rusz, prof. nadzw. AMG;
� „Wi zu ali za cja prze pły wu cie czy i ga zów” – pro wa -

dzą cy: prof. dr hab. inż. Je rzy Mi ze ra czyk;
� „Na wi ga cja – wczo raj i dzi siaj” – pro wa dzą cy: dr hab.

inż. kpt. ż. w. Adam We in trit, prof. nadzw. AMG.
Ma tu rzy ści mo gli rów nież wziąć udział w spe cjal nie

przy go to wa nych dla nich warsz ta tach:
� „Bądź pro ak tyw ny. Po znaj na wyk sku tecz nie dzia ła -

ją cych lu dzi” – pro wa dzą ca: mgr inż. Mał go rza ta
Szczer kow ska;

� „Sku tecz ne wy zna cza nie ce lów” – pro wa dzą ca: mgr
inż. Mał go rza ta Szczer kow ska;

� „Si ła zmy słu wzro ku w wy bo rze żyw no ści” – pro wa -
dzą ca: dr inż. Re na ta Ko rze niow ska – Gin ter;

� „Pa pier ‒ zna ny czy nie zna ny?” – pro wa dzą ca: dr
inż. Alek san dra He imow ska;

� „Wy zna cza nie jed nost ko wej pra cy roz drab nia -
nia” – pro wa dzą ca: dr inż. Mil le na Rusz kow ska;

� „Sen so ry ka” – pro wa dzą ca: dr inż. Agniesz ka Ry bow ska;
� „Żyw ność ja ko na tu ral ne za gro że nie zdro wia czło -

wie ka” – pro wa dzą ce: dr inż. Jo an na Ne wer li -Guz,
mgr inż. Na ta lia Cho ma niuk.
W Au li im. T. Me is sne ra swo ją dzia łal ność za pre zen -

to wał Par la ment Stu den tów AMG oraz ko ła na uko we
dzia ła ją ce w uczel ni: Ko ło Na uko we Tu ry sty ki i Ho te lar -
stwa, Ko ło Na uko we „CARGO”, Ko ło Na uko we „Hos -
sa”, Ko ło Na uko we Pro gra mo wal nych Ukła dów Ste ro -
wa nia, Ko ło Na uko we „LoGIStic”, Ko ło Na uko we „Na -
wi ga tor”, Ko ło Na uko we „TRANSLOG”, Ko ło Na uko we
„Na uti ca”, Ko ło Na uko we e -Biz ne su, Ko ło Na uko we In -
no wa cyj nych Sys te mów Trans por to wo - Lo gi stycz nych.

Przed głów nym bu dyn kiem Ko ło Na uko we Po jaz dów
Elek trycz nych EVPL za pre zen to wa ło uczniom szkół po -
nad gim na zjal nych po jaz dy elek trycz ne.

Ma tu rzy ści mo gli tak że zwie dzić la bo ra to ria na Wy -
dzia le Elek trycz nym, Me cha nicz nym, Na wi ga cyj nym
oraz Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa. By ła to do -
sko na ła oka zja, aby zo ba czyć, w ja kich wa run kach
kształ ce ni są stu den ci Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.
Otwar ta dla zwie dza ją cych by ła rów nież Sa la Tra dy cji
AMG, w któ rej ucznio wie po zna wa li bo ga tą hi sto rię na -
szej uczel ni.

mag da le na Ber gań ska, ka ta rzy na okoń ska

15 kwietnia br., w ramach dnia otwartego, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
w szczególności maturzyści, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną 

Akademii morskiej w Gdyni.

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 B

uc
zy

ń
sk

i



5 4 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

41C Z E R W I E C 2 0 1 6

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Profesorowie 
Wydziału Nawigacyjnego 

Akademii morskiej w Gdyni

„Pod sta wo wym wa run kiem speł nie nia mi sji wy dzia łu
i sku tecz nej re ali za cji je go stra te gicz nych ce lów jest po -
sia da nie wy so ko kwa li fi ko wa nej, za an ga żo wa nej ka dry
dy dak tycz nej oraz spraw ne go, sku tecz ne go i od da ne go
bez resz ty kie row nic twa. Na uczy cie le aka de mic cy swo -
ją wie dzę i do świad cze nie prze ka zu ją stu den tom tak,
jak to czy ni li ich wy bit ni na uczy cie le, m.in. nie ży ją cy
już dziś Ka rol Ol gierd Bor chardt, Zdzi sław Chu chla, An -
to ni Gar nu szew ski, Jó zef Gier tow ski, Ste fan Go raz dow -
ski, Jó zef Mi ło będz ki, An to ni Le dó chow ski, Ta de usz
Me is sner, Wła dy sław Ry marz, Jó zef Urbań ski i wie lu in -
nych ‒ na pi sał we wstę pie do pu bli ka cji. ‒ Nie mam
wąt pli wo ści, że kie run ki stu diów i spe cjal no ści, ofe ro -
wa ne obec nie przez Wy dział Na wi ga cyj ny, są jed ny mi
z cie kaw szych w Pol sce, a wy so ki po ziom wy kształ ce nia
gwa ran tu je na szym ab sol wen tom moż li wość pod ję cia
sa tys fak cjo nu ją cej i do brze płat nej pra cy w ship pin gu
na ca łym świe cie. 

Au to ry zo wa ne bio gra my, z ko niecz no ści skon den so -
wa ne, są rze tel nym źró dłem wie dzy o pro fe so rach na -
sze go wy dzia łu, pro wa dzą cych za ję cia ze stu den ta mi
i zaj mu ją cych się rów no cze śnie pra cą na uko wo -ba daw -
czą. To tak że pa mięć o tych, któ rzy ode szli już na wiecz -
ną wach tę.

Jest to dru ga z se rii ksią żek two rzo nych na te mat Wy -
dzia łu Na wi ga cyj ne go. Pierw sza do ty czy ła dzie ka nów,
a w nie da le kich pla nach jest opra co wa nie po świę co ne
wy bit nym ab sol wen tom. 

Bo wiem po ko le nia kadr mor skich Rze czy po spo li tej,
wy kształ co ne w mu rach na sze go wy dzia łu, sta no wią
przede wszyst kim kor pus ofi cer ski flo ty han dlo wej, ale
są wśród na szych ab sol wen tów rów nież mi ni stro wie,
dy plo ma ci, am ba sa do ro wie, kon su lo wie, at taché mor -
scy, se na to ro wie, po sło wie, wo je wo do wie, sa mo rzą -
dow cy, ka dra me ne dżer ska, dy rek to rzy i sze fo wie dzia -
łów firm ar ma tor skich, przed się biorstw go spo dar ki
mor skiej, por tów, stocz ni i ad mi ni stra cji mor skiej”.

�

Podczas spotkania noworocznego Wydziału Nawigacyjnego dziekan dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam
Weintrit, prof. nadzw. AmG, zaprezentował nową publikację, zawierającą 40 sylwetek

profesorów oraz historię wydziału.
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MEDAL IM. E. KWIATKOWSKIEGO

Redaktor naczelna „Akademickiego
kuriera morskiego” uhonorowana

W lau da cji moż na m.in. prze czy tać: „dzien ni kar ka i pi -
sar ka, wła ści ciel ka ofi cy ny wy daw ni czej Ver bi Cau sa,
skru pu lat na i za an ga żo wa na kro ni kar ka dzie jów Gdy ni,
za rów no na po waż nie, jak i z lek kim przy mru że niem
oka i w wy bra nych aspek tach. Jej naj więk szym dzie łem
jest po mni ko wa „En cy klo pe dia Gdy ni”, ale w swo im
do rob ku ma tak że na pi sa ne z hu mo rem książ ki: o cza -
row ni cach („Roz dep ta ne na chwa łę Bo żą”) i dzie jach
hi gie ny („Myć się czy wie trzyć”), a przede wszyst kim
wie le ksią żek o Gdy ni, m.in. „Gdy nia w ga ze tach
przez 75 lat”, „Dni bez ciast ko we. Gdy nia w la -
tach 1945‒56”. Współ au tor ka ksią żek „Gdyń skie
cmen ta rze. O twór cach mia sta, por tu i flo ty” (z Wie sła -

wą Kwiat kow ską). Jej au tor stwa jest rów nież po świę co -
na mat ce 300-stro ni co wa pu bli ka cja „Wie sła wa Kwiat -
kow ska. Gdy nian ka”. Ty siąc pań zna la zło się w jej naj -
now szej książ ce „Ko bie ty Gdy ni”. Mał go rza ta So ko łow -
ska nie ogra ni cza się do pi sa nia. Or ga ni zu je kon fe ren -
cje, po pu la ry zu je wie dzę o Gdy ni w każ dej moż li wej
for mie i przy każ dej oka zji: na spo tka niach w szko łach
i bi blio te kach, a ostat nio tak że w war szaw skim Do mu
Spo tkań z Hi sto rią. Z ca łe go ser ca i w każ dym dzia ła niu
jest pa triot ką i gdy nian ką. Jest jed ną z tych osób, dzię -
ki któ rym gdy nia nie – i nie tyl ko – wie dzą dziś o Gdy ni
znacz nie wię cej niż kil ka na ście lat te mu”.

�

decyzją Rady miasta Gdyni, w roku 90-lecia miasta, medal za wybitne zasługi dla Gdyni
otrzymała małgorzata Sokołowska, redaktor naczelna uczelnianego magazynu od ponad 10 lat.



5 4 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

43C Z E R W I E C 2 0 1 6

Aka de mia Mor ska w Gdy ni po że gna ła z wiel kim ża lem
wiel kie go przy ja cie la Hen ry ka Spi gar skie go. Gdy nia nin
od uro dze nia (w 1937 ro ku), był ab sol wen tem po lo ni -
sty ki Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
dzien ni ka rzem, wy daw cą, pu bli cy stą mor skim, re por te -
rem, m.in. re dak to rem na czel nym mie sięcz ni ka „Bu -
dow nic two Okrę to we i Go spo dar ka Mor ska”, póź niej
pre ze sem za rzą du i dy rek to rem wy daw cy mie sięcz ni ka
spół ki Okrę tow nic two i Że glu ga w Gdań sku. Re dak tor
bli sko 60 po zy cji książ ko wych, m.in. wspo mnień pro fe -
so ra Je rze go W. Do erf fe ra, try lo gii Ry szar da Lesz czyń -
skie go „Tra ge die ry bac kie go mo rza” i „Gi ną ce frach -
tow ce”, ini cja tor wy da nia i współ au tor pol sko -an giel -
skie go al bu mu „Pol ski prze mysł okrę to wy
1945‒2000”, au tor mo no gra fii o Li ceum Mor skim
na stat ku „Edward Dem bow ski”, ob szer nych mo no gra -
fii o pro fe so rach i by łych rek to rach WSM i AMG: dr.
hab. inż. Jó ze fie Li sow skim pt. „Z głę bo kie go lą du
nad mo rze”, prof. dr. kpt. ż. w. Da nie lu Du dzie pt.
„Mo rze jak chleb po wsze dni” oraz wy da nej w 2014 ro -
ku mo no gra fii „Dzie ka ni Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go”
(Aka de mii Mor skiej w Gdy ni). Od zna czo ny m.in. Zło -
tym Krzy żem Za słu gi, Srebr ną i Zło tą Od zna ką „Za słu -

żo ny Pra cow nik Mo rza”, otrzy mał też od zna cze nie „Za -
słu żo nym Zie mi Gdań skiej”, a w czerw cu 2014 r. wy -
róż nio ny zo stał ty tu łem „Ho no ro wy Czło nek Sto wa rzy -
sze nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej w Gdy ni”. Ca ły czas
pod kre ślał swo ją szcze gól ną du mę i ra dość, że zo stał
do tej eli tar nej or ga ni za cji przy ję ty.

Zmarł 3 mar ca 2016 r., spo czął na Cmen ta rzu Cen -
tral nym Sre brzy sko w Gdań sku -Wrzesz czu.

Henryk Spigarski

POŻEGNANIA

Uro dził się w gó rach – w Sza fla rach w po wie cie no wo -
tar skim, w 1946 ro ku, a ca łe ży cie po świę cił mo rzu. Stu -
dia ukoń czył w 1970 ro ku w Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej, na Wy dzia le Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma -
ty ki i Elek tro ni ki. Po stu diach dwa la ta pra co wał w Wy -
twór ni Sprzę tu Ko mu ni ka cyj ne go w Miel cu, po czym
pod jął pra cę na uko wą na Po li tech ni ce Gdań skiej, gdzie
w 1981 ro ku na WE uzy skał sto pień na uko wy dok to ra.
W tym sa mym ro ku zwią zał się z Wyż szą Szko łą Mor ską
i Wy dzia łem Elek trycz nym, zo sta jąc ad iunk tem Ka te dry
Au to ma ty ki Okrę to wej. Przez czte ry ka den cje był pro -
dzie ka nem, zdo by wa jąc wiel kie uzna nie stu den tów. 

Efek tem Je go dzia łal no ści na uko wo -dy dak tycz nej by -
ło opu bli ko wa nie kil ku dzie się ciu ar ty ku łów i pod ręcz -
ni ków aka de mic kich z za kre su elek tro ni ki, ener go elek -
tro ni ki i elek trycz nych na pę dów okrę to wych. Po sia dał
dy plom mor ski ofi ce ra elek try ka okrę to we go.

W 1987 ro ku w rej sie do Au stra lii peł nił funk cję asy -
sten ta elek try ka na ża glow cu „Dar Mło dzie ży”, a w sa -
mej Au stra lii wspa nia le re pre zen to wał przed tam tej szą
Po lo nią na szą oj czy znę w stro ju gó ra la.

Za dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną był wie lo krot -
nie wy róż nia ny Na gro da mi Rek to ra, uho no ro wa ny tak -

że Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej i me da lem Za słu żo ny Pra cow nik Mo rza.

Zmarł 19 kwiet nia 2016 r.

dr inż. Andrzej Gil 
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Święto morza 2016 – święto Nawigacji

Świę to zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez Ju lia na Rum m la
z ogrom nym roz ma chem. Mi ni ster stwo Ko mu ni ka cji za -
rzą dzi ło wpro wa dze nie jed no ra zo wej zniż ki w wy so ko -
ści 65% ce ny bi le tu na prze jazd ko le ją do Gdy ni i z po -
wro tem, uru cho mi ło do dat ko we po cią gi spe cjal ne.
Do 33-ty sięcz nej Gdy ni zje cha ło 100 ty się cy osób, bo
by ło to świę to ca łej Pol ski cie szą cej się suk ce sem, ja kim
by ło zbu do wa nie por tu i mia sta. Przy je chał pre zy dent
pań stwa Igna cy Mo ścic ki, mar sza łek Sej mu, Se na tu,
pre mier, szef Kie row nic twa Ma ry nar ki Wo jen nej i wie lu
in nych. Uro czy sto ści za czę ły się na bo żeń stwem  ce le bro -
wa nym przez bi sku pa cheł miń skie go ks. Oko niew skie -
go: „Dał nam Bóg w do bro ci swo jej mo rze, dał nam
prze pięk ny warsz tat pra cy, roz kaz mno że nia do byt ku
na ro do we go. Idź cie, tak ka że Bóg, niech okrę ty, za ło ga

pol ska gło szą pra wo na ro du pol skie go do by tu, je go
wo lę nie złom ną do ży cia. Je zu, po bło go sław Gdy ni”. 

W III RP Aka de mia Mor ska po raz czwar ty, na wią zu -
jąc do tra dy cji z cza sów II Rze czy po spo li tej, uczest ni czy
w ob cho dach Świę ta Mo rza. Tym ra zem pro po zy cje,
po pu la ry zu ją ce pol skie mo rze, sku pio no w ostat ni
week end czerw ca. W ostat nią czerw co wą so bo tę
na Wy dzia le Na wi ga cyj nym za pra sza my na „Świę to
Na wi ga cji”. Przy go to wa ne głów nie si ła mi stu denc kich
kół na uko wych pre zen ta cje sy mu la to rów na wi ga cyj -
nych, pla ne ta rium, pre lek cje do ty czą ce współ cze snych
me tod na wi ga cyj nych czy hi sto rii gdyń skie go ośrod ka
na wi ga cyj ne go wy peł nią pro gram Świę ta Mo rza
w AMG.

�

Pierwsze Święto morza odbyło się w 1932 r., autorami pomysłu byli członkowie Ligi morskiej 
i kolonialnej Andrzej Wachowiak i Julian Rummel, termin wyznaczył ks. bp. Stanisław

okoniewski na 29 czerwca – dzień apostołów Piotra i Pawła, patronów rybaków. 
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