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kRoNIkA REkToRSkA

� 12 ma ja
• Pod czas po sie dze nia Ra dy Wy dzia łu dzie kan Wy dzia -

łu Elek trycz ne go prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb -
ski – rek tor elekt 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 pod pi sa li po ro zu mie nie w spra wie pod ję cia
prac nad uru cho mie niem mię dzy wy dzia ło we go kie -
run ku stu diów – in for ma ty ka (od se me stru zi mo we go
ro ku aka de mic kie go 2017/2018).

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

chow ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Dwo rze
Ar tu sa w ob ra dach Ka pi tu ły Kon kur su „Czer wo na Ró -
ża”, przy zna ją cej na gro dę w no wej ka te go rii wy cho -
wa nie mor skie stu den tów.

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

chow ski, prof. nadzw. AMG, pod czas Mię dzy na ro do -

we go Kon gre su Mor skie go w Szcze ci nie wziął udział
w de ba cie o szkol nic twie mor skim.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, prze wod ni czył po sie dze -
niu sek cji IMO – HTW przy Pol skim Re je strze Stat ków.

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

czył w uro czy sto ści wmu ro wa nia w na brze że Po mor -
skie pa miąt ko wej ta bli cy, po świę co nej ka pi ta no wi
Wik to ro wi Go rząd ko wi, któ ry do wo dząc przez 25 lat
stat kiem szkol nym „Jan Tur lej ski”, wy cho wał wie lu
ofi ce rów pol skiej flo ty ry bac kiej i han dlo wej. Na stęp -
nie, wraz z dzie ka nem Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go 
dr. hab. inż. kpt. ż. w. Ada mem We in tri tem, prof.
nadzw. AMG, w ho lu Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go od sło nił
po pier sie wy bit ne go pi sa rza, ma ry na rza i wy cho waw cy
kadr mor skich – ka pi ta na Ka ro la Ol gier da Bor chard ta,
któ ry w tym gma chu wy kła dał astro na wi ga cję.

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

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w ce re mo -
nii chrztu ka ta ma ra na „Oce ano graf”, wy bu do wa ne go
dla Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra fii Uni wer sy te tu
Gdań skie go przez kon sor cjum Stocz nia Re mon to wa
NAUTA SA i CRIST SA, pod nad zo rem Pol skie go Re je -
stru Stat ków.

� 29 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 ze bra niu
sek cji IMO.

� 5 wrze śnia
• W Sa li Her bo wej Urzę du Mar szał kow skie go od by ło

się 1. po sie dze nie Gru py Ro bo czej 20. Kra jo wej In te -
li gent nej Spe cja li za cji ds. In no wa cyj nych Tech no lo gii
Mor skich. W spo tka niu wziął udział pro rek tor ds. na -
uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw.
AMG, któ ry de cy zją mi ni stra roz wo ju jest człon kiem
tej że gru py.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 
kpt. ż. w. Wiktorowi Gorządkowi.

Rektor prof. zw. dr hab. P. Jędrzejowicz i dziekan WN dr hab. inż. kpt. ż. w.
A. Weintrit, prof. nadzw. AMG, odsłaniają popiersie K. O. Borchardta.

Dziekan WE i rektor-elekt prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
oraz dziekan WPiT prof. dr. hab. inż. Piotr Przybyłowski

podpisują umowę dotyczącą międzywydziałowego kierunku.
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� 6 wrze śnia
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski od wie dził stu -

den tów pierw sze go ro ku – uczest ni ków że glar skie go
obo zu ada pta cyj ne go „Adap ciak”, któ ry Par la ment Stu -
den tów zor ga ni zo wał nad je zio rem Je zio rak ko ło Iła wy.

� 6-8 wrze śnia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, prze by wał w Ham bur -
gu na SMM 2016 – wio dą cych na świe cie tar gach
bran ży mor skiej, w któ rych udział wzię ło po nad 2100
wy staw ców, a zwie dza ją cych by ło po nad 50 tys.

� 13 wrze śnia
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, przy jął za pro sze nie mar szał ka wo -
je wódz twa Mie czy sła wa Stru ka do udzia łu w spo tka -
niu do ty czą cym per spek tyw re ali za cji po mor skich
pro jek tów w ra mach Pla nu Junc ke ra.

� 15 wrze śnia
• W ze bra niu Za rzą du Pol skie go Kla stra Mor skie go

wzię li udział przed sta wi cie le Po mor skiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej i Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni, któ rą re pre zen to wał pro rek tor ds. na uki dr hab.
inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG. Przed -
mio tem spo tka nia by ły bie żą ce i per spek ty wicz ne pla -
ny dzia ła nia w ob sza rze pro jek tów mię dzy na ro do -
wych i in te li gent nych spe cja li za cji. Ze bra nie pro wa -
dził pre zes za rzą du PKM dr hab. Ma rek Grzy bow ski,
prof. nadzw. AMG (kie row nik Ka te dry Eko no mii i Za -
rzą dza nia WPiT).

� 15-19 wrze śnia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył na Spit s -
ber ge nie w warsz ta tach, or ga ni zo wa nych przez In sty -
tut Geo fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk.

� 19 wrze śnia
• W od po wie dzi na za pro sze nie pre zy den ta So po tu

pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, wziął udział w po sie dze niu Ka pi -
tu ły Na gro dy Pre zy den ta Mia sta So po tu „So poc ka
Mu za” w dzie dzi nie na uki.

� 22 wrze śnia
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w ce re mo nii otwar -
cia II Kon fe ren cji Na uko wej pt. „No wa żyw ność. No -
wa ja kość. No we tren dy w kon sump cji”, któ ra od by -
ła się na „Da rze Mło dzie ży”.

� 29 wrze śnia
• Na za pro sze nie pre zy den ta Pra co daw ców Po mo rza

dr. Zbi gnie wa Ca no wiec kie go rek tor prof. dr hab. inż.
Ja nusz Za ręb ski był go ściem uro czy stej ga li w Fil har -
mo nii Bał tyc kiej, zor ga ni zo wa nej z oka zji ju bi le -
uszu 25-le cia sto wa rzy sze nia (do któ re go na le ży bli -
sko 900 przed się biorstw). Przy by ło po nad ty siąc osób
z kra ju i za gra ni cy, w tym trzej by li pre zy den ci RP,
a pre zy dent RP An drzej Du da przy słał list z ży cze nia -
mi oraz gra tu la cja mi. 

� 5 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w Pierw szej De ba cie Rek to rów w Trój mie ście, któ rej
te ma tem by ło: BEZ SIlNYCH UCZElNI NIE MA
METROPOlII. Czy po mor skie szko ły wyż sze są na do -
brym kur sie? Jak wy pa da my w ran kin gach? Ja kie są
pla ny no wych rek to rów? W de ba cie udział wzię li tak -
że: rek tor Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go dr
hab. Mar cin Gru cha ła, prof. nadzw., rek tor Uni wer sy -
te tu Gdań skie go prof. UG dr hab. Je rzy Gwiz da ła, rek -
tor Wyż szej Szko ły Ad mi ni stra cji i Biz ne su prof. zw. dr
hab. Je rzy Mły nar czyk, rek tor Po li tech ni ki Gdań skiej
prof. dr hab. inż. Ja cek Na mie śnik. 

• Te go sa me go dnia rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za -
ręb ski wziął udział w po sie dze niu Ra dy Kra jo wej Izby
Go spo dar ki Mor skiej. Re zy gna cję z funk cji prze wod ni -
czą ce go Ra dy zło żył Ja nusz Ja ro siń ski. Ra da do ko op -
to wa ła do swe go skła du Ada ma Mel le ra – pre ze sa Za -

Debata rektorów. Od prawej: rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor PG prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor WSAiB
prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG, rektor GUM dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw., 

redaktor naczelny trójmiejskiej redakcji „Gazety Wyborczej” Mikołaj Chrzan.

�

G R U D Z I E Ń 2 0 1 6
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rzą du Mor skie go Por tu Gdy nia SA. No wym prze wod -
ni czą cym zo stał Ro man Woź niak – pre zes Za rzą du
Pol skich li nii Oce anicz nych. Ra da KIGM zde cy do wa ła
o przy stą pie niu do Po mor skie go Kla stra Edu ka cyj ne go
w cha rak te rze człon ka sto wa rzy szo ne go. 

� 6 paź dzier ni ka
• Pod czas po sie dze nia Se na tu AMG rek tor prof. dr hab.

inż. Ja nusz Za ręb ski uro czy ście po że gnał, prze cho dzą -
cą na in ne sta no wi sko, kwe stor Da nu tę Kwar ciak.

• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,
prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go 2016/2017 Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Spor tu w Gdań sku.

� 8 paź dzier ni ka
• Od by ła się uro czy sta in au gu ra cja ro ku aka de mic kie -

go, któ re j prze wo dził rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz
Za ręb ski. Wię cej na str. 7.

� 12 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, był go ściem uro czy sto -
ści 75-le cia Pol skie go Re je stru Stat ków.

� 13 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w ob cho dach 90-le cia Stocz ni Re mon to wej NAUTA,
któ re zy ska ły ho no ro wy pa tro nat pre zy den ta RP 
An drze ja Du dy. Na ga li w Te atrze Mu zycz nym by li
obec ni m.in. przed sta wi cie le rzą du, Se na tu i Sej mu RP
(z prze wod ni czą cą Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki
Mor skiej i Że glu gi Śród lą do wej Do ro tą Ar ci szew ską -
-Mie lew czyk), pre zy dent Gdy ni Woj ciech Szczu rek,
pre zes Pol skiej Gru py Zbro je nio wej Ar ka diusz Siw ko
i pre zes Re mon to wa Hol ding SA Piotr Soy ka, przed -
sta wi cie le du cho wień stwa, ban ków, szkol nic twa wyż -
sze go – m.in. ko men dant Aka de mii Ma ry nar ki Wo -
jen nej kmdr. prof. dr hab. To masz Szu brycht i rek tor
Po li tech ni ki Gdań skiej prof. dr hab. inż. Ja cek Na mie śnik.
Woj sko re pre zen to wa li: do wód ca Cen trum Ope ra cji
Mor skich wi ce ad mi rał Sta ni sław Za rych ta, szef In -
spek to ra tu Wspar cia gen. bryg. Da riusz Łu kow ski, do -
wód ca 3. Flo tyl li Okrę tów i 8. Flo tyl li Obro ny Wy brze -
ża, przed sta wi cie le In spek to ra tu Uzbro je nia. Obec ni
by li re pre zen tan ci Stra ży Gra nicz nej, Po li cji, Stra ży Po -
żar nej, Stra ży Miej skiej, Urzę dów Mor skich, Kra jo wej
Izby Go spo dar ki Mor skiej, Pol skie go Re je stru Stat ków,
Cen trum Tech ni ki Okrę to wej, Ośrod ka Ba daw czo -
-Roz wo jo we go Cen trum Tech ni ki Mor skiej, Pol skiej
Że glu gi Mor skiej i Pol skiej Że glu gi Bał tyc kiej.
Z NAUTĄ Aka de mia Mor ska ści śle współ pra cu je
od wie lu lat.

� 14 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, wziął udział w otwar ciu kon fe ren -
cji „Pa trio tycz ny obo wią zek. O tu ry sty ce za an ga żo wa -
nej”. Współ or ga ni za to rem kon fe ren cji by ła Aka de mia
Mor ska w Gdy ni oraz sto wa rzy sze nie Aca de mia Eu ro -
pa No stra. Kon fe ren cja zo sta ła ob ję ta pa tro na tem ho -

�

90-lecie NAUTY. Od lewej: rektor prof. dr hab. inż. Janusz
Zarębski, Paweł Brzezicki – podsekretarz stanu w Ministerstwie

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Adam Meller – prezes
Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
i kwestor Danuta Kwarciak.
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no ro wym mi ni stra spor tu i tu ry sty ki, mar szał ka wo je -
wódz twa po mor skie go, pre ze sa Pol skiej Or ga ni za cji
Tu ry stycz nej, pre ze sa Po mor skiej Re gio nal nej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej oraz rek to ra Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni prof. dr. hab. inż. Ja nusza Za ręb skie go.

• Pod czas 16. Fo rum Go spo dar ki Mor skiej w Gdy ni
wrę czo no na gro dy In no wa cyj na Go spo dar ka Mor -
ska 2016. Ka pi tu ła przy zna ła sta tu et ki w pię ciu 
ka te go riach. Aka de mia Mor ska w Gdy ni otrzy ma ła
na gro dę w ka te go rii in no wa cyj ne przed się wzię cie,
za opra co wa nie kon cep cji edu ka cyj no -or ga ni za cyj nej
Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu, two rzo nej
w An go li, w tym pro gra mów aka de mic kich i ba dań
la bo ra to ryj nych. Sta tu et kę ode brał pro rek tor ds. na -
uki po przed niej ka den cji prof. dr hab. inż. Ja nusz
Min dy kow ski, ko or dy na tor pro jek tu ANGOlA w Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni. W uro czy sto ści wziął udział
pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,
prof. nadzw. AMG.

� 15 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG, był go ściem in au gu ra cji ro ku aka -
de mic kie go 2016/2017 Gdań skie go Ar chi die ce zjal ne -
go Ko le gium Teo lo gicz ne go w Gdy ni.

� 17 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w uro czy stych ob cho dach ju bi le uszu 60-le cia In sty tu -
tu Ma szyn Prze pły wo wych Pol skiej Aka demii Na uk
w Gdań sku, pod ho no ro wym pa tro na tem wi ce mar -
szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza oraz prze wod -
ni czą ce go Par la men tar ne go Ze spo łu Gór nic twa i Ener -
ge ty ki Ire ne usza Zy ska. 

• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,
prof. nadzw. AMG, od był w mu rach AMG ro bo cze
spo tka nie z przed sta wi cie la mi INTERIZON Po mor skie -
go Kla stra ICT. 

� 18-22 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Se ne ga -
lu w spo tka niu z ze spo łem, po wo ła nym przez mi ni stra
ry bo łów stwa Se ne ga lu, w sprawie bu do wy Szko ły
Mor skiej w Da ka rze.

� 19 paź dzier ni ka 
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w spo tka niu Fo rum In te li gent ne go Roz wo ju w Cen -

trum Wy sta wien ni czo -Kon gre so wym w Ja sion ce k.
Rze szo wa, pod czas któ re go wrę czo no Pol skie Na gro -
dy In te li gent ne go Roz wo ju 2016. Wśród lau re atów
w ka te go rii uczel nia wyż sza zna la zła się Aka de mia
Mor ska w Gdy ni, ja ko jed na z pię ciu na gro dzo nych
uczel ni. Wię cej na str.16-18.

� 20 paź dzier ni ka
• Pod czas po sie dze nia Se na tu AMG rek tor prof. dr hab.

inż. Ja nusz Za ręb ski po że gnał uro czy ście ustę pu ją ce go
rek to ra prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza.

� 25 paź dzier ni ka
• Mar sza łek Mie czy sław Struk i wi ce mar sza łek Wie sław

Bycz kow ski, a w imie niu Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski, pod pi sa li
umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu „In fra struk tu ra dy -
dak tycz na wspie ra ją ca kształ ce nie prak tycz ne na Wy -
dzia łach Me cha nicz nym, Elek trycz nym i Na wi ga cyj -
nym Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – za kup wy po sa że nia
la bo ra to riów dy dak tycz nych”. Wię cej na str. 25.

� 27 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, go ścił ja poń ską de le ga -
cję, przeprowadzającą au dyt uczel ni – któ re go efek -
tem ma być uzna nie pol skich dy plo mów mor skich
przez ad mi ni stra cję ja poń ską.

� 27-29 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz -
nych w Opo lu. No wym prze wod ni czą cym zo stał prof.
dr hab. inż. Ta de usz Słom ka, rek tor Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej w Kra ko wie, wi ce prze wod ni czą cy mi:
prof. dr hab. inż. To masz Ło dy gow ski – rek tor Po li -
tech ni ki Po znań skiej, prof. dr hab. inż. Ma rek Tu kien -
dorf – rek tor Po li tech ni ki Opol skiej oraz prof. dr hab.
Ja cek Na mie śnik – rek tor Po li tech ni ki Gdań skiej.
W skład KRPUT wcho dzi 21 uczel ni człon kow skich
oraz 6 sto wa rzy szo nych.

Ustępujący rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz i rektor
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

�
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� � 2 li sto pa da 
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski pod pi sał po -

ro zu mie nie o współ pra cy po mię dzy Aka de mią Mor -
ską w Gdy ni a Za rzą dem Mor skie go Por tu Gdy nia SA,
re pre zen to wa nym przez pre ze sa Ada ma Mel le ra.
W ce re mo nii wziął rów nież udział pro rek tor ds. na uki
dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG,
ja ko re pre zen tant AMG do bez po śred niej współ pra cy
mię dzy stro na mi. Ce lem po ro zu mie nia jest roz wi ja nie
ak tyw no ści na uko wo -ba daw czej oraz wdro że nio wej,
a tak że współ pra ca w za kre sie re ali za cji pro ce sów
kształ ce nia oraz ofer ty edu ka cyj nej dla pra cow ni ków
ZMP Gdy nia SA.

� 7 li sto pa da
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” od by ło się I se mi na -

rium, zor ga ni zo wa ne pod pa tro na tem Pol skie go Od -

dzia łu IEEE SMC, in au gu ru ją ce dzia łal ność Pol skie go
Od dzia łu IEEE SMC. Sło wo wstęp ne wy gło sił rek tor
AMG prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski. Wię cej na str.
24.

� 11 li sto pa da
• Aka de mia Mor ska, jej pra cow ni cy i stu den ci po raz

ko lej ny pięk nie za pre zen to wa li się w Pa ra dzie Nie -
pod le gło ści, od by wa ją cej się w ra mach świę ta na ro -
do we go oraz Gdyń skich Uro dzin Nie pod le głej. W pa -
ra dzie uczest ni czył też pro rek tor ds. na uki dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, prof. nadzw. AMG.

� 16 li sto pa da
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w ob ra -
dach Ros tock So uth Bal tic Con fe ren ce, w Niem czech.

� 17-18 li sto pa da
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski uczest ni czył

w Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich
(KRASP), or ga ni za cji, któ ra ko or dy nu je współ dzia ła -
nie uczel ni człon kow skich, re pre zen tu je wspól ne in te -
re sy uczel ni, a tak że po dej mu je dzia ła nia pro wa dzą ce
do stwo rze nia efek tyw ne go i zin te gro wa ne go sys te mu
edu ka cji na ro do wej. Go spo da rzem był SWPS Uni wer -
sy tet Hu ma ni stycz no spo łecz ny.

� 22 li sto pa da
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski pod pi sał

umo wę o współ pra cy uczel ni z fir mą Ku eh ne + Na -
gel, jed ną z naj więk szych firm lo gi stycz nych na świe -
cie.

� 24-26 li sto pa da
• Pro rek tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,

prof. nadzw. AMG. wziął udział w Ko le gium Pro rek to -
rów ds. Na uki i Roz wo ju, któ re od by ło się w Cen trum
Za rzą dza nia In no wa cja mi i Trans fe rem Tech no lo gii
w Po li tech ni ce War szaw skiej.

� 29 li sto pa da
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w spo tka -
niu gru py ro bo czej ds. prak tyk stu denc kich w De par -
ta men cie Edu ka cji Mor skiej Mi ni ster stwa Go spo dar ki
Mor skiej w War sza wie.

� 1-2 grud nia
• Rek tor prof. dr hab. inż. Ja nu sz Za ręb ski oraz pro rek -

tor ds. na uki dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, prof.
nadzw. AMG, wzię li udział w kon fe ren cji „Pol skie
uczel nie w świa to wej per spek ty wie, ran kin gi a stra te -
gicz ne za rzą dza nie szko łą wyż szą”, or ga ni zo wa nej
przez Kon fe ren cję Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol -
skich, Pol ską Ko mi sję Akre dy ta cyj ną, Fun da cję Edu ka -
cyj na Per spek ty wa. Jed nym z punk tów by ła dys ku sja
do ty czą ca zmian w na uce i szkol nic twie wyż szym, za -
po wia da nych przez mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż -
sze go Ja ro sła wa Go wi na.

� 5-8 grud nia
• Pro rek tor ds. mor skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Hen ryk

Śnie goc ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w kon fe -
ren cji TransComp, or ga ni zo wa nej przez Uni wer sy tet
Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ny im. Ka zi mie rza Pu ła -
skie go w Ra do miu.

�

Seminarium na „Darze Młodzieży”. Prof.  Jacek Żurada 
w towarzystwie rektora prof. Janusza Zarębskiego i prof. Piotra

Jędrzejowicza.

Studenci i pracownicy AMG w Paradzie Niepodległości.
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Stu den tów i pra cow ni ków gdyń skiej AMG po wi tał rek -
tor prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski: „Ko�rze�nie� na�szej
uczel�ni�się�ga�ją�ro�ku 1920,�gdy�z wi�zji�i ma�rzeń�o Pol�sce�mor�-
skiej,�nie�ro�ze�rwal�nie�zwią�za�nej�z Bał�ty�kiem,�po�wsta�ła�Szko�ła
Mor�ska�w Tcze�wie.�In�au�gu�ra�cja�no�we�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�-
go�jest�do�sko�na�łą�oka�zją�do spoj�rze�nia�na dro�gę,�któ�rą�prze�-
szli�śmy�przez 96�lat.�Za�czy�na�jąc�od ze�ra�w ro�ku 1920,�dzi�-
siaj,� dzię�ki� en�tu�zja�zmo�wi� osób� za�an�ga�żo�wa�nych� w roz�wój
szkol�nic�twa�mor�skie�go,� jak� rów�nież�dzię�ki�wy�tę�żo�nej�pra�cy
na�uczy�cie�li� aka�de�mic�kich,� człon�ków� za�łóg� stat�ków� szkol�-
nych,�pra�cow�ni�ków�ad�mi�ni�stra�cji�i ob�słu�gi,�je�ste�śmy�od wie�-
lu�lat,�we�dług�mię�dzy�na�ro�do�we�go�ran�kin�gu�szkół�wyż�szych
CSIC,�w pierw�szej�czwór�ce�świa�to�wych�uczel�ni�mor�skich.�
Na�si�ab�sol�wen�ci�są�wy�so�ko�ce�nie�ni�przez�ar�ma�to�rów�i łą�-

czą�umie�jęt�no�ści�prak�tycz�ne�z bo�ga�tą�wie�dzą�in�ży�nier�ską.�
Uczel�nia� pro�wa�dzi� sze�reg�po�waż�nych�pro�jek�tów�na�uko�-

wo�-ba�daw�czych� i po�sia�da�nie�kwe�stio�no�wa�ny�sta�tus�aka�de�-
mic�ki,�po�twier�dzo�ny� trze�ma�upraw�nie�nia�mi�do nada�wa�nia
stop�nia�na�uko�we�go�dok�to�ra�ha�bi�li�to�wa�ne�go�oraz�pię�cio�ma
upraw�nie�nia�mi�do nada�wa�nia�stop�nia�dok�to�ra�(dwa�ko�lej�ne
są� w trak�cie� roz�pa�try�wa�nia� przez� Cen�tral�ną� Ko�mi�sję
do Spraw�Stop�ni�i Ty�tu�łów).

Pro�wa�dzi�my�sze�ro�ką�współ�pra�cę�mię�dzy�na�ro�do�wą,�obej�-
mu�ją�cą� –� obok� wy�mia�ny� wy�kła�dow�ców� oraz� pro�wa�dze�nia
wspól�nych�pro�jek�tów�ba�daw�czych�–�tak�że�wy�mia�nę�i współ�-
pra�cę�stu�den�tów�w ra�mach�pro�gra�mu�Era�smus�i Era�smus�+.�
Or�ga�ni�zu�je�my�co�rocz�nie�kon�fe�ren�cje�na�uko�we�o za�się�gu

mię�dzy�na�ro�do�wym,� któ�rych� do�ro�bek� in�dek�so�wa�ny� jest
w mię�dzy�na�ro�do�wych�bi�blio�gra�ficz�nych�ba�zach�da�nych,�np.
w pre�sti�żo�wej� ba�zie� Web� of� Scien�ce;� nie� spo�sób� też� nie
wspo�mnieć�o kon�fe�ren�cjach�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�stu�den�-
tów�i stu�denc�kie�ko�ła�na�uko�we.�
Mo�że�my�po�szczy�cić�się�wy�bit�ny�mi�stu�den�ta�mi�i dok�to�ran�-

ta�mi.�W bie�żą�cej� edy�cji� kon�kur�su� Czer�wo�nej� Ró�ży� naj�lep�-
szym�stu�den�tem�Po�mo�rza�zo�stał�ab�sol�went�Wy�dzia�łu�Elek�-
trycz�ne�go� Pa�weł� Gó�rec�ki.� Spek�ta�ku�lar�nym� suk�ce�sem� po�-
szczy�cić�się�mo�że�ab�sol�went�Wy�dzia�łu�Na�wi�ga�cyj�ne�go�Ma�-
riusz�Specht,�zdo�byw�ca�„Dia�men�to�we�go�Gran�tu”�–�na�gro�dy
mi�ni�stra�na�uki�i szkol�nic�twa�wyż�sze�go.�Po raz�pierw�szy�w hi�-
sto�rii� nasz� dok�to�rant,� Prze�my�sław� Ptak,� otrzy�mał� sty�pen�-
dium�mi�ni�stra�go�spo�dar�ki�mor�skiej�i że�glu�gi�śród�lą�do�wej.
Świa�do�mi�zna�cze�nia�bo�ga�tej�hi�sto�rii� i wier�ni�naj�pięk�niej�-

szym�mor�skim�tra�dy�cjom,�bacz�nie�ob�ser�wu�je�my�zmia�ny�za�-
cho�dzą�ce� w Pol�sce,� Eu�ro�pie� i na świe�cie.� Od�po�wie�dzią

Wierni najpiękniejszym morskim
tradycjom

Przed żaglowcem „dar młodzieży” na nabrzeżu Pomorskim 8 października 2016 roku odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego, z licznym udziałem zaproszonych gości, chóru

Akademii morskiej, Pstrąg orkiestry, mieszkańców Gdyni i turystów. List gratulacyjny na ręce
rektora skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej duda.

�

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 
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na nie� jest� współ�cze�sna� uczel�nia� i bo�ga�ta� ofer�ta� stu�diów,
licz�ne�kie�run�ki�i spe�cjal�no�ści,�pro�gra�my�na�ucza�nia�speł�nia�ją�-
ce� mię�dzy�na�ro�do�we� stan�dar�dy.� Kształ�ce�nie� in�ter�dy�scy�pli�-
nar�ne,� do�sto�so�wa�ne� do wy�mo�gów� współ�cze�sne�go� świa�ta,
po�zwa�la� na�szym� ab�sol�wen�tom� sku�tecz�nie� kon�ku�ro�wać
na glo�bal�nym�ryn�ku�pra�cy.�
Zbli�ża�ją� się�do koń�ca�pra�ce�nad uru�cho�mie�niem�uczel�ni

mor�skiej�w Na�mi�be�w An�go�li,�dla�któ�rej�sys�tem�kształ�ce�nia
opra�co�wa�ny� zo�stał� pod kie�run�kiem� spe�cja�li�stów� z AMG:
pro�gra�my� na�ucza�nia,� struk�tu�ra,� la�bo�ra�to�ria,� wy�po�sa�że�nie
dy�dak�tycz�no�-ba�daw�cze,�pod�ręcz�ni�ki.�Część�przy�szłej�ka�dry
an�gol�skiej�uczel�ni�kon�ty�nu�uje�stu�dia�spe�cja�li�stycz�ne�w AMG.
Roz�wi�ja�ny� jest� ko�lej�ny� afry�kań�ski� pro�jekt� edu�ka�cyj�ny

o po�dob�nej�ska�li�–�pań�stwo�wa�szko�ła�mor�ska�w Se�ne�ga�lu.
Pod�pi�sa�ne�zo�sta�ło�me�mo�ran�dum�o współ�pra�cy.�Rów�no�le�gle
ry�su�ją� się� per�spek�ty�wy� zwięk�szo�ne�go� udzia�łu� w stu�diach
mor�skich�w AMG�stu�den�tów�z Se�ne�ga�lu�i Ni�ge�rii.
Wi�zy�tów�ką� uczel�ni� w świe�cie,� jak� i nie�kwe�stio�no�wa�nym

am�ba�sa�do�rem�Pol�ski,�jest�ża�glo�wiec�„Dar�Mło�dzie�ży”.�Pięk�no
fre�ga�ty,� że�glar�skie� rze�mio�sło� i wo�la�wal�ki� za�ło�gi�oraz� licz�ne
zwy�cię�stwa�w re�ga�tach�bu�dzi�ły�i bu�dzą�po�wszech�ny�po�dziw.
Aka�de�mia�Mor�ska�jest�też�ar�ma�to�rem�stat�ku�ba�daw�czo�-szko�-

le�nio�we�go�„Ho�ry�zont� II”,�wy�po�sa�żo�ne�go�w urzą�dze�nia�naj�-
now�szej�ge�ne�ra�cji,�zdol�ne�go�do że�glu�gi�w stre�fie�po�lar�nej.�
Obec�nie� na na�szej� uczel�ni� stu�diu�je 5500� stu�den�tów,

w tym 3600�na stu�diach� sta�cjo�nar�nych,� a tak�że 70� cu�dzo�-
ziem�ców� z Ukra�iny,� An�go�li� i Hisz�pa�nii.� W ro�ku� aka�de�mic�-
kim 2016/2017�na 4�wy�dzia�łach, 7�kie�run�kach�i 43�spe�cjal�-
no�ściach,�stu�dia�roz�pocz�nie 1720�kan�dy�da�tów,�w tym 1167
na stu�diach�sta�cjo�nar�nych�i 553�na stu�diach�nie�sta�cjo�nar�nych.�
Uru�cha�mia�my� też� no�wy,� mię�dzy�uczel�nia�ny� kie�ru�-

nek�–�tech�no�lo�gie�ko�smicz�ne�i sa�te�li�tar�ne.�
Tro�ską�ka�dry�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�nej,�na�uko�wo�-tech�nicz�-

nej�i ad�mi�ni�stra�cyj�nej�jest�wy�kształ�ce�nie�ab�sol�wen�ta�do�brze
przy�go�to�wa�ne�go�do pra�cy�we�flo�cie XXI wie�ku�oraz�przed�-
się�bior�stwach� lą�do�we�go� za�ple�cza� go�spo�dar�ki� mor�skiej.
W na�szej�ofer�cie�edu�ka�cyj�nej�na�dą�ża�my�za ryn�kiem�pra�cy,
a kra�jo�we,�eu�ro�pej�skie� i świa�to�we�wy�ma�ga�nia�edu�ka�cyj�ne,
opar�te� na mię�dzy�na�ro�do�wej� kon�wen�cji� IMO,� da�ją� ab�sol�-
wen�tom�pod�sta�wy�ka�rie�ry�za�wo�do�wej�w kra�ju,�w Unii�Eu�ro�-
pej�skiej�i na ca�łym�świe�cie.
Pro�ces�kształ�ce�nia�jest�wspie�ra�ny�przez�ba�da�nia�na�uko�we,

któ�rych�wy�ni�ki�są�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�w prak�ty�ce�dla�zwięk�sza�-
nia� bez�pie�czeń�stwa� że�glu�gi� i efek�tyw�no�ści� przed�się�biorstw
re�gio�nu�po�mor�skie�go�oraz�umac�nia�ją�po�zy�cję�uczel�ni� ja�ko
ośrod�ka�two�rzą�ce�go�za�ple�cze�in�te�lek�tu�al�ne�i kul�tu�ral�ne�swo�-
je�go�oto�cze�nia.� Jed�no�cze�śnie�uczel�nia�re�ali�zu�je�pra�ce�zwią�-
za�ne�z pod�wyż�sze�niem� ja�ko�ści� in�fra�struk�tu�ry�na�uko�wo�-dy�-
dak�tycz�nej.�
Za�koń�czy�li�śmy�pro�gram�RIDAM�w za�kre�sie�in�we�sty�cji�i re�-

mon�tów�oraz�za�ku�pu�apa�ra�tu�ry�za kwo�tę�po�nad 30�mln�zł.�
Nie�spo�sób�w tym�krót�kim�wy�stą�pie�niu�od�dać�pe�łnego�ob�-

razu� ini�cja�tyw,� pro�jek�tów� oraz� przed�się�wzięć� re�ali�zo�wa�nych
w jed�nost�kach� or�ga�ni�za�cyj�nych� uczel�ni.� Pra�gnę� jed�nak� za�-
pew�nić�wszyst�kich�pra�cow�ni�ków�i stu�den�tów,�że�ich�po�trze�by
i ma�rze�nia�są�sta�le�w cen�trum�uwa�gi�kie�row�nic�twa�uczel�ni.
Dro�dzy�stu�den�ci I ro�ku.�Spę�dzi�cie�tu�taj�kil�ka,�w mo�im�głę�-

bo�kim� prze�ko�na�niu� naj�lep�szych,� lat� swo�je�go� ży�cia.� Ka�dra
dy�dak�tycz�na�li�czy�łącz�nie�po�nad 330�osób,�w tym 78�pro�-
fe�so�rów�zwy�czaj�nych�i nad�zwy�czaj�nych.�Tych�kil�ka�set�osób
bę�dzie�prze�ka�zy�wa�ło�wam�wie�dzę�po�par�tą�ogrom�nym�do�-
rob�kiem�na�uko�wym.�To�au�to�rzy�wie�lu�pu�bli�ka�cji,�pa�ten�tów,
kie�row�ni�cy� kra�jo�wych� i mię�dzy�na�ro�do�wych� pro�jek�tów� ba�-
daw�czych,� wno�szą�cy� swo�ją� pra�cą� istot�ny� wkład� do na�uki

W imieniu ministra Marka Gróbarczyka rektor prof. Janusz Zarębski wręcza  nagrody najlepszym studentom kierunków morskich.

�

Fo
t.

 C
ez

ar
y 

Sp
ig

ar
sk

i
Fo

t.
 C

ez
ar

y 
Sp

ig
ar

sk
i



kra�jo�wej�i świa�to�wej.�Wa�si�wy�kła�dow�cy�to�człon�ko�wie�wie�lu
gre�miów�de�cy�zyj�nych�z za�kre�su�m.in.�go�spo�dar�ki�mor�skiej
i mię�dzy�na�ro�do�wych�to�wa�rzystw�na�uko�wych.�To�oni�bę�dą
dba�li� o wy�so�ki� po�ziom� wa�szej� wie�dzy,� prze�ka�zy�wa�nej
na wy�kła�dach,�ćwi�cze�niach�ta�bli�co�wych�oraz�la�bo�ra�to�riach.
Istot�nym�ele�men�tem�pro�ce�su�dy�dak�tycz�ne�go�są�prak�ty�ki

za�wo�do�we,� od�by�wa�ne� za�rów�no� w fir�mach� lą�do�wych� (dla
spe�cjal�no�ści�nie�mor�skich),�jak�i na stat�kach�(dla�spe�cjal�no�ści
mor�skich).�
Wy�bra�li�ście� stu�dia� trud�ne,� nie�ła�twą� ścież�kę� za�wo�do�wej

ka�rie�ry.�Ten�wy�bór�bę�dzie�wy�ma�gał�od was�sa�mo�dy�scy�pli�-
ny� i sys�te�ma�tycz�no�ści.� Przy�chodź�cie� do nas� z py�ta�nia�mi,

wąt�pli�wo�ścia�mi� i su�ge�stia�mi.� Bądź�cie� do�cie�kli�wi� i kon�se�-
kwent�ni� w zdo�by�wa�niu� wie�dzy.� My� je�ste�śmy� po to,� aby
wam�po�ma�gać!�
Uczel�nia� da�je� wam� szan�sę� roz�wo�ju� rów�nież� po�za� obo�-

wiąz�ko�wą�dy�dak�ty�ką,�cho�ciaż�by�w sek�cjach�spor�to�wych,�ko�-
łach� na�uko�wych� czy� też� w klu�bie� że�glar�skim.� Ko�rzy�staj�cie
z przy�wi�le�jów�mło�do�ści.�To�wasz�naj�więk�szy�atut!�Ale�ko�rzy�-
staj�cie� roz�sąd�nie� i po�stę�puj�cie�mą�drze.� Re�ali�zuj�cie� się� tak,
aby�ście�opusz�cza�jąc�za kil�ka�lat�mu�ry�na�szej�uczel�ni�z dy�plo�-
mem�w rę�ku,�mo�gli�po�wie�dzieć:�„To�by�ła�wspa�nia�ła�przy�go�-
da,� to�był� czas� speł�nio�nych�na�dziei� i ma�rzeń.”�Te�go�wam
ser�decz�nie�ży�czę!
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�

Ślubowanie na sztandar uczelni.

Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
i dr hab. inż. Małgorzata Lotko.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej Paweł Brzezicki dekoruje Medalem KEN prorektora

ds. nauki dr. hab. inż. Ireneusza Czarnowskiego, prof. nadzw. AMG.
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Sza�now�ni�Pań�stwo!�Rok�aka�de�mic�ki 2016/2017�w Aka�de�-
mii�Mor�skiej�w Gdy�ni�uwa�żam�za otwar�ty!”

Z gra tu la cja mi dla spo łecz no ści aka de mic kiej wy stą pi -
li m.in.: pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki
Mor skiej i Że glu gi Śród lą do wej Pa weł Brze zic ki, mar sza -
łek wo je wódz twa po mor skie go Mie czy sław Struk oraz
pro rek tor Hoch schu le Bre mer ha ven prof. Ger hard Feld -
me ier. Se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa Ka zi mierz Smo liń ski pod kre ślił zna cze nie
gdyń skiej Aka de mii Mor skiej w kształ ce niu wy so kiej kla -
sy ab sol wen tów, za rów no dla po trzeb pra cy na mo rzu,
jak i na lą dzie. 

Na sztan dar Aka de mii Mor skiej ślu bo wa ło w imie niu
wszyst kich stu den tów I ro ku czwo ro, któ rzy uzy ska li naj -
lep sze wy ni ki w cza sie re kru ta cji: Hu bert Po mian (WN),
Mi chał Cie ślik (WM), Alek san der Gro no (WE), Ka ro li na
Sko czy łaś (WPiT) oraz słu chacz I ro ku stu diów dok to -
ranc kich Pa weł Gó rec ki (WE).

Rek tor uro czy ście pa so wał na stu den tów re pre zen tan -
tów po szcze gól nych wy dzia łów: Ka ta rzy nę Kli mek i Ja -
ku ba Mi cha la ka (WN), Ma cie ja Bor kow skie go i Woj cie -
cha Go li ka (WM), Mi le nę Wen tę i Bar tło mie ja Sto cha
(WE), Oli wię An to sik i Agniesz kę Ża czek (WPiT). Wrę czył
tak że in dek sy przed sta wi cie lom I ro ku stu diów dok to -

ranc kich. Ode bra li je: mgr inż. Pa weł Gó rec ki – WE, mgr
inż. Szy mon Do lec ki – WE, mgr inż. Anas Za in Din – WE.

Rek tor oraz dzie ka ni po szcze gól nych wy dzia łów wrę -
czy li tak że dy plo my pra cow ni kom, któ rzy uzy ska li sto -
pień na uko wy dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne go w ro -
ku aka de mic kim 2015/2016. Ode bra li je: dr hab. inż.
Mał go rza ta lot ko (WPiT), dr hab. inż. To masz Go ga jew -
ski (WPiT), dr inż. Mar ta Biał kow ska -Min ga (WPiT) oraz
dr inż. Ja cek Ja chow ski (WN).

Za szcze gól ne za słu gi dla oświa ty i wy cho wa nia Me -
da le Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma li: dr hab. inż.
Ire ne usz Czar now ski, dr inż. Alek san dra Gro bel na, dr
hab. inż. An drzej le nart, dr inż. Ro mu ald Ma śnic ki, dr
inż. Jan Pa wel ski.

Mi ni ster go spo dar ki mor skiej i że glu gi śród lą do wej
Ma rek Gró bar czyk ufun do wał na gro dy dla naj lep szych
stu den tów kie run ków mor skich. Naj lep szym stu den -
tem -na wi ga to rem zo stał Ja kub Pia sec ki, naj lep szym stu -
den tem -me cha ni kiem okrę to wym – Ma te usz Skra ba -
szew ski, naj lep szym stu den tem -elek tro au to ma ty kiem
okrę to wym – Ka mil Soł ty siuk.

In au gu ra cję za koń czył prze marsz Kom pa nii Re pre zen -
ta cyj nej Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

�

�

• podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki 

• sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński 

• marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
• wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław

Byczkowski 
• wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Beata Szadziul
• posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk
• posłowie Kazimierz Plocke i Sławomir Rybicki
• metropolita gdański ks. arcybiskup Sławoj leszek Głódź
• europejski koordynator duszpasterstwa ludzi morza 

ks. Edward Pracz
• prorektor Hochschule Bremerhaven prof. Gerhard

Feldmeier 
• prof. Dieter lompe i prof. Hans Rummel z Hochschule

Bremerhaven
• rektor Akademii Morskiej w Szczecinie kpt. ż. w. prof.

Wojciech Ślączka 
• prorektor ds. nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie

dr Agnieszka Deja
• rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof.

Marcin Gruchała
• rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr. hab.

Krzysztof Polkowski 
• rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. dr hab.

Grzegorz Szamocki 
• rektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium

Teologicznego w Gdyni ks. prof. Jacek Bramorski 
• ks. prefekt Wyższego Seminarium Duchownego 

w Pelplinie dr Arkadiusz Drzycimski 
• prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego 

prof. Arnold Kłonczyński 
• prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej prof. Janusz

Smulka 
• prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą

Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. Ryszard Minkiewicz 

• prorektor ds. studenckich i sportu Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. Tomasz Frołowicz 

• prorektor ds. kształcenia Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni kmdr Dariusz Bugajski

• komendant żaglowca El MEllAH z Algierii Mohamed
Adlane 

• prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greink 
• prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller 
• prezes Polskiego Rejestru Statków Andrzej Madejski 
• członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków Dariusz

Rudziński 
• prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski 
• prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki
• przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Roman Woźniak
• członek Rady Nadzorczej mBanku Waldemar Stawski 
• sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Jerzy lewandowski
• prezes NAVIMOR International Jarosław Popis 
• prezes Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego

ENAMOR Maciej Reka 
• członek Zarządu Przedsiębiorstwa ENAMOR Radosław

Gawlik
• dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż. w. Wiesław

Piotrzkowski
• prezes Zarządu Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Mateusz Filipp
• wiceprezes Zarządu Stoczni Remontowej NAUTA w Gdyni

Jerzy Konieczny 
• komendant miejski policji w Gdyni insp. Robert leksycki
• dyrektor PZU SA w Szczecinie Arkadiusz Szopieraj 
• kierownik Wydziału Oddziału TUR „Warta” w Gdyni

Marek lewandowski
• dyrektorka Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących

Conradinum w Gdańsku Anna Wasilewska
• dyrektor I Akademickiego liceum Ogólnokształcącego 

im. Zasłużonych ludzi Morza w Gdyni leszek Ciesielski

GoŚCIE uRoCzySToŚCI
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� Wydział Nawigacyjny – 11 października
� Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – 12 października
� Wydział Elektryczny – 13 października
� Wydział mechaniczny – 13 października

Inauguracje wydziałowe

Inauguracje wydziałowe odbywały się z udziałem władz uczelni, reprezentowanych przez
rektora, prorektorów oraz dziekanów pozostałych wydziałów.

Inauguracja na Wydziale Elektrycznym.

Inauguracja na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Inauguracja na Wydziale Mechanicznym.

Inauguracja na Wydziale Nawigacyjnym.
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� dzie kan prof. dr hab. An drzej S. Grze la kow ski 
� Pro dzie kan ds. kształ ce nia dr hab. da riusz 

Bar bu cha, prof. nadzw. AmG
� Pro dzie kan ds. współ pra cy i roz wo ju dr hab.

ma ciej mat czak
� Pro dzie kan ds. stu denc kich dr hab. ma rzen na

Po pek, prof. nadzw. AmG

Prof. dr hab. An drzej Grze la kow ski
Ab sol went Wy dzia łu Eko no mi ki Trans por tu UG (1971), dr

na uk eko no micz nych (1974), dr hab. na uk eko no micz nych
(1983), prof. na uk eko no micz nych (1992). Za trud nio ny
w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni (WN i WPiT) od 2002, kie row -
nik Ka te dry lo gi sty ki i Sys te mów Trans por to wych WPiT, pro -
dzie kan na Wy dzia le Eko no mi ki Trans por tu UG (1984–1987),
kon sul ds. mor skich w KG RP w Ham bur gu (1991-1997), pod -
se kre tarz sta nu w MTiGM oraz ne go cja tor RP z UE w ob sza rze
trans port (1998-2001), dy rek tor ds. Pro gra mu MBA w GFKM
(2003-2007), kie row nik Sek cji Ba dań Re gio nal nych w IBnGR
(2002-2003), prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej ZMP Gdy nia
(od 2002), kie row nik pro jek tu KBN (2004-2005), czło nek Ko -

mi te tu Do rad ców (AC) pro jek tów: IMPRINT-NET i ICE-I w 7 PR
UE, kie row nik WP pro jek tu RCMS (HORYZONT 2020) – umo -
wa AM z GTK; pro jekt SMPorts (CBSS).

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

12G R U D Z I E Ń 2 0 1 6

� dzie kan prof. dr hab. inż. krzysz tof Gó rec ki
� Pro dzie kan ds. mor skich i na uki dr hab. inż. 

To masz Ta ra siuk, prof. nadzw. AmG 
� Pro dzie kan ds. or ga ni za cji stu diów i pro mo cji 

dr hab. inż. Piotr my siak, prof. nadzw. AmG 
� Pro dzie kan ds. stu denc kich dr inż. Wie sław 

Cit ko.

Prof. dr hab. inż. krzysz tof Gó rec ki 
Ab sol went Wy dzia łu Elek tro ni ki Po li tech ni ki Gdań skiej; dok -

tor na uk tech nicz nych – 1999, dok tor ha bi li to wa ny na uk tech -
nicz nych – 2008, pro fe sor na uk tech nicz nych – 2016. Spe cja li -
sta w za kre sie mo de lo wa nia, ana li zy i po mia rów ele men tów
i ukła dów elek tro nicz nych. Od 1990 r. pra cu je na Wy dzia le
Elek trycz nym, obec nie w Ka te drze Elek tro ni ki Mor skiej. W la -
tach 2005-2016 za stęp ca kie row ni ka Ka te dry Elek tro ni ki Mor -
skiej, w la tach 2008-2016 – pro dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne -
go, w la tach 2012-2016 – czło nek Se na tu AMG. Au tor lub
współ au tor po nad 400 ar ty ku łów na uko wych, 10 pa ten tów
i 13 ksią żek. Kie row ni k dwóch pro jek tów ba daw czych fi nan so -
wa nych przez MNiSW oraz NCN i jed ne go pro jek tu Pa tent -Plus
oraz głów ny wy ko naw ca w czte rech pro jek tach ba daw czych.
Pro mo tor 1 obro nio nej pra cy dok tor skiej, 46 prac ma gi ster -
skich i 91 prac in ży nier skich. Ko or dy na tor wy dzia ło wy pro jek -
tu RIDAM oraz pro jek tu POWER w za kre sie uru cho mie nia mię -

dzy uczel nia ne go kie run ku stu diów TKiS. Czło nek wie lu ko mi sji
rek tor skich, se nac kich oraz wy dzia ło wych. Na gro dzo ny
m.in. 18 Na gro da mi Rek to ra oraz Me da lem KEN i Zło tym
Krzy żem Za słu gi. Od 2005 – czło nek IEEE (Se nior Mem ber),
a od 2015 – czło nek IMAPS. Czło nek ko mi te tów na uko wych
kil ku cy klicz nych kon fe ren cji na uko wych.

dziekani i prodziekani
W KADENCJI 2016-2020

WYDZIAŁ ElEKTRYCZNY

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

Prof. dr hab. inż.
Krzysztof Górecki 

Prof. dr hab. 
Andrzej Grzelakowski



� dzie kan dr hab. Le szek Smo la rek, prof. nadzw.
AmG

� Pro dzie kan ds. dy dak ty ki i or ga ni za cji stu diów
dr Sam bor Gu ze,

� Pro dzie kan ds. mor skich, współ pra cy i roz wo ju
dr inż. kpt. ż. w. Prze my sław Wil czyń ski

� Pro dzie kan ds. stu den tów i pro mo cji dr inż. 
To masz Neu mann

dr hab. Le szek Smo la rek, prof. nadzw. AmG
Ab sol went Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii na Uni wer -

sy te cie Gdań skim w 1976, na tym sa mym wy dzia le obro nił
pra cę dok tor ską w ro ku 1985, zaś na Wy dzia le Trans por tu Po -
li tech ni ki War szaw skiej roz pra wę ha bi li ta cyj ną w 2008 r.
Od 1976 pra co wał w In sty tu cie Ma te ma ty ki UG, a od 1993 r.
ja ko ad iunkt w Wyż szej Szko le Mor skiej w Gdy ni (od 2001 r.
Aka de mii Mor skiej). Dzia łal ność na uko wa dra hab. l. Smo lar -
ka do ty czy ana li zy nie za wod no ści i bez pie czeń stwa sys te mów
trans por to wych, wy ko rzy sta nia me tod eks perc kich do mo de lo -
wa nia bez pie czeń stwa w trans por cie mor skim, oce ny ry zy ka
dla zbio ro wych środ ków ra tun ko wych w trans por cie mor skim,
wy ko rzy sta nia sy mu la cji kom pu te ro wej do oce ny bez pie czeń -
stwa w trans por cie ze szcze gól nym uwzględ nie niem czyn ni ka
ludz kie go. W 1991, na Uni wer sy te cie Gdań skim, był kie row ni -
kiem pro jek tu ba daw cze go, w 1997 pro wa dził ba da nia w ze -
spo le ba daw czym Ka te dry Si łow ni Okrę to wych na Wy dzia le
Oce ano tech ni ki i Okrę tow nic twa Po li tech ni ki Gdań skiej, zaś
w la tach 2000-2007 w ze spo le ba daw czym Ka te dry Eks plo ata -
cji Stat ku Wyż szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni. Od ro ku 2008 zaj -

mu je się ba da nia mi zwią za ny mi z bez pie czeń stwem w trans -
por cie mor skim. W ka den cji 2005-2008 czło nek Se na tu Aka -
de mii Mor skiej, od ro ku 2008 – czło nek Ra dy Wy dzia łu Na wi -
ga cyj ne go, rzecz nik dys cy pli nar ny dla na uczy cie li aka de mic -
kich na okres 2008-2012 oraz 2012-2016. Czło nek Pol skie go
To wa rzy stwa Ma te ma tycz ne go (PTM), Pol skie go To wa rzy stwa
Bez pie czeń stwa i Nie za wod no ści (PTBN), re dak tor sta ty stycz ny
cza so pi sma „PROBlEMY KlIMATOlOGII POlARNEJ”, od 2013
czło nek ko mi te tu re dak cyj ne go cza so pi sma „TransNav In ter na -
tio nal Jo ur nal on Ma ri ne Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans -
por ta tion” i kie row nik Ka te dry Trans por tu i lo gi sty ki.
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� dzie kan dr hab. inż. An drzej misz czak, prof.
nadzw. AmG

� Pro dzie kan ds. stu diów nie sta cjo nar nych 
i prak tyk dr inż. ma riusz Gier nal czyk, 
prof. nadzw. AmG

� Pro dzie kan ds. stu denc kich i na uko wych dr hab.
inż. Ro bert Sta ro sta, prof. nadzw. AmG

� Pro dzie kan ds. dy dak tycz nych dr inż. Ju sty na
mo len da

dr hab. inż. An drzej misz czak, prof. nadzw. AmG
Ab sol went Wy dzia łu Me cha nicz ne go Po li tech ni ki Szcze ciń -

skiej (1992), 1992-2001 – pra ca w In sty tu cie Me cha ni za cji Rol -
nic twa w Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie; 1998 – obro na pra -
cy dok tor skiej na Wy dzia le In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki
Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie, 2007– prze wód ha -
bi li ta cyj ny na Wy dzia le In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki Aka -
de mii Gór ni czo-Hut ni czej w Kra ko wie. Od 1993 do 2000 – pra -
ca na Wy dzia le Me cha nicz nym Po li tech ni ki Szcze ciń skiej,
od 2001– na Wy dzia le Me cha nicz nym Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Re dak tor „Ze szy tów Na uko wych Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni”. Czło nek Ko mi te tu Na uko we go: „Ze szy tów Na uko -
wych Aka de mii Mor skiej w Gdy ni”, „Scien ti fic Jo ur nals of the
Ma ri ti me Uni ver si ty of Szcze cin”, „Jo ur nal of KONES Po wer tra -
in and Trans port”. Se kre tarz mię dzy na ro do we go kon gre su „Eu -
ro pe an Con gres KONES 2010, 2013, 2014, 2016”. Czło nek

Pol skie go To wa rzy stwa Tri bo lo gicz ne go. W la tach 2004-2008
rzecz nik dys cy pli nar ny ds. stu den tów. Od 2008 do 2016 ro ku
pro dzie kan ds. stu denc kich i na uko wych. Od 2008 ro ku czło nek
Se nac kiej Ko mi sji ds. Pro mo cji, czło nek Se nac kiej Ko mi sji ds.
Na uki i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej, czło nek Ra dy Wy daw ni -
czej AMG. Udział w dzie wię ciu pro jek tach kra jo wych (w tym
trzy pro jek ty apa ra tu ro we; kie ro wa nie trze ma pro jek ta mi;
głów ny wy ko naw ca   w sze ściu pro jek tach). Uczest nic two
w dwóch gran tach UE i dwóch pro gra mach za gra nicz nych.

WYDZIAŁ MECHANICZNY

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Dr hab. Leszek Smolarek,
prof. nadzw. AMG

Dr hab. inż. Andrzej
Miszczak, prof. nadzw.
AMG
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Prof. dr hab. inż. krzysz tof Gó rec ki pra cu je na Wy -
dzia le Elek trycz nym od 1990 ro ku. 

Ty tuł za wo do wy ma gi stra in ży nie ra elek tro ni ka,
w spe cjal no ści mi kro elek tro ni ka, uzy skał w 1990 ro ku
na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki Gdań skiej na pod -
sta wie pra cy pt. „Dy na micz ne ma kro mo de le pod sta wo -
wych bra mek TTl”. 

Sto pień na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych w dys -
cy pli nie elek tro ni ka uzy skał z wy róż nie niem w 1999 ro -
ku uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji
i In for ma ty ki Po li tech ni ki Gdań skiej na pod sta wie pra cy
pt. „Elek tro ter micz ny ma kro mo del tran zy sto ra Dar ling -
to na do ana li zy ukła dów elek tro nicz nych”. 

Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech -
nicz nych w dys cy pli nie elek tro ni ka, spe cjal no ści mo de -
lo wa nie i ana li za ukła dów elek tro nicz nych, otrzy mał
w 2008 ro ku uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Elek tro tech ni ki,
Elek tro ni ki, In for ma ty ki i Au to ma ty ki Po li tech ni ki Łódz -
kiej na pod sta wie pra cy pt. „Mo de lo wa nie i ana li za ob -
cow zbud nych sta bi li za to rów im pul so wych za wie ra ją -
cych dła wi ko we prze twor ni ce dc -dc z uwzględ nie niem
sa mo na grze wa nia”.

Ty tuł pro fe so ra na uk tech nicz nych otrzy mał na mo cy
Po sta no wie nia Pre zy den ta RP z dnia 16 wrze śnia 2016 r.
Po stę po wa nie w tej spra wie prze pro wa dzi ła Ra da Wy -
dzia łu Elek trycz ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. 

W 1990 ro ku pod jął pra cę w In sty tu cie Ra dio elek tro -
ni ki Mor skiej Wyż szej Szko ły Mor skiej w Gdy ni na sta no -
wi sku asy sten ta. Obec nie pra cu je w Ka te drze Elek tro ni -
ki Mor skiej na sta no wi sku pro fe so ra.

W la tach 2005-2016 peł nił funk cję za stęp cy kie row -
ni ka Ka te dry Elek tro ni ki Mor skiej, w la tach 2008-2016
był pro dzie ka nem Wy dzia łu Elek trycz ne go, a od wrze -
śnia 2016 r. jest dzie ka nem Wy dzia łu Elek trycz ne go.

Pro wa dzi ba da nia na uko we w Ze spo le Mo de lo wa nia
i Ana li zy Ukła dów Elek tro nicz nych, a 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
ele men tów pół prze wod ni ko wych i ukła dów elek tro nicz -
nych, z uwzględ nie niem wza jem nych od dzia ły wań elek -
tro ter micz nych.

Kie row ni k dwóch pro jek tów ba daw czych fi nan so wa -
nych przez MNiSW oraz NCN i jed ne go pro jek tu Pa tent -
-Plus oraz głów ny wy ko naw ca w czte rech pro jek tach ba -
daw czych. Jest au to rem lub współ au to rem po nad 450
pu bli ka cji na uko wych, za miesz czo nych w cza so pi smach
za gra nicz nych i kra jo wych, jak rów nież w ma te ria łach
mię dzy na ro do wych i kra jo wych kon fe ren cji na uko -
wych, 10 pa ten tów i dwóch in nych zgło szeń pa ten to -
wych oraz 10 pod ręcz ni ków i skryp tów. We dług ba zy
Web of Scien ce je go pra ce by ły cy to wa ne po nad 330 ra -
zy, a in deks Hir scha wy no si 10. W ba zie Sco pus – po -
nad 500 cy to wań i in deks Hir scha rów ny 12.

Był pro mo to rem jed nej obro nio nej pra cy dok tor skiej,
jest pro mo to rem w czte rech otwar tych prze wo dach
dok tor skich. Był pro mo to rem 45 prac ma gi ster skich
i po nad 90 prac in ży nier skich, re cen zo wał jed ną pra cę
ha bi li ta cyj ną, sześć prac dok tor skich, po nad 45 prac
ma gi ster skich i po nad 55 prac in ży nier skich, a tak że
oko ło 290 ar ty ku łów na uko wych i dzie więć ksią żek.

Jest współ twór cą wy na laz ków wy róż nio nych zło tym
me da lem na 53. Świa to wej Wy sta wie In no wa cji, Ba dań
Na uko wych i No wo cze snej Tech ni ki BRUSSElS EUREKA
(2004) oraz brą zo wym me da lem na VI Mię dzy na ro do -
wych Tar gach Wy na laz ków INNOWACJE (2005).

Od 2003 ro ku jest człon kiem Sek cji Mi kro elek tro ni ki Ko -
mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji PAN, od 2005 – człon -
kiem IEEE (od 2006 Se nior Mem ber IEEE), a od 2015 –
człon kiem IMAPS.

W uzna niu ory gi nal nych osią gnięć na uko wych, zo stał
wy róż nio ny osiem na sto krot nie Na gro dą Rek to ra Wyż -
szej Szko ły Mor skiej (Aka de mii Mor skiej) w Gdy ni,
a tak że Zło tym Krzy żem Za słu gi, 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”.

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej duda wręczył jesienią br. akty nominacyjne
nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród uroczyście nominowanych

profesorów są pracownicy naszej uczelni – prof. dr hab. inż. krzysztof Górecki z Wydziału
Elektrycznego oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit z Wydziału Nawigacyjnego.

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY I WYDZIAŁ ElEKTRYCZNY
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Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację profesorską 
prof. Krzysztofowi Góreckiemu.
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Prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam We in trit 
W 1985 r. otrzy mał dy plom mgr. inż. na wi ga cji mor -
skiej na Wy dzia le Na wi ga cyj nym Wyż szej Szko ły Mor -
skiej w Gdy ni (kie ru nek na wi ga cja, spe cjal ność trans port
mor ski). W 1987 r. ukoń czył Po dy plo mo we Stu dium
Han dlu Za gra nicz ne go na Uni wer sy te cie Gdań skim,
w 1992 r. dok to ry zo wał się z za kre su geo de zji i kar to -
gra fii na Wy dzia le Geo de zji i Kar to gra fii Po li tech ni ki
War szaw skiej, na tej sa mej uczel ni w 2004 r. ha bi li to -
wał się (mo no gra fią „Kon cep cja au to ma tycz nej re je stra -
cji po zy cji stat ku z wy ko rzy sta niem elek tro nicz nej ma py
na wi ga cyj nej”). W ro ku 2015 na Wy dzia le Trans por tu
Po li tech ni ki War szaw skiej wszczę te zo sta ło po stę po wa -
nie o nada nie ty tu łu pro fe so ra.

W Wyż szej Szko le Mor skiej (od 2001 r. Aka de mii Mor -
skiej) pra cu je od 1985 r., od 2003 r. jest kie row ni kiem
Ka te dry Na wi ga cji. W la tach 2008-2016, przez dwie ka -
den cje, był dzie ka nem Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go. 

Dy plom ka pi ta na że glu gi wiel kiej otrzy mał w 1999 r.,
po od by ciu sta żów mor skich ja ko ofi cer po kła do wy oraz
star szy ofi cer na stat kach han dlo wych u ar ma to ra kra jo -
we go oraz za gra nicz nych i na stat kach szkol nych, m.in.
na „Darze Po mo rza” (1980-1981), na „Darze Mło dzie -
ży” (1985-1986). 

Czło nek Se na tu WSM/AM w ka den cjach 1999-2002,
2002-2005, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020; czło nek
Ra dy Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go w ka den cjach: 1990-1993,
1996-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-
2012, 2012-2016, 2016-2020; czło nek Se nac kiej Ko mi -
sji ds. Kształ ce nia w ka den cji 1996-1999; Se nac kiej Ko -
mi sji ds. Mor skich w la tach 2001-2002 i 2002-2005;
Se nac kiej Ko mi sji Sta tu to wej w ka den cji 2002-2005;
Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu, Fi nan sów i Roz wo ju
w ka den cji 2008-2012 i 2012-2016; czło nek Rek tor -
skiej Ko mi sji ds. Na gród Rek to ra w ka den cji 2008-2012
i 2012-2016; w la tach 1997-1998 za stęp ca re dak to ra
na czel ne go „Aka de mic kie go Ku rie ra Mor skie go”; opie -
kun stu denc kie go ko ła na uko we go „ECDIS” w la -
tach 2006-2010; od 2007 opie kun stu denc kie go ko ła
na uko we go „Na wi ga tor”, któ re w ro ku 2010 otrzy ma ło
pre sti żo wą na gro dę Czer wo nej Ró ży dla naj lep sze go po -
mor skie go stu denc kie go ko ła na uko we go.

Od wie lu lat re ali zu je ba da nia w za kre sie na wi ga cji,
hy dro gra fii i bez pie czeń stwa że glu gi mor skiej. Za wkład
w roz wój na wi ga cji mor skiej, ja ko pierw szy Po lak, uzy -
skał od Kró lew skie go In sty tu tu Na wi ga cji w lon dy nie
pre sti żo wy ty tuł FRIN – Fel low of The Roy al In sti tu te of
Na vi ga tion (1995 r.), a w ro ku 2009 (tym ra zem ja ko
dru gi Po lak) nie mniej pre sti żo wy ty tuł FNI – Fel low of
the Na uti cal In sti tu te. Od 1999 r. eks per t Mię dzy na ro -
do wej Or ga ni za cji Mor skiej IMO (agen da ONZ), czło nek
de le ga cji pol skich na se sje pod ko mi te tów NAV i STW
(a po re or ga ni za cji IMO – pod ko mi te tu NCSR), czło nek
grup ro bo czych IMO ds. ECDIS, INS/IBS, pre zen ta cji in -
for ma cji na wi ga cyj nej, ra da rów, AtoN AIS oraz e -Na vi -
ga tion, współ au tor kil ku dzie się ciu do ku men tów pre zen -
to wa nych na fo rum IMO, współ au tor Kur su Mo de lo we -
go IMO 1.27 Ope ra tio nal Use of ECDIS oraz Mię dzy na -
ro do wej Kon wen cji STCW w czę ści dot. sy mu la to rów

ECDIS. Czło nek Ko mi te tu Trans por tu Pol skiej Aka de mii
Na uk, prze wod ni czą cy Sek cji Trans por tu Wod ne go KT
PAN.

Pro mo tor 84 prac ma gi ster skich, 77 prac in ży nier -
skich, 22 pro jek tów na stu diach po dy plo mo wych, re -
cen zent 89 prac dy plo mo wych in ży nier skich i ma gi ster -
skich, pro mo tor dwóch za koń czo nych prze wo dów dok -
tor skich oraz jed ne go otwar te go, re cen zent w sze ściu
prze wo dach dok tor skich, pię ciu prze wo dach ha bi li ta cyj -
nych i trzech po stę po wa niach ha bi li ta cyj nych, re cen -
zent czte rech pod ręcz ni ków aka de mic kich oraz po -
nad 400 re fe ra tów i ar ty ku łów na uko wych.

Au tor ok. 250 pu bli ka cji o te ma ty ce mor skiej, do ty czą -
cych bez pie czeń stwa że glu gi, trans por tu mor skie go, na wi -
ga cji, geo de zji, kar to gra fii, hy dro gra fii, GIS, elek tro ni ki,
au to ma ty ki, geo ma ty ki, te le ma ty ki, te le ko mu ni ka cji,
w tym 15 po zy cji książ ko wych. Współ au tor dwóch pod -
ręcz ni ków aka de mic kich, wy da nych w ję zy ku por tu gal -
skim, au tor po nad ty siąc stro ni co we go pod ręcz ni ka „The
Elec tro nic Chart Di splay and In for ma tion Sys tem (ECDIS).
Ope ra tio nal Hand bo ok”, za le ca ne go przez IMO oraz IHO.

Za je go ka den cji Wy dział Na wi ga cyj ny uzy skał pra wa
dok to ry zo wa nia oraz ha bi li to wa nia w dzie dzi nie na uk
tech nicz nych, dys cy pli nie trans port (2010 r. i 2016).

Współ twór ca or ga ni zo wa nej cy klicz nie co dwa la ta
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji „TransNav”, w któ rej
uczest ni czą przed sta wi cie le kil ku dzie się ciu kra jów; re -
dak tor na czel ny wy da wa ne go w ję zy ku an giel skim
kwar tal ni ka „TransNav, the In ter na tio nal Jo ur nal on
Ma ri ne Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta tion”
oraz As so cia te Edi tor „The Jo ur nal of Na vi ga tion”, Edi -
tor in Chief „The Jo ur nal of In ter na tio nal Ma ri ti me Sa -
fe ty and Envi ron ment Af fa irs” (JIMSEA), Mem ber of
Edi to rial Com mit tee „The Ar chi ves of Trans port”.

Od zna cze nia i na gro dy: Zło ty Krzyż Za słu gi (2010),
Srebr ny Krzyż Za słu gi (2003), Brą zo wy Krzyż Za słu gi
(1996), Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (2005),
Srebr ny Me dal za Dłu go let nią Służ bę (2008), Zło ty
Krzyż Ho no ro wy Związ ku Pił sud czy ków Rzecz po spo li tej
Pol skiej (2011 i 2014), Na gro da Mi ni stra In fra struk tu ry
(2005 i 2010); licz ne na gro dy rek tor skie w la tach 1990-
2015 (6 – I stop nia, 9 – II stop nia i 2 – III stop nia). 
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Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację profesorską 
prof. Adamowi Weintritowi.
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Pro jekt ANGOlA, któ re go po cząt ki się ga ją ro ku 2006,
zwią za ny jest z two rze niem kon cep cji or ga ni za cyj no -
-edu ka cyj nej, bu do wą i uru cho mie niem Aka de mii Ry -
bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi be w Re pu bli ce An -
go li. Zda niem wie lu eks per tów bran ży mor skiej na pod -
kre śle nie za słu gu ją ska la i in no wa cyj ność pro jek tu, dzię -
ki cze mu jest on wy jąt ko wym osią gnię ciem w tej kla sie
przed się wzięć.

� Aka de mia Ry bo łów stwa i Na uk o mo rzu w Na mi -
be
Aka de mia w Na mi be jest pu blicz ną, wyż szą uczel nią

tech nicz ną, kształ cą cą in ży nie rów dla ry bo łów stwa i flo -
ty han dlo wej, jak rów nież sek to ra prze twór stwa ryb ne -
go, ba da nia za so bów wod nych i dla ad mi ni stra cji mor -
skiej. Ge ne ral nym wy ko naw cą, re ali zu ją cym ca ły pro -
jekt, po cząw szy od kon cep cji do sta nu fi nal ne go uczel -
ni, jest pol ska fir ma NAVIMOR INTERNATIONAl COM.
sp. z o.o. (NICOM). Jej głów nym part ne rem do spraw
na uko wo -edu ka cyj nych jest AKADEMIA MORSKA
W GDYNI (AMG). Pod sta wo we za da nia, re ali zo wa ne
przez AMG, to prze ka za nie „know -how” utwo rze nia

uczel ni mor skiej (roz wią za nia, pro ce du ry, ja kość, do -
świad cze nie) wraz z opra co wa niem kon cep cji edu ka cyj -
no -or ga ni za cyj nej Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo -
rzu w Na mi be oraz pra ca mi ba daw czo -roz wo jo wy mi
o cha rak te rze in ży nie ryj no -tech nicz nym i eks perc ko -
-kon sul tin go wym. Za da nia te obej mu ją rów nież współ -
pra cę dy dak tycz ną w za kre sie kształ ce nia przy szłej ka dry
dy dak tycz nej dla An go li i opra co wa nie uni ka to wej se -
rii 28 pod ręcz ni ków (wy da nych w ję zy ku por tu gal skim)
dla po trzeb no wo  two rzo nej uczel ni. Na to miast za da nia
fir my NICOM, głów ne go de ve lo pe ra i wy ko naw cy pro -
jek tu, by ły skon cen tro wa ne na stwo rze niu kon cep cji
pro jek tu aka de mii „od A do Z”, spo rzą dze niu pro jek tów
wy ko naw czych wszyst kich bu dyn ków i ele men tów aka -
de mii, or ga ni za cji bu do wy w Na mi be i trans por cie ma -
te ria łów z Pol ski, a tak że na prze pro wa dze niu wszyst -
kich prac kon struk cyj nych i wy koń cze nio wych wraz
z nad zo rem nad pod wy ko naw ca mi. W ten mię dzy na ro -
do wy pro jekt za an ga żo wa nych jest bli sko 100 firm
z Pol ski, An go li, Por tu ga lii i Chin, przy czym zna ko mi ta
więk szość to fir my z Pol ski. War to pod kre ślić, iż pro jekt
ANGOlA jest naj więk szym przed się wzię ciem edu ka cyj -

Innowacyjna Gospodarka morska 2016 
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

W październiku 2016 roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia, poświęcone promocji
konkurencyjnej gospodarki, opartej na wysokim poziomie innowacyjności oraz inteligentnym
rozwoju. W trakcie tych wydarzeń, tj. Forum Gospodarki morskiej (Gdynia 2016) oraz Forum

Inteligentnego Rozwoju (Rzeszów 2016), odbyło się łącznie 17 paneli dyskusyjnych,
dedykowanych omawianym zagadnieniom oraz dokonano wręczenia nagród, przyznanych 

przez kapituły tych przedsięwzięć. W gronie laureatów znalazła się Akademia morska w Gdyni, 
a przedmiotem uznania był projekt ANGoLA, realizowany wspólnie z firmą Navimor

International Com.

AKADEMIA MORSKA W GDYNI lAUREATKĄ NAGRÓD

Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe, Republika Angoli.
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nym Unii Eu ro pej skiej w Afry ce, a je go war tość prze kra -
cza 100 mi lio nów eu ro. Po wsta ją ca aka de mia kształ cić
bę dzie 1500 stu den tów na trzech Wy dzia łach: Ry bo -
łów stwa, Prze twór stwa Ryb ne go oraz Eks plo ata cji i Za -
so bów Wod nych. Stu den ci z An go li i kra jów ościen nych
stu dio wać bę dą do ce lo wo na 14 spe cjal no ściach,
w tym 9 mor skich i 5 lą do wych. W bu dyn kach, o po -
wierzch ni 35 ty się cy me trów kwa dra to wych, mie ści
się 30 w peł ni wy po sa żo nych la bo ra to riów te ma tycz -
nych oraz bli sko 200 sal dy dak tycz nych i au li wy kła do -
wych. Ba za dy dak tycz na za wie ra rów nież licz ne sy mu la -
to ry, zwią za ne m.in. z ob słu gą most ka na wi ga cyj ne go
czy też eks plo ata cją si łow ni okrę to wej. W ra mach pro -
jek tu zo sta ło stwo rzo ne (wg kon cep cji opra co wa nej
przez AMG) cen trum w za kre sie ra tow nic twa mor skie -
go – naj więk szy i naj no wo cze śniej szy te go ty pu ośro dek
w Afry ce.

Roz po czę cie dzia łal no ści aka de mii w An go li pla no wa -
ne jest na kwie cień 2017 ro ku, wg au tor skich pro gra -
mów przed mio tów ro ku ze ro we go, przy go to wa nych
przez pra cow ni ków AMG. Ta ka kon cep cja uru cho mie nia
uczel ni w Na mi be, w for mu le wspól ne go dla wszyst kich
spe cjal no ści ro ku ze ro we go dla 300 do 500 stu den tów
wy se lek cjo no wa nych w ogól no kra jo wym po stę po wa niu
re kru ta cyj nym, zo sta ła uzgod nio na z Mi ni ster stwem Ry -
bo łów stwa Re pu bli ki An go li pod czas wi zy ty ro bo czej
przed sta wi cie li Na vi mo ru i AMG w lu an dzie i Na mi be
w li sto pa dzie 2015 ro ku. W ma ju 2016 ro ku pre zy dent
An go li Jo se Edu ar do Dos San tos pod pi sał De kret
nr 63/16, wy ra ża jąc zgo dę na utwo rze nie Aka de mii Ry -
bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w Na mi be, ja ko in sty tu cji
szkol nic twa wyż sze go w dzie dzi nie ry bo łów stwa, o cha -
rak te rze pu blicz no -pry wat nym pod wspól nym nad zo -
rem Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go i Mi ni ster stwa
Ry bo łów stwa Re pu bli ki An go li.

� Fo rum Go spo dar ki mor skiej
W Cen trum Kon fe ren cyj nym Po mor skie go Par ku Na -

uko wo -Tech no lo gicz ne go w Gdy ni 14 paź dzier ni -
ka 2016 ro ku od by ło się 16. Fo rum Go spo dar ki Mor -
skiej. Te za prze wod nia te go rocz ne go Fo rum: „Czy go -
spo dar ka mor ska mo że być lo ko mo ty wą roz wo ju kra ju
Unii Eu ro pej skiej?” zo sta ła pod da na wie lo wąt ko wej,
wni kli wej ana li zie pod ką tem moż li wo ści i wy zwań, któ -
re sta ją w kon tek ście zin te gro wa nej po li ty ki mor skiej
Unii Eu ro pej skiej. Tak sfor mu ło wa na te ma ty ka fo rum
by ła przed mio tem za rów no de ba ty ple nar nej, jak i dys -
ku sji pa ne lo wych, de dy ko wa nych czte rem te ma tom:
„Prze my sły mor skie”, „Por ty mor skie”, „lo gi sty ka mor -
ska” oraz „Ship Ma na ge ment”. Przed sta wio ny re tro -
spek tyw ny prze gląd osią gnięć pol skiej go spo dar ki mor -
skiej w okre sie mi nio ne go ro ku na pa wa opty mi zmem
i jest świa dec twem wej ścia na ścież kę roz wo ju tej bran -
ży. War to pod kre ślić in te re su ją cy film pro mu ją cy go spo -
dar kę mor ską, wy ło nio ny i na gro dzo ny w ra mach kon -
kur su zwią za ne go z te ma ty ką fo rum. Film ten zo stał po -
ka za ny pu blicz no ści Fo rum Go spo dar ki Mor skiej 14
paź dzier ni ka 2016 ro ku, przed wrę cze niem sta tu etek
i oko licz no ścio wych dy plo mów te go rocz nym lau re -

atom. Ka pi tu ła na gro dy przy zna ła sta tu et ki w pię ciu ka -
te go riach:
• INNOWACYJNY PROJEKT – w uzna niu za pierw szy

na świe cie w swo jej kla sie sta tek ty pu ConRo z in no -
wa cyj nym ukła dem na pę do wym lNG, po zwa la ją cym
na no wa tor skie roz pla no wa nie prze strze ni ła dun ko -
wej i osią gnię cie bar dzo do bre go wskaź ni ka Efek tyw -
no ści Ener ge tycz nej; na gro dę otrzy ma ła fir ma Wart sila
Ship De sign Po land Sp. z o.o. 

• INNOWACYJNY PRODUKT – w uzna niu za sa mo pod -
no śną i sa mo wy ła dow czą bar kę Zo uri te, prze zna czo -
ną do bu do wy jed ne go z naj dłuż szych wia duk tów
mor skich na świe cie, na gro dę uzy ska ła stocz nia
CRIST SA, 

• INNOWACYJNA TECHNOlOGIA – w uzna niu za kre -
owa nie in no wa cyj nych tech no lo gii ope ra cji pod wod -
nych na mor skich po lach wia tro wych, dzię ki no wa tor -
skiej jed no st ce do ukła da nia ka bli pod mor skich, na -
gro dę otrzy ma ła Stocz nia Re mon to wa Ship bul -
ding SA.

• INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE – w uzna niu
za opra co wa nie kon cep cji edu ka cyj no -or ga ni za cyj nej
Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu, two rzo nej
w Mo ca me des (dziś: Na mi be – przyp. J. M.) w An go li,
w tym pro gra mów aka de mic kich i ba dań la bo ra to ryj -
nych, na gro dę otrzy ma ła Aka de mia Mor ska w Gdy ni

• OSOBOWOŚĆ, w uzna niu za dzia ła nia pod ję te w ce lu
wy rów ny wa nia moż li wo ści kon ku ren cyj nych pol skie -
go prze my słu stocz nio we go na gro dę otrzy mał Ma rek
Gró bar czyk, mi ni ster go spo dar ki mor skiej i że glu gi
śród lą do wej.

Waż nym uzu peł nie niem wy da rzeń Fo rum Go spo dar ki
Mor skiej 2016 by ło wrę cze nie tra dy cyj nych na gród Kra -
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�

Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Od lewej: lider forum
Sławomir T. Kalicki, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, laureaci

nagród (w mundurze prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski),
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek

Gróbarczyk, prezes Remontowa Holding SA Piotr Soyka, Piotr
Karczewski, dyrektor zarządzający ZIM Poland.
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jo wej Izby Mor skiej „Bursz ty no wa Kacz ka” oraz wy róż -
nień „Bursz ty no we Jaj ko” za naj bar dziej spek ta ku lar ne
osią gnię cia mi nio ne go ro ku. Do ko na no te go pod -
czas 17. spo tka nia bran ży mor skiej „Wspól na Kacz -
ka”, 14 paź dzier ni ka 2016 r. w ha li „Gdy nia Are na”.
„Bursz ty no wą Kacz kę” przy zna no dwóm fir mom:
• EuroAfrica Se rvi ces ltd. Sp. z o.o. Od dział w Pol sce

„za roz po czę cie w trud nym dla że glu gi cza sie re ali za -
cji dłu go dy stan so wej stra te gii in we sty cyj nej, w ra -
mach któ rej do ko na no za ku pu dwóch drob ni cow ców
o no śno ści 17 300 DWT każ dy oraz za sku tecz ną re -
ali za cję pro ce su „uwol nie nia ma ry na rzy stat ku Sza�fir
z rąk pi ra tów”.

• Na vi mor In ter na tio nal Com. sp. z o.o. „za re ali za cję
„pod klucz” naj więk sze go pol skie go pro jek tu w Afry -
ce i jed no cze śnie naj więk sze go pro jek tu edu ka cyj ne -
go Unii Eu ro pej skiej w Afry ce, w po sta ci wy bu do wa -
nia i utwo rze nia Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo -
rzu w miej sco wo ści Na mi be w An go li. War tość pro -
jek tu to po nad 100 mi lio nów eu ro”.
Przy zna no tak że trzy rów no rzęd ne wy róż nie nia ho no -

ro we „Bursz ty no we Jaj ko” dla firm: Mor ski Ter mi nal
Ma so wy Gdy nia sp. z o.o., PCC In ter mo dal oraz Re mon -
to wa lNG Sys tems sp. z o.o., a tak że wy róż nio no Na -
gro dą Spe cjal ną Za rząd Mor skie go Por tu SA.

� Fo rum In te li gent ne go Roz wo ju
In nym, waż nym wy da rze niem pro mu ją cym ideę in te -

li gent ne go roz wo ju go spo dar ki, by ło Fo rum In te li gent -
ne go Roz wo ju, któ re od by ło się 21 paź dzier ni ka 2016
ro ku w Cen trum Wy sta wien ni czo -Kon gre so wym w Ja -
sion ce k. Rze szo wa. W ob ra dach wzię ło udział oko ło 500
uczest ni ków, w tym 90 pre le gen tów. My ślą prze wod nią
te go przed się wzię cia by ło po szu ki wa nie sa tys fak cjo nu ją -
cych od po wie dzi na per spek ty wę unij ną 2014-2020,

po przez za cie śnie nie efek tyw nej współ pra cy po mię dzy
na uką, biz ne sem i sa mo rzą dem. Tak na kre ślo ny cel or -
ga ni za cji fo rum był re ali zo wa ny za rów no pod czas se sji
ple nar nych, de dy ko wa nych ro li firm, in sty tu tów, uczel ni
i sa mo rzą dów w kształ to wa niu in te li gent ne go roz wo ju
oraz in no wa cyj nej go spo dar ki – ja ko pla nu dla Pol ski,
a tak że pod czas 12 se sji pa ne lo wych. Te ma ty ka se sji
obej mo wa ła na stę pu ją ce za gad nie nia: „Bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne”, „Stra te gia roz wo ju bran ży ko smicz nej”,
„Szkol nic two wyż sze i na uka 2015-2030”, „Plan dla
trans por tu ko le jo we go”, „Pol ska – cen trum pro duk cji
żyw no ści w Eu ro pie”, „Uda ny pro ces in we sty cyj ny – opi -
nie in we sto rów i eks per tów”, „Kon cep cja roz wo ju pol -
skich sił zbroj nych i lot nic twa”, „Mo to ry za cyj ne in no wa -
cje”, „Me dy cy na, far ma cja i bio tech no lo gia – plan roz -
wo ju”, „Grun ty pod in we sty cje – ofer ta sa mo rzą dów dla
in we sto rów” oraz „Ry bac two i mo rze”.

Bez po śred nio po za koń cze niu pa ne li dys ku syj nych,
pod czas uro czy stej ga li wrę czo no Pol skie Na gro dy In te -
li gent ne go Roz wo ju 2016. Ka pi tu ła przy zna ła łącz -
nie 60 na gród w sze ściu ka te go riach: uczel nia wyż sza,
jed nost ka na uko wa, in no wa cyj na fir ma, jed nost ka sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, pań stwo wa jed nost ka bu dże to -
wa i fun da cje.

Wśród lau re atów w ka te go rii UCZElNIA WYŻSZA zna -
la zła się Aka de mia Mor ska w Gdy ni, ja ko jed na z pię ciu
na gro dzo nych uczel ni, obok Cen trum Trans fe ru Tech no -
lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Po li tech ni ki Gdań -
skiej, Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy
oraz Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu.

Aka de mię Mor ską w Gdy ni na gro dzo no za pro jekt
„Bu do wa i two rze nie Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk
o Mo rzu w Re pu bli ce An go li”. Za ten sam pro jekt, w ka -
te go rii INNOWACYJNA FIRMA, na gro dzo no Fir mę Na -
vi mor In ter na tio nal Com. sp. z. o.o. Aka de mia Mor ska
w Gdy ni by ła głów nym part ne rem edu ka cyj nym i na -
uko wym, a fir ma Na vi mor In ter na tio nal Com. głów nym
de ve lo pe rem i wy ko naw cą pro jek tu. Pre zen ta cja naj -
waż niej szych osią gnięć pro jek tu mia ła miej sce pod czas
jed nej z 12 se sji, pt. „Ry bac two i Mo rze”, to wa rzy szą -
cych de ba tom Fo rum In te li gent ne go Roz wo ju. W imie -
niu Aka de mii Mor skiej w Gdy ni i Na vi mor In ter na tio nal
Com. głów ne aspek ty pro ce sów bu do wy, two rze nia
i uru cho mie nia Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu
w Na mi be w Re pu bli ce An go li przed sta wił prof. dr hab.
inż. Ja nusz Min dy kow ski, któ ry był mo de ra to rem tej se -
sji, a tak że se sji „Szkol nic two wyż sze i na uka 2015-
2030”.

Na vi mor In ter na tio nal Com. ubie ga się już o kon trakt
na re ali za cję III eta pu in we sty cji w Na mi be, obej mu ją -
cy m.in. bu do wę uczel nia nej kli ni ki, kom plek su spor to -
we go, cen trum prze twór stwa kra ba i lan gu sty, do sta wę
spe cja li stycz ne go stat ku szko le nio wo -ba daw cze go oraz
uzu peł nie nie no wo cze sne go, spe cja li stycz ne go sprzę tu
la bo ra to ryj ne go i kon ty nu ację wspar cia edu ka cyj ne go
Aka de mii Ry bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w An go li.

prof. dr hab. inż. Ja nusz min dy kow ski
ko or dy na tor pro jek tu ANGoLA
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Forum Inteligentnego Rozwoju, Rzeszów 2016. Prof. dr hab. inż.
Janusz Mindykowski odbiera nagrodę w imieniu Akademii

Morskiej w Gdyni oraz Navimor International Com.
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Obec nie IAMU li czy 62 człon ków zgro ma dzo nych
w III re jo nach geo gra ficz nych: Ame ry ka − 9 uczel ni,
Eu ro pa i Afry ka – 35, Azja – 18.

Gru pie II prze wod ni czy, już dru gą 2-let nią ka den cję,
Aka de mia Mor ska w Gdy ni. Na po sie dze niu w Ha -
iphon gu za kil ku let nią pa syw ność i uni ka nie pła ce nia
co rocz nych skła dek skre ślo no dwie uczel nie − z Fran cji
i z We ne zu eli, na to miast gro no człon ków po sze rzy ły
dwie uczel nie, któ re prze szły z po wo dze niem au dyt−
Chal mers Uni ver si ty w Göte bor gu (Szwe cja) i Aka de mia
Mor ska w Ba ku (Azer bej dżan).

Co rocz ne Zgro ma dze nie Ogól ne jest naj wyż szym or -
ga nem or ga ni za cji. Prze wod ni czą cym IAMU jest obec -

nie prof. Ne il Bo se – rek tor uczel ni z Ta sma nii w Au stra -
lii. Struk tu ra or ga ni za cyj na IAMU skła da się rów nież
z Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu Wy ko naw cze go (In ter -
na tio nal Exe cu ti ve Bo ard − IEB), w skład któ re go wcho -
dzi, w od po wied niej pro ce du rze wy bra nych, dzie więć
uczel ni (wśród nich jest Aka de mia Mor ska w Gdy ni).

W struk tu rze or ga ni za cyj nej funk cjo nu ją tak że 4 ko -
mi te ty: Po li cy & Plan ning Com mit tee (PPC), Aca de mic
Af fa irs Com mit tee (AAC) − Gdy nia prze wod ni czy, lia -
son Com mit tee (lC), Fi nan ce Com mit tee (FC).

Głów nym spon so rem or ga ni za cji jest fun da cja
NIPPON FOUNDATION, któ ra de sy gnu je co ro ku po -
nad 1 mln do la rów na dzia łal ność IAMU.

Wietnamska konferencja 
i sukcesy

17. coroczne zgromadzenie ogólne (ANNuAL GENERAL ASSEmBLy – AGA) organizacji IAmu
(International Association of maritime universities) miało miejsce w siedzibie Wietnam
maritime university w Haiphongu w Wietnamie. W tym roku, 1 kwietnia, uczelnia ta

świętowała 60-lecie swojego istnienia i zjazd morskich uczelni z całego świata był
kulminacyjnym punktem w kalendarzu rocznicowych obchodów.

INTERNATIONAl ASSOCIATION 
OF MARITIME UNIVERSITIES 

�

Moment wręczenia dyplomów za najlepsze prezentacje studenckie. Na zdjęciu stoją od lewej:
Neil Bose – przewodniczący IAMU, prof. Bogumił Łączyński, Natalia Jarosik, Przemysław Dudzik, Aleksandra Góralczyk, Marta Wojtczak,

prof. Adam Weintrit, Takeshi Nakazawa – sekretarz generalny IAMU.
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Ko mi tet AAC do ko nu je rów nież wy bo ru czte rech
z wie lu zgło szo nych te ma tów ba daw czych (każ dy mak -
sy mal nie 60 000 USD). W tym ro ku do ko na no wy bo ru
czte rech pro jek tów, któ re re ali zo wa ne bę dą w 2017 ro -
ku. Wśród nich jest pra ca MARINE STRUCTURAl
FAIlURES DATABASE, re ali zo wa na pod kie row nic twem
prof. Go ra na Vu ke li ca z uni wer sy te tu w Ri je ce,
przy udzia le prof. le cha Mu raw skie go z Wy dzia łu Me -
cha nicz ne go AMG.

Oso bą kon tak to wą z IAMU jest prof. Bo gu mił Łą czyń -
ski z Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go, któ ry przy jął na sie bie
ro lę po śred ni ka w dość roz bu do wa nej ko mu ni ka cji mię -
dzy uczel nia mi.

Oprócz for mal nych zgro ma dzeń uczel ni co ro ku or ga ni -
zo wa na jest kon fe ren cja na uko wa. W tym ro ku na pły nę -
ło po nad 100 ar ty ku łów, z któ rych lo kal ny Ko mi tet Or ga -
ni za cyj ny wy se lek cjo no wał 45 pre zen ta cji w ra mach pro -
wa dzo nych rów no le gle trzech sek cji te ma tycz nych, w tym
dwa re fe ra ty na de sła ne z Aka de mii Mor skiej w Gdy ni: 

B. Łą czyń ski – Cha�rac�te�ri�stic�of�post�-de�gree�co�ur�ses�or�-
ga�ni�zed� in� GMU� on� exam�ple� of� „MODERN� SHIP
MANAGEMENT”�co�ur�se.

A. We in trit – In�ter�na�tio�nal�Stan�da�ri�za�tion�of�Ma�ri�ti�me�Edu�-
ca�tion,�Tra�ining,�Scien�ti�fic�Re�se�arch�and�Tech�no�lo�gi�cal�Ad�van�-
ces�re�la�ted�to�de�ve�lop�ment�of�e�-Na�vi�ga�tion�Stra�te�gy�in�Or�der
to�En�han�ce�the�Co�ope�ra�tion�for�Ma�ri�ti�me�Sa�fe�ty�and�Se�cu�ri�ty
and�Pro�tec�tion�of�Oce�an�Envi�ron�ment.

Oprócz spo tka nia i kon fe ren cji, ad re so wa nych
do pro fe so rów ze wszyst kich uczel ni, rów no le gle or ga -
ni zo wa ny jest bar dzo in te re su ją cy pro gram dla stu den -
tów z uczel ni człon kow skich. W tym ro ku spo tka ło
się 38 stu den tów z 14 uczel ni − w tym czworo stu den -
tów z Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

Prof. Łą czyń ski zdo był w USA spe cjal ny grant dla
uzdol nio nych stu den tów w kwo cie 9 200 USD, co
umoż li wi ło peł ne po kry cie kosz tów wy jaz du i uczest nic -
twa pol skich stu den tów. 

Wśród wie lu stu denc kich re fe ra tów bez a pe la cyj nie
pierw sze miej sce za ję ły Alek san dra Gó ral czyk i Mar ta

Wojt czak z pre zen ta cją The� ana�ly�sis� of� de�ci�sion�ma�king
pro�cess� in� ty�pi�cal�na�vi�ga�tion� si�tu�ation�–� stan�dards�of�psy�-
cho�lo�gi�cal�edu�ca�tion�in�ma�ri�ti�me�trans�port. Gdy nian ki po -
ko na ły au to rów re fe ra tów z Bre men (2 miej sce) i Fi li pin
(3 miej sce).

Po nad to ko mi tet or ga ni za cyj ny po sta no wił wy róż nić
jesz cze 2 pre zen ta cje:

Prze my sław Du dzik i Na ta lia Ja ro sik z Gdy ni – Over�-
-re�lian�ce�on�GPS�with�fo�cus�on�se�afa�rer�in�com�pe�ten�ce�in�ce�-
le�stial�na�vi�ga�tion�and� its� tra�gic�re�sults i, ja ko dru gą, pre -
zen ta cję stu dent ki z Ko be (Ja po nia).

Stu den ci z Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oka za li się naj -
lep si w kon fron ta cji ze stu den ta mi z in nych czę ści świa -
ta. Ode gra li rów nież zna czą cą ro lę w spe cjal nie zor ga ni -
zo wa nym Friend ship Mu si cal Pro gram, pre zen tu jąc wy -
stęp ta necz ny i wo kal ny (szan ty).

Kon fe ren cję za koń czył Tech ni cal To ur, czy li po dróż pię -
cio ma stat ka mi po pięk nej za to ce Ha long, po łą czo na ze
zwie dza niem wysp, kon sump cją wiet nam skiej kuch ni
i nie praw do po dob ny mi wra że nia mi es te tycz ny mi.

Udział w AGA-17 trze ba bez wąt pie nia uznać za bar -
dzo do bry i owoc ny dla uczest ni ków z Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni.

Na stęp ne zgro ma dze nie ogól ne AGA-18 w paź dzier -
ni ku 2017 od bę dzie się w uczel ni w War nie (Buł ga ria),
AGA-19 w paź dzier ni ku 2018 w uczel ni mor skiej w Bar -
ce lo nie (Hisz pa nia), a ju bi le uszo we AGA-20 od bę dzie
się w sie dzi bie se kre ta ria tu IAMU i Nip pon Fo un da tion
w To kio (Ja po nia).

Wszel kie in for ma cje do ty czą ce udzia łów w la tach na -
stęp nych za rów no pro fe so rów, jak i stu den tów, zgła sza nie
pro jek tów ba daw czych i roz wo jo wych i wszel kie in ne py -
ta nia pro szę kie ro wać do de sy gno wa nej przez rek to ra oso -
by kon tak to wej z IAMU, tzn. do prof. Bo gu mi ła Łą czyń -
skie go, e -ma il: aca mars@gd.pl, mob.: +48 601 61 66 61.

dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, 
prof. nadzw. AmG
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Delegacja Akademii Morskiej 
w Gdyni na AGA-17 w trakcie 
rejsu po zatoce Ha Long. 
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Przed się wzię cie ho ry zon tal ne „In no wa cyj ne kon struk cje
i tech no lo gie bu do wy jed no stek dla trans por tu śród lą -
do we go i że glu gi przy brzeż nej na przy kła dzie roz wią zań
de dy ko wa nych dla Dol nej Wi sły w aspek cie zrów no wa -
żo ne go roz wo ju Po mo rza” po wsta ło w ra mach Po ro zu -
mie nia na rzecz In te li gent nych Spe cja li za cji Po mo rza
w ob sza rze tech no lo gie of fsho re i por to wo -lo gi stycz ne.
Aka de mia Mor ska w Gdy ni jest li de rem przed się wzię cia
ho ry zon tal ne go Dol na Wi sła. Przy ję te w przed się wzię ciu
ho ry zon tal nym Dol na Wi sła kon cep cje bu do wy i eks -
plo ata cji pro to ty pów stat ków że glu gi śród lą do wej prze -
wi du ją roz wią za nia tech nicz ne, pa ra me try eks plo ata cyj -
ne do sto so wa ne do wa run ków na wi ga cyj nych na Dol -
nej Wi śle, ob sza rów NATURA 2000. 

Na zle ce nie Agen cji Roz wo ju Ma zow sza SA w 2013 ro -
ku opra co wa ne zo sta ło „Stu dium tech nicz no -eko no micz -
no -śro do wi sko we re wi ta li za cji i przy wró ce nia że glow no ści
Dol nej Wi sły na od cin ku War sza wa -Gdańsk”. Wy ko nał je,
w ra mach unij ne go pro jek tu INVAPO, któ ry ma uak tyw -
nić nie wy ko rzy sta ny po ten cjał śród lą do we go trans por tu
wod ne go w Eu ro pie Środ ko wej, ze spół pod kie row nic -
twem prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Zbi gnie wa Bur ciu z Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni. W ze spo le -kon sor cjum by li pra -
cow ni cy oraz na ukow cy Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, Po -
li tech ni ki Wro cław skiej, Po li tech ni ki War szaw skiej, fir my
Ener ga SA oraz In sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie. Na ko lej nym eta pie zor ga ni zo wa no ze -
spół, two rząc pro gram sek to ro wy, tak że pod kie row nic -
twem prof. Bur ciu, skła da ją cy się z przed sta wi cie li 10
uczel ni i 13 przed się biorstw oraz wspie ra ją cych go sa mo -
rzą dów, m.in. Tcze wa, San do mie rza, Sol ca Ku jaw skie go. 

− Na sze kil ku let nie dzia ła nia w ob sza rze trans por tu
śród lą do we go wpi su ją się do kra jo we go pro gra mu go spo -
dar cze go wi ce pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go oraz Za -
ło żeń do Pla nów Roz wo ju Śród lą do wych Dróg Wod nych
w Pol sce na la ta 2016-2020 z Per spek ty wą do Ro ku 2030
− mó wi prof. Bur ciu. – Za pro po no wa ny pro gram przed -
się wzię cia ho ry zon tal ne go Dol na Wi sła na la ta 2016-2020
(2022) obej mu je 4 + 3 pro jek ty ba daw czo -roz wo jo we,
po wią za ne z bu do wą pro to ty pów in no wa cyj nych stat ków
trans por tu śród lą do we go i że glu gi przy brzeż nej. Na sze
dzia ła nia obej mu ją wie le ob sza rów ba daw czo -roz wo jo -
wych, mo gą cych stać się źró dłem in no wa cyj nych roz wią -
zań w że glu dze śród lą do wej, w ob sza rach ta kich jak: okrę -
to we ukła dy na pę do we, ste ro wa nie au to no micz ne ru -
chem stat ku, au to ma ty za cja stat ku, za sto so wa nie od na -
wia nych źró deł ener gii, pro jek to wa nie cen trów

lo gi stycz nych, kon struk cja ka dłu ba, dy na micz ne po zy cjo -
no wa nie stat ku, RIS itd. Za gad nie nia te mo gą być roz wią -
zy wa ne na uczel ni przy współ pra cy wszyst kich wy dzia łów.

Prof. Bur ciu uwa ża, że pra ce B+R z udzia łem stu den -
tów wzbo ga cą pro ces dy dak tycz ny o skład nik ba daw -
czy, tym bar dziej, że przy go to wy wa ne zmia ny do usta -
wy o szkol nic twie wyż szym kła dą na cisk na trans fer wie -
dzy do go spo dar ki, zin ten sy fi ko wa nie współ pra cy na uki
i biz ne su z udzia łem stu den tów. 

Pro jek ty B+R przed się wzię cia Dol na Wi sła w per -
spek ty wie do 2022 bę dą mia ły wpływ na al go rytm po -
dzia łu czę ści za sad ni czej do ta cji pod sta wo wej dla uczel -
ni; w szcze gól no ści po wią za ne jest to z ja ko ścią kształ ce -
nia oraz ja ko ścią pro wa dzo nej w jej ra mach dzia łal no ści
ba daw czo -roz wo jo wej (wpro wa dzo na no we li za cja roz -
po rzą dze nia MNiSW z dnia 27 mar ca 2015 r.). Pro jek -
to wa ne zmia ny w za kre sie al go ryt mu dla uczel ni aka de -
mic kich do ty czą w szcze gól no ści ‒ w skład ni ku ba daw -
czym – war to ści pro jek tów re ali zo wa nych przez da ną
uczel nię aka de mic ką sa mo dziel nie lub w ra mach kon -
sor cjum, a tak że re ali za cji pro jek tów w ra mach pro gra -
mu „HORYZONT 2020” (z wa gą 4,0).

Po nie waż, ze wzglę dów for mal nych, o do fi nan so wa nie
z fun du szy Unii Eu ro pej skiej, NCBiR, dzia łal no ści pro duk -
cyj nej mo gą wy stę po wać tyl ko przed się bior stwa, wnio sek
o wspar cie fi nan so we pro jek tu nr 1 przed się wzię cia ho ry -
zon tal ne go Dol na Wi sła, do ty czą ce go zbu do wa nia stat -
ków śród lą do wych no wej ge ne ra cji, war te go po nad 22,6
mln zł, zło ży ła stocz nia Ma ri ne Pro jects ltd w Gdań sku. 

Od kil ku lat mię dzy uczel nia ny ze spół (AMG, Po li tech -
ni ka Gdań ska) pod kie row nic twem prof. Bur ciu re ali zu je
in no wa cyj ne pra ce B+R na rzecz fir my ROSOMAK SA,
PGZ. Obec nie ze spół z Ka te dry Eks plo ata cji Stat ku współ -
pra cu je z naj więk szym ar ma to rem pa sa żer skich jed no stek
śród lą do wych – Że glu gą Ma zur ską sp. z o.o. w za kre sie
bu do wy i eks plo ata cji stat ków je zio ro wych na Wiel kich
Je zio rach Ma zur skich, re ali zu je też pra ce B+R na rzecz
Za rzą du Mor skie go Por tu Gdy nia SA. 

Pre mier Be ata Szy dło pod pi sa ła uchwa łę w spra wie
Kon wen cji AGN (Eu ro pej skie go Po ro zu mie nia w Spra wie
Głów nych Śród lą do wych Dróg Wod nych o Mię dzy na ro -
do wym Zna cze niu), któ rą Ra da Mi ni strów za ak cep to wa -
ła 28 paź dzier ni ka. Do ku ment zo stał skie ro wa ny do Sej -
mu. Dzię ki Kon wen cji AGN ła twiej uzy ska my pie nią dze
na re gu la cję Wi sły, Od ry, a tak że in nych rzek, na przy -
sto so wa nie ich do trans por tu to wa rów i lu dzi stat ka mi.

�

Innowacyjne obszary B+R
konsorcjum naukowo-przemysłowe stworzone przez prof. zbigniewa Burciu przygotowało

przedsięwzięcie horyzontalne dolna Wisła − projekt rozwiązań technologicznych,
umożliwiających budowę zintegrowanego systemu żeglugi śródlądowej. 

ŻEGlUGA ŚRÓDlĄDOWA
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−�Przy�szłość�na�szej�fir�my�opar�ta�jest�na lu�dziach,�któ�rzy�dla
nas�pra�cu�ją,�i na suk�ce�sach�za�wo�do�wych�tych,�któ�rzy�do�pie�-
ro�bę�dą�dla�nas�pra�co�wać – pod kre ślił Ja mes Ro berts Sr.,
wi ce pre zy dent Rolls -Roy ce Ma ri ne Se rvi ces (Eu ro pe &
Afri ca). − Z per�spek�ty�wy�Rolls�-Roy�ce'a jest�to�więc�bar�dzo
waż�na�umo�wa,�dzię�ki�któ�rej�mo�że�my�nie�tyl�ko�bli�żej�po�znać
lu�dzi,�któ�rzy�sko�rzy�sta�ją�z wy�jąt�ko�wej�szan�sy�od�by�cia�prak�-
tyk,�ale�też�dać�im�umie�jęt�no�ści�i do�świad�cze�nie�pra�cy�w du�-
żej�fir�mie.�Na�wet�je�śli�nie�bę�dą�pra�co�wać�u nas,�prze�ło�ży�się
to�na ko�rzy�ści�Aka�de�mii,�a do�ce�lo�wo�tak�że�ca�łe�go�prze�my�-
słu�mor�skie�go − do dał.

Wy dział Me cha nicz ny Aka de mii Mor skiej w Gdy ni,
na kie run ku me cha ni ka i bu do wa ma szyn, kształ ci przy -
szłych ofi ce rów me cha ni ków ma ry nar ki han dlo -
wej – wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów w za kre sie eks -
plo ata cji si łow ni okrę to wych oraz spe cja li stów za trud -
nia nych w prze my śle lą do wym w za kre sie tech no lo gii
re mon tów i in ży nie rii eks plo ata cji in sta la cji. 

Rek tor Aka de mii Mor skiej w Gdy ni prof. Piotr Ję drze -
jo wicz pod kre ślił, że współ pra ca, któ ra łą czy jed ną z naj -
więk szych na świe cie firm do star cza ją cych zin te gro wa ne

sys te my za si la nia i sys te my na pę do we z naj więk szą
uczel nią mor ską w Pol sce, sta no wi ofer tę jed na ko wo
atrak cyj ną dla stu den tów, jak i prze my słu. Uczel nia wy -
szła w ten spo sób na prze ciw ocze ki wa niom i mo dy fi ku -
je pro gram kształ ce nia tak, aby mak sy ma li zo wać szan se
swo ich ab sol wen tów na ryn ku pra cy. 

Dzię ki pod pi sa nej umo wie stu den ci AMG otrzy ma ją
moż li wość od by wa nia prak tyk i sta ży za wo do wych
w kor po ra cji Rolls -Roy ce, a naj lep si bę dą mie li szan se
na sta łe za trud nie nie. Współ pra ca obej mie po nad to za -
an ga żo wa nie prak ty ków (pra cow ni ków Rolls -Roy ce'a)
przy pro wa dze niu za jęć, usta la niu te ma ty ki prac dy plo -
mo wych oraz ich re ali za cję, or ga ni zo wa nie wi zyt stu dyj -
nych i warsz ta tów w fir mie Rolls -Roy ce, wspól ne ak cje
pro mo cyj ne, a tak że przy go to wa nie stu den tów do efek -
tyw ne go po szu ki wa nia pra cy po przez uświa da mia nie
za sad sto so wa nych w pro ce du rach apli ka cyj nych i roz -
mo wach kwa li fi ka cyj nych. 

Głów na sie dzi ba Rolls -Roy ce`a znaj du je się w Gnie -
wie, gdzie pro du ko wa ne są urzą dze nia mor skie, w Gdy -
ni dzia ła Mor skie Cen trum Ser wi so we, a w Kra ko wie
roz wi ja się Cen trum Usług Wspól nych. Dzia łal ność
Rolls -Roy ce’a w Pol sce jest sku pio na na prze my śle mor -
skim, a fir ma ma w nim bar dzo sta bil ną po zy cję, mię -
dzy in ny mi w za kre sie pro jek to wa nia stat ków i zin te gro -
wa nych sys te mów na pę do wych. Na le żą ca do Rolls -Roy -
ce’a mar ka MTU jest zna na tak że z pro duk cji sil ni ków
du żej pręd ko ści, sto so wa nych w tak zróż ni co wa nych
pro duk tach jak lo ko mo ty wy i luk su so we jach ty.

Współ pra ca z AMG, naj więk szą i naj star szą aka de mic -
ką uczel nią mor ską w Pol sce i jed ną z naj więk szych
w Eu ro pie, nie jest je dy ną ak tyw no ścią, ja ką Rolls -Roy -
ce pro wa dzi w ce lu przy cią gnię cia uta len to wa nych pra -
cow ni ków. Du żym za in te re so wa niem cie szą się skie ro -
wa ne do ab sol wen tów pro gra my sta żo we. W Wiel kiej
Bry ta nii Rolls -Roy ce po raz ósmy w cią gu ostat nich dzie -
się ciu lat zo stał wy bra ny naj bar dziej po żą da nym pra co -
daw cą wśród ab sol wen tów kie run ków in ży nier skich.

za: http://www.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/dla-
umocnienia-wiezi-miedzy-systemem-edukacji-a-przemyslem-
umowa-miedzy-rolls-royce-polska-i-akademia-morska-w-
gdyni.html

Rolls-Royce Polska 
i Akademia morska w Gdyni

doskonalenie procesu kształcenia studentów Wydziału mechanicznego, specjalności technologia
remontów urządzeń okrętowych i portowych oraz dostosowanie programu kształcenia uczelni

do potrzeb przemysłu to główny cel podpisanego 17 maja br. porozumienia o współpracy
między Rolls-Royce Polska sp. z o.o. i Akademią morską w Gdyni. 

WIĘź EDUKACJI Z PRZEMYSŁEM

Od lewej: członek zarządu Rolls-Royce Poland Damian Borkowski,
Senior Vice President Marine Services (Europe & Africa) James
Roberts i rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.
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Od dnia po ło że nia stęp ki pod jed nost kę, o stocz nio wym
sym bo lu B -95/1, 30 czerw ca 1981 r., do wodowania
mi nę ły 134 dni. Je go po wsta nie to ca ła hi sto ria za bie -
gów lu dzi ro zu mie ją cych po trze bę wy mia ny wy słu żo ne -
go, co raz sła biej wy peł nia ją ce go po trze by no wo cze sne -
go szko le nia ofi ce rów flo ty „Da ru Po mo rza”, na no wy
sta tek. Szan są by ło za mó wie nie, skie ro wa ne do stocz ni,
se rii pię ciu szkol nych ża glow ców dla szkół mor skich ów -
cze sne go Związ ku Ra dziec kie go. De cy zja po li tycz na,
wspar cie naj wyż szych czyn ni ków, wiel ka ak cja pro pa -
gan do wa – i usta lo no, że pro to ty pem, jed nost ką pi lo ta -
żo wą dla eks por to wych ża glow ców, bę dzie na stęp ca
„Da ru Po mo rza”. 

Pro jek to wa nia te go, zu peł nie no we go ty pu stat ku
w pol skiej prak ty ce stocz nio wej, pod jął się inż. Zyg munt
Cho reń, mło dy pro jek tant gdań skiej stocz ni, że glarz,
świe żo po re ga tach do oko ła świa ta. Wspar cia udzie la li
mu we te ra ni pierw sze go „Da ru”, wie lo let ni ko men dant
Ka zi mierz Jur kie wicz, ostat ni ko men dant Ta de usz Olech -
no wicz (póź niej pierw szy ko men dant no we go „Da ru”)
i człon ko wie za ło gi Bia łej Fre ga ty. Po wsta wał więc ten
no wy ża glo wiec ja ko efekt prze my śla nej i me ry to rycz nie
uza sad nio nej kon cep cji. 

Pierw szym, hi sto rycz nym człon kiem za ło gi nie ist nie ją -
ce go jesz cze ża glow ca, zo stał inż. Ka rol Ku ma la – we te -
ran „Da ru Po mo rza”, me cha nik okrę to wy I kla sy,
na mo cy pod pi sa ne go przez rek to ra WSM pro fe so ra Da -
nie la Du dę, do ku men tu o tre ści: Wyż�sza�Szko�ła�Mor�ska
w Gdy�ni�an�ga�żu�je�Oby�wa�te�la�z dniem 10�czerw�ca 1981�r.
do pra�cy� na sta�no�wi�sko� star�sze�go� me�cha�ni�ka� na sta�tek
szkol�ny�„Dar�Mło�dzie�ży”�w cha�rak�te�rze�kie�row�ni�ka�nad�zo�-
ru. Ka dłub po wsta wał na po chyl ni mon ta żo wej i do pie -
ro 1 wrze śnia prze su nię ty zo stał na po chyl nię C -1, z któ -
rej miał zo stać osta tecz nie wo do wa ny. Te go sa me go
dnia po raz pierw szy po kład bu do wa ne go ża glow ca wi -
zy to wał kpt. ż. w. Ta de usz Olech no wicz z gru pą ma ry -
na rzy z „Da ru Po mo rza”, prze wi dzia nych do skła du
pierw szej za ło gi. 

W po chmur ny czwar tek 12 li sto pa da tłu my wy peł ni -
ły te ren Wy dzia łu Bu do wy Ka dłu bów C na wy spie
Ostrów, lu dzie szczel nie oku po wa li na ca łej dłu go ści
most pon to no wy i na brze ża na prze ciw ko po chyl ni. Był
to czas pierw sze go kar na wa łu „So li dar no ści” – po świę -

ce nia ka dłu ba do ko nał pro boszcz stocz nio wej pa ra fii
pw. Św. Bry gi dy ks. Hen ryk Jan kow ski. Mat ka chrzest -
na, pa ni He le na Jur kie wicz, krót kie prze mó wie nie za -
koń czy ła sło wa mi: …�Ka�pi�ta�no�wi� i za�ło�dze,� któ�rzy� prze�-
cho�dzą�z „Da�ru�Po�mo�rza”�na no�wy�sta�tek,�stu�den�tom�Wyż�-
szej�Szko�ły�Mor�skiej� i wszyst�kim�tym,�któ�rzy�w przy�szło�ści
bę�dą�na nim�pły�wa�li�–�ży�czę�tak�ser�decz�nie,�jak�tyl�ko�ży�czyć
mo�że�żo�na�ma�ry�na�rza�–�pły�waj�cie�szczę�śli�wie.�Niech�każ�dy
rejs�przy�no�si�Wam�no�we�suk�ce�sy!

Roz bi ta o dziob ni cę bu tel ka szam pa na, „Ma zu rek Dą -
brow skie go” i sy re ny jed no stek, znaj du ją cych się
w stocz nio wych ba se nach, po wi ta ły na ro dzi ny no we go,
fla go we go ża glow ca pol skiej flo ty. Ka rol Ku ma la
w Dzien ni ku Bu do wy za pi sał: O go�dzi�nie 14.00�zwo�do�-
wa�no�sta�tek�z po�chyl�ni C�-1.�Prze�ho�lo�wa�no�na na�brze�że�wy�-
po�sa�że�nio�we. Roz po czę to wy po sa ża nie ka dłu ba. Nie był
to jed nak czas spo koj ny – od 13 grud nia, dnia wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go, do 4 stycz nia 1982 prze rwa no
wszel kie pra ce na stat ku. Masz ty po sta wio no do pie -
ro 27 lu te go, te go też dnia do star czo no do stocz ni sil ni -
ki głów ne. W pierw sze pró by mor skie „Dar Mło dzie ży”
wy szedł 23 ma ja, a 30 czerw ca w sa lo nie ko men dan ta
pod pi sa no pro to kół zdaw czo -od bior czy, w któ rym
stwier dzo no, że sta tek zo stał zbu do wa ny zgod nie
z umo wą, przy ję tą do ku men ta cją i obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi za ce nę 541 300 000 ów cze snych zło tych. 

35 lat na wodzie

Równo 35 lat temu – 12 listopada 1981 roku, z bocznej pochylni Wydziału montażu kadłubów
C-1 Stoczni Gdańskiej, wówczas im. Lenina, wodowano kadłub nowego żaglowca. matką
chrzestną była Helena Jurkiewicz, żona kpt. ż. w. kazimierza Jurkiewicza – legendarnego

komendanta „daru Pomorza".

„DAR MŁODZIEŻY”
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W czwar tek 1 lip ca do ko na no pierw sze go wpi su
w pierw szym Dzien ni ku Okrę to wym „Da ru Mło dzie ży”,
w którym czy ta my m.in.: – Wy�da�rze�nia: 08.00� za�ło�ga
WSM�ob�ję�ła�służ�by�na stat�ku. 10.00�za�okrę�to�wa�no 154�stu�-
den�tów�z WSM�w Gdy�ni I Szcze�ci�nie….. 23.25�apel�wie�czor�-
ny, 23.40�ci�sza�noc�na,�kon�tro�la�ppoż.�i bez�pie�czeń�stwa�stat�-
ku.�Pod�pi�sał�H.�Śnie�goc�ki II ofi�cer. Na stęp ne go dnia „Dar
Mło dzie ży” opu ścił Stocz nię Gdań ską, w Gdy ni za cu mo -
wał po raz pierw szy 3 lip ca o go dzi nie 15.40.

Ce re mo nia uro czy ste go pod nie sie nie ban de ry roz po -
czę ła się o go dzi nie 10.00, w nie dzie lę 4 lip ca 1982 r.
przy na brze żu Po mor skim, miej scu do dzi siaj sta no wią -
cym sta łe miej sce po sto ju fre ga ty. Tłu my gdy nian i tu -
ry stów że gna ły „Dar Mło dzie ży” wy ru sza ją cy 10 lip ca
w swo ją dzie wi czą po dróż – ża glo wiec pły nął na start
re gat „Ope ra tion Sa il” do an giel skie go Fal mo uth.

Alek san der Gosk
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Go ściem ho no ro wym był prof. Ja cek Żu ra da, pol ski na -
uko wiec i spe cja li sta w dzie dzi nie sie ci neu ro no wych
i in te li gen cji ob li cze nio wej, od wie lu lat pra cu ją cy ja ko
pro fe sor na Uni wer sy te cie lo uisvil le w Ken tuc ky w Sta -
nach Zjed no czo nych, ce nio ny na are nie mię dzy na ro do -
wej. Je go kom pe ten cje zna la zły wy raz w po wie rze niu
mu wie lu waż nych funk cji, w tym funk cji kie row ni czych
w struk tu rach IEEE. Pod czas se mi na rium prof. Ja cek Żu -
ra da wy gło sił wy kład pt. „What Au thors Sho uld Know
to Suc cess ful ly Pu blish Pa pers in Go od Jo ur nals”, któ ry
był in spi ra cją do wie lu py tań i sze ro kiej dys ku sji wśród
uczest ni ków se mi na rium. 

Dru gi wy kład, po świę co ny in no wa cyj nym tech no lo -
giom bu do wy sys te mów świa do mych kon tek stu, zo stał
wy gło szo ny przez dr. Szy mo na Bob ka z Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie. Te ma ty ka do ty czy ła sys te -
mów, któ re na prze strze ni naj bliż szych lat bę dą jed nym
z wio dą cych tren dów, zwią za nych z bu do wa niem mo -
bil nych urzą dzeń (ta kich jak smart pho ny, ta ble ty czy
smar twat che) oraz per so na li zo wa niem usług przez nie
ofe ro wa nych. 

Pod czas se mi na rium wrę czo ne zo sta ły na gro dy lau re -
atom kon kur su prac dok tor skich. Do ko na li te go przed -
sta wi cie le Za rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze nia Sztucz nej
In te li gen cji (http://www. pssi. agh. edu. pl), któ re by ło
or ga ni za to rem kon kur su. 

Obec nie Pol ski Od dział IEEE SMC, przy współ udzia le
m.in. Aka de mii Mor skiej w Gdy ni oraz Yil diz Tech ni cal
Uni ver si ty z Tur cji, przy go to wu je kon fe ren cję o te ma ty ce
zwią za nej z in te li gent ny mi sys te ma mi – INISTA 2017,
któ ra od bę dzie się lip cu przy szłe go ro ku (http://www. in -
i sta. org/). Wię cej szcze gó łów, do ty czą cych dzia łal no ści
Pol skie go Od dzia łu IEEE SMC. znaj du je się na stro nie in -
ter ne to wej sto wa rzy sze nia: http://ie eesmc.am.gdy nia.pl/. 

IEEE (In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers)
jest naj więk szą świa to wą or ga ni za cją tech nicz ną, któ rej
ce lem jest in spi ro wa nie do two rze nia in no wa cyj nych roz -
wią zań dla do bra ludz ko ści. Sku pia po nad 420 tys. człon -
ków w 160 kra jach. IEEE au to ry zu je więk szość prac z za -
kre su elek tro tech ni ki, in for ma ty ki i elek tro ni ki. Jest tak że
głów nym twór cą mię dzy na ro do wych stan dar dów dla te -
le ko mu ni ka cji, tech no lo gii in for ma cyj nych oraz ener ge ty -
ki. IEEE sku pia rów nież sze reg sto wa rzy szeń, a wśród nich
IEEE Sys tems, Man and Cy ber ne tics (IEEE SMC).

IEEE SMC to sto wa rzy sze nie, któ re go ce lem jest pro -
mo wa nie teo rii, prak ty ki i in ter dy scy pli nar nych aspek -
tów na uki i in ży nie rii sys te mów, sys te mów czło wiek -
-ma szy na i cy ber ne ty ki. Dzia ła nia IEEE SMC kon cen tru -
ją się na roz wo ju in ży nie rii sys te mów i in te gra cji teo rii
in for ma cji, a tak że pro jek to wa niu i roz woju roz wią zań
sprzę to wych i opro gra mo wa nia słu żą cych do bu do wy
sys te mów bio lo gicz nych, spo łecz no -eko no micz nych, in -
for ma cyj nych oraz sys te mów czło wiek -ma szy na.

Pol ski Od dział IEEE SMC (Po lish Chap ter of the IEEE
Sys tems, Man, and Cy ber ne tics So cie ty) zo stał po wo ła -
ny z przy chyl no ścią Pol skiej Sek cji IEEE oraz na pod sta -
wie de cy zji ko mi te tu IEEE Mem ber and Geo gra phic Ac -
ti vi ties w ro ku 2016. Ce lem Pol skie go Od dzia łu IEEE
SMC jest stwo rze nie lo kal ne go fo rum współ pra cy, uła -
twia ją ce go wy mia nę wie dzy, do świad czeń i in for ma cji
na te mat ba dań bie żą cych i bie żą cych osią gnięć na uko -
wo -tech no lo gicz nych. W skła dzie Za rzą du Pol skie go Od -
dzia łu IEEE SMC zna la zło się aż trzech pra cow ni ków
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – prze wod ni cze nie zo sta ło
po wie rzo ne prof. zw. dr. hab. Pio tro wi Ję drze jo wi czo wi.

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AmG, pro rek tor ds. na uki AmG

Seminarium Polskiego oddziału IEEE SmC

Na pokładzie „daru młodzieży” odbyło się 7 listopada 2016 roku I seminarium, zorganizowane
pod patronatem Polskiego oddziału IEEE SmC, inaugurujące działalność Polskiego oddziału IEEE

SmC. Słowo wstępne wygłosił rektor AmG prof. dr hab. inż. Janusz zarębski. 
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W lu tym bie żą ce go ro ku Wy dział Na wi ga cyj ny AMG
zło żył wnio sek do Cen tral nej Ko mi sji do spraw Stop ni
i Ty tu łów o przy zna nie upraw nień do nada wa nia stop -
nia dok to ra ha bi li to wa ne go. Po zy tyw na de cy zja za pa -
dła 26 wrze śnia br. pod czas ob rad Pre zy dium Cen tral -

nej Ko mi sji do spraw Stop ni i Ty tu łów. Tym sa mym Wy -
dział Na wi ga cyj ny zna lazł się w za szczyt nym gro nie pię -
ciu jed no stek aka de mic kich, po sia da ją cych pra wa
do nada wa nia stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go w dys cy -
pli nie trans port.

Pełnia praw akademickich

Wydział Nawigacyjny Akademii morskiej w Gdyni otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport. oznacza to, 

że wydział uzyskał pełne prawa akademickie.

25 paź dzier ni ka 2016 ro ku, w Gma chu Głów nym Po li -
tech ni ki Gdań skiej, mar sza łek Mie czy sław Struk i wi ce -
mar sza łek Wie sław Bycz kow ski uro czy ście pod pi sa li
umo wy z wnio sko daw ca mi Dzia ła nia 4.2. In fra struk tu ra
uczel ni pro wa dzą cych kształ ce nie o pro fi lu prak tycz nym
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Po mor skie go na la ta 2014-2020.

Za rząd wo je wódz twa po mor skie go wy brał sześć pro -
jek tów, któ rych cał ko wi ta war tość do ta cji wy no -
si 70 848 155,55 PlN, a łącz na war tość pro jek -
tów – 89 896 502,84 PlN. Ce lem pro jek tu AMG jest
do sto so wa nie wy po sa że nia 20 la bo ra to riów dy dak tycz -
nych do po trzeb kształ ce nia prak tycz ne go na rzecz go -
spo dar ki po przez za kup, do sta wę, in sta la cję i uru cho -
mie nie no wo cze sne go sprzę tu i wy po sa że nia dy dak tycz -
ne go la bo ra to riów. War tość pro jek tu: 12 293 803,00
PlN, war tość do fi nan so wa nia: 10 449 732,55 PlN.

�

Infrastruktura dydaktyczna

Rektor Akademii morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz zarębski podpisał w imieniu uczelni
umowę o dofinansowaniu projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie

praktyczne na Wydziałach mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii morskiej 
w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”. 

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

UMOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU AMG 

Od lewej; rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek

Wiesław Byczkowski.
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Pod czas uro czy sto ści rek tor AMG prof. dr hab. inż. Ja -
nusz Za ręb ski i Adam Mel ler – pre zes ZMP Gdy nia SA
pod kre śli li, że uczel nia i port współ pra cu ją od lat. Pod -
pi sa ne po ro zu mie nia jest za tem for mal nym jej po twier -
dze niem, otwie ra ją cym ko lej ne ob sza ry oraz kie run ki
dzia ła nia. Uwy pu kla ko niecz ność roz wi ja nia ak tyw no ści
na uko wo -ba daw czej oraz wdro że nio wej, a tak że ofer ty
edu ka cyj nej w dzie dzi nach szcze gól nie waż nych dla go -
spo dar ki mor skiej, w tym przed się wzięć do ty czą cych
roz wo ju in fra struk tu ry por to wej, aspek tów tech nicz no -
-tech no lo gicz nych funk cjo no wa nia por tów, sys te mów
za rzą dza nia i eks plo ata cji w por tach mor skich oraz bez -
pie czeń stwa w trans por cie mor skim i ochro ny ob sza rów
mor skich. 

Po ro zu mie nie za kła da mię dzy in ny mi, że współ pra ca
bę dzie re ali zo wa na po przez upo wszech nia nie wie dzy
do ty czą cej wspól nych prac ba daw czo -roz wo jo wych
i wdro że nio wych, współ dzia ła nie w za kre sie przy go to -
wa nia oraz we ry fi ka cji pro gra mów kształ ce nia na kie -

run kach i spe cjal no ściach zwią za nych z sek to rem por to -
wym i trans por tem mor skim, a tak że po przez umoż li -
wie nie stu den tom oraz pra cow ni kom AMG prak tycz ne -
go po zna nia za kre su oraz pro ce sów funk cjo no wa nia
por tu mor skie go w ra mach prak tyk stu denc kich i wi zyt
stu dial nych. 

Isto tą po ro zu mie nia jest tak że kon sul to wa nie pro po -
zy cji in no wa cyj nych roz wią zań, za pro po no wa nych
przez AMG i opar tych na wy ni kach prac ba daw czo -roz -
wo jo wych, pro wa dzo nych przez wszyst kie ze spo ły ba -
daw cze pra cow ni ków Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. 

Stro ny po ro zu mie nia usta li ły rów nież, że ZMP Gdy -
nia SA bę dzie ak tyw nie wspie rał dzia ła nia AMG w ob -
sza rze dzia łań B+R, słu żą cych roz wo jo wi Por tu Gdy nia.
Prze ja wem tej ak tyw no ści ma być im ple men ta cja no -
wych pro jek tów ba daw czo -roz wo jo wych.

dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 
prof. nadzw. AmG, pro rek tor ds. na uki AmG

zarząd morskiego Portu Gdynia SA 
i Akademia morska

W siedzibie morskiego Portu Gdynia SA 2 listopada 2016 roku miało miejsce uroczyste
podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią morską w Gdyni a zarządem

morskiego Portu Gdynia SA.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
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Od lewej: wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Piotr Nowak, prezes Adam Meller, rektor prof. dr  hab. inż. Janusz Zarębski 
i prorektor dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG. 
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Ob ra dy zo sta ły po dzie lo ne na trzy blo ki te ma tycz ne:
1. In no wa cyj ne roz wią za nia trans por to we.
2. No we tech no lo gie w spo łe czeń stwie in for ma cyj nym.
3. No wo cze sne ma ga zy no wa nie i to wa ro znaw stwo. 

W sym po zjum udział wzię li przed sta wi cie le Kół Na wy -
ko wych: e -Biz ne su, Fi nan sów HOSSA, To wa ro znaw stwa
CARGO, Trans por tu i lo gi sty ki TRANSlOG, Wat chers, In -
no wa cyj nych Sys te mów Trans por to wo -lo gi stycz nych,
Gru py Mło dych Me ne dże rów oraz ka dra na uko wo -dy -
dak tycz na AMG: dr To masz Owcza rek – pro dzie kan ds.
kształ ce nia WPiT AMG, dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,
prof. AMG i opie kun KNeB, dr Krzysz tof Sar now ski, opie -
kun NKF HOSSA, dr hab. Ma rek Grzy bow ski, prof. nadzw.
AMG, dr Sła wo mir Ski ba oraz mgr inż. Adam Ka izer. 

Pierw sze go dnia sym po zjum uczest ni cy wy słu cha li pre -
lek cji dr. Krzysz to fa Sar now skie go pt. „In we sto wa nie dro -
gą do nie za leż no ści fi nan so wej” oraz mgr. inż. Ada ma
Ka ize ra pt. „In no wa cyj ne roz wią za nia w kon te ne ry za cji”.
Wy stą pie nie miał rów nież czło nek Ko ła Na uko we go e -
-Biz ne su Ka mil Cie siel ski, któ ry przed sta wił jed no z wy -
bra nych i ogól no do stęp nych na rzę dzi do two rze nia we -
bo wych apli ka cji mo bil nych. Pierw szy dzień za koń czy ła
in te gra cja przy ogni sku oraz za cię ta ry wa li za cja spor to wa. 

Ko lej ny dzień roz po czął dr Sła wo mir Ski ba wy kła dem
„In no wa cyj ne przed się bior stwo. Ko niecz ność?”. Na -
stęp nie by ły wy stą pie nia i pre zen ta cje stu den tów – łą -
cze nie 16 pre lek cji.

Te mat, atrak cyj no ść i spo sób pre zen ta cji by ły oce nia -
ne. Ju ry w skła dzie: dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski,
prof. nadzw. AMG, dr hab. Ma rek Grzy bow ski, prof.
nadzw. AMG, dr To masz Owcza rek, Ju sty na Ka niew ska
i An drzej Śli wiń ski, na gro dzi ło pięć. Pierw szą na gro dę
przy zna no KN To wa ro znaw stwa CARGO – An nie Flis
i Pau li nie Karcz mar czyk, za pre zen ta cję pt. „Pro ces sta -
rze nia się wi na na przy kła dzie wi na gro no we go Mes sa -
po Pri mi ti vo di Man du ria”. Dru gą na gro dę przy zna no
ex aequo Ma te uszo wi Trusz czyń skie mu (KN ISTl),
za pre zen ta cję pt. „In no wa cyj ne roz wią za nia chro nią ce
śro do wi sko mor skie” oraz Ka ro li nie Ja nik (NKF HOSSA)
za pra cę pt. „Be aco ny – czy pod bi ją świat tech no lo gii?”.
Trze cia na gro da tra fi ła do Ja ku ba Ada mu sa oraz Da nie -
la Chrap kow skie go (KN Wat chers), któ rzy za pre zen to -
wa li pra cę pt. „Więk sza wy daj ność stat ków dzię ki za sto -

so wa niu tech no lo gii Wha le Ta il”. Wy róż nie nie przy pa -
dło stu den tom II ro ku in for ma ty ki go spo dar czej: Jac ko -
wi Ro stan kow skie mu, Ma riu szo wi Schmid to wi oraz
Ada mo wi Smul ni ko wi za pre zen ta cję pt. „Hi sto ria Nin -
ten do, czy li in no wa cyj ne po dej ście do tech no lo gii”. 

Na za koń cze nie od był się pa nel dys ku syj ny „No we
tech no lo gie oraz ry nek pra cy IT”, do udzia łu w któ rym za -
pro szo no Łu ka sza Tom cza ka, ab sol wen ta WPiT, człon ka
ho no ro we go Ko ła Na uko we go e -Biz ne su, obec nie wła ści -
cie la fir my Tom sky In ter net Mar ke ting (www.tom sky.pl). 

Sym po zjum za koń czy ło się mszą świę tą, po pro wa dzo -
ną przez o. Edwar da Pra cza w in ten cji człon ków kół na -
uko wych oraz spo łecz no ści aka de mic kiej AMG. 

Or ga ni za to rzy dzię ku ją o. Edwar do wi Pra czo wi
za moż li wość zor ga ni zo wa nia sym po zjum i ugosz cze nie
w Ośrod ku Dusz pa ster stwa lu dzi Mo rza. Spon so ra mi
na gród by li POWER PARK ŁEBA oraz Po mor ski Park Na -
uko wo -Tech no lo gicz ny.

Jesz cze raz chcie li by śmy ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim za udział, wy gło sze nie pre zen ta cji, dys ku sje
oraz wspól ną za ba wę. Do zo ba cze nia w przy szłym ro ku!

Ju sty na ka niew ska, 
Na uko we ko ło Fi nan sów HoSSA
dr hab. inż. Ire ne usz Czar now ski, 

prof. nadzw. AmG

Sympozjum morskie

III Sympozjum morskie kół Naukowych Akademii morskiej w Gdyni „Innowacyjna gospodarka –
nowe trendy i technologie na rynku”, którego organizatorami były koło Naukowe e-Biznesu

oraz Naukowe koło Finansów HoSSA, odbyło się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku, w ośrodku
duszpasterstwa Ludzi morza w miejscowości Przewóz nad jeziorem Raduńskim.  

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
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Pod czas pierw sze go dnia mie li śmy moż li wość wy słu chać
pre lek cji przed sta wi cie li przed się biorstw, a tak że trzech
pre lek cji stu denc kich, co po zwo li ło na po łą cze nie wie -
dzy i do świad cze nia prak ty ków i stu den tów. Wśród pre -
le gen tów mie li śmy za szczyt go ścić: pa nią Syl wię Mo lew -
ską z PKS Gdańsk Oli wa SA, pa nią Ali nę Pia sec ką – dy -
rek tor lo gi sty ki w Ko ral SA oraz pa nią Ka ro li nę Kro śnic -
ką, a tak że pa nów: Ma te usza Cha jew skie go z fir my
Adam pol, Mi cha ła Bier nac kie go z DCT Gdańsk, Ja na
lew kę – przed sta wi cie la Za rzą du Mor skie go Por tu Gdy -
nia, Ry szar da Ma zu ra – przed sta wi cie la Za rzą du Mor -
skie go Por tu Gdańsk, Krzysz to fa My śliw skie go – ope ra -
to ra służ by kon tro li ru chu w In spek to ra cie Nad zo ru
i Mo ni to ro wa nia Ru chu Mor skie go Urzę du Mor skie go
w Gdy ni, lesz ka le wiń skie go – dy rek to ra ds. tech nicz -
nych Za kła du li nii Ko le jo wych PKP w Gdy ni oraz Da wi -
da War di na – po my sło daw cę pro jek tu Biz nes Spe dy cji
Mor skiej. Kon fe ren cję pro wa dzi li Ewe li na Ziaj ka oraz
Ma te usz Trusz czyń ski. 

Dru gi dzień kon fe ren cji na le żał tyl ko do stu den tów,
któ rzy pre zen to wa li wy ni ki ba dań na uko wych oraz
przy go to wa ne wcze śniej re fe ra ty.

Kon fe ren cja Fo rum Trans por to we Mło dych nie od by -
ła by się bez wspar cia na szych part ne rów, do któ rych
kie ru je my wy ra zy wdzięcz no ści. Są ni mi: Za rząd Mor -
skie go Por tu Gdy nia SA, Za rząd Mor skie go Por tu

Gdańsk SA, Adam pol SA, PKS Gdańsk Oli wa SA. Bar te -
ro wo kon fe ren cję wspie rał rów nież DCT Gdańsk. 

Pa tro na mi me dial ny mi I edy cji kon fe ren cji Fo rum
Trans por to we Mło dych by li: PortalMorski.pl, Eu ro lo gi -
stics, cza so pi smo „lo gi sty ka”, my 3mia sto.pl, MORS –
Me ga Otwar te Ra dio Stu denc kie, Ra dio Gdańsk.

Zna czą ce wspar cie przy or ga ni za cji kon fe ren cji otrzy -
ma li śmy ze stro ny władz uczel ni.

Ser decz nie dzię ku je my dzie ka no wi Wy dzia łu Na wi ga -
cyj ne go AMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Ada mo wi We -
in tri to wi. Wy ra zy wdzięcz no ści kie ru je my tak że do Ka te -
dry Trans por tu i lo gi sty ki oraz Par la men tu Stu den tów
AMG. Jest nam nie zmier nie mi ło, że kon fe ren cję ob jął
pa tro na tem ho no ro wym rów nież pre zy dent Gdy ni Woj -
ciech Szczu rek.

Bar dzo dzię ku je my za wkład wnie sio ny w or ga ni za cję
kon fe ren cji. Je ste śmy za szczy ce ni, że Fo rum Trans por to -
we Mło dych jest wspie ra ne za rów no przez me dia, jak
rów nież przez przed się bior stwa oraz zy ska ło apro ba tę
władz uczel ni. Ma my na dzie ję na dal szą owoc ną współ -
pra cę. Już dzi siaj za pra sza my na ko lej ną edy cję Fo rum
Trans por to we go Mło dych. 

Za pra sza my rów nież do śle dze nia na sze go fan pa -
ge’a na Fa ce bo oku: https://www.fa ce bo ok.com/am.kni stl

Ewe li na ziaj ka

Forum Transportowe młodych

Na Wydziale Nawigacyjnym Akademii morskiej w Gdyni odbyła się w dniach 5−6 maja 
2016 roku I edycja konferencji Forum Transportowe młodych, organizowanej przez 
koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, działające 

przy katedrze Transportu i Logistyki. 

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
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W lu tym ubie głe go ro ku prze czy ta łem na stro nie wy -
dzia łu o re kru ta cji do owe go pro gra mu. Po my śla łem:
„Co mi szko dzi zło żyć po da nie? Naj wy żej nie po ja dę.”
For mu larz zgło sze nio wy za wie rał kil ka py tań, a je go wy -
peł nie nie za ję ło do słow nie pięć mi nut. I za po mnia łem
o ca łej spra wie, ży łem swo im ży ciem, gdy ko le ga po -
wie dział mi o Jo in Se mi nar or ga ni zo wa nym przez dr.
Ro mu al da Za broc kie go. Se mi na rium po le ga ło na ty go -
dnio wej wy mia nie stu den tów z uczel nią w Bre mer ha -
ven, do któ rej apli ko wa łem na Era smu sa. Po sta no wi łem
więc wziąć udział rów nież w se mi na rium, by „wy ba dać
te ren” i pod jąć po tem osta tecz ną de cy zję.

Uda łem się do dr. Za broc kie go i za pi sa łem na li stę
chęt nych osób. Pod czas roz mo wy za dał mi py ta nie:
„Nie skła da łeś przy pad kiem rów nież po da nia, by je chać
na Era smu sa?” Mo głem więc po roz ma wiać o swo ich
wąt pli wo ściach i za mie rze niach. By ło to dla mnie dość
istot ne, gdyż – jak się póź niej oka za ło – do sta łem się za -
rów no na Era smu sa, jak i na se mi na rium.

Ko lej nym kro kiem by ło uda nie się do biu ra zaj mu ją -
ce go się wy mia ną. Tam uzy ska łem nie zbęd ne in for ma -
cje. Pa ni Iza wszyst ko mi wy tłu ma czy ła, po da ła ad re sy
e -ma ilowe osób, któ re by ły rok te mu, bym mógł
do nich zwró cić się o po ra dę i wie dzę z au top sji. By łem
po zy tyw nie za sko czo ny, gdyż, po pierw sze, każ da z tych
osób od pi sa ła na mo ją wia do mość, po dru gie, wszy scy
pi sa li: „Na praw dę war to je chać!”.

Wzią łem się więc za for mal no ści, któ rych, nie ukry -
wam, trosz kę by ło. Naj waż niej szym do ku men tem, któ -
ry trze ba by ło wy peł nić, był tak zwa ny „le ar ning agre -
ement”, w któ rym, prócz da nych oso bo wych, trze ba
wpi sać przed mio ty, któ re chcesz re ali zo wać na wy mia -
nie. Tak! Do sta jesz na ma ila plik pdf z wszyst ki mi przed -
mio ta mi na da nym kie run ku, któ re są re ali zo wa ne w se -
me strze zi mo wym, i wy bie rasz te, któ re Cię in te re su ją!
Mo żesz więc wy brać je den przed miot z jed ne go se me -
stru, je den z trze cie go, to tal na do wol ność (na le ży tyl ko
pa mię tać, by pa trzeć na go dzi ny, w ja kich się od by wa -
ją przed mio ty, by nie na kła da ły się na sie bie). 

I to wła śnie jest lo te ria. Bo mo żesz wy brać przed miot,
któ re go pro wa dzą cy na za li cze nie wy ma ga pre zen ta cji
al bo któ ry koń czy się eg za mi nem pi sem nym. Znam oso -
bę, któ ra w se sji mia ła wła śnie tyl ko je den eg za min,

pod czas gdy ja mu sia łem pi sać trzy. Stąd też na ro dził się
pew nie mit o sa mych piąt kach. Wia do mo, ła twiej zro -
bić pre zen ta cję, niż się na uczyć. Nie mniej jed nak dla
chcą ce go nic trud ne go.

Co jed nak na to wszyst ko wy kła dow cy czy wła dze na -
szej uczel ni? Tu ko lej ne po zy tyw ne za sko cze nie. W trak -
cie mo ich przy go to wań nie ro bi li żad nych pro ble mów,
gdy pro si łem o ja kiś pod pis, po ra dę itp. Prze ciw nie, gra -
tu lo wa li od waż nych de cy zji i do pin go wa li. Uczel nia pa -
trzy więc bar dzo przy chyl nym okiem na am bit nych stu -
den tów, któ rzy chcą re pre zen to wać ją za gra ni cą na wy -
jaz dach ty pu Era smus czy Work and Tra vel i in nych.

Po zo sta łe for mal no ści spro wa dza ły się do wy ro bie nia
kar ty ubez pie cze nio wej, za ło że nia kon ta wa lu to we go
w ban ku, pod pi sa nia umo wy o wy jazd i zna le zie nia
miesz ka nia. W tym ostat nim spo ro po mo gli ko le dzy
z Nie miec, któ rych po zna łem pod czas Jo in Se mi nar
w ma ju. Pu ści li in for ma cje po zna jo mych, po szu ka li
w In ter ne cie, do ra dzi li, w któ rych dziel ni cach mia sta
war to miesz kać, a w któ rych nie ko niecz nie. Tym spo so -
bem, wraz z ko le żan ką z ro ku, któ ra rów nież je cha ła
na wy mia nę, zna leź li śmy miesz ka nie. Przede mną więc
tyl ko wa ka cje i we wrze śniu wy jazd.

W lip cu otrzy ma łem ma il z Hoch schu le Bre mer ha ven
o dar mo wym kur sie nie miec kie go, or ga ni zo wa nym
dwa ty go dnie przed roz po czę ciem se me stru. Ja ko że
przez la ta na uki te go ję zy ka w gim na zjum i li ceum mo -
ja zna jo mość nie miec kie go ogra ni cza ła się do „ja”, „na -
in”, „ja wol”, po sta no wi łem pod jąć ko lej ną pró bę i za -
pi sa łem się na ów kurs. 

Do Bre mer ha ven do tar łem au to bu sem ja dą cym bez po -
śred nio z Gdy ni. Na za jutrz uda łem się na kurs, któ ry od by -
wał się od po nie dział ku do so bo ty po czte ry go dzi ny
dzien nie. Kur san ci po cho dzi li z każ de go krań ca świa ta,
od Chiń czy ków, przez Pa ki stań czy ków, po Fi nów, Fran cu -
zów i Mek sy ka ni na. Za ję cia by ły dość in ten syw ne. I tu
pierw sze za sko cze nie: w koń cu ktoś wy tłu ma czył mi gra -
ma ty kę tak, że zro zu mia łem. Do te go pro wa dzą cy nie
upie rał się, że pro gram kur su mu si być zre ali zo wa ny! By ło
na od wrót: „Nie ro zu mie cie? Okay, zwal nia my i po wta rza -
my.” Po za li czo nym eg za mi nie każ dy otrzy mał cer ty fi kat.

Na początku października zaczął się semestr, a wraz
z nim imprezy. Organizowane przez uczelnie i miasto

uwierzcie, że warto

o programie Erasmus słyszał zapewne każdy student. Program ten jest owiany całą masą legend
o niekończącej się imprezie, półrocznych wakacjach, wyrozumiałych wykładowcach stawiających

same piątki i „najlepszym, co cię może na studiach spotkać”. opinia różni się jednak od
rzeczywistości, ale od początku... 

ERASMUS

�



eventy dla „pierwszaków” i dla „Erasmusowców” miały
na celu pokazanie, jak to życie studenckie kwitnie na
owej uczelni i w mieście, rzecz jasna. Tak więc z ręką na
sercu przyznaję, że na początku semestru raczej nikt o
nauce nie myślał. Po dwutygodniowej sielance
przyszedł czas, by zmierzyć się z rzeczywistością. 

Pod czas za jęć pro wa dzą cy nie ro bi li wej śció wek, wy -
ma ga li jed nak, by na za ję cia przy cho dzić przy go to wa -
nym. Du ży na cisk sta wia no na pra cę w gru pach, pro jek -
ty, dys ku sje i wy mia nę po glą dów. Tu za uwa ży łem róż -
ni ce po mię dzy stu den ta mi z Pol ski i Nie miec. W Niem -
czech naj pierw zaj mo wa ne są ław ki naj bli żej
wy kła dow cy (pod czas eg za mi nu sy tu acja ma się od -
wrot nie, rzecz ja sna), a stu den ci chęt niej od po wia da ją
na py ta nia pro wa dzą ce go. Pa nu je za sa da: „nie ma głu -
pich py tań i od po wie dzi”. Ma to do bre stro ny, gdyż nikt
nie boi się przy znać, że cze goś nie ro zu mie. Jed nak że
po nie któ rych py ta niach za czy na łem wąt pić w in te li gen -
cję py ta ją ce go. Ge ne ral nie lu dzie są tam mi li, przy jaź ni
oraz chęt ni do po mo cy i po zna nia pol skiej kul tu ry. Nie
spo tka łem się z dys kry mi na cją ani wro go ścią.

Je śli cho dzi o ży cie po zasz kol ne – jest po le do po pi su.
Moż na do łą czyć do sek cji pły wa nia, pił ki noż nej, kry kie ta
itp. Każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Wszyst ki mi spra wa mi

stu den tów Era smu sa zaj mu je się in ter na tio nal of fi ce – tam
słu żą nam ra dą i po mo cą. Tam rów nież trze ba się za re je -
stro wać na eg za mi ny, co jest dość waż ne, gdyż je śli się te -
go nie zro bi, nie moż na przy stą pić do eg za mi nu w se sji.

In for ma cje o ter mi nach eg za mi nów za miesz cza ne są
na stro nie in ter ne to wej uczel ni. Sa ma for ma nie róż ni
się zbyt nio od pol skiej. Eg za mi ny są pi sem ne, trze ba
mieć po wy żej 50%, by za li czyć. Je dy na róż ni ca jest ta -
ka, iż jest wię cej py tań wy ma ga ją cych ob szer niej szych
opi sów na da ny te mat. Jak się rów nież oka za ło po tem,
nie by ło ta ry fy ulgo wej dla „Era smu sow ców”. Wszy scy
by li śmy trak to wa ni na rów ni z nie miec ki mi stu den ta mi. 

Era smus to jed nak do bra oka zja, by zo ba czyć in ny kraj,
po znać in ną kul tu rę, sys tem dzia ła nia uczel ni, urzę dów,
for my spę dza nia wol ne go cza su przez ró wie śni ków. Mi -
mo iż na pierw szy rzut oka wszyst ko jest po dob ne,
w mia rę upły wu cza su za czy na się do strze gać róż ni ce.

Wy jazd ten na uczył mnie, iż war to bar dziej otwo rzyć
się na świat i nie bać się róż nych przed się wzięć. Strach
to wa rzy szą cy te go ty pu wy jaz dom jest nor mal ny i na le -
ży go po ko nać. Prze ko na łem się rów nież, iż uczel nia da -
je nam moż li wo ści roz wo ju, trze ba je tyl ko zna leźć i wy -
ko rzy stać. 

Piotr Romp ca

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

30G R U D Z I E Ń 2 0 1 6

Jest to dru gi mo del kon te ne row ca o dłu go ści 400 me trów
do stęp ny w ba zie sy mu la to ra na wi ga cyj no-ma new ro we -
go SimFlex Na vi ga tor 4.6 Ka te dry Eks plo ata cji Stat ku.

Stu den ci, pi lo ci i ka pi ta no wie stat ków ma ją obec nie
moż li wość po rów na nia wła ści wo ści ma new ro wych naj -
więk szych na świe cie kon te ne row ców z na pę dem jed no
i dwu śru bo wym. Moż li we jest rów nież pro wa dze nie ba -

dań do ty czą cych bez pie czeń stwa ma new ro wa nia jed -
nost ka mi o mak sy mal nych pa ra me trach.

Wyposażenie: silnik główny o mocy 80000 KW, jedna
śruba prawoskrętna, stery strumieniowe na dziobie 2 x
1750 KW, stery strumieniowe na rufie 2 x 1750 KW.

�

model kontenerowca

katedra Eksploatacji Statku zakupiła model kontenerowca o długości 397,6 metrów, szerokości
56,4, zanurzeniu 14,5 m – statek jednośrubowy, stan pełnego załadowania. (mathematical Ship

model No. 3630 „Albert mærsk” – Force Technology).

�
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Stu dent II ro ku elek tro ni ki i te le ko mu ni ka cji ma gi ster -
skich stu diów uzu peł nia ją cych Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni miał w swo im do rob ku m.in. 16 opu bli ko wa -
nych ar ty ku łów na uko wych, pro jekt bu do wy ste row ca
stra tos fe rycz ne go oraz zgło sze nie pa ten to we na spo sób
i układ do po mia ru re zy stan cji ter micz nej tran zy sto ra bi -
po lar ne go mo cy z izo lo wa ną bram ką. Oprócz te go mógł
po szczy cić się tak że śred nią ocen 4,59, dzia łal no ścią
w Par la men cie Stu den tów oraz pre ze su rą w Ko le Na -
uko wym In no wa cyj nych Sys te mów Elek tro nicz nych. 

Wła śnie za tę nie prze cięt ną umie jęt ność, jak i wy jąt -
ko wą pa sję do na uki eli tar ne Sto wa rzy sze nie Czer wo nej

Ró ży wy róż ni ło gdy nia ni na ty tu łem naj lep sze go po mor -
skie go stu den ta 2016. Jed nak pre sti żo wy ty tuł to nie
wszyst ko, czym uho no ro wa no mło de go na ukow ca.
Za nie zwy kły ta lent i pra co wi tość stu den ta Aka de mii
Mor skiej na gro dzo no tak że spe cjal ną sta tu et ką oraz
czer wo nym sa mo cho dem mar ki Volks wa gen. 

Kan dy da tów do na gro dy zgła sza ją bez po śred nio wła -
dze po szcze gól nych uczel ni, wska zu jąc po jed nym kan -
dy da cie w każ dej ka te go rii. 

Pa weł Gó rec ki jest obec nie słu cha czem stu diów dok -
to ranc kich na Wy dzia le Elek trycz nym AMG.

�

Ab sol went stu diów dru gie go stop nia na spe cjal no ści
tech no lo gie of fsho ro we, a za ra zem współ pra cow nik Ka -
te dry Na wi ga cji na Wy dzia le Na wi ga cyj nym AMG, mgr
inż. Ma riusz Specht zo stał lau re atem V edy cji kon kur su
„Dia men to wy Grant”, or ga ni zo wa ne go przez Mi ni ster -
stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Te ma ty ką na gro -

dzo nej pra cy jest mo de lo wa nie prze bie gu li nii pod sta -
wo wej mo rza te ry to rial ne go z za sto so wa niem bez za ło -
go wej jed nost ki hy dro gra ficz nej (dro na) oraz ak tyw -
nych sie ci geo de zyj nych GNSS na przy kła dzie akwe nów
mor skich RP.

�

Czerwona Róża

diamentowy Grant

Paweł Górecki z Akademii morskiej w Gdyni został pierwszym gdyńskim laureatem 
Czerwonej Róży – prestiżowej nagrody, przyznawanej najlepszym studentom i kołom naukowym

na Pomorzu od 1962 r. 
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Po pierw szym okre sie spo koj nej że glu gi jacht do tarł
do Ber gen, skąd 11 lip ca wy ru szył w naj trud niej szą
część swo jej po dró ży – przez Mo rze Nor we skie i Pół noc -
ny Atlan tyk na Is lan dię. Na ka pry śnych wo dach Pół noc -
ne go Atlan ty ku jacht na po tkał cięż ki sztorm i przez dwa
dni za ło ga mu sia ła dać z sie bie mak si mum wy sił ku i za -
an ga żo wa nia. Dzię ki roz waż nej że glu dze i do świad cze -
niu ka pi ta na jacht prze trwał sztorm bez ja kich kol wiek
uszko dzeń, a u za ło gi skoń czy ło się na kil ku si nia kach.

Po pię cio dnio wej że glu dze s/y „Nest” do tarł do Sey -
dis fior dur. Tam za ło gę cze kał za słu żo ny wy po czy nek
i kil ka dni eks plo ra cji fior dów wschod nie go wy brze ża Is -
lan dii. Na stęp nie, po przez Wy spy Owcze oraz Sze tlan -
dy, jacht po raz ko lej ny do tarł do Ber gen, skąd po wy -

mia nie za ło gi wy ru szył na pół noc, w stro nę Ark ty ki
i na lo fo ty. W tej czę ści rej su już po raz dru gi w swo jej
ka rie rze prze kro czył pół noc ny krąg po lar ny i wszedł
na wo dy Ark ty ki. 

Na wo dach pół noc nej Nor we gii wa run ki po go do we
nie za wsze sprzy ja ły spo koj nej że glu dze. Rów nież tam
jacht na po tkał sil ne wia try i w pew nym mo men cie mu -
siał szu kać schro nie nia w jed nej z za to czek, ale i w tym
przy pad ku nie by ło żad nych uszko dzeń i żad ne go
uszczerb ku na zdro wiu za ło gi.

Do szcze gól nej sy tu acji do szło 14 sierp nia. W tym
dniu jacht zna lazł się na po zy cji za to pie nia, w cza -
sie II Woj ny Świa to wej, pol skie go trans atlan ty ku m/s
„Chro bry”, na któ rym funk cję star sze go ofi ce ra peł nił
Ka rol Bor chardt, po stać szcze gól na dla na szej uczel ni.
Zo stał on ran ny pod czas bom bar do wa nia stat ku. „Chro -
bry”, po wy pa le niu się i wy bu chu prze wo żo nej amu ni -
cji, zo stał do bi ty tor pe dą z bry tyj skie go sa mo lo tu. Za ło -
ga jach tu uczci ła pa mięć po le głych pol skich ma ry na rzy,
skła da jąc do raź nie wy ko na ny, skrom ny wie niec.

Do ma cie rzy ste go por tu „Nest” wró cił 15 wrze śnia,
po spę dze niu w mo rzu 89 dni i prze pły nię ciu po -
nad 5200 mil mor skich. W rej sie, po dzie lo nym na sześć
eta pów, jach tem do wo dzi ło czte rech ka pi ta nów
i uczest ni czy ły w nim 43 oso by, z cze go kil ka pły nę ło
w wię cej niż jed nym eta pie. Ca ły rejs od był się bez a wa -
ryj nie. Je dy nym po waż nym pro ble mem, na ja ki na tknę -
ła się za ło ga, by ła nie dzia ła ją ca w Nor we gii kar ta kre dy -
to wa, co po wo do wa ło spo re kło po ty z tan ko wa niem
pa li wa w bez ob słu go wych sta cjach dla jach tów.

26 wrze śnia 2016 w Urzę dzie Mar szał kow skim
w Gdań sku ze bra ła się, pod prze wod nic twem mar szał ka
wo je wódz twa po mor skie go, ka pi tu ła na gro dy „Krysz ta -
ło wy Ża giel”, któ ra po sta no wi ła no mi no wać wie lo eta -
po wy rejs s/y „Nest” do na gro dy w ka te go rii Po mor ski
Że glar ski Rejs Ro ku 2016.

dr An drzej Szklar ski

Nominacja do nagrody 
„kryształowy Żagiel”

Sezon żeglarski 2016 był pracowity, ale i wyjątkowo udany dla flagowego jachtu Akademii
morskiej s/y „Nest”. Już 18 czerwca jacht wyruszył w wieloetapowy rejs na Islandię i Lofoty.

Wymiany załóg zaplanowano w portach posiadających połączenie lotnicze z Polską. 
Były to porty: w oslo, Bergen (dwukrotnie) oraz Bodo. 

S/Y „NEST”
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Przed dziobem Islandia



Fa bu ła 90-mi nu to we go fil mu, o ro bo czym ty tu le „Zim -
na wo da”, opar ta jest na mo ty wach au ten tycz nej hi sto -
rii, zwią za nej z ta jem ni czym za gi nię ciem stu dent ki jed nej
z nie miec kich uczel ni mor skich. Głów na bo ha ter ka od -
by wa m.in. prak ty kę ma ry nar ską na ża glow cu szko le nio -
wym. Fil mo wy ża glo wiec na zy wa się „Jo hann Ki nau”,
a por tem ma cie rzy stym jest Ham burg. Fa bu ła osa dzo na
jest w re aliach póź nych lat 70. XX wie ku. Stąd zdję cia re -
ali zo wa ne by ły tak że na mu ze al nym „Da rze Po mo rza”.

Wcze śniej, przez kil ka dni, eki pa fil mo wa re ali zo wa ła
ko lej ne fil mo we sce ny we wnę trzach Aka de mii Mor -
skiej – m.in. w sa lach wy kła do wych, la bo ra to riach, ga bi -
ne tach. Sce ny ćwi czeń z ra tow nic twa re ali zo wa no na pły -
wal ni w bu dyn ku Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go, za ję cia
z astro na wi ga cji w pla ne ta rium, ćwi cze nia w ma new ro -
wa niu na sy mu la to rach. Wy ko rzy sta no rów nież do zdjęć

wnę trza stat ku szko le nio wo -ba daw cze go AMG „Ho ry zont
II”, w tym po miesz cze nia si łow ni. W ro lę dzien ni ka rza
pró bu ją ce go zre kon stru ować lo sy głów nej bo ha ter ki wcie -
lił się Mi ro sław Ba ka, a ja ko sta ty stów ob słu gu ją cych ża -
glo wiec za trud nio no m.in. stu den tów Aka de mii Mor skiej.

„Dar Mło dzie ży”, po na krę ce niu scen por to wych
przy na brze żu Fran cu skim, wy szedł w mo rze, gdzie re -
ali zo wa no se kwen cje mor skie. Re ali za to rzy prze wi du ją,
że film bę dzie go to wy do emi sji w pierw szych mie sią -
cach 2017 ro ku.

Alek san der Gosk

Filmowa kariera

Sporą sensację wzbudził we wrześniu „dar młodzieży”, cumując nietypowo przy nabrzeżu
Francuskim, do tego z niemiecką banderą na rufie. Wszystko za sprawą wykorzystania naszego

żaglowca do realizacji zdjęć filmowych przez producenta niemieckiej stacji telewizyjnej
Norddeutsche Rundfunk. Szukając odpowiednich plenerów, filmowcy dotarli do Akademii

morskiej w Gdyni. 

„DAR MŁODZIEŻY”
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To bar dzo szla chet na i pra co chłon na tech ni ka. Każ do ra -
zo wo, przed wy ko na niem fo to gra mu, po wle ka się szkla -
ną pły tę war stwą płyn ne go ko lo dio nu, za wie ra ją ce go
jo dek sre bra ja ko sub stan cję świa tło czu łą. Pro ces jest
kło po tli wy, gdyż szkla na kli sza mu si być po kry ta ko lo -
dio nem tuż przed na świe tle niem, a na stęp nie wy wo ła -
na nie zwłocz nie, za nim on za sty gnie. 

Pan An drzej Gór ski mu siał za tem za brać na po kład,
obok ar cha icz ne go apa ra tu ze sta ty wem, prze no śną
ciem nię wraz ze wszyst ki mi nie zbęd ny mi sub stan cja mi
i osprzę tem. Tech ni ka „mo krej pły ty”, sto so wa na
do uzy ski wa nia ne ga ty wów, do mi no wa ła w fo to gra fii
po ro ku 1850 przez ok. 30 lat. Dzię ki wy so kiej czu ło ści
da je moż li wość od wzo ro wa nia naj drob niej szych szcze -
gó łów, jed nak kil ku se kun do we cza sy na świe tla nia po -
wo du ją, że fo to gra fo wa ne obiek ty ru cho me – lu dzie,
przed mio ty – tra cą ostrość kon tu rów. Go to we czar no -

-bia łe fo to gra my za cho wu ją na to miast nie po wta rzal ną
pla sty kę i urok ar ty stycz nych gra fik. 

Plo nem rej su, te go swo iste go ple ne ru fo to gra ficz ne -
go, jest po nad 20 re tro fo to gra mów wy jąt ko wej uro dy,
w kli ma cie mi nio ne go cza su. Kil ka na ście naj lep szych
wy bra no do pre zen ta cji na spe cjal nie zor ga ni zo wa nej
wy sta wie w ga le rii gdyń skie go Cen trum Fil mo we go.
Wy sta wa po łą czo na zo sta ła z warsz ta ta mi fo to gra ficz ny -
mi, uka zu ją cy mi taj ni ki XIX-wiecz nej fo to gra fii, z po ka -
zem fo to gra fo wa nia i utrwa la nia za re je stro wa nych ob -
ra zów. 

Pra ca fo to gra fa na „Da rze Mło dzie ży”, ope ro wa nie
cięż kim apa ra tem w wa run kach nie sta bil ne go po kła du,
fo to gra fo wa nie na wet z plat for my mar sa, mi mo trud no -
ści, da ły nie zwy kły efekt i prze nio sły „Dar Mło dzie ży”
w świat wiel kich ża glow ców XIX wie ku.

Alek san der Gosk

„dar młodzieży” 
w technice XIX-wiecznej fotografii

To był niezwykły eksperyment. Podczas jesiennego rejsu z Göteborga do Gdyni na „dar
młodzieży” zaokrętował pan Andrzej Górski – człowiek zafascynowany XIX-wieczną fotografią.

Podczas rejsu wykonał, tradycyjną techniką tzw. mokrego kolodium z pionierskich lat
fotografii, przy użyciu ponad 100-letniego aparatu, serię zdjęć ukazujących życie żaglowca. 

ZATRZYMANE W CZASIE

G R U D Z I E Ń 2 0 1 6
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Ka pi tan Ta de usz Me is sner to le gen dar na, jed na z naj -
barw niej szych po sta ci w hi sto rii bia ło -czer wo nej ban de -
ry, tak że hi sto rii Aka de mii Mor skiej – pa tron głów nej
uczel nia nej au li. Zna ko mi ty ma ry narz, od waż ny czło -
wiek, wy cho waw ca kadr mor skich. 

Uro dził się w War sza wie 4 sierp nia 1902 r. W 1918,
nie speł na 16-let ni mło dzie niec zgło sił się do two rzo ne -
go Woj ska Pol skie go. Brał udział w woj nie pol sko -bol -
sze wic kiej 1920 r., póź niej w Po wsta niu Ślą skim. Tra fił
do nie miec kiej nie wo li, skąd zbiegł, pro wa dził dzia łal -
ność dy wer syj ną za li nią fron tu, co przy nio sło Mu od -
zna cze nie Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri.

Po po wro cie do War sza wy pod jął na ukę w szko le Wa -
wel ber ga i Ro twan da, a w 1922 r. prze niósł się do Szko -
ły Mor skiej w Tcze wie. W 1923 r. wziął udział w pio -
nier skim rej sie szkol ne go ża glow ca „lwów˝ do Bra zy lii.
Szko łę Mor ską z wy róż nie niem skoń czył w 1925 r. 

W grud niu 1929 r. zna lazł się w za ło dze ka pi ta na
Kon stan te go Ma cie je wi cza, któ ra mia ła prze pro wa dzić
no wo ku pio ny ża glo wiec „Po mo rze” z Fran cji do duń -
skiej stocz ni w Na kskov. W dra ma tycz nych oko licz no -
ściach, wal cząc ze sztor mem u brze gów Bre ta nii, zdo ła li
ura to wać sta tek – póź niej szy „Dar Po mo rza”. W 1930 r.
zdo był dy plom ka pi ta na że glu gi wiel kiej, a w la -
tach 1934-1935 uczest ni czył, na sta no wi sku star sze go
ofi ce ra, w słyn nej po dró ży „Da ru Po mo rza” do oko ła
świa ta. Po po wro cie skie ro wa ny zo stał do stocz ni
w Mon fal co ne na bu do wę trans atlan ty ka „Ba to ry˝. Pły -
wał na nim ja ko I ofi cer do po ło wy 1937 r.

W stycz niu 1940 r. ka pi tan Me is sner ob jął do wódz -
two s/s „War sza wa”, któ rym ewa ku owa no pol skich
uchodź ców z Pi reu su i Spli tu do Mar sy lii i Bej ru tu.
Po ka pi tu la cji Fran cji wy pro wa dził sta tek spod wła dzy
rzą du Vi chy, póź niej prze wo ził woj sko i ma te ria ły wo -
jen ne do To bru ku, na Kre tę i do Gre cji.

26 grud nia 1941 r., pod czas rej su do To bru ku, sta -
tek zo stał stor pe do wa ny przez „U -559”. Za dzia łal ność
wo jen ną, w tym ak cję ra to wa nia „War sza wy˝, ka pi tan
Me is sner od zna czo ny zo stał Krzy żem Wa lecz nych i bry -
tyj skim Or der of the Bri tish Em pi re.

Po za koń cze niu woj ny przy go to wy wał pol skie za ło gi
i stat ki po wra ca ją ce do kra ju, nad zo ro wał ich re mon ty.
Sam do Gdy ni wró cił w 1946. Zo stał za trud nio ny ja ko

in spek tor w cen tra li GAl, do wo dził „Ba to rym”, peł nił
funk cję głów ne go na wi ga to ra Cen tral ne go Za rzą du Pol -
skiej Ma ry nar ki Han dlo wej.

W 1954 r. Ta de usz Me is sner, po zmy ciu z po kła du
i śmier ci w sztor mie kil ku ma ry na rzy, zo stał po zba wio -
ny do wódz twa „Ba to re go”. Po stę po wa nie przed Izbą
Mor ską nie stwier dzi ło wi ny Ka pi ta na, do cze kał się peł -
nej re ha bi li ta cji. W tym cza sie zo stał ce nio nym wy kła -
dow cą na wi ga cji w Pań stwo wej Szko le Mor skiej w Gdy -
ni. Po prze ło mie paź dzier ni ka 1956 r., ja ko cie szą cy się
szcze gól nym za ufa niem lu dzi mo rza, zo stał po słem
na Sejm PRl, rów no le gle za stę pu jąc pod czas urlo pów
sta łe go ka pi ta na „Ba to re go”.

Ta de usz Me is sner udzie lał się rów nież w pra cy spo -
łecz no -za wo do wej. Pi sał ar ty ku ły do pra sy fa cho wej
oraz m.in. mie sięcz ni ka „Mo rze”. Prze tłu ma czył na ję -
zyk pol ski kil ka po pu lar nych po zy cji ze świa to wej li te ra -
tu ry ma ry ni stycz nej.

Zmarł przed wcze śnie 19 sierp nia 1966, spo czął
w Alei Za słu żo nych na Cmen ta rzu Wi to miń skim, 

Alek san der Gosk

PAmIęCI kAPITANA mEISSNERA

W związku z przypadającą w 2016 roku pięćdziesiątą rocznicą śmierci kpt. ż. w. Tadeusza
meissnera – wnuk Jakub meissner, korzystając z rodzinnych archiwów, przygotował poświęconą

kapitanowi unikatową, przeglądową wystawę. 

WYSTAWA NA ŚWIĘTO SZKOŁY
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� Jó zef LISoWSkI 
„Pod sta wy au to ma ty ki”

Pod ręcz nik za wie ra pod sta wo we in for ma cje z za kre su
au to ma ty ki, po da ne w spo sób po pu lar no nau ko wy. Po -
zy cja prze zna czo na jest dla słu cha czy spe cjal no ści: elek -
tro au to ma ty ka okrę to wa, kom pu te ro we sys te my ste ro -
wa nia, trans port mor ski, trans port i lo gi sty ka, eks plo ata -
cja si łow ni okrę to wych, au to ma ty ka okrę to wa. Ce lem
by ło do star cze nie stu den tom ak tu al ne go i kom plet ne go,
po da ne go w przy stęp nej for mie kom pen dium wie dzy
z pod staw au to ma ty ki, przy dat ne go w ra mach wy ma gań
mię dzy na ro do wej kon wen cji STCW, do ty czą cej wy szko -
le nia ma ry na rzy, wy da wa nia im dy plo mów i świa dectw
mor skich oraz peł nie nia wacht na stat kach. W 19 roz -
dzia łach oma wia na jest m.in. te ma ty ka pod sta wo wych
po jęć i ro dza jów ukła dów au to ma ty ki, me to dy opi su
tych że ukła dów, ich pod sta wo we ele men ty i sche ma ty
blo ko we. Po nad to po ru szo na jest pro ble ma ty ka do ty -
czą ca re gu la cji, m.in. cią głej, ko rek cyj nej, cy fro wej, nie -
li nio wej, eks tre mal nej, jak rów nież ro dza jów ste ro wa nia:
opty mal ne go, ada pta cyj ne go, roz gry wa ją ce go. Sto so wa -
na w pu bli ka cji ter mi no lo gia po jęć pod staw au to ma ty ki
jest zgod na z mię dzy na ro do wym słow ni kiem w za kre sie
tech ni ki ste ro wa nia w ję zy kach: an giel skim, nie miec kim,
hisz pań skim i fran cu skim.

� ma rzen na PoPEk, ma ria RuTkoWSkA
„Wy bra ne za gad nie nia z che mii fi zycz nej 
dla to wa ro znaw ców”

Skrypt ten sta no wi dru gie wy da nie wcze śniej szej pra cy,
po pra wio ne i uzu peł nio ne. Obej mu je część teo re tycz ną
i do świad czal ną. W czę ści teo re tycz nej w ko lej nych roz -
dzia łach au tor ki oma wia ją pro ble ma ty kę do ty czą cą sta -
nów sku pie nia ma te rii, ter mo dy na mi ki che micz nej, rów -
no wa gi fa zo wej. Po ru sza ją te ma ty z za kre su elek tro che mii,
ki ne ma ty ki che micz nej, opi su ją wła ści wo ści ko lo idów, zaj -

mu ją się zja wi ska mi po wierzch nio wy mi oraz spek tro fo to -
me trią UV i VIS. Część do świad czal na za wie ra kom plet ćwi -
czeń la bo ra to ryj nych do ty ka ją cych za kre su po ru sza nej te -
ma ty ki. Po zy cja nie zbęd na w kształ ce niu stu den tów Wy -
dzia łu Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa.

� Ewa BABICz-zIELIŃSkA, Agniesz ka RyBoWSkA,
Wie sła wa oBNISkA
„Sen so rycz na oce na ja ko ści żyw no ści”

Pu bli ka cja prze zna czo na jest dla stu den tów to wa ro znaw -
stwa, obej mu ją ce go m.in. ana li zę sen so rycz ną, kon su -
menc ką oce nę ja ko ści, oce nę ja ko ści to wa rów i usług. Ja -
ko że ce chy sen so rycz ne są jed nym z pod sta wo wych czyn -
ni ków de cy du ją cych o wy bo rze żyw no ści i jej spo ży ciu,
au tor ki opra co wa nia pod ję ły te ma ty kę za sto so wa nia ana -
li zy sen so rycz nej w mo ni to ro wa niu (kon tro li ja ko ści)
przy opra co wy wa niu no wych oraz ulep sza niu już ist nie ją -
cych pro duk tów. Skrypt skła da się z trzech czę ści.
W pierw szej omó wio no funk cjo no wa nie apa ra tu zmy -
słów, w dru giej zaś – me to dy sto so wa ne w ana li zie sen so -
rycz nej. Część trze cia do ty czy za gad nień do świad czal nych
i sta no wi pod sta wę do prze pro wa dze nia ćwi czeń z przed -
mio tu. Jest to wy da nie dru gie, po pra wio ne i uzu peł nio ne.

� Ro mu ald mAŚNICkI, Ja nusz mINdykoWSkI
„me tro lo gia”

Po zy cja ta sta no wi kom pen dium wie dzy na te mat
współ cze snej me tro lo gii, a przede wszyst kim umie jęt no -
ści po praw ne go for mu ło wa nia ce lów po mia ro wych,
pro wa dze nia eks pe ry men tów ba daw czych i użyt ko wa -
nia na rzę dzi po mia ro wych oraz oce ny do kład no ści uzy -
ska nych wy ni ków. Pod ręcz nik skła da się z sze ściu roz -
dzia łów opi su ją cych ak tu al ny stan wie dzy w dzie dzi nie
me tro lo gii. W roz dzia łach 1 i 2 przed sta wio no isto tę i ce -
le po mia ru, zde fi nio wa no po ję cia pod sta wo we oraz
omó wio no głów ne za gad nie nia do ty czą ce me tod i na -

DZIAŁ WYDAWNICTW AMG
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rzę dzi po mia ro wych. Roz dział 3, po świę co ny ana lo go -
wej tech ni ce po mia ro wej, obej mu je pod sta wy ana lo go -
we go prze twa rza nia sy gna łów oraz za sa dy kon struk cji
i za sto so wań ana lo go wych przy rzą dów i ukła dów po -
mia ro wych. Roz dział 4, o cy fro wej tech ni ce po mia ro wej,
do ty czy pod staw cy fro we go prze twa rza nia sy gna łów
oraz kon fi gu ra cji i za sto so wań cy fro wych przy rzą dów
po mia ro wych. W roz dzia le 5, ma ją cym klu czo we zna -
cze nie dla współ cze snej me tro lo gii, przed sta wio no sys te -
my po mia ro we w kon tek ście za gad nień szcze gó ło wych,
de dy ko wa nych ko lej no: ar chi tek tu rze sys te mów, ele -
men tom to rów po mia ro wych, in ter fej som ko mu ni ka cyj -
nym oraz kom pu te ro wym sys te mom po mia ro wym. Roz -
dział 6 do ty czy po mia rów na stat kach mor skich i, oprócz
ogól nej cha rak te ry sty ki stat ku ja ko obiek tu po mia ro we -
go, tak że cha rak te ry sty ki śro do wi ska mor skie go oraz ro li
po mia rów w pro ce sie eks plo ata cji stat ku. Za pre zen to wa -
no w nim wy bra ne przy kła dy sys te mów po mia ro wych
na stat kach w ob sza rach na wi ga cji, ener ge ty ki okrę to wej
i prze wo zu ła dun ków. Pod ręcz nik ma słu żyć zwłasz cza
stu den tom kie run ku elek tro tech ni ka na Wy dzia le Elek -
trycz nym, a tak że słu cha czom kie run ków po krew nych
i tech ni kom zaj mu ją cym się za gad nie nia mi po mia rów.

� Je rzy CzAJkoWSkI 
„No wo cze sne sys te my GmdSS”

Świa to wy Mor ski Sys tem Łącz no ści Alar mo wej i Bez pie -
czeń stwa – GMDSS (Glo bal Ma ri ti me Di stress and Sa fe ty
Sys tem) roz po czął dzia ła nie w 1992 ro ku, sta no wiąc
krok mi lo wy na dro dze pod no sze nia bez pie czeń stwa
na mo rzu. Jed nak gwał tow ny roz wój tech nik cy fro wych
spo wo do wał nie prze wi dy wal ne wcze śniej zmia ny
na ryn ku mor skie go sprzę tu ra dio ko mu ni ka cyj ne go,
w związ ku z czym sys tem ten mu si być zmo der ni zo wa ny
i uno wo cze śnio ny. O zmia nach w sys te mach już ist nie ją -
cych w GMDSS, jak rów nież o sys te mach no wych, mó wi
mo no gra fia Je rze go Czaj kow skie go „No wo cze sne sys te -
my GMDSS”. W kil ku na stu roz dzia łach au tor oma wia
m.in. pod sta wo we za ło że nia, pod sys te my skła do we, wy -
po sa że nie tech nicz ne sys te mu GMDSS, szcze gó ło wo
przed sta wia jąc wy ma ga nia tech nicz ne, do ty czą ce wy po -

sa że nia stat ków w urzą dze nia GMDSS. Opi su je mo dy fi -
ka cje sys te mów, bę dą cych czę ścią skła do wą GMDSS, ta -
kich jak sys tem ra dio te le gra fii NBDP, sa te li tar ny sys tem
do lo ka li za cji roz bit ków COSPAS-SARSAT, sys tem trans -
mi sji mor skich in for ma cji bez pie czeń stwa MSI czy sa te li -
tar ny sys tem ra dio ko mu ni ka cyj ny INMARSAT. Pod kre śla
zna cze nie sys te mów zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo że -
glu gi jak: sys tem da le ko sięż nej iden ty fi ka cji i śle dze nia
stat ków lRIT, alar mo wy sys tem ochro ny stat ku SSAS czy
sys tem au to ma tycz nej iden ty fi ka cji stat ków AIS. Oma wia
rów nież pro ble ma ty kę cy fro we go se lek tyw ne go wy wo -
ła nia oraz ro lę trans pon de rów ra da ro wych w za pew nie -
niu bez pie czeń stwa no wo cze snej że glu gi. Po zy cja nie -
zbęd na nie tyl ko dla na wi ga to rów.

� mał go rza ta oSSoWSkA-NEumANN, 
Edy ta ŻuRAWSkA
„ENGLISH CouRSEBook for ma ri ne En gi ne ering
Stu dents”

Pod ręcz nik do na uki ję zy ka an giel skie go przy dat ny nie tyl -
ko dla stu den tów. Każ dy z sze ściu roz dzia łów za wie ra
m.in. ćwi cze nia, py ta nia i od po wie dzi, ma te riał gra ma -
tycz ny, ry sun ki i słow ni czek. Książ ka sta no wi wię cej niż
kom pen dium wie dzy o stat ku i si łow ni w ję zy ku an giel -
skim, nie zbęd nym w pra cy na za gra nicz nych stat kach.

� da mian HALLmANN, Piotr JANkoWSkI, 
„Przy kła dy ob li czeń wol no zmien nych pól 
ma gne tycz nych w śro do wi sku ANSyS-mAXWELL”

Pod ręcz nik za wie ra sześć przy kła dów ma ją cych na ce lu
za po zna nie się po cząt ku ją cych użyt kow ni ków ze śro do -
wi skiem ANSYS-MAXWEll, a do ty czą cych ma gne tycz -
ne go po la wol no zmien ne go; je den przy kład zaś wią że
się rów nież z po lem ter micz nym. De dy ko wa ny jest stu -
den tom wy dzia łów elek trycz nych, ale mo że być tak że
wy ko rzy sty wa ny przez in ży nie rów ja ko pol sko ję zycz ny
ma te riał po moc ni czy, wpro wa dza ją cy do pro ble ma ty ki
mo de lo wa nia zja wisk ma gne tycz nych.

Be ata Gnia do wicz
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W dniach 13-15.05.2016 w Ka to wi cach od by ły się Aka -
de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w Trój bo ju si ło wym kla -
sycz nym, w któ rych bra ła udział naj lep sza sek cja spor to -
wa AMG. Na si trój bo iści uzy ska li wy so kie czwar te miej -
sce w ty pach uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych. War to
za zna czyć, że stu dent pierw sze go ro ku Wy dzia łu Na wi -
ga cyj ne go sta nął na po dium w ka te go rii wa go wej
do 66 kg. Na szą uczel nię re pre zen to wa li: Ire ne usz Wy -
rzy kow ski, Ma te usz Trusz czyń ski, Bar tosz Po lkow ski,
Ma ciej Ma zur kie wicz, Mi chał Ol szew ski, Ja kub Bu ras,
Ra fał Ce chosz.

Tomasz zięba, trener sekcji trójboju siłowego

kwiaty dla Conrada

Trójboiści wysoko
SPORT

W rocz ni cę śmier ci Jo se pha Con ra da Ko rze niow skie go,
pod gdyń skim po mni kiem te go wy bit ne go pi sa rza -ma -
ry ni sty, z ini cja ty wy Pol skie go To wa rzy stwa Na uto lo -
gicz ne go i prof. Da nie la Du dy, zło ży li kwia ty przed sta -
wi cie le władz mia sta, Urzę du Mor skie go, Ma ry nar ki
Wo jen nej, or ga ni za cji spo łecz nych. Po dob nie jak w la -
tach ubie głych, Aka de mię Mor ską re pre zen to wa ła de le -
ga cja stu den tów. 

Jo seph Con rad Ko rze niow ski zmarł 3.08.1924 ro ku. Po -
mnik w Gdy ni, na koń cu mo la Po łu dnio we go, au tor stwa
Zdzi sła wa Ko se dy i Waw rzyń ca Sam pa, od sło nię to rów -
no 40 lat te mu. Ma kształt sty li zo wa ne go ża gla, przy po -
mi na ją ce go ga lion ża glow ca, z po pier siem pi sa rza
od stro ny fron to wej.

�

Przed pomnikiem Josepha Conrada stoją: dyrektor Muzeum
Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń,  Andrzej Matulewicz – Liga
Morska i Rzeczna, kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski –  dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni, Tadeusz Jabłoński – dziennikarz,
pisarz i żeglarz, studenci AMG, b. rektor WSM prof. Daniel Duda,
Stanisława Duda, red. Aleksander Gosk, student AMG, kpt. ż. w.
Stefan Krella – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Daru Pomorza".
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Kapitan Olechnowicz Kapitan Olechnowicz z żoną Edith.

Na pew no moż na jesz cze do dać dwa na zwi ska − ka pi -
ta na Kon stan te go Ma cie je wi cza oraz ka pi ta na lesz ka
Wik to ro wi cza. Wszy scy oni prze szli do hi sto rii szkol nic -
twa mor skie go w Pol sce ja ko ko men dan ci pol skich ża -
glow ców szkol nych, pi sa no o nich w ga ze tach, mó wio -
no w ra diu i te le wi zji. Na swo ich ża glow cach prze mie -
rza li mo rza i oce any ca łe go świa ta. By li bo ha te ra mi na -
ro do wy mi i wzor ca mi do na śla do wa nia dla mło dzie ży.
Przyj mo wa ni na dwo rach wie lu kra jów. Nie czas tu ani
miej sce na po rów na nia czy wy mie nia nie za sług. Trój ka
z nich już nie ży je. Po zo stał tyl ko Olech no wicz. To ostat -
ni z wiel kich ko men dan tów pol skich ża glow ców. Swo ją
oso bą łą czył dwa ża glow ce. W 1977 ro ku ob jął sta no -
wi sko ko men dan ta „Da ru Po mo rza” i po zo stał na nim
aż do opusz cze nia ban de ry. W 1982 ja ko ko men dant
ob jął do wódz two „Da ru Mło dzie ży”, a je go na zwi sko
sta ło się zna ne w że glar skim świe cie. Wy gry wał re ga ty
i szko lił ma ry nar ską mło dzież. Jest ostat nim ko men dan -
tem o bor chard tow skim spo so bie na ucza nia. Z ka pi ta -
nem Ka ro lem Bor chard tem znał się oso bi ście, a do te go
łą czy ło ich Wil no, z któ re go obaj po cho dzi li.

Big Tad – tak na zy wa li go do wód cy wiel kich ża glow -
ców i tak też na zy wa ła go pra sa w róż nych kra jach i por -
tach. Był nad zwy czaj lu bia ny w śro do wi sku za pro fe sjo -
na lizm, wy so ką kul tu rę oso bi stą, wi leń ską bez po śred -

niość i wspa nia łą an gielsz czy znę. Po cho dzi z bar dzo nie -
za moż nej ro dzi ny, wraz z któ rą po woj nie zo stał wy sie -
dlo ny z Wi leńsz czy zny do Pa słę ka. Aby uciec od tam tej -
szej bie dy, wsiadł w po ciąg i przy je chał na eg za min
do Pań stwo wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni, któ rą ukoń czył
ja ko wzo ro wy uczeń w 1957 ro ku. Po tem by ły stu dia
eko no micz ne w So po cie i na tu ral nie mo rze, stat ki, da le -
kie lą dy oraz wyż sze stop nie mor skie. W 1968 ro ku,
ma jąc za le d wie – jak na tam te cza sy – 32 la ta, do stał
pierw sze ka pi tań stwo na sta rym li ber cia ku „Hu ta So sno -
wiec”. Dzie sięć lat póź niej ob jął do wódz two „Da ru Po -
mo rza”, a po nim „Da ru Mło dzie ży”. Z powodu ożen ku
z Edith, któ ra miesz ka ła w Bre mer ha ven, czy li w ów cze -
snych Niem czech Za chod nich, od wo ła no go z funk cji
ko men dan ta. Ale jesz cze wró cił na swój uko cha ny sta -
tek, by wy grać atlan tyc kie re ga ty – Co lum bus. By ła to
ostat nia po dróż Big Ta da na ża glow cu, któ re go był
współ twór cą i pierw szym do wód cą. 

20 sierp nia 2016 ro ku ka pi tan Ta de usz Olech no wicz
skoń czył 80 lat. Na dal miesz ka z żo ną w Bre mer ha ven.
Dzię ku je my Ci, Ka pi ta nie, za Two ją pra cę dla na szej
uczel ni oraz za wzru sze nia pod czas po dro ży pol ski mi ża -
glow ca mi pod nie bem świa ta.

mi chał dą brow ski

Big Tad skończył 80 lat
dzisiaj już tylko najstarsi pamiętają postać kapitana Tadeusza olechnowicza. może jest to

związane z uciekającym czasem, może z historią i zmieniającą się sytuacją polityczną, ale na
pewno jednym z głównych czynników jest nieobecność. Nieobecność tu, w kraju. Nie widzieliśmy

go na noworocznych spotkaniach na „darze młodzieży”, ani na żadnych innych imprezach 
z udziałem naszych seniorów. Jednak w historii naszej uczelni kapitan olechnowicz zajmuje

poczesne miejsce, na równi z kapitanem kazimierzem Jurkiewiczem. 

JUBIlEUSZ KAPITANA OlECHNOWICZA
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POŻEGNANIA

8 grud nia 2015, świę to na szej mor skiej Al ma Ma ter. Tra -
dy cyj ny obiad z gę sią, wy da wa ny co ro ku przez rek to ra
uczel ni – pa miąt ka się ga ją ca jesz cze cza sów tczew skiej
Szko ły Mor skiej. W pew nym mo men cie od sto łu wsta je
męż czy zna w mun du rze. Pa trzę na rę kaw. Czte ry pa ski,
nad ni mi śru ba okrę to wa. A więc star szy me cha nik. Z kie -
lisz kiem czer wo ne go wi na w rę ce wzno si to ast. W mo jej
pa mię ci utkwią tyl ko sło wa: „... wła śnie skoń czy łem 91
lat...” – Nie sa mo wi te – po my śla łem. Toż to ca ła po wo -
jen na hi sto ria na szej pol skiej ma ry nar ki han dlo wej.

Pół ro ku póź niej, wraz z Je rzym Bo jem i na szy mi ka -
me ra mi, roz kła da my się na IV pię trze zna ne go gdy nia -
nom blo ku nad daw ną Mo dą Pol ską. Chce my za re je -
stro wać te go naj star sze go ży ją ce go ucznia PSM-ki.

Uro dzo ny w 1925 ro ku na Po le siu, w wy ni ku wie lu
oko licz no ści i po my łek kil ka krot nie mo dy fi ko wał swo je
na zwi sko, aby wresz cie po woj nie zo stać na sta łe
przy Rack man nie. Po tem by ła War sza wa, a osta tecz nie
też zu peł nie przy pad ko wo za koń czył II woj nę w Gdań -
sku. Był rok 1945. Do szła do nie go wia do mość, że
w Gdy ni po wsta je szko ła mor ska. Po kil ku dniach sta nął
przed bu dyn kiem na uli cy Mor skiej, gdzie na drzwiach,
na kar to nie, ro syj ską cy ry li cą wid niał na pis: MORSKOJE
UCZYlISZCZE. Na ko ry ta rzu pod scho da mi do au li, w ja -
kimś woj sko wym ko żu chu, na roz pa da ją cym się krze śle
sie dział czło wiek z wą si kiem, któ ry wska zał mu dro gę
do se kre ta ria tu. Po zło że niu pa pie rów usły szał, że zo stał
za re je stro wa ny pod nu me rem je den, a tym czło wie kiem
sie dzą cym na ko ry ta rzu oka zał się być nie kto in ny jak
słyn ny ka pi tan Kon stan ty Ma cie je wicz, mia no wa ny dy -
rek to rem Pań stwo wej Szko ły Mor skiej. A da lej już na -

uka, szkol ne i za wo do we pły wa nie, prze ry wa ne za ka za -
mi pły wa nia. Tak więc by ły ho low ni ki por to we, ry bac kie
lu gry i in ne sta re, roz pa da ją ce się „kap cie”. Pięk ne
wspo mnie nia Ja na Rack man na wią żą się z po nad dwu -
let nim po by tem w Ju go sła wii na bu do wach pię ciu stat -
ków dla PlO. Aż wresz cie Po la cy ku pi li sta re go „pa sa że -
ra” m/s „Mas dam”, któ ry zo stał prze mia no wa ny na ts/s
„Ste fan Ba to ry”. Oka za ło się, że w ca łej pol skiej flo cie
jest tyl ko je den me cha nik, któ ry co kol wiek wie na te mat
sil ni ków tur bi no wych. Był nim Jan Rack mann.

Spra wo wał na nim funk cję star sze go me cha ni ka aż
do mo men tu opusz cze nia bia ło -czer wo nej ban de ry, czy li
przez nie mal 20 lat. By ło jesz cze kil ka epi zo dów pod ob cą
ban de rą, aż wresz cie na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych
pod jął de cy zję o za koń cze niu te go „pę ta nia się” po mo -
rzach. Był sztan da ro wym me cha ni kiem w PlO i zna nym
ja ko pierw szy fa cho wiec
od na pę dów tur bi no -
wych.

Dwa ty go dnie po za -
re je stro wa niu ka me rą
ma te ria łu z po wo jen -
nym uczniem PSM-ki nr
je den inż. Jan Rack -
mann od szedł na wiecz -
ną wach tę. Zo stał po -
cho wa ny na Cmen ta rzu
Wi to miń skim 25 czerw -
ca 2016.

michał dąbrowski

Ko niec woj ny. Dom spa lo ny. Ro sja nie w mie ście ka żą
wy no sić się Po la kom. Ca ły do by tek w ple ca ku, pod ple -
ca kiem 17 lat ży cia, szko ła u oo. je zu itów i wal ka w sze -
re gach wi leń skie go AK. Na ro gat kach mia sta od wró cił się
i roz pła kał. Był to ostat ni wi dok Wil na, ja ki za pa mię tał.
Zo sta wił za so bą mło dzień cze wspo mnie nia. By le do Pol -
ski, ja ka by nie by ła. Pro sto z Wil na przy je chał do Gdy ni
za ma rze niem o da le kich ho ry zon tach. Pierw sze po dej -
ście do ma ry nar skie go za wo du spa lo ne, ale rok póź niej,
w 1946 r., z wy róż nie niem zdał eg za min i na „Da rze Po -
mo rza” wy pły nął w swój wiel ki da le ko mor ski rejs
do Mar sy lii. W dro dze po wrot nej, w An glii, ze szło z po -
kła du kil ku uczniów. On, mi mo na mo wy, nie sko rzy stał
z te go, chciał żyć w Pol sce i być ka pi ta nem stat ku. lecz

St. mech. Jan Rackmann 
– pierwszy turbinowiec

dr Aldek Pietraszun
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pręd ko się oka za ło, że ja ko by ły AK-owiec nie jest go -
dzien mia na pol skie go ma ry na rza. Za na mo wą oj ca
prze niósł się do Ło dzi i zo stał stu den tem me dy cy ny. lecz
tę sk no ta za mo rza mi i da le ki mi lą da mi po zo sta ła. Za wód
le ka rza przy niósł mu za szczy ty i pre stiż, ale mo rze by ło
obec ne przy nim ca ły czas. W 1961 ro ku za mu stro wał ja -
ko le karz okrę to wy na swój pierw szy sta tek, na le żą cy
do „Chi pol bro ku” sta ry wo jen ny li ber ciak. Na nim prze -
pro wa dził na sto le w mes sie słyn ną wte dy w ca łej na szej
flo cie ope ra cję ra tu ją cą ży cie II ofi ce ro wi. Po tem jesz cze
wie lo krot nie wra cał na mo rze do PlO czy PŻM-u. Zo stał
or dy na to rem w łódz kim szpi ta lu im. Pi ro go wa.

Da lej dro ga na mo rze wio dła przez na szą uczel nię.
W 1984 ro ku na „Da rze Mło dzie ży” po zna łem dra Pie -
tra szu na. Pły nę li śmy w dłu gi, sied mio mie sięcz ny rejs
i za ra zem re ga ty atlan tyc kie do Ka na dy. Czło wiek jak
z baj ki. Ko cha ją cy lu dzi, przy ro dę, a przede wszyst kim
stu den tów. Sa ma do broć i nie zwy kła fa cho wość, no i ten

mięk ki wi leń ski ak cent. Stat kiem do wo dził osiem lat
od nie go młod szy ka pi tan Ta de usz Olech no wicz. Ja ka ra -
dość. On też z Wil na. Tak na ro dzi ła się wiel ka przy jaźń
tych dwóch lu dzi mo rza z wi leń skich kre sów. le gen dar -
ne sta ło się już „wol ne łóż ko” dla ma ry na rza w łódz kim
szpi ta lu, gdzie or dy na to rem był dr Pie tra szun. W 1992
ro ku zno wu na „Da rze Mło dzie ży” i ra zem z kpt. Olech -
no wi czem wy pły nął w dłu gi rejs − re ga ty Co lum bus’92
do Sta nów Zjed no czo nych. Był to ostat ni rejs obu wil niu -
ków. Po woj nie ni gdy już do Wil na nie przy je chał.
Na eme ry tu rze wraz z żo ną osiadł nad Sej na mi. 

9 wrze śnia na cmen ta rzu woj sko wym na Po wąz kach
po cho wa li śmy dra Ro mu al da Pie tra szu na − wspa nia łe -
go le ka rza i wiel kie go przy ja cie la lu dzi mo rza. Mi mo że
nie był za wo do wym ma ry na rzem, to na pew no moż na
po wie dzieć, że od szedł na wiecz ną wach tę, prze żyw -
szy 88 lat. 

michał dąbrowski

W śro dę 9 li sto pa da zmarł nie spo dzie wa nie w swo im
do mu w Bre mer ha ven Hen nig Go es. Miał 73 la ta
i od pra wie 40-tu utrzy my wał ser decz ny kon takt z Aka -
de mią Mor ską w Gdy ni, szcze gól nie bli ski był Mu nasz
ża glo wiec „Dar Mło dzie ży”.

Gdy w 1977 ro ku „Dar Po mo rza” po raz pierw szy za -
wi nął do Bre mer ha ven, pierw szym wi ta ją cym sta rą Bia -
łą Fre ga tę był wła śnie Hen nig Go es. Peł niąc funk cję se -
kre ta rza pra so we go ma gi stra tu, ten by ły dzien ni karz lo -
kal nych ga zet od dwóch lat zaj mo wał się in ten syw nie
dzia łal no ścią pro mu ją cą Bre mer ha ven ja ko zna czą cy
ośro dek mor ski o bo ga tych tra dy cjach. Czło wiek nie spo -
ży tej ener gii, wiel kiej wy obraź ni i pa sji, za ło żył wy spe -
cja li zo wa ną agen cję, roz wi ja ją cą i pro mu ją cą mor skie
i tu ry stycz ne wa lo ry mia sta. Dzię ki nie mu Bre mer ha ven
sta ło się wy ra zi stą i ce nio ną mar ką. Roz mach je go dzia -
łań do pro wa dził do po wo ła nia or ga ni za cji wspie ra ją cej
in we sty cje i roz wój ob sza rów miej skich, któ rej zo stał dy -
rek to rem. 

Z ini cja ty wy i przy ak tyw nym wspar ciu Hen ni ga Go esa
po wsta ło w Bre mer ha ven wie le obiek tów i pla có wek
kul tu ro twór czych jak m.in. Mu zeum Mor skie czy Cen -
trum Wy chodź stwa, a tak że przed się wzię cia in fra struk tu -
ral ne. 

Wiel ką mi ło ścią Hen ni ga Go esa by ły ża glow ce, a fa -
wo ry tem nasz „Dar Mło dzie ży”. Każ da wi zy ta w Bre mer -
ha ven zy ski wa ła god ną opra wę, w or ga ni zo wa nych
na po kła dzie spo tka niach za wsze uczest ni czył bur mistrz
mia sta, wła dze miej sco wej Hochschule Bremerhaven
(ści sła współ pra ca z tą uczel nią to tak że w du żej mie rze
ini cja ty wa Hen ni ga Go esa). 

Or ga ni zo wa ne co dwa la ta, od 1986 ro ku, wiel kie
mor skie fe sti wa le, to po mysł i przed miot szcze gól nej tro -

ski Hen ni ga Go esa. Zbu do wał w por cie spe cjal ne na -
brze że dla ża glow ców, gdzie „Dar Młodzieży” za wsze
mógł li czyć na uprzy wi le jo wa ne miej sce, zwol nie ni by li -
śmy tak że z wszel kich opłat por to wych, a jed nym
z pierw szych go ści na po kła dzie był re gu lar nie Hen nig
Go es. Wie lo krot nie go ści li śmy Go tak że w Gdy ni, ostat -
nio la tem bie żą ce go ro ku. 

Mi mo przej ścia w 2008 ro ku na eme ry tu rę, nie prze -
stał ak tyw nie wspie rać mor skich ini cja tyw – w mie ście
zy skał przy do mek „Mi ster Sa il”. Wraz ze śmier cią Hen ni -
ga Go esa Aka de mia Mor ska i „Dar Mło dzie ży” stra ci ły
wy pró bo wa ne go przy ja cie la – czło wie ka wiel kie go for -
ma tu i skrom no ści. 

A. G.

„mister Sail” odszedł 
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XXIV konferencja uczelnianych gazet

Pro gram był i cie ka wy, i ogrom nie po ucza ją cy. Dr Da -
niel So bo ta z Wy dzia łu Za rzą dza nia UTP przy go to wał
wy kład o an ty no miach pro fe sjo na li zmu. Prof. Ma ciej
Ży licz za pre zen to wał Fun da cję na Rzecz Na uki Pol skiej
w ju bi le uszo wym ro ku jej 25-le cia. Fun da cja, utwo rzo -
na w trud nych la tach dla pol skiej trans for ma cji, jest
obec nie nie ba ga tel nym wspar ciem dla mło dych i doj -
rza łych ba da czy, wpro wa dza no we tren dy w dzie dzi nie
fi nan so wa nia in no wa cji, bez któ rych nie mo że się obyć
go spo dar ka żad ne go pań stwa aspi ru ją ce go do czo łów -
ki kra jów dy na micz nie roz wi ja ją cych się.

Naj pierw dr Iwo na Be ne now ska prze pro wa dzi ła wy -
kład o ety ce sło wa w wy stą pie niach pu blicz nych
i w me diach, a po tem – ka pi tal ne warsz ta ty ję zy ko we
„Tyl ko i wy łącz nie, ale trans pa rent nie”.

Na stęp ne go dnia by ło pa sjo nu ją ce spo tka nie
z przed sta wi cie la mi fir my PESA, bę dą cej czo ło wym
pro du cen tem pa sa żer skie go ta bo ru ko le jo we go i tram -
wa jów w Pol sce.

Naj now sza hi sto ria fir my jest jak cy tat z „Zie mi obie -
ca nej” Wła dy sła wa Rey mon ta, ale z pięk nym za koń cze -
niem. Na zglisz czach Za kła dów Na praw czych Ta bo ru
Ko le jo we go po wsta ła in no wa cyj na fa bry ka, któ rej pro -
duk ty tra fia ją już nie tyl ko na ry nek pol ski, ale rów nież
do Nie miec i Ro sji (je dy nie Fran cja nie do pusz cza
na swój ry nek za gra nicz nych firm tej bran ży). Pre zes
To masz Za bo klic ki pod kre ślał zna cze nie uczel ni wyż -
szych w po wsta wa niu in no wa cji w je go za kła dzie – sta -

le po szu ku ją cym zdol nych, mło dych i am bit nych ab sol -
wen tów, in ży nie rów kon struk to rów, zna ją cych ję zy ki
i za rzą dze nie pro jek ta mi.

Głów ną or ga ni za tor ką byd go skiej kon fe ren cji by ła
Elż bie ta Ru dziń ska – re dak tor ka na czel na „For ma tu
UTP”, ga ze ty Uni wer sy te tu Tech nicz no -Przy rod ni cze go
w Byd gosz czy. Re dak cyj ne spo tka nia od by wa ją się co -
rocz nie, za każ dym ra zem w in nym ośrod ku aka de mic -
kim. W ze szłym ro ku go spo da rzem by ła Po li tech ni ka
Świę to krzy ska, w przy szłym ro ku cze ka na nas lu blin.

mał go rza ta So ko łow ska

Na uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
odbyło się na przełomie sierpnia i września doroczne spotkanie redaktorów prasy akademickiej,

zorganizowane przez redakcję „Formatu uTP” oraz „Forum Akademickiego”.

Przywitanie przez władze miasta.

Spotkanie z prezesem PESA SA Tomaszem Zaboklickim.
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zjazd Absolwentów rocznika 1966
GDYNIA – SZNURKI 15-17.04.2016

Tak by ło aż do ro ku 2006, gdy je den z na szych ko le -
gów, le opold Ku char czyk, rzu cił ha sło ju bi le uszu 40 lat
ukoń cze nia PSM. Po ldek był za wzię ty i uda ło mu się
prze ko nać ko le gów, by zjazd zor ga ni zo wa li. Pierw szy
od był się we wrze śniu 2006, a od naj dy wa nie się po 40
la tach po szło nad spo dzie wa nie szyb ko i po nad 50 ab -
sol wen tów mo gło się cie szyć z uro czy ste go zjaz du...

W ma ju ro ku 2010 do szło do II Zjaz du Ab sol wen tów
PSM'66 – tym ra zem pre tek stem by ła 100. rocz ni ca zbu -
do wa nia „Da ru Po mo rza”. W tym ro ku do cze ka li śmy 50.
rocz ni cy – za tem i oka zji do ko lej ne go, III Zjaz du.

Bar dzo waż ne: ab sol wen ci na le żą do wszyst kich wy -
dzia łów i się nie kłó cą! Na sze Zjaz dy za czy na my zbiór -
ką w klu bie Stel la Ma ris i mszą św. za ko le gów
na wiecz nej wach cie, wy kła dow ców i pra cow ni ków
oraz za nas sa mych. 

W mia stach, w których miesz ka więk sza liczba ko le -
gów: War sza wa, Trój mia sto i Szcze cin – od by wa ją się
okre so we spo tka nia na za sa dzie cał ko wi tej swo bo dy co

do obec no ści i te ma ty ki (al bo jej bra ku), cza su itp. Pe -
łen luz i przy jem ność. W Gdy ni od 2007 ro ku spo ty ka -
my się w pierw szy po nie dzia łek mie sią ca – przy cho dzi
nas co raz wię cej, ostat nio ok. 20 osób.

Zjaz dy ubo ga ca my ele men ta mi kul tu ral no -roz ryw ko -
wy mi, stąd w nie któ rych za łącz ni kach zna la zły się na -
wet po ezje, a gril lo we śpiew ni ki ma każ dy uczest nik.
Dys po nu je my po nad set ką ad re sów e -ma ilo wych ko le -
gów w ca łej Pol sce i na pa ru kon ty nen tach. Wy mie nia -
my in for ma cje or ga ni za cyj ne, pa mię ta my o świę tach,
imie ni nach itp., tak że smut nych zda rze niach, któ re sta -
ją się co raz po wsze dniej sze, lecz na sze spo tka nia po -
zwa la ją przyj mo wać je z wła ści wym dy stan sem. 

Or ga ni za cją dwóch pierw szych zjaz dów kie ro wał Mi -
ro sław Jusz czak, po ma gał Woj ciech Drob nik; przy zjeź -
dzie trze cim M. Jusz cza ka za stą pił Woj ciech Ko wal ski.
Fil my ze zjaz dów zro bi li Woj ciech Za wadz ki (I) oraz
Bog dan Za wadz ki (II + III). 

Woj ciech drob nik

W roku 1966 PSm ukończyło 261 osób: nawigatorów –120, mechaników – 79, radzików – 34,
elektryków – 28… każdy poszedł własną drogą w szeroki świat. Większość z nas nie spotkała się

z kolegami aż do emerytury, albo wcale. 
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REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
mają zaszczyt zaprosić na

ŚWIęTo SzkoŁy
P R O G R A M  U R O C Z Y S T O Ś C I

8 grudnia 2016 (czwartek)

� 8.00 – Uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem głównym AMG, ul. Morska 83).

� 8.30 – Msza św. koncelebrowana w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów

uczelni (aula im. kpt. Tadeusza Meissnera)

� 10.30 – Wernisaż wystawy pt. „Kpt. ż. w. Tadeusz Meissner 1902-1966” 

(hol przed rektoratem)

� 11.00 – Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu AMG (aula im. T. Meissnera, ul. Morska 83):

• wystąpienie JM Rektora AMG prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego;

• wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom uczelni;

• Nagrody Rektora dla wybitnych studentów;

• wręczenie najlepszym absolwentom AMG Medali Absolwenta;

• premiera filmu dokumentalnego Michała Dąbrowskiego pt. „TED”;

� 15.00 – Apel Pamięci (przed budynkiem głównym AMG, ul. Morska 83).

9 grudnia 2016 (piątek)

� 19.00 – Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia Chóru Akademii Morskiej w Gdyni 

pod dyrekcją Karola Hilli (aula. im. kpt. Tadeusza Meissnera).

Zdrowych,�wesołych�i�pogodnych�świąt�Bożego�Narodzenia.�

Niech�będą�okazją�do�zadumy�oraz�radości�z�rodzinnego�spotkania�

i�przyniosą�wytchnienie�od�codziennych�zmagań.�

Oby�magia�Bożego�Narodzenia�trwała�w�nas�jak�najdłużej,�

a�nowy�rok�przyniósł�wiele�sukcesów�w�nauce�i�pracy

życzy�redakcja�

„Akademickiego�Kuriera�Morskiego”
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Gdynia żeglarska, Gdynia morska...
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