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Wyra˝amy g∏´boki smutek i ˝al z powodu tragicznej Êmierci

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego
oraz Jego Ma∏˝onki i Wszystkich Osób,

które zgin´∏y w katastrofie samolotu lecàcego na uroczystoÊci 
w Katyniu.

Ta tragedia dotkn´∏a tak˝e nas.

W tych ci´˝kich chwilach sk∏adamy kondolencje 
Rodzinom i Bliskim ofiar katastrofy.

Rektor, Senat i spo∏ecznoÊç akademicka 
Akademii Morskiej w Gdyni
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REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na uroczyste posiedzenie Senatu AM
z okazji

90-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce,
które odb´dzie si´ 17 czerwca (czwartek) 2010 roku, godz. 11.00, 

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

■ Wprowadzenie sztandarów: Akademii Morskiej w Gdyni i Stowarzyszeƒ Morskich. 

■ Hymn paƒstwowy (chór AM).

■ Otwarcie uroczystoÊci i powitanie GoÊci przez JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. 

■ Wystàpienie JM Rektora AM w Gdyni prof. dr. hab. in˝. Romualda Cwilewicza. 

■ Wystàpienia zaproszonych GoÊci. 

■ PoÊwi´cenie sztandaru Stowarzyszenia Absolwentów Szkó∏ Morskich. 

■ Wr´czenie Medalu 90-lecia Szkolnictwa Morskiego w Polsce. 

■ Wr´czenie Nagród Rektora wyró˝nionym pracownikom uczelni. 

■ Wodowanie ksià˝ek Andrzeja Perepeczki: „OpowieÊci mórz popo∏udniowych” oraz „Wielkie ewakuacje”.

■ „PieÊƒ Szko∏y Morskiej” w wykonaniu chóru Akademii Morskiej. 

■ Wyk∏ad plenarny prof. W∏adys∏awa Kaczyƒskiego (absolwenta Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni) 

z University of Washington, Seattle pt. „Przysz∏oÊç B∏´kitnej Gospodarki: 

wizja zrównowa˝onego wykorzystania bogactw oceanów w XXI wieku”. 

■ „Gaude Mater Polonia” (chór AM).

■ Wyprowadzenie sztandarów. 

■ Zakoƒczenie posiedzenia Senatu Akademii Morskiej. 

Imprezy towarzyszàce:
godz. 13.00 – Biesiada Morska dla GoÊci i pracowników uczelni (boisko AM).
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■ 8 grudnia 2009
• Z okazji Âwi´ta Szko∏y odby∏a si´ premiera „Wielkiej

Fanfary Morskiej” – filmu o AM autorstwa Krzysztofa
Kalukina – operatora filmowego, re˝ysera, podró˝nika
przez wiele lat wspó∏pracujàcego z naszà uczelnià. 

• W auli im. T. Meissnera rektor prof. R. Cwilewicz
wzià∏ udzia∏ w wodowaniu ksià˝ki Henryka
Spigarskiego „Z g∏´bokiego làdu nad morze.
Sylwetka prof. Józefa Lisowskiego”. Matkà chrzestnà
by∏a ma∏˝onka profesora Regina Lisowska. Autor
opowiada∏ o pracy nad ksià˝kà, a prof. J. Lisowski,
wspominajàc etapy swego ˝ycia i pracy, wiele
ciep∏ych s∏ów i podzi´kowaƒ skierowa∏ pod adresem
rodziny, przyjació∏ i wspó∏pracowników, obecnych
zresztà podczas wodowania.

■ 31 grudnia 2009 
• W murach Akademii Morskiej odby∏ si´ sylwester

2009/2010. Gwiazdà wieczoru by∏a piosenkarka
Irena Jarocka.

■ 13 lutego 2010
• W salach Akademii Morskiej w Gdyni odby∏ si´

XVIII, tradycyjny WIELKI BAL MORSKI. Na zaprosze-
nie rektora AM prof. Romualda Cwilewicza udzia∏ 
w balu wzi´li przedstawiciele polskiego parlamentu,
Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Izby Gospodarki
Morskiej, w∏adze regionu oraz zaprzyjaênionych
uczelni, w tym oczywiÊcie szczeciƒskiej AM, a tak˝e
prezesi i dyrektorzy przedsi´biorstw gospodarki
morskiej. Neptun, w∏adca mórz i oceanów,
poprowadzi∏ korowód goÊci w takt poloneza.

■ 18 marca 2010
• Podczas spotkania rektora prof. R. Cwilewicza 

z przedstawicielami Âwiatowego Zwiàzku
Pi∏sudczyków wr´czone zosta∏y okolicznoÊciowe
plakietki.

■ 26 marca 2010 roku 
• Podczas konferencji „3 lata realizacji Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013; Plany na przysz∏oÊç”, w której
uczestniczyli m.in. marsza∏ek województwa
pomorskiego Mieczys∏aw Struk, minister rozwoju
regionalnego El˝bieta Bieƒkowska oraz rektor AM
prof. Romuald Cwilewicz, zosta∏a podpisana umowa 
o dofinansowanie rozbudowy i wyposa˝enia
budynku administracyjno-magazynowego Wydzia∏u
Nawigacyjnego AM (wi´cej na stronie 33). 

■ 15-21 kwietnia 2010
• Rektor prof. R. Cwilewicz oraz dr in˝. kpt. ˝. w. B.

¸àczyƒski przebywali w Busan (Korea Pd.) i uczestniczyli
w dorocznym spotkaniu Mi´dzynarodowego Komitetu
Wykonawczego, dzia∏ajàcego w ramach Mi´dzynarodo-
wego Stowarzyszenia Uczelni Wy˝szych (IAMU).
Akademia Morska jest aktywnym cz∏onkiem Komitetu
(obok 10 innych uczelni z ca∏ego Êwiata). Oprócz spraw
bie˝àcych organizacji, przyj´ta zosta∏a tematyka prac 
i projektów badawczych, planów wydawniczych 
oraz uchwalone dzia∏ania na nast´pne lata.

KRONIKA
grudzieƒ 2009 – maj 2010

Sylwester w AM
Profesor J. Lisowski, matka chrzestna Regina Lisowska 

oraz autor i wydawca ksià˝ki Henryk Spigarski

Morska scenografia XVIII Balu Morskiego.
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■ 29 kwietnia 2010
• Rektor prof. R. Cwilewicz uczestniczy∏ w obchodach

10. rocznicy podniesienia bandery na statku badawczo-
szkoleniowym „Horyzont II” (wi´cej o statku str. 14).

■ 1-5 maja 2010
• Rektor prof. R. Cwilewicz wzià∏ udzia∏ w rejsie

„Darem M∏odzie˝y” wraz z sekretarzem generalnym
IMO mi´dzy kilkoma greckimi wyspami (wi´cej str. 8).

■ 10-15 maja 2010
• Odby∏a si´ w naszej uczelni pierwsza cz´Êç VII edycji

polsko-niemieckiego studenckiego seminarium
naukowego pt. „Managing cultural diversity in
Europe”. Seminarium odbywa si´ pod patronatem
rektora AM prof. Romualda Cwilewicza, dziekana
WPiT prof. Piotra Przyby∏owskiego  oraz rektora
Hochschule Bremerhaven prof. Josefa Stockemera.
Organizowane od 2004 roku seminarium wpisa∏o
si´ na sta∏e w rozwój studenckiego ruchu naukowego.
Jest aktywnà formà wspó∏pracy mi´dzynarodowej,
cieszàcà si´ ogromnym zainteresowaniem zarówno
studentów polskich, jak i niemieckich. Jest to 
wreszcie cenna i niekonwencjonalna forma
marketingu zewn´trznego naszej uczelni. Formu∏a
organizowanego seminarium przewiduje odbycie
zaj´ç w 2 turach, w Polsce i w Niemczech, przy
udziale studentów oraz wyk∏adowców z obu stron.
Wyk∏ady seminaryjne i zaj´cia çwiczeniowe 
prowadzone sà w j´zyku angielskim. Poza
wyk∏adami przewiduje si´ wizyty w wiodàcych
zak∏adach przemys∏owych Pomorza i landu Bremy
oraz bogaty program kulturalny. Inicjatorami 
i organizatorami seminarium sà niezmiennie od lat
prof. Gerhard Feldmeier – prorektor HB oraz 
dr Romuald Zabrocki – koordynator WPiT 
ds. wspó∏pracy mi´dzynarodowej. W seminarium
wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie 22 studentów polskich 
i niemieckich. Stron´ niemieckà reprezentowali
ponadto prof. Hans Rummel oraz szefowa Biura
Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej HB Kerstin Groscurth.

Uczestnicy polsko-niemieckiego studenckiego seminarium. PoÊrodku dziekan prof. P. Przyby∏owski, rektor prof. R. Cwilewicz, 
prof. H. Rummel, prorektor prof. P. J´drzejowicz, prorektor prof. W. Gierusz. Pierwszy z lewej organizator dr Roman Zabrocki.

Rektor prof. R. Cwilewicz 
z przedstawicielami Âwiatowego Zwiàzku Pi∏sudczyków.

Europose∏, by∏y marsza∏ek województwa pomorskiego,
Jan Koz∏owski z rektorem prof. R. Cwilewiczem 

podczas konferencji 26 marca.
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Prof. dr. hab. in˝. Witold Gierusz urodzi∏ si´
w 1952 r. w Olsztynie. W 1977 r. ukoƒczy∏
Wydzia∏ Elektryczny Politechniki Gdaƒskiej,
10 lat póêniej doktoryzowa∏ si´, w 1990
roku uzyska∏ dyplom morski oficera elektry-
ka III klasy, a w 2007 r. obroni∏ prac´ habili-
tacyjnà na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Âlàskiej. W 1980 r.
podjà∏ prac´ w Wy˝szej Szkole Morskiej; do
1988 r. w Instytucie Automatyki Okr´towej,
od 1987 r. w Katedrze Automatyki Okr´towej.
Autor i wspó∏autor 44 artyku∏ów, 1 mono-
grafii i 4 skryptów uczelnianych. Odznaczo-
ny Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi (1998),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004).

Jakie najwa˝niejsze zadania stojà przed nowym
prorektorem?

Najwa˝niejsze? Promocja uczelni i wspó∏praca z samo-
rzàdem studenckim.

Trudno byç prorektorem ds. kszta∏cenia w obli-
czu zbli˝ajàcego si´ ni˝u demograficznego?

Nie tylko ni˝ jest ju˝ u progu, ale jeszcze dwie wielkie
uczenie: Uniwersytet Gdaƒski i Politechnika Gdaƒska
„wysysajà” potencjalnych kandydatów na studia. Dla-
tego bardzo wa˝nym zadaniem jest skuteczna promocja
uczelni oraz utrzymanie wysokiego poziomu kszta∏cenia
studentów, potwierdzonego certyfikatami PKA, zgodnie
z wymaganiami Konwencji STCW i systemu jakoÊci ISO
9001/2000.  

Promocja szkó∏ wy˝szych staje si´ coraz trudniej-
sza, bo staje si´ walkà o studentów… 

A finansów nie przybywa. Tote˝ finanse mojego
pionu muszà w sposób przejrzysty (we wspó∏dzia∏aniu
z administracjà uczelni) byç rozdysponowane. Tak, aby
równoczeÊnie kontrolowaç efekty i monitorowaç, które
formy promocji sà najskuteczniejsze. Ograniczamy rek-
lam´ w gazetach, bo zbyt droga i ulotna, a skupiamy
si´ na portalach internetowych oraz akcji bezpoÊred-
niej. Sprawdzamy, w jakich rejonach kraju zaintereso-
wanie naszà ofertà jest najwi´ksze i tam Biuro Karier
wysy∏a studentów jako emisariuszy. M∏odym ∏atwiej
dogadaç si´ z m∏odymi.

Akademia ma równie˝ podpisane umowy ze
szko∏ami?

Na razie z dwoma liceami – jednym w Gdaƒsku i jed-
nym w Rumi. Planujemy poszerzenie wspó∏pracy.
Opracowujemy szerszy, spójny system dzia∏aƒ dotyczà-
cych sta∏ej promocji w szko∏ach ponadgimnazjalnych.
Polega to z grubsza na tym, ˝e uczelnia podpisuje
umow´ z samorzàdem gminy, nasi pracownicy prowa-
dzà niektóre wyk∏ady, a uczniowie otrzymujà na koniec
roku stosowne certyfikaty. Chcemy te˝ wykorzystywaç

statki szkolne, samochód elektryczny oraz
symulatory dydaktyczne, by zach´caç do stu-
diowania w Akademii.

A kszta∏cenie cudzoziemców?
To du˝e wyzwanie. Pierwsze próby usi∏u-

jemy przeprowadziç na Wydziale Mechanicz-
nym i Nawigacyjnym. Mo˝e si´ uda uru-
chomiç grup´ w paêdzierniku. Ale jest to
przedsi´wzi´cie trudne logistycznie, wymaga
bowiem ogromu biurokracji, oraz obcià˝one
sporym ryzykiem. Wdro˝enie jest kosztowne,
a brak gwarancji, czy inwestycja si´ zwróci.
Na razie opracowujemy system sukcesy-
wnego zwi´kszania iloÊci zaj´ç w j´zyku

angielskim tak, aby stworzyç atrakcyjnà ofert´ kszta∏ce-
nia. Porzàdkujemy te˝ angielskà wersj´ naszej strony
www.

Coraz modniejsze (i taƒsze) jest chyba nauczanie
zdalne?

E-learning teoretycznie moglibyÊmy wprowadziç ju˝,
ale w przypadku specyfiki Akademii Morskiej jest to
sprawa wymagajàca szerszych konsultacji. Bowiem
niektóre konwencje wymagajà odbywania niektórych
zaj´ç na miejscu – i tym samym ca∏oÊç pomys∏u upada.
Na razie jest to, ˝e tak powiem, czasowa Êwiadoma
rezygnacja. 

Priorytet numer dwa?
To wspó∏praca z samorzàdem studenckim, zw∏aszcza

w sprawach rekrutacji oraz stypendiów. Pierwszà spra-
wà sfinalizowanà jest zmiana regulaminu dzia∏ania kó∏
naukowych. Do tej pory ko∏a otrzymywa∏y dofinanso-
wanie prawie po równo. Od przysz∏ego roku kalendar-
zowego, czyli od stycznia 2011, wejdzie w ˝ycie nowa
zasada: finansowe wsparcie zale˝ne b´dzie od akty-
wnoÊci ko∏a. Wspólnie z parlamentem studenckim
opracowaliÊmy bardzo transparentny system punkto-
wy. Ka˝de ko∏o b´dzie dok∏adnie wiedzia∏o, w co si´
anga˝owaç, zarówno w sferze dzia∏alnoÊci naukowej
czy te˝ promocyjnej uczelni, np. nie b´dzie punktowa-
ne samo uczestnictwo w konferencji, ale wyg∏oszenie
na niej referatu – ju˝ tak.  

Na z góry przegranej pozycji b´dà ko∏a nie
prowadzàce badaƒ naukowych…

Nie. Mogà w∏àczyç si´ w dzia∏alnoÊç promocyjnà
uczelni, np. w pomoc przy obs∏udze Ba∏tyckiego Festi-
walu Nauki czy przygotowanie dokumentacji fotogra-
ficznej, przydatnej dla materia∏ów reklamowych uczelni. 

Czy nie jest to sposób na selekcj´ naturalnà?
Szans´ dajemy ka˝demu ko∏u, choç te, które do tej

pory wegetowa∏y, rzeczywiÊcie mogà umrzeç Êmiercià
naturalnà. Mimo to nowelizacja zosta∏a przyj´ta z zado-
woleniem. Za dwa, trzy lata mo˝na b´dzie przeanali-
zowaç wyniki i wprowadziç ewentualne modyfikacje.

27 stycznia 2010 roku odby∏y si´ wybory uzupe∏niajàce na stanowisko prorektora ds. kszta∏cenia
AM w Gdyni. Rektor zg∏osi∏ kandydatur´ prof. dr. hab. in˝. Witolda Gierusza.

Promocja i wspó∏praca



4 2 •  A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

7C Z E R W I E C 2 0 1 0

Kszta∏cenie to i publikowanie…
Owszem, wdra˝amy reform´ Dzia∏u Wydawnictw.

Wprowadzana jest tzw. szybka Êcie˝ka drukowania: np.
dwa tygodnie od oddania p∏yty z plikami do gotowego
skryptu. Pod warunkiem wszak˝e, ˝e autor bierze na
siebie odpowiedzialnoÊç za styl, interpunkcj´ i ortogra-
fi´. W przypadku prac recenzowanych, np. doktorskich
czy habilitacyjnych, pozostaje tradycyjny, znacznie
d∏u˝szy proces przygotowania do druku, z udzia∏em
redakcji i korektorki. Aby ujednoliciç teksty publikacji
zbiorowych i u∏atwiç prac´ autorom, planujemy umieÊ-

ciç na stronie internetowej wydawnictwa formatki dla
np. artyku∏ów pisanych w edytorze Word i Latex.

Biblioteka XXI wieku…
to kolejna sprawa, nad którà pracujemy: umo˝liwie-

nie studentom dost´pu do elektronicznych naukowych
baz danych. Dzi´ki inicjatywie pani minister Barbary
Kudryckiej powsta∏a Wirtualna Biblioteka Nauki,
umo˝liwiajàca zarówno pracownikom, jak i studentom
szkó∏ wy˝szych, bezp∏atne korzystanie z baz czasopism.

■

Leszek Morawski urodzi∏ si´ 29.05.1944 r.
w Legionowie k. Warszawy. W 1963 r. roz-
poczà∏ studia na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Warszawskiej. W 1969 r. uzyska∏
dyplom magistra in˝yniera elektronika.
Zatrudniony poczàtkowo na stanowisku
in˝yniera sta˝ysty naukowo-technicznego,
potem specjalisty w Pracowni Elektroniki 
i Automatyki Instytutu Okr´towego Politech-
niki Gdaƒskiej, we wrzeÊniu 1970 r. rozpo-
czà∏ prac´ jako starszy asystent w Instytucie
Elektroenergetyki i Automatyki Politechniki
Gdaƒskiej. Prowadzi∏ zaj´cia tablicowe oraz
laboratoryjne z podstaw automatyki, teorii
sterowania i modelowania, urzàdzeƒ i elementów
automatyki oraz automatyzacji procesów okr´towych.
Zajmowa∏ si´ te˝ projektowaniem cyfrowego rejestra-
tora parametrów hydrometeorologicznych, zainstalo-
wanego na pomiarowym statku hydrograficznym Paƒ-
stwowego Instytutu Hydrometeorologicznego w Gdyni. 

W 1974 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wy˝szego i Tech-
niki przyzna∏o Leszkowi Morawskiemu stypendium, 
w ramach którego na prze∏omie lat 1974/75 odby∏ 
5-miesi´czny sta˝ naukowy na Uniwersytecie Elektro-
technicznym w Leningradzie (obecnie Sankt Peters-
burgu), w Katedrze Okr´towych Nap´dów Elektrycz-
nych. Po powrocie kontynuowa∏ badania i w 1978 r.
obroni∏ z wyró˝nieniem prac´ doktorskà na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Gdaƒskiej, a w lutym 1979 r.
zosta∏ adiunktem. W latach 1979-1983 pe∏ni∏ obowiàz-
ki pe∏nomocnika dziekana Wydzia∏u Elektrycznego Poli-
techniki Gdaƒskiej ds. praktyk studenckich. 

Prac´ w Wy˝szej Szkole Morskiej w Gdyni rozpoczà∏
1.09.1983 r. w Instytucie Automatyki Okr´towej. Pro-
wadzi∏ zaj´cia audytoryjne, tablicowe oraz laboratoryj-
ne z podstaw automatyki, teorii i uk∏adów sterowania,
automatyzacji procesów sterowania statkiem oraz
mikroprocesorowych uk∏adów sterowania. W latach
1986-1991 pe∏ni∏ obowiàzki zast´pcy dyrektora Insty-
tutu Automatyki Okr´towej WSM ds. dydaktycznych. 
W latach 1987-1989 kierowa∏ pracami zespo∏u, który
opracowa∏ i wykona∏ prototyp mikroprocesorowego
okr´towego autopilota adaptacyjnego. Jego zaintere-

sowania naukowe dotyczy∏y te˝ mikrokom-
puterowego systemu ekonomicznej eksplo-
atacji si∏owni okr´towej, w tym uk∏adów
diagnostyki silników nap´du g∏ównego
statku. Bra∏ udzia∏ w opracowaniu i wdro˝e-
niu do produkcji, w Przedsi´biorstwie
Badawczo-Produkcyjnym ENAMOR w Gdyni,
mikroprocesorowego urzàdzenia do bezpoÊ-
redniego pomiaru momentu i mocy na wale
Êruby nap´du g∏ównego statku. Monografia
„Metody syntezy uk∏adów sterowania
ruchem statku” by∏a tematem rozprawy
habilitacyjnej w 1995 r. Od maja 1996
pracowa∏ na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego WSM w Katedrze Automatyki Okr´towej.
By∏ cz∏onkiem Senatu WSM i AM, od 01.09.1999 r.

do 31.08.2005 r. by∏ dziekanem Wydzia∏u Elektrycz-
nego AM. W 2008 roku zosta∏ prorektorem ds. kszta∏-
cenia AM. Autor kilkudziesi´ciu opracowaƒ naukowych 
i technicznych, kilku patentów oraz ponad 100 publi-
kacji i referatów wyg∏oszonych na konferencjach 
w kraju i za granicà.

1 kwietnia 2010 r. zmar∏ dr hab. in˝. Leszek Morawski – prorektor, dziekan, profesor nadzwyczajny
AM, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleƒ studentów Wydzia∏u Elektrycznego
Akademii Morskiej w Gdyni, odznaczony Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem Komisji Edukacji

Narodowej, odznakà Zas∏u˝ony Pracownik Morza.

PO˚EGNANIE

Pogrzeb profesora Leszka Morawskiego odby∏ si´ 6 kwietnia na
cmentarzu w Mikoszewie, z udzia∏em kompanii honorowej AM.
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W spotkaniu uczestniczy∏o ok. 350 goÊci – przedsta-
wicieli wszystkich ministerstw, Êwiata kultury, Polonii,
kr´gów biznesu – w szczególnoÊci wielu greckich arma-
torów. GoÊciem honorowym uroczystoÊci by∏ sekretarz
generalny Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej
Efthimios Mitropoulos z ma∏˝onkà oraz grecka minister
gospodarki i shippingu Louka Katseli. Obecni byli te˝
dziennikarze, w tym stacje TV, liczni przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego i attaché wojskowi. Celem,
jaki przyÊwieca∏ organizatorom, by∏a promocja tradycji
i aktualnego zaanga˝owania Polski w szerokie spectrum
spraw morza. Przedstawione zosta∏y wybrane polskie
firmy, m.in. Gdaƒska Stocznia Remontowa i Polski
Rejestr Statków, których najwy˝si przedstawiciele, z po-
mocà Ambasady, przeprowadzili rozmowy biznesowe 
o istotnym dla nich znaczeniu. W drugiej cz´Êci spotka-
nia odby∏ si´ niezwykle efektowny pokaz çwiczeƒ na
masztach i rejach, wykonany przez studentów szkolo-
nych na statku. Ambasada równie˝ zaprosi∏a na kilku-
dniowy trening na ˝aglowcu 11 kadetów z greckich
szkó∏ morskich. 

Dla wzmocnienia efektów promocyjnych, zorganizo-
wany zosta∏ krótki rejs (w dniach 3-5 maja) do kilku
greckich portów. Uczestniczyli w nim, na zaproszenie
rektora AM i ambasadora RP, sekretarz generalny IMO
E. Mitropoulos, a tak˝e najwi´kszy grecki armator,
dyrektor generalny greckiego Ministerstwa Shippingu,

szef greckiej coast guard oraz 11 greckich kadetów. 
W portach odby∏y si´ spotkania z burmistrzami 
i lokalnymi szko∏ami morskimi. A w rozmowach przewi-
ja∏ si´ postulat w∏àczenia edukacji morskiej, w oparciu
o Akademi´ w Gdyni, w polsko-grecki proces wymiany
studentów, a tak˝e wykorzystania wyjàtkowych walo-
rów edukacyjnych szkolenia na ˝aglowcu „Dar M∏o-
dzie˝y” do zbudowania nowych elementów edukacyj-
nych w przekroju UE.

Ambasada RP pe∏na by∏a uznania dla organizacyj-
nego profesjonalizmu rektora prof. R. Cwilewicza oraz
dziekana kpt. H. Âniegockiego i zaanga˝owania ca∏ej
za∏ogi statku. 

MS

Sekretarz generalny Mi´dzynarodowej Organizacji
Morskiej Efthimios Mitropoulos, otwierajàc 12 maja
br. 87. sesj´ obrad Komitetu Bezpieczeƒstwa Nawi-
gacji, zrelacjonowa∏ wra˝enia z dwudniowego rejsu
na „Darze M∏odzie˝y”. Zwróci∏ uwag´ na wa˝nà
rol´, jakà odgrywajà praktyki na statkach szkolnych,
i pochwali∏ sposób ich realizacji przez Akademi´
Morskà. PodkreÊli∏, ˝e dyscyplina, profesjonalizm,
praca zespo∏owa i pewnoÊç siebie kadetów daje zna-
komicie wykwalifikowanà kadr´.

„Dar M∏odzie˝y” 
ambasadorem RP w Atenach

Na pok∏adzie ˝aglowca „Dar M∏odzie˝y”, odbywajàcym rejs po Morzu Âródziemnym, 
Ambasada RP w Atenach zorganizowa∏a po∏àczone obchody Êwi´ta 3 Maja i Wojska Polskiego.

By∏a to doskona∏a okazja do zaprezentowania Akademii Morskiej w Gdyni, jej wyjàtkowych
mo˝liwoÊci i osiàgni´ç w edukacji kadr marynarzy.

PA¡STWOWE ÂWI¢TA NA POK¸ADZIE FREGATY

Drugi z lewej 
sekretarz generalny IMO 

E. Mitropoulos, 
obok dr in˝. kpt. ˝. w. 

H. Âniegocki, 
minister L. Katseli, 

rektor AM prof. R. Cwilewicz.
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■ Wprowadzenie
Z powodu ciàg∏ego rozwoju technologicznego, a tak˝e

zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i umiej´tnoÊci
obs∏ugi systemów elektryczno-elektronicznych oraz
odnoÊnych urzàdzeƒ i instalacji na statkach, mo˝na za-
obserwowaç znaczàcy wzrost zapotrzebowania na
wysoko kwalifikowanych oficerów elektryków okr´to-
wych. Aktualnie tacy specjaliÊci sà zatrudniani w szcze-
gólnoÊci na statkach wycieczkowych, du˝ych promach 
i na wszystkich typach statków specjalistycznych, jed-
nak˝e, jak dotychczas, nie ma standardów ich kwalifi-
kacji i kompetencji na poziomie mi´dzynarodowym1. 

Nale˝y zauwa˝yç szybki post´p w dziedzinie rozwoju
okr´towych technologii elektrycznych i elektronicznych,
a zw∏aszcza elektrycznych nap´dów g∏ównych i sieci
wysokonapi´ciowych. 

Wymienione wy˝ej rozwiàzania sà powszechnie sto-
sowane przy budowie statków wycieczkowych, to jest
rozwijajàcej si´ bardzo szybko bran˝y okr´towej.

Taki trend mo˝na zilustrowaç danymi opublikowa-
nymi w Cruise Industry News Quarterly2, które mówià 
o zamówieniach na 49 nowych statków pasa˝erskich na
sum´ 25,8 mld dolarów amerykaƒskich w latach
2008–2012. 

Te kontrakty sà nie tylko wyzwaniem technologicz-
nym, ale przede wszystkim nowym impulsem do
rozwoju rynku pracy oficerów elektryków okr´towych.
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e powinni oni byç personelem
wysoko wykwalifikowanym, odpowiednio przygotowa-
nym do podj´cia zadaƒ, obowiàzków i odpowiedzial-
noÊci zgodnie z aktualnymi wyzwaniami technologicz-
nymi.

W tym miejscu nale˝y zacytowaç opini´ wyra˝onà 
w artykule zatytu∏owanym „Czy oficerowie mechanicy
okr´towi sà prawid∏owo wyszkoleni w dziedzinie elek-
trotechniki okr´towej?”, gdzie opisano cz´sto spotykanà
w praktyce sytuacj´: „˚aden ze starszych mechaników
okr´towych nie posiada odpowiedniego wykszta∏cenia
teoretycznego i praktycznego w dziedzinie wytwarzania
napi´cia 6,6 kV, rozdzia∏u energii i usuwania
uszkodzeƒ”1. Aby zapobiec sytuacjom awaryjnym i ich
skutkom oraz kosztom, nowe podejÊcie dotyczàce
potrzeby ustanowienia i wprowadzenia w ˝ycie standar-
dów kwalifikacji oficerów elektryków okr´towych
wydaje si´ oczywiste.

Fakty i statystyki pokazujà, ˝e tacy fachowcy sà
niezb´dni na du˝ych statkach; oko∏o 2200 elektryków
okr´towych zatrudnionych na globalnym rynku ˝eglu-
gowym zdoby∏o swoje kwalifikacje w Polsce. Charakte-
rystyczne, ˝e wi´kszoÊç z nich pracuje na statkach 
o fladze innej ni˝ polska. Jednak˝e w przypadkach wys-
tàpienia awarii, zachodzi pytanie o legalnoÊç odpo-
wiedzialnoÊci elektryków okr´towych, poniewa˝ ich
profesjonalne kwalifikacje sà uznawane wy∏àcznie na
terytorium Polski. Dlatego wi´c istnieje pilna potrzeba
wprowadzenia mi´dzynarodowych standardów kwalifi-
kacji dla oficerów elektryków okr´towych.

■ Rys historyczny
W lutym 1992 r., podczas 23. sesji Podkomitetu STW,

Polska, w porozumieniu z Norwegià, przygotowa∏a pro-
jekt poprawek do Konwencji STCW’78, dotyczàcy stan-
dardów kwalifikacji i szkolenia oficerów elektroautoma-
tyków okr´towych. W czasie prac nad nowelizacjà Kon-
wencji projekt ten uzyska∏ poparcie m.in. USA i ICFTU.

Chocia˝ podj´ta inicjatywa nie znalaz∏a odzwiercie-
dlenia w znowelizowanej Konwencji STCW’95 w postaci
zdefiniowania kompetencji i wymagaƒ dla oficerów
elektroautomatyków okr´towych, to niewàtpliwie pro-
jekt ten wywar∏ istotny wp∏yw na kszta∏t funkcji „Elec-
trical, Electronics and Control Engineering”, przypisanej
w nowym uk∏adzie kompetencji i wymagaƒ oficerom
mechanikom okr´towym, na obu poziomach – opera-
cyjnym i zarzàdzania.

Dalsze prace nad standardami szkolenia oficerów
elektryków okr´towych na Wydziale Elektrycznym AM
rozpocz´∏y si´ w 2008 r. po przekazaniu przez prof.
Ryszarda Wawrucha, uczestniczàcego w posiedzeniach
IMO, informacji o przygotowywanej nowelizacji Kon-
wencji STCW i mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia w niej ofice-
rów elektryków okr´towych. Odpowiedni dokument,
zawierajàcy propozycj´ oficera elektryka okr´towego
dla jednego poziomu – operacyjnego, zosta∏ opracowa-
ny przez mgr. in˝. Jacka Wyszkowskiego (oficera elek-
tryka okr´towego I klasy) przy wspó∏pracy z dziekanem
Wydzia∏u Elektrycznego AM w Gdyni prof. Januszem
Mindykowskim oraz po konsultacjach ze starszym
oficerem elektrykiem na statkach pasa˝erskich firmy
Royal Caribbean dr. in˝. Jerzym Galbasem i w lipcu
2008 roku przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

Oficerowie elektrycy okr´towi 
w znowelizowanej konwencji 

STCW 2010

☛
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We wrzeÊniu 2008 roku ww. dokument zosta∏ przed-
stawiony przez Polsk´ na spotkaniu Komisji Transportu
Unii Europejskiej w Lizbonie. Podobne dokumenty dot.
oficerów elektryków okr´towych zaproponowa∏a Fran-
cja (poziom operacyjny) oraz Wielka Brytania (dwa
poziomy – operacyjny i zarzàdzania). 

Trzy wy˝ej wymienione kraje, przy wspó∏udziale
Bu∏garii, przygotowa∏y wspólny dokument zawierajàcy
dwa poziomy oficerów elektryków okr´towych, który
niestety nie uzyska∏ wymaganego stuprocentowego
poparcia w Unii Europejskiej i dlatego zosta∏ skierowany
przez te kraje bezpoÊrednio do Mi´dzynarodowej Orga-
nizacji Morskiej (IMO) w Londynie.

Na spotkaniach 40. Sesji STW w IMO w Londynie 
w lutym 2009 r. dokonano nast´pnej konsolidacji
omawianego dokumentu z podobnym dokumentem
Islamskiej Republiki Iranu, tworzàc ostatecznà wersj´
przepisów dla oficerów elektryków okr´towych (z ang.
Electro-Technical Officers – ETO) oraz starszych oficerów
elektryków okr´towych (Senior Electro-Technical Offi-
cers – SETO). 

Paƒstwa i organizacje, którym szczególnie zale˝a∏o na
wprowadzeniu ww. przepisów do Konwencji, zawiàza∏y
tzw. „ETO Forum”, w sk∏ad którego wesz∏y nast´pujàce
osoby: 

■ Bu∏garia – Spaska GEORGIEVA,
■ Francja – Marc FOULIARD, Isabelle MERLE, 
■ IFSMA – Christer LINDVALL,

■ Islamska Republika Iranu – Ali Reza NAVAB,
Mohammad Ali SHAHBA,

■ ITF – Mikael HUSS, John BAINBRIDGE,
■ Malezja – Adthisaya GANESEN,
■ Polska – Janusz MINDYKOWSKI, Jacek

WYSZKOWSKI,
■ Szwecja – Goran TIBBLIN
■ Ukraina – Vadym ZAKHARCHENKO, Yuriy M.

MYKHAYLENKO,
■ Wielka Brytania – Cleveland POWELL, Roger

TOWNER,
■ USA – Barry VAN VECHTEN.
Wiele krajów nie popiera∏o wprowadzenia nowych

regulacji, obawiajàc si´, ˝e mo˝e to spowodowaç obo-
wiàzek zatrudniania oficerów elektryków okr´towych na
ka˝dym statku. Niemcy natomiast zaproponowa∏y, aby
w miejsce dwóch poziomów oficerskich wprowadziç
jeden poziom oficera elektryka okr´towego i dodatkowo
na poziomie wsparcia – elektromontera okr´towego.

Znaczàcego poparcia „ETO Forum” udzieli∏a Chiƒska
Republika Ludowa, która przygotowa∏a dwa bardzo
wa˝ne dokumenty dotyczàce oficerów elektryków okr´-
towych w znowelizowanej Konwencji.

Wi´cej informacji odnoÊnie proponowanych standar-
dów kompetencji dla ETO i SETO mo˝na znaleêç w ma-
teria∏ach konferencyjnych TransNav Gdynia 20093 oraz
Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni 
z 2009 r.4
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Cz∏onkowie „ETO Forum” podczas 41. Sesji STW w siedzibie IMO w Londynie, 15.01.2010 r. Od lewej do prawej stojà: Allan Graveson
(Nautilus U.K. – The Union for Maritime Professionals – Wielka Brytania), Cleveland Powell (Wielka Brytania), Janusz Mindykowski (Polska),

Ali R. Navab S. (Republika Islamska Iranu), Marc Fouliard (Francja), Mikael Huss (Merchant Marine Officers' Association – Szwecja), 
M. Adthisaya Ganesen (Malezja), Vadym Zakharchenko (Ukraina), Jacek Wyszkowski (Polska).
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■ Decyzje 41. Sesji Podkomitetu STW IMO
Na ostatniej 41. Sesji Podkomitetu ds. Szkolenia

Zawodowego i Obowiàzków Wachtowych, w dniu
13.01.2010 r. na posiedzeniu plenarnym, odby∏a si´
dyskusja nad dokumentem STW 41/7/4 w cz´Êci dot.
oficerów elektryków okr´towych, starszych oficerów
elektryków okr´towych oraz elektromonterów okr´to-
wych. G∏os zabra∏o ok. 40 przedstawicieli ró˝nych
paƒstw i organizacji. Niewielka wi´kszoÊç by∏a za przy-
j´ciem propozycji w∏àczenia do konwencji STCW
przepisów dla ETO (poziom operacyjny) i elektromon-
tera (poziom pomocniczy), a reszta, w tym Polska, za
trzema poziomami, ∏àcznie z Senior ETO (poziom
zarzàdzania).  Nale˝y podkreÊliç, ˝e tylko dwa paƒstwa
– Japonia i W∏ochy – by∏y przeciwne wprowadzaniu do
Konwencji przepisów dot. oficerów elektryków okr´to-
wych, wszyscy pozostali zabierajàcy g∏os byli za. 

Podj´to decyzj´ o w∏àczeniu do Konwencji STCW
regulacji dla dwóch poziomów – oficera elektryka okr´-
towego (ETO) i elektromontera okr´towego. Zapropo-
nowano, aby przepisy dot. certyfikatów kompetencji
dla oficerów elektryków (ETO) umieÊciç w Rozdziale III
„Dzia∏ Maszynowy” Konwencji STCW, jako nowà Regu-
lacj´ III/6 i nowe Sekcje A-III/6 i B-III/6 Kodeksu STCW.

W dniach 13–14 stycznia dokonano przeglàdu i ko-
rzystnych zmian w przepisach dot. stanowiska elektro-
montera okr´towego (zaproponowanych wczeÊniej
przez Niemcy) oraz w oparciu o dokument STW 41/7/17
(Japonia, Turcja i IMarEST) ustalono zmiany w tabelach
kompetencyjnych A-III/1 i A-III/2 dla oficerów mechani-
ków okr´towych. Jednym z efektów tych zmian by∏o
znaczne rozszerzenie wymagaƒ dla oficerów mechani-
ków okr´towych (na poziomie operacyjnym i zarzàdza-
nia) okreÊlonych w funkcji „Electrical, Electronic and
Control Engineering”.

Podsumowujàc, w wyniku staraƒ delegacji polskiej 
i przedstawicieli innych krajów oraz organizacji skupio-
nych w „ETO Forum”, w koƒcowym dokumencie zno-
welizowanej Konwencji STCW znalaz∏y si´ odpowiednie
przepisy i wymagania kompetencyjne dot. certyfikacji
oficerów elektryków okr´towych na jednym poziomie –
operacyjnym. 

W czerwcu 2010 r. w Manili na Filipinach odb´dzie
si´ Konferencja Dyplomatyczna, zatwierdzajàca ostate-
czny tekst Konwencji STCW. Autorzy niniejszego arty-
ku∏u wyra˝ajà g∏´bokie przekonanie, i˝ po niemal 20
latach staraƒ zostanie osiàgni´te historyczne porozumie-
nie i oficerowie elektrycy okr´towi znajdà swoje zas∏u-
˝one miejsce w Konwencji STCW. 

LITERATURA
1 „Are engineers getting the electrical training they need?”
Marine Engineering Review, March 2006.

2 Order book: New Ships and Counting, Cruise Industry
News Quarterly: Fall 2008.

3 J. Wyszkowski, J. Mindykowski, R. Wawruch, „Novelties 
in the development of the qualification standards for
Electro-Technical Officers under STCW Convention require-
ments”, 8th International Navigational Symposium on
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 
TransNav Gdynia, 2009.

4 J. Wyszkowski, J. Mindykowski, R. Wawruch, „Dzia∏ania
zmierzajàce do zmiany konwencji STCW i jej kodeksów 
A i B w celu ustanowienia mi´dzynarodowych wymagaƒ
kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okr´towych”,
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mgr in˝. Jacek Wyszkowski
Katedra Automatyki Okr´towej

prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski
kierownik Katedry Elektroenergetyki Okr´towej,

dziekan Wydzia∏u Elektrycznego

Cz∏onkowie delegacji polskiej na sali obrad 41. Sesji STW w dniu 15.01.2010 r. Od lewej siedzà:
Janusz Mindykowski (Akademia Morska w Gdyni, Wydzia∏ Elektryczny – ekspert), Tadeusz Wojtasik (Ministerstwo Infrastruktury, 

g∏ówny specjalista w Departamencie Bezpieczeƒstwa ˚eglugi – cz∏onek delegacji, Jacek Wyszkowski (Akademia Morska w Gdyni, Wydzia∏
Elektryczny – ekspert), Agnieszka Piotrowska (Ministerstwo Infrastruktury, starszy specjalista w Departamencie Bezpieczeƒstwa ˚eglugi –

cz∏onek delegacji), Janusz Uriasz (Akademia Morska w Szczecinie, dyrektor Instytutu Nawigacji – ekspert), Ryszard Wawruch (Urzàd Morski 
w Gdyni, g∏ówny specjalista w Inspektoracie Bezpieczeƒstwa ˚eglugi – przewodniczàcy delegacji), Andrzej Kossowski (sta∏y przedstawiciel

RP przy IMO – zast´pca przewodniczàcego delegacji).
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Od Szko∏y do Akademii

Tczewska szko∏a by∏a typu licealnego, podlegajàca
poczàtkowo Departamentowi dla Spraw Wojskowych, 
a od 1922 – Ministerstwu Przemys∏u i Handlu. Przyj-
mowano po ma∏ej maturze; nauka trwa∏a 3,5 roku.
Poniewa˝ przysz∏oÊç marynarki handlowej by∏a nie-
pewna, na wszelki wypadek rozszerzono program
nauczania przedmiotów Êcis∏ych i filologicznych, aby po
drugim roku nauki mo˝na by∏o przystàpiç do egzami-
nów maturalnych: jeÊli floty nie b´dzie, maturzyÊci ze
Szko∏y Morskiej b´dà mogli ubiegaç si´ o przyj´cie na
któràÊ z wy˝szych uczelni. Pierwszym dyrektorem by∏
in˝. Antoni Garnuszewski, inspektorem SM i kierow-
nikiem Wydzia∏u Nawigacyjnego – kpt. ˝. w. Gustaw
Kaƒski, Wydzia∏u Mechanicznego – in˝. Kazimierz
Bielski, wyk∏adowcami: Antoni Ledóchowski, Tadeusz
Kokiƒski, dr Florian H∏asko, Józef Klejnot-Turski, Jan
Roiƒski. Nauka by∏a bezp∏atna, utrzymanie w internacie
nie mog∏o przekroczyç 100 z∏ miesi´cznie, a zgodnie ze
statutem szko∏a mog∏a zwolniç od tych op∏at 10%
uczniów. Pod nadzorem dyrektora SM powsta∏a w 1924 r.
Bratnia Pomoc Uczniów Szko∏y Morskiej, do której
nale˝eli obowiàzkowo wszyscy uczniowie, a êród∏em
dochodów by∏y organizowane przez nich odczyty,
zabawy, imprezy. W pierwszym roku przyj´to 82 s∏ucha-

czy: 49 na Wydzia∏ Nawigacyjny i 33 na Mechaniczny.
Po egzaminach wst´pnych Êwie˝o przyj´ci uczniowie
poszli prosto na wojn´ polsko-bolszewickà. Po zakoƒ-
czeniu dzia∏aƒ wojennych grupami zje˝d˝ali do Tczewa.
UroczystoÊci otwarcia odby∏y si´ 8 grudnia 1920 r. –
by∏o to Êwi´to maryjne i najbli˝szy dzieƒ wolny od
zaj´ç. 4.09.1921 SM otrzyma∏a trójmasztowà fregat´
„Lwów”, którà dowodzi∏ kpt. ˝. w. Tadeusz Zió∏kowski.
W 1926 roku powsta∏o armatorskie przedsi´biorstwo
„˚egluga Polska”, w styczniu 1927 r. wesz∏y do portu
gdyƒskiego zakupione pierwsze statki handlowe. Wybu-
dowane zosta∏y we Francji w latach 1925-1926 i dlatego
nazwane „Francuzami”: s/s „Katowice”, „Kraków”,
„Poznaƒ”, „Toruƒ”, „Wilno”. W czerwcu 1930 Szko∏a
Morska zosta∏a przeniesiona do nowych gmachów przy
ul. Morskiej w Gdyni i nazwana Paƒstwowà Szko∏à
Morskà. Otrzyma∏a nowy statek szkoleniowy s/v „Dar
Pomorza”. W 1938 r. utworzono trzeci wydzia∏: Trans-
port i Administracja Morska (kszta∏càcy intendentów dla
statków pasa˝ersko-towarowych). 

W czasie wojny PSM by∏a jedynà polskà uczelnià,
która kontynuowa∏a nauczanie na emigracji, zorgani-
zowane przez Ministerstwo Przemys∏u i Handlu pol-
skiego rzàdu na wychodêstwie. Nosi∏a nieoficjalnà

Pierwsza w dziejach Polski Szko∏a Morska powsta∏a w Tczewie w czerwcu 1920 roku z inicjatywy
szefa Departamentu Spraw Morskich kontradm. Kazimierza Por´bskiego. Zosta∏a utworzona
nieca∏e 4 miesiàce po obj´ciu Pomorza przez polskie wojsko i zaÊlubinach z morzem w Pucku 

10 lutego. Nie mieliÊmy wówczas jeszcze ani portu, ani tym bardziej floty, ale grupa wizjonerów
uzna∏a, ˝e skoro paƒstwu potrzebna jest gospodarka morska, konieczne jest kszta∏cenie kadry.
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nazw´: Paƒstwowa Szko∏a Morska w Gdyni, studenci
redagowali i wydawali pisemko „Znów Razem”, a na
zakoƒczenie roku szkolnego maszerowali przed sztan-
darem szko∏y. Ju˝ w grudniu 1939 roku rozpocz´to kursy
kwalifikacyjne dla oficerów, uczniów PSM i marynarzy
najpierw w Southampton, nast´pnie w Londynie.
¸àcznie wykszta∏cono blisko 297 oficerów PMH. Wyk∏a-
dowcami byli m.in. Antoni Zieliƒski, Czes∏aw Macie-
jewski, Micha∏ Leszczyƒski, Czes∏aw Antkowiak. 
W 1942 r. przedrukowano dla uczniów podr´czniki
wydawane przez PSM w Gdyni. W Landywood-Lilford
zorganizowano pod kierownictwem K. Borchardta Gim-
nazjum i Liceum Morskie.

Nowy etap zaczà∏ si´ po zakoƒczeniu wojny. Jesienià
1944 roku w Lublinie utworzone zosta∏y grupy opera-
cyjne, które post´powa∏y za wojskiem, by jak najszyb-
ciej dotrzeç na Wybrze˝e. W lutym 1945 r. powsta∏ 
w Warszawie Departament Morski, a sprawy morskie
rozstrzygane by∏y w Bydgoszczy. 1.04.1945 r. wróci∏ do
Gdyni kpt. Konstanty Maciejewicz, wkrótce za nim
pierwsi wyk∏adowcy. W dniach 8–14.10. odby∏y si´
egzaminy wst´pne; z ponad 1000 kandydatów przyj´to
67 na Wydzia∏ Nawigacyjny i 68 na Mechaniczny, 
a PSM rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w oparciu o statut i pro-
gramy obowiàzujàce do 1939 roku. Kszta∏ci∏a oficerów
dla PMH na 2 Wydzia∏ach: Nawigacyjnym i Mecha-
nicznym. Przyjmowano kandydatów po ma∏ej maturze;
nauka trwa∏a 3 lata. Nauka i internat by∏y bezp∏atne. 
W 1947 r. przeniesiono do Szczecina Wydzia∏ Nawiga-
cyjny, pozostawiajàc w Gdyni Wydzia∏ Mechaniczny. W
1949 r. trzyletni cykl nauczania zastàpiono dwuletnim,
wst´pne szkolenie odbywa∏o si´ w Szkole Jungów Paƒst-
wowego Centrum Wychowania Morskiego. W 1951 r.
Szko∏a Jungów zosta∏a zlikwidowana, w miejsce PSM
utworzono 5-letnie Technikum Morskie Mechaniczne.
Nabór prowadzono wÊród kandydatów po siódmej
klasie szko∏y podstawowej. W 1953 r. zlikwidowano
Technikum Morskie w Szczecinie, a Wydzia∏ Nawiga-
cyjny wróci∏ do Gdyni. 1.06.1954 r. przywrócona
zosta∏a tradycyjna nazwa: Szko∏a Morska. W 1958 roku
zacz´to ponownie przyjmowaç kandydatów po szkole
Êredniej (nie podstawowej), cykl kszta∏cenia trwa∏ 3,5
roku. W 1960 r. wprowadzono nowy kierunek – radio-
elektronik´ okr´towà (Wydzia∏ Radiowy). W 1962
nauk´ skrócono o pó∏ roku – do 3 lat. 1.01.1968 r.
po∏àczono PSM w Gdyni z Paƒstwowà Szko∏à Rybo∏ów-
stwa Morskiego. PSM obj´∏a budynki PSRM przy
Skwerze KoÊciuszki, supertrawler „Jan Turlejski” i nie-
dokoƒczony gmach internatu przy ul. S´dzickiego. 
W sierpniu 1968 r. PSM zosta∏a przekszta∏cona 
w czterowydzia∏owà Wy˝szà Szko∏´ Morskà. W 1978 r.
otwarta zosta∏a Sala Tradycji WSM. 

15.05.1981 r. odby∏y si´ pierwsze demokratyczne
wybory rektora. Kandydowa∏y 4 osoby. Doc. Miko∏aj
Kostecki otrzyma∏ 69 g∏osów, doc. Piotr J´drzejowicz 
i doc. Jan S∏oniewski – po 14, kpt. ˝. w. W∏adys∏aw
Rymarz – 9. Dwa dni po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, 13.12.1981, kierownik Urz´du Gospodarki Mor-
skiej odwo∏a∏ rektora („za nieprzeciwdzia∏anie próbom
zorganizowania strajku okupacyjnego na uczelni”), 
a w jego miejsce mianowa∏ W. Rymarza. 20.12.1981
aresztowani zostali pracownicy WSM, m.in. Jerzy Kowal-
czyk, Ewa Kubasiewicz (skazani na 9 i 10 lat wi´zienia).

25.01.1982 r. zaj´cia w WSM zosta∏y przywrócone. 
W sierpniu 1982 r. odby∏o si´ uroczyste wodowanie

nowego statku szkolnego s/v „Dar M∏odzie˝y”. We
wrzeÊniu 1990 nad jeziorem Slim w pobli˝u I∏awy
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç nowoczesny oÊrodek szkoleniowo-
badawczy WSM i Politechniki Gdaƒskiej. W grudniu
Senat WSM w Gdyni przywróci∏ Âwi´to Szko∏y Morskiej
8 Grudnia, celebrowane do II wojny Êwiatowej w Polsce,
w czasie wojny w Anglii i do 1950 w reaktywowanej
PSM w Gdyni. Podczas obchodów powo∏ano Stowarzy-
szenie Absolwentów Szkó∏ Morskich. W 1993 powsta∏
Fundusz Floty Ojczystej, którego g∏ównym celem jest
wydawanie „Ksiàg Floty Ojczystej”. W 1998 roku Wy-
dzia∏y Nawigacyjny i Mechaniczny WSM w Gdyni otrzy-
ma∏y certyfikaty jakoÊci ISO 9001:2000 (wed∏ug
nowych norm PN-EN ISO 9001-2009), nadane przez
Polski Rejestr Statków oraz Polskie Centrum Badaƒ 
i Certyfikacji.

Decyzjà Centralnej Komisji do Spraw Tytu∏u Nauko-
wego i Stopni Naukowych Wydzia∏y: Przedsi´biorczoÊci
i Towaroznawstwa, Elektryczny oraz Mechaniczny posia-
dajà uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora. 

W 2000 roku WSM przystàpi∏a do Mi´dzynarodo-
wego  Stowarzyszenia Wy˝szych Uczelni Morskich. 
W tym samym roku podniesiono bander´ na statku
badawczo-szkoleniowym „Horyzont II”. 

Na wniosek Senatu WSM, Sejm RP ustawà z dnia 
1 grudnia 2001 (Dz. U. nr 154/2001 p.1785) nada∏
uczelni nazw´: Akademia Morska w Gdyni. 9 stycznia
2004 Sejm RP nada∏ szczeciƒskiej WSM nazw´:
Akademia Morska w Szczecinie. 

W ciàgu jednego roku akademickiego w Akademii
kszta∏ci si´ ponad 6.500 studentów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych na 4 wydzia∏ach: Nawigacyjnym, Mecha-
nicznym, Elektrycznym oraz Przedsi´biorczoÊci i Towa-
roznawstwa.

Dyrektorzy, komendanci, rektorzy: Antoni
Garnuszewski 1920-1929, Adam Mohuczy 1930-1936,
Stanis∏aw Kosko 1937-1939, Konstanty Maciejewicz
1945-1947, Antoni Garnuszewski 1947-1949, Józef
Bogdaƒski (prezes Kominiarskiej Spó∏dzielni Pracy 
w Gdaƒsku) 1949, Mieczys∏aw Jurewicz 1949-1967,
Kazimierz Jurkiewicz 1967-1969, Bohdan Kowalczyk
1969-1972, Daniel Duda 1972-1981, Miko∏aj Kostecki
15.05.1981-15.12.1981, W∏adys∏aw Rymarz 15.12.1981-
1982, Piotr J´drzejowicz 1982-1989, Józef Lisowski
1989-1996, Piotr Przyby∏owski 1996-2002, Józef
Lisowski 2002-2008, Romuald Cwilewicz od 2008 roku.

Paƒstwowa Szko∏a
Morska w Gdyni,
lata 30.
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10 lat statku szkolnego
„Horyzont II” 

(2000-2010)

„Horyzont II” to ósmy szkolny statek w dziejach AM.
Uczniom bowiem, oprócz doskona∏ej kadry nauczy-
cielskiej i sal wyk∏adowych, dla nauki marynarskiego
zawodu potrzebne by∏y praktyczne spotkania z morzem
jako ˝ywio∏em, i ze statkiem jako miejscem pracy
przysz∏ego oficera i kapitana. 

Zacz´∏a wi´c rodziç si´ flota tych statków. Poczàtki nie
by∏y ∏atwe, bo trudna by∏a decyzja, na jakà jednostk´
si´ zdecydowaç, a i fundusze by∏y ograniczone. Zadecy-
dowano wi´c, ˝e statkami do nauki zawodu b´dà
˝aglowce. Tak wi´c od 1920 r. w Tczewie, od 1930 r.
przy nabrze˝ach w Gdyni zacz´∏y cumowaç najpierw
„Lwów”, a po nim „Dar Pomorza”.

Po II wojnie Êwiatowej temat ten powróci∏ wraz ze
Szko∏à Morskà oraz powrotem „Daru Pomorza” z wojen-
nego postoju w Szwecji. Ale czasy si´ ju˝ zmieni∏y, a
wraz z nimi technika okr´towa. Nale˝a∏o wi´c pomyÊleç
o kszta∏ceniu kolejnych roczników wilków morskich nie
tylko na ˝aglowcu, ale te˝ na statku o nap´dzie moto-

rowym. Pierwszym by∏ zbudowany w 1950 roku dla
„Dalmoru” rybacki supertrawler s/t „Raba”, który 2 V
1954 r. zosta∏ przekazany powsta∏ej – wcielonej póêniej
do Paƒstwowej Szko∏y Morskiej – Szkole Rybo∏ówstwa
Morskiego w Gdyni jako s/t „Jan Turlejski”. Ze statkiem
tym nierozerwalnie ∏àczy si´ postaç wspania∏ego kapi-
tana i wychowawcy oficerów floty ∏owczej  i handlowej
(po 1968 r.) kpt. ˝. w. r. m. Wiktora Gorzàdka, który
dowodzi∏ nim 25 lat.

Flota rybacka nadal by∏a g∏ównym dostawcà kolej-
nych – przerabianych na szkolne – statków, tym razem
dla potrzeb Paƒstwowej, a póêniej Wy˝szej Szko∏y
Morskiej. W taki sposób powsta∏y zbudowane w 1953
roku z serii tzw. „ptaszków” dwa kolejne statki: m/s
„Horyzont”, eks-„Puchacz”, i m/s „Zenit”, eks-„Puszczyk”.
Zamontowano na nich nowoczesnà, jak na owe czasy,
aparatur´ pomiarowo-nawigacyjnà, a i mechanicy mieli
ju˝ do nauki silniki z prawdziwego zdarzenia. Do grona
tych niewielkich stateczków doszed∏ wielki, nowoczesny

„Horyzont II”, spe∏niajàcy wymogi wszystkich przepisów i konwencji morskich, nie tylko s∏u˝y
do szkolenia, ale jest równie˝ unikatowym statkiem badawczym i eksploatacyjnym. Jego za∏oga

sta∏a to ludzie doÊwiadczeni i doskonale obyci z morzem w ka˝dych warunkach. W dniu 
10 urodzin statku – 29 kwietnia 2010 w imieniu Senatu i w∏adz uczelni rektor prof. dr hab. in˝.

Romuald Cwilewicz ˝yczy∏ kapitanowi, oficerom, za∏odze i studentom, aby statek ten by∏ dla
nich nie tylko miejscem pracy i nauki, ale równie˝ wygodnym domem na czas podró˝y, i aby

szcz´Êliwie wracali na jego pok∏adzie do swojego portu macierzystego, jakim jest Gdynia.
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statek eksploatacyjny m/s „Antoni Garnuszewski” z PLO,
przekazany 1 VII 1974 r. do eksploatacji, na którym
studenci WSM odbywali w pe∏ni zawodowe morskie
praktyki, po∏àczone z naukà teoretycznà, w specjalnie
do tego celu zbudowanych salach wyk∏adowych. Pierw-
szym kapitanem statku by∏ kpt. ˝. w. mgr Józef Gurbisz.

Mija∏y lata. Statki si´ starza∏y, a technika okr´towa
posz∏a daleko do przodu. W 1982 r. „Dar M∏odzie˝y”
zastàpi∏ „Dar Pomorza”. Potem przysz∏a kolej na moto-
rowce. W 1985 r. wycofany zosta∏ „Jan Turlejski”. Ze
wzgl´du na olbrzymie koszty eksploatacyjne sprzedany
zosta∏ w 1989 r. równie˝ m/s „Antoni Garnuszewski”. 
Po nim przyszed∏ czas, w 1999 r., na likwidacj´ przesta-
rza∏ych jednostek „Horyzont” i „Zenit” Pozosta∏ tylko
s/v„ Dar M∏odzie˝y”, ale to by∏o stanowczo za ma∏o, aby
nauczaç wspó∏czesnego rzemios∏a marynarskiego. Po

poszukiwaniach zakupiono w Stoczni Gdaƒskiej kad∏ub
innej jednostki, której budowa nie zosta∏a wczeÊniej
ukoƒczona. Po przebudowie i wyposa˝eniu w najnowo-
czeÊniejsze urzàdzenia, jakie winny znajdowaç si´ na
ka˝dym wspó∏czesnym statku, 29 kwietnia 2000 roku
wszed∏ do eksploatacji. Otrzyma∏ nazw´ „Horyzont II”.
Matkà chrzestnà zosta∏a Hanna Gronkiewicz-Walz.   

Pracowite dziesi´ciolecie tego statku ponad 2 tys.
przeszkolonych studentów i uczniów oraz 86 podró˝y
(do koƒca kwietnia br.), w tym w zimne strefy Spitsber-
genu, bowiem statek ten, majàcy najwy˝szà klas´ lodo-
wà, doskonale nadaje si´ do przewozu zarówno ekip,
jak i materia∏ów, oraz ca∏ego zaopatrzenia na stacj´
polarnà Polskiej Akademii Nauk.

Micha∏ Dàbrowski 

■ Kpt. ˝. w. mgr in˝. Julian Witkowski (1934) –
absolwent Wydzia∏u Nawigacyjnego PSM w Szczecinie
w 1953; p∏ywa∏ w P˚M, od 1954 by∏ bosmanem w Kapi-
tanacie Portu Gdynia, od 1957 w PLO. W 1962 ukoƒczy∏
Wydzia∏ ¸àcznoÊci Politechniki Gdaƒskiej; by∏ asysten-
tem, wyk∏adowcà na Wydziale Nawigacyjnym PSM 
i WSM w Gdyni i asystentem na statku szkolnym 
„Horyzont”, od 1973 do 1999 – kapitanem. Kierownik
nadzoru armatorskiego na budowanym dla WSM
„Horyzoncie II” i jego pierwszy kapitan (w 2000).
■ Kpt. ˝. w. mgr ekonomii Roman Zygmunt
Matulewski (1940) – absolwent Wydzia∏u Nawigacyj-
nego PSM w Gdyni w 1961 i Wy˝szej Szko∏y Ekono-
micznej w Sopocie. Od 1961 pracowa∏ w PLO (asystent

pok∏adowy, III, II oficer), nast´pnie by∏ oficerem ds.
praktyk studentów Wy˝szej Szko∏y Morskiej na statku
m/s„Antoni Garnuszewski” (w 1982), III, II, I oficerem
na „Zenicie”, st. oficerem na „Horyzoncie”, a od 17.07.
2000 r. do 31.07.2009 r. kapitanem na „Horyzoncie II”.
Uczestniczy∏ wówczas w podró˝ach na Spitsbergen, na
Antarktyd´ i na Morze Ba∏tyckie oraz Pó∏nocne. 
■ Kpt.˝.w.  mgr in˝. Tadeusz Pastusiak (1955), abs.
WN WSM Gdynia 1979, st. wyk∏adowca WN WSM/AM
– 20 VII-30 IX 2009
■ Kpt.˝.w. Marian Grzech (1939) (abs. PSRM WN-P
1961)– 28 IX 2009

dr Witold Parteka
Pracownia Historii AM w Gdyni

Kapitanowie „Horyzontu II”

„Horyzont II”, wyposa˝ony w najnowoczeÊniejszy sprz´t, posiada 57 miejsc dla za∏ogi, studentów i naukowców 
w wygodnych, jedno- i dwuosobowych kabinach. Dostosowany jest te˝ do przewozu ∏adunków (w tym dwóch 
20-stopowych kontenerów) oraz prowadzenia badaƒ morza, które realizowane sà mi´dzy innymi podczas regularnych
podró˝y statku na Spitsbergen. Budowa finansowana by∏a ze Êrodków Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej,
Komitetu Badaƒ Naukowych i Êrodków w∏asnych, pochodzàcych od sponsorów i uzyskanych ze sprzeda˝y cegie∏ek. 

„Horyzont II” pe∏ni funkcj´: badawczà (bazà sà dwa kontenery laboratoryjne wyposa˝one zgodnie z potrzebami
u˝ytkowników – zleceniodawców), dydaktycznà – dla wszystkich rodzajów praktyk morskich dla studentów i uczniów
szkó∏ morskich (statek posiada mostek nawigacyjny oraz zespó∏ nap´dowy najnowszej generacji, pozwalajàcy na
prowadzenie praktyk przez nawigatorów, mechaników i elektryków / automatyków; kabina nawigacyjna wyposa˝ona
jest w cztery niezale˝ne stanowiska studenckie z repetytorami urzàdzeƒ nawigacyjnych mostka), transportowà - mo˝li-
woÊç przewo˝enia dwóch kontenerów 20-stopowych (równie˝ ch∏odzonych) pozwala na realizowanie us∏ug w zakresie
transportu mi´dzynarodowego na rzecz ewentualnych zleceniodawców, turystycznà (wy∏àcznie w ramach wolnych
miejsc na statku) – posiada bowiem kabiny jedno- i pi´cioosobowe z w∏asnymi w´z∏ami sanitarnymi.

4 2 •  A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

15C Z E R W I E C 2 0 1 0



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I  •  4 2

16C Z E R W I E C 2 0 1 0

Urodzi∏ si´ 4.09.1901roku we wsi Repki, pow. Soko∏ów
Podlaski, w licznej biednej ch∏opskiej rodzinie. Ojciec by∏
rolnikiem na 14 morgach gruntu. Wincenty Bartosiak najpierw
wys∏any zosta∏ do gimnazjum rosyjskiego w Siedlcach, od 1915
do 1918 roku by∏ uczniem gimnazjum polskiego, a w latach
1919–1920 – Gimnazjum im. W∏adys∏awa IV w Warszawie. 
W 1920 r. zda∏ egzamin do Szko∏y Morskiej w Tczewie, 
po dwóch latach przeniós∏ si´ do Wy˝szej Szko∏y Handlowej 
w Warszawie. Po uzyskaniu absolutorium w 1926 r. przyjecha∏
do Gdyni i zosta∏ zatrudniony w PP „˚egluga Polska”. Armator
ten mia∏ wówczas 5 statków, obs∏ugujàce je biuro sk∏ada∏o si´
z pi´ciu osób, najni˝szym rangà by∏ w∏aÊnie Bartosiak. Ale 
w 1936 r. zosta∏ udzia∏owcem i dyrektorem firmy maklerskiej
Rummel & Burton. Niezale˝nie od tego, w 1936 r., wspólnie 
z Kazimierzem Ortwinem za∏o˝y∏ spó∏k´: Centrala Handlowa
Morskich Ryb „Hamoryb”. W 1938 r. powsta∏a Ba∏tycka
Spó∏ka Okr´towa. Przedmiotem dzia∏alnoÊci by∏o kupno
statków, eksploatacja statków handlowych w∏asnych i obcych,
armatorstwo, maklerstwo oraz prowadzenie wszelkich
interesów zwiàzanych z ˝eglugà morskà i rzecznà. Za∏o˝y-
cielami by∏o pi´ciu wychowanków pierwszych roczników
Szko∏y Morskiej: W. Bartosiak, W. Milewski, C. Antkowiak, 
Z. Cedro i W. Fedorowicz oraz gdyƒscy pracownicy ˝eglugowi
– Olszowski, W∏adys∏aw hr. Potocki, Lipczyƒski. Nabyli u˝ywa-
ne statki o pojemnoÊci ok. 3.000 ton ka˝dy i rozpocz´li
˝eglug´ po Morzu Ba∏tyckim i Pó∏nocnym. W sierpniu 1939 r.
spó∏ka posiada∏a trzy statki „jeziora”: „Narocz”, „Wigry” 
i „Kromaƒ” (ten ostatni kupi∏a ciotka Potockiego, Ró˝a
Tyszkiewiczowa, która sprzeda∏a plac na Frascati w Warszawie
rzàdowi brytyjskiemu pod projektowany gmach ambasady,
uzyskujàc powa˝nà sum´ w dewizach; statek powierzy∏a 
w administracj´ BSO). Przed wybuchem wojny W. Bartosiak
wszed∏ w jeszcze jedno przedsi´wzi´cie: spó∏k´ akcyjnà
„¸awica” – Towarzystwo Po∏owów Dalekomorskich. Zmobili-
zowany w czerwcu 1939 r., mianowany zosta∏ sekretarzem
generalnym Komitetu Transportowego, z zadaniem zarzàdza-
nia transportami z zagranicy do Polski w czasie wojny
(zast´pcy: W∏adys∏aw Gieysztor i Mieczys∏aw Fularski).
19.09.1939 r. Bartosiak opuÊci∏ kraj i poprzez Rumuni´ i W∏o-

chy (Francuzi odmówili wizy) dotar∏ do Wielkiej Brytanii. 
Od Paw∏a Stockhamera, w∏aÊciciela Przedsi´biorstwa Po∏owów
Dalekomorskich „Pomorze”, odkupi∏, zarekwirowane przez
Admiralicj´ Brytyjskà, 4 trawlery i skierowa∏ do po∏owu ryb na
wodach Islandii. „Podlasie”, „Polesie”, „Pokucie” i „Podole”
p∏ywa∏y pod polskà banderà, kapitanami byli m.in. Gorzàdek
i Gic. Firma nazywa∏a si´ Bartosiak Trawler Ltd., mia∏a siedzib´
we Fleetwood, a kierownikiem by∏ Jerzy Krajewski. Równole-
gle dla polskich statków Ba∏tyckiej Spó∏ki Okr´towej Wincenty
Bartosiak zorganizowa∏ biuro armatorskie i frachtowe: Baltic
Union Shipbrockers Ltd. W latach 1945–1949 rozwija∏ w Lon-
dynie dzia∏alnoÊç armatorskà i maklerskà w firmach Union
Baltic Shipbrockers Lts. i J. S. Hamilton Lts, pozostajàcych
ca∏kowicie w polskich r´kach. Poprzez pe∏nomocnika Gracjana
P∏ocieniaka wspó∏zarzàdza∏ reaktywowanà „¸awicà”. Statki
Ba∏tyckiej Spó∏ki Okr´towej (m.in. „Narocz”) wróci∏y do Polski,
w 1950 r. przej´∏a je Polska ˚egluga Morska. Do zarekwi-
rowania przez paƒstwo firmà kierowa∏ Tadeusz Olszowski.
Bartosiak osiad∏ w Buenos Aires, skàd zarzàdza∏ firmà arma-
torskà Bartosiak Shipping Company Ltd. z siedzibà w Hamil-
ton, Bermuda. Naby∏ na licytacji uszkodzony statek s/s
„Chorzów”, ten sam, którym kiedyÊ jako eksploator kierowa∏
w „˚egludze Polskiej” w Gdyni. Nazwa∏ go „Stella Maria”.
Potem kupi∏ nowy statek, który nazwa∏ „Stella Nowa”. Przy-
czyni∏ si´ do zawarcia pierwszego kontraktu handlowego PRL
z Brazylià i Argentynà w 1948–1949. W 1950 r. wprowadzi∏ 
na rynek argentyƒski powa˝ne iloÊci w´gla polskiego, w 1967
przyczyni∏ si´ do otwarcia regularnej linii PLO do Ekwadoru,
Peru i Chile. Polscy kapitanowie, koledzy ze Szko∏y Morskiej,
p∏ywali na kontraktach w jego firmie. Pod koniec ˝ycia
Wincenty Bartosiak prawie rokrocznie przyje˝d˝a∏ latem do
Gdyni na spotkania z kolegami z czasów m∏odoÊci. Jest auto-
rem wspomnieƒ „Od Repek do Miami Beach” (w ksià˝ce „Na
morze po chleb i przygod´”). Zmar∏ w Argentynie w 1985
roku, ale zgodnie z ostatnià wolà spoczà∏ w Gdyni. 

Pochowany jest na Cmentarzu Witomiƒskim. Od pi´ciu lat
grób nie jest op∏acony…

Ma∏gorzata Soko∏owska

W 1920 roku wÊród uczniów pierwszego rocznika Wydzia∏u Nawigacyjnego tworzonej Szko∏y
Morskiej w Tczewie by∏ Wincenty Bartosiak – postaç niezwykle barwna, b´dàca wizualizacjà

amerykaƒskiego mitu „od pucybuta do milionera”. Szkoda, ˝e bardzo dziÊ zapomniana. 
Podobnie jak Bogus∏aw ˚urawski.

Pierwsi absolwenci – koledzy z jednej grupy

WINCENTY BARTOSIAK – ARMATOR

BOGUS¸AW ˚URAWSKI – ORGANIZATOR
Bogus∏aw ˚urawski – organizator i pierwszy kierownik

Wydzia∏u Transportu i Administracji Morskiej, utworzo-
nego w Paƒstwowej Szkole Morskiej w 1937 roku. 

Urodzi∏ si´ 15.06.1902 r. w Ozorkowie, w rodzinie inteli-
genckiej. Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Nawigacyjny Szko∏y Morskiej 
w Tczewie w 1922 r. bez zaliczenia egzaminu praktycznego.
Nast´pnie rozpoczà∏ studia w Szkole G∏ównej Handlowej 
w Warszawie, kontynuowa∏ nauk´ w Institiut Superieur de

Commerce w Antwerpii. Otrzyma∏ w 1927 r. dyplom Licence
en Science Commerciales, uznawany za równowa˝ny stopniu
magistra. W latach 1927-1931 pracowa∏ w przedsi´biorstwie
spedycji i maklerstwa „Polskarob” w Gdyni, w latach 1931-
1937 by∏ generalnym przedstawicielem towarzystwa ubez-
pieczeƒ „Polonia”. Od 1929 r., w Instytucie Handlu Morskiego
i Liceum Handlowym w Gdyni, rozpoczà∏ prac´ wyk∏adowcy
przedmiotów: transport morski, ubezpieczenia morskie,

90 LAT SZKOLNICTWA MORSKIEGO
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eksploatacja okr´tów. W 1937 r. zwiàza∏ si´ z Paƒstwowà
Szko∏à Morskà, gdzie objà∏ funkcj´ naczelnika Wydzia∏u Trans-
portu i Administracji Morskiej. Do 1939 r. by∏ cz∏onkiem rady
pedagogicznej Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni. Latem
tego roku wyp∏ynà∏ z pierwszym rocznikiem Wydzia∏u Trans-
portu i Administracji Morskiej PSM w podró˝ szkoleniowà na
m/s „Chrobry” (którym dowodzi∏ kpt. ˝. w. Edward Pacewicz)
do Ameryki Po∏udniowej, a w gronie pasa˝erów by∏ m.in. pisarz
Witold Gombrowicz. Tam zaskoczy∏a go wojna. W 1940 r.
przyby∏ do Londynu, gdzie rozpoczà∏ prac´ w Komitecie Trans-
portowym Ministerstwa Przemys∏u i Handlu. Jesienià tego
roku zosta∏ powo∏any do Marynarki Wojennej i skierowany do
wywiadu. W 1942 r. zosta∏ wys∏any na placówk´ wywiadow-
czà do Oranu w Algierii, z zadaniem obserwowania floty fran-
cuskiej i przygotowania gruntu pod desant si∏ alianckich.
Stamtàd, w styczniu 1943 r., odwo∏any zosta∏ do Londynu w celu
odkomenderowania do Polski. Pracowa∏ jakiÊ czas w sztabie
oddzia∏u wywiadowczego Marynarki Wojennej w Londynie,
wraz z Norbertem Go∏uƒskim, po czym przeniesiono go do
tzw. stacji wyczekiwaƒ. Zrzucony jako Cichociemny do kraju
we wrzeÊniu 1943 roku, mia∏ za zadanie zorganizowaç sieç

wywiadowczà na wybrze˝u Ba∏tyku. Walczy∏ w Powstaniu
Warszawskim, a po jego upadku zosta∏ wywieziony do Nie-
miec na przymusowe prace. Oswobodzony przez wojsko fran-
cuskie, wróci∏ do Anglii. Zdemobilizowany zosta∏ w stopniu
kapitana marynarki. Po zakoƒczeniu wojny pozosta∏ za granicà
(w USA do 1969 r.) i pracowa∏ w przedsi´biorstwach handlo-
wych. Po Êmierci ˝ony powróci∏ na sta∏e do kraju. W 1972
uczestniczy∏ w spotkaniu z okazji 50-lecia ukoƒczenia Szko∏y
Morskiej, jako jeden z jej pierwszych absolwentów. Zginà∏
tragicznie w wypadku samochodowym pod Poznaniem 17.07.
1973 r. W jego dorobku jako autora i publicysty ekonomiczno-
morskiego jest, wydana w 1928 przez Departament Morski
Ministerstwa Przemys∏u i Handlu, ksià˝ka „Handel morski 
w praktyce”; w 1935 roku napisa∏ „Sk∏adniki transportu
morskiego”, wznowione po wojnie. Autor artyku∏ów w czaso-
pismach fachowych o tematyce morskiej, wydawanych przez
Instytut Ba∏tycki oraz w miesi´czniku „Uprawa Morza”.
Odznaczony Krzy˝em Walecznych, Z∏otym i Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi z Mieczami oraz angielskim Kings Medal for Courage
in the Cause Freedom.

mgr Ewa Otremba

15 VI 1945 r. rozpocz´to starania o powrót „Daru Pomorza” ze Szwecji z pomocà 
Polskiej Misji Morskiej. 21 X ˝aglowiec opuÊci∏ Szwecj´, by 23 X 1945 r. pod dowództwem 

kpt. ˝. w. Zbigniewa ˚ebrowskiego przycumowaç w redzie portu Gdyni.

7 XI statek zosta∏ przekazany szkole przez Marynark´
Wojennà – przez kpt. mar. Eugeniusza Gàsiorowskiego,
po krótkiej dyskusji mi´dzy Ministerstwem ˚eglugi 
i Handlu Zagranicznego a Dowództwem MW, która
chcia∏a przejàç statek, bo jej w∏asny – „Iskra” – by∏ poza
granicami Polski. Pe∏niàcym obowiàzki komendanta
wyznaczono kpt. ˝. m. Kazimierza Jurkiewicza.

Od 1 II 1946 r. komendantem by∏ kpt. ˝. w. S. Goraz-
dowski, od 1 XI 1952 r. obowiàzki pe∏ni∏ st. oficer 
M. Pikoƒ, zaÊ od 11 III 1953 r. – decyzjà M. Popiela,
ministra ˝eglugi – na komendanta wyznaczono I oficera
kpt. ˝. w. K. Jurkiewicza, który sprawowa∏ t´ funkcj´ do
1977 r. Pierwszymi oficerami byli: M. Pikoƒ, J. Joszczuk,
J. Kwiatkowski. Kierownikiem maszyn i jednoczeÊnie 
st. mechanikiem do 1953 r. by∏ Feliks Sobieraj.
Program rejsów, zw∏aszcza w odniesieniu do nauki
nawigacji – wobec braku statku instrumentalnego do
lat szeÊçdziesiàtych – rzutowa∏ na rejsy w akwenie
Morza Âródziemnego i Czarnego, z ˝eglugà po trudnych
akwenach usianych wyspami i wàskimi przejÊciami. 

Bia∏a Fregata odby∏a wi´kszoÊç podró˝y trasà
przed∏o˝onà dyrekcji szko∏y przez resortowe minister-
stwo. Wiod∏a ona przez Morze Ba∏tyckie i Morze
Âródziemne z postojami w Gibraltarze. Mimo staraƒ S.
Gorazdowskiego o organizacj´ podró˝y oko∏oziemskiej,

z trasà podobnà do tej, jakà przeby∏ statek w latach
1934/1935, plany te nie zosta∏y zrealizowane. Mini-
sterstwo argumentowa∏o, i˝ jest to podró˝ zbyt kosz-
towna, jak na ówczesny bud˝et szkolny, i niepotrzebna.
Tymczasem wysoka kultura osobista kapitana, jego
znajomoÊç dyplomacji i koneksje z lat wojny owoco-
wa∏y spotkaniami z w∏adzami ró˝nego szczebla w por-
tach zachodniej Europy, gdzie statek zawija∏ w rejsach 
z uczniami PSM w latach: 1946, 1947, 1948 i 1949.
Argumenty przywo∏ujàce korzyÊci dla szko∏y, jej pro-
mocji, mo˝liwoÊci znacznego poszerzenia wiedzy
nawigacyjnej i geograficznej przez uczniów, nie prze-
kona∏y urz´dników ministerstwa i statek w nast´pnych
latach wyrusza∏ tylko w krótkie rejsy po wodach Morza
Ba∏tyckiego, Morza Pó∏nocnego i Morza Âródziem-
nego, nie wyp∏ywajàc przez wiele lat poza Europ´. 

Po szeÊcioletniej przerwie, braku nadzoru stoczni nad
stanem statku w latach 1939-1945 i po krótkim remon-
cie w stoczni gdyƒskiej, przystosowujàcym go do prak-
tyk, statek znowu wyszed∏ w rejs z kandydatami na
pok∏adzie. Od 20 VII do 21 X 1946 r. zawinà∏ do Ko-
penhagi, Southampton, Marsylii, Gibraltaru, Portsmouth.
Specjalnym zadaniem by∏o zdemagnetyzowanie kad-
∏uba statku w Sztokholmie, z uwagi na niebezpieczne
dla statku miny magnetyczne z II wojny Êwiatowej,

Pierwsze lata „Daru Pomorza” 
po II wojnie Êwiatowej

KARTKA Z HISTORII

☛
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zalegajàce w wodach Ba∏tyku. W podró˝y uczestniczyli
kandydaci i uczniowie z Wydzia∏u Nawigacyjnego
PSM oraz kandydaci do OSMW z opiekunem kmdr.
Bogdanem Wielowieyskim. Od 1948 roku, gdy powró-
ci∏a „Iskra”, kandydaci do PSM i OSMW w Gdyni odby-
wali praktyki na w∏asnych jednostkach. 

Podczas postoju w Southampton zorganizowano
zwiedzanie stojàcego w porcie m/s „Queen Elizabeth”,
który by∏ wtedy najwi´kszym statkiem floty pasa˝er-
skiej (85 000 BRT). Statek szkolny wraz z za∏ogà z∏o˝y∏
wizyt´ dyrekcji szko∏y morskiej. Podczas postoju 27
sierpnia 1946 r. w Marsylii  za∏oga i uczniowie spotkali
si´ z Polonià francuskà, owacyjnie witajàcà przyby∏ych
rodaków. 

W kolejnej podró˝y, z postojem w Szwecji, 15 X 1946 r.,
cz´Êç za∏ogi zosta∏a odznaczona przez króla Szwecji
wysokimi medalami szwedzkimi za nadzór nad stat-
kiem w Sztokholmie w latach 1939-1945. To zaszczyt-
ne wyró˝nienie spotka∏o J. Kwiatkowskiego oraz S.
Gorazdowskiego – jej pierwszego powojennego kapi-
tana. Ze strony polskiej Kazimierz Kelles-Krauz –
ambasador RP w Szwecji – nada∏ odznaczenie Polonia
Restituta szwedzkim obywatelom, którzy w czasie II
wojny Êwiatowej byli szczególnie pomocni w utrzyma-
niu statku.

Dnia 16 VI 1947 r. statek wyruszy∏ z 90 uczniami 
I roku WN PSM w Szczecinie i 40 jungami PCWM 
w podró˝, z zawini´ciem do Kopenhagi, Oslo i Szcze-
cina. W Kopenhadze dokonano odmagnetyzowania
kad∏uba statku, aby ustrzec go przed minami magnety-

cznymi, licznymi wówczas w wodach Morza Ba∏tyc-
kiego. Powtórzono to zadanie w 1948 r. w Malmö 
w Szwecji. Dnia 26 maja 1948 r. z 207 jungami z Paƒ-
stwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni
wyp∏yni´to w rejs do Karlshamn (Szwecja) w celu
demagnetyzacji statku. Od 30 maja do 31 sierpnia tego
roku statek, wraz ze 110 uczniami WN PSM i 48 z SJ,
pop∏ynà∏ do Kopenhagi, Le Havre, Plymouth, Liver-
poolu, Bergen i Göteborga. 

W 1949 r. Bia∏a Fregata uda∏a si´ w rejs m.in. do
Antwerpii, Neapolu, Algierii, gdzie z∏o˝ono wizyt´ 
w Domu Polskim oraz do Cherbourga, w którym spot-
kano si´ z Polonià. Od 12 VII do 12 X 1950 r. zawini´to
do Gibraltaru, Stambu∏u, Odessy, Palermo, Göteborga 
i Szczecina. 

Z poczàtkiem lat 50., narzucona w∏adzom szkolnym
PSM i statkowi rola reprezentanta sojuszu przyjaêni
polsko-radzieckiej, wymusza∏a okreÊlone przez M˚
trasy podró˝y i udzia∏, wraz z flotyllà szkolnych jednos-
tek, w tzw. rejsach pokoju czy przyjaêni. W taki inaugu-
racyjny rejs wraz z „Zewem Morza”, „Henrykiem Rut-
kowskim” i „Jankiem Krasickim” statek wyruszy∏ do
Leningradu (24 IV–9 VI 1951 r.), a w drodze powrot-
nej zawinà∏ do Helsinek i Sztokholmu. Od 12 V do 3 IX
1952 r. w ostatniej podró˝y jako dowódca ˝aglowca
p∏ynà∏ S. Gorazdowski. Zawini´to wówczas do portów:
Szczecin, Warnemünde, Gibraltar, Warna, Malta i Ko-
penhaga.

dr Witold Parteka
Pracownia Historii

☛

Komendant „Daru Pomorza” kpt.  ˝. w.  Kazimierz Jurkiewicz i oficerowie.
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Akademia Morska do˝y∏a dostojnego wieku i w nie-
wielkim przybli˝eniu mo˝na stwierdziç, ˝e ma ju˝ pra-
wie ca∏y wiek. 

Ró˝ne by∏y jej losy i tak˝e upadki w ciàgu minionych
dziesiàtków lat, ale ja chc´ si´ zajàç w wielce skróco-
nym artykuliku najbardziej dramatycznym, a jedno-
czeÊnie tak bardzo nietypowym, okresem, jakim by∏o
istnienie Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w latach II wojny
Êwiatowej.

Swego rodzaju ewenementem by∏ fakt, ˝e by∏a to
jedyna polska szko∏a, która kontynuowa∏a swojà dzia-
∏alnoÊç na obczyênie, a na dodatek z tymi samymi, co
przed wojnà, s∏uchaczami.

Ten niecodzienny fakt zawdzi´czano sytuacji, ˝e 
w momencie wybuchu wojny na pok∏adzie „Daru
Pomorza” na morzu znajdowa∏o si´ 112 uczniów
wszystkich roczników i kandydatów
Wydzia∏u Nawigacyjnego i 37
jungów oraz 2 uczniów Wydzia∏u
Mechanicznego.

25 sierpnia 1939 roku „Dar”
stanà∏ na redzie Oxelosündu, a 2
wrzeÊnia skierowa∏ si´ do Sztok-
holmu. SzeÊç dni póêniej 
10 uczniów starszych wiekiem,
majàcych konkretne przydzia∏y
wojskowe, oraz IV oficer Kazimierz
Jurkiewicz odlecieli ze Sztokholmu
do Rygi, a dalej do Wilna.

22 wrzeÊnia 20 cz∏onków sta∏ej
za∏ogi, 104 uczniów i 36 jungów
zesz∏o z „Daru” i na pok∏adach
kilku polskich statków stojàcych
aktualnie w portach Szwecji od-
p∏ynàç mia∏o do Anglii. Niestety,
znalaz∏a si´ jedna „czarna owca”,
bo w ostatniej chwili zdezerterowa∏
jeden uczeƒ II rocznika Wydzia∏u
Nawigacyjnego.

Jeden z tych „ch∏opców z Morskiej Szko∏y” Boles∏aw
Pogorzelski tak wspomina tamte czasy:

„W po∏owie wrzeÊnia komendant powiadomi∏ nas, ˝e
szwedzkie w∏adze zezwoli∏y nam na przejazd do Göte-
borga pociàgiem i zaokr´towanie si´ na polskie frach-
towce stojàce od pewnego czasu w porcie. Warunkiem
by∏o utrzymanie dyskrecji „przeprowadzki”, aby nie
dosz∏a do uszu niemieckiego ambasadora, który ju˝
podobno próbowa∏ nak∏oniç Szwedów do internowa-
nia nas na okres wojny. 

22 wrzeÊnia spakowaliÊmy manatki i wczesnym
rankiem zeszliÊmy trapem z pok∏adu „Daru Pomorza”.
By∏o wÊród nas ponad 100 uczniów i 37 jungów, którzy
kszta∏cili si´ na pok∏adowych marynarzy, a ogólny wiek
nie przekracza∏ 16 lat. Oprócz nich opuszczali Bia∏à
Fregat´: komendant, oficerowie, instruktorzy, ˝egnani

przez starszego bosmana „Waju” Leszczyƒskiego i radio-
telegrafist´ „Dziadzia” Kwiatkowskiego, którym „Dar
Pomorza” zosta∏ powierzony na czas nieokreÊlony. 

SchodziliÊmy z na pó∏ pustymi workami, przekonani,
˝e wojna skoƒczy si´ na Bo˝e Narodzenie, a najdalej 
w Nowym Roku, tote˝ pakowaliÊmy w worki potrzebne
drobiazgi, a reszt´ zostawiliÊmy w kiÊcie w mi´dzy-
pok∏adzie. 

W göteborskim porcie sta∏o 5 frachtowców z nie-
pe∏nymi, z powodu dezercji, za∏ogami. Statki by∏y ju˝
dobrze wys∏u˝one, o niewielkim stosunkowo tona˝u.
By∏y to s/s „Wilno”, s/s „Kromaƒ”, s/s „Narocz”, s/s „Robur”
i s/s „Chorzów”.

Podzielono nas na pi´ç grup. Mnie przypad∏ s/s
„Wilno” z kapitanem Kazimierzem Lipskim. On przejà∏
nasze ksià˝eczki ˝eglarskie i zaokr´towa∏ nas jako prak-

tykantów pok∏adowych na jednà
podró˝. MieliÊmy satysfakcj´, ˝e
potraktowano nas nie jak pasa-
˝erów, ale jak prawdziwych mary-
narzy! W pustej trzeciej ∏adowni
zorganizowaliÊmy sobie legowiska
ze s∏omy i z czego si´ tylko da∏o.
Drugiego dnia bosman przydzieli∏
nam odpowiednie prace pok∏ado-
we. Wtedy zapoznaliÊmy si´ z nie-
licznà za∏ogà, która by∏a na pó∏
zdemoralizowana, domaga∏a si´
od kapitana wyp∏at i grozi∏a
odmowà pracy. Byli w niej tacy,
którzy psioczyli na oficerskà kadr´
i oskar˝ali jà o wydanie Polski
Hitlerowi. Pocieszali si´ alkoholem
zdobywanym na „wycieczkach” do
sàsiednich rodzimych statków.

SàdziliÊmy, ̋ e wszyscy nasi rodacy
dzielà z nami gotowoÊç pójÊcia do
boju „za wolnoÊç waszà i naszà”…

MieliÊmy du˝o roboty na pok∏adzie. Bosman kaza∏
nam skonstruowaç tratwy, bo dwie niewielkie szalupy
nie wystarcza∏y dla powi´kszonej za∏ogi.

Po naszej przeprawie do Anglii uczniowie PSM mogli
wstàpiç tylko do Marynarki Wojennej, której okr´ty ju˝
bra∏y udzia∏ w akcjach lub pójÊç ochotniczo w szeregi
wojska polskiego, tworzàcego si´ na ziemi francuskiej.
W polskiej flocie handlowej mogli uzyskaç prace
wy∏àcznie praktykantów pok∏adowych. Tym, którzy
zostali na s/s „KoÊciuszko”, czas d∏u˝y∏ si´ niemi∏o-
siernie, up∏ywa∏ w nudzie i frustracji, poniewa˝ w∏adze
angielskie nie wiedzia∏y, co z nami zrobiç.

Tygodnie bezczynnoÊci wywo∏ywa∏y rozgoryczenie,
uczucie poni˝enia, a plotki wzbudza∏y absurdalne fan-
tazje. Na szcz´Êcie zdrowy rozsàdek bra∏ gór´. Dosz∏y
nas w tym czasie s∏uchy o polskiej armii formujàcej si´
we Francji. Powsta∏a wÊród nas grupa, która w swej

ANDRZEJ PEREPECZKO – ABSOLWENT PSM ROCZNIK 1950

Ju˝ prawie ca∏y wiek
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☛ niecierpliwoÊci twierdzi∏a, ˝e wojna na morzu to nie
wojna, ˝e tylko w polskich „Legionach Sikorskiego”
wywalczy si´ zwyci´stwo, gdy „z bagnetem na broni
przejdziemy przez Niemcy do Polski”.

˚yczenie tych zapaleƒców szybko si´ ziÊci∏o, bo na
Nowy Rok dotarli do Coetquidan, gdzie zbierali si´
polscy ochotnicy i rezerwiÊci, którzy przemierzali
Europ´, uciekajàc z okupowanego Kraju, aby kontynu-
owaç walk´ z Niemcami na Zachodzie.

Póênà jesienià s/s „KoÊciuszko” sta∏ si´ bazà dla
podchorà˝ych Marynarki Wojennej, którzy zostawili 
w Gibraltarze szkuner çwiczebny ORP „Iskra” i stamtàd
przedostali si´ do Anglii. Polska Admiralicja przyj´∏a ich
z radoÊcià na s/s „KoÊciuszko” przemianowanym na ORP
„Gdynia”, nowej bazie polskiej Marynarki Wojennej.

Dla tych, których nie pociàga∏a piechota we Francji,
nadesz∏a inna okazja. Pod koniec sierpnia 1940 roku
Department of Navigation przy Uniwersytecie w Sout-
hampton otworzy∏ wrota przed polskimi uczniami,
którzy chcieli uzyskaç dyplom aspiranta porucznika
˝eglugi ma∏ej.

Po dwuletnim p∏ywaniu aspirant zyskiwa∏ rang´
„pe∏nowartoÊciowego” oficera ˝eglugi ma∏ej. Teraz
przez wrota uczelni przechodzili ci, którzy wrócili
szcz´Êliwie z wojska po upadku Francji, oraz ci z Mary-
narki Wojennej, w∏àcznie z kolegami odbywajàcymi
praktyk´ we flocie handlowej i prze˝ywajàcymi strat´
„Pi∏sudskiego” u brzegów Anglii oraz „Chrobrego” 
w kampanii norweskiej.

Zje˝d˝aliÊmy si´ ze wszystkich stron, ch´tni na kurs
nawigacji. WitaliÊmy si´ serdecznie po miesiàcach
roz∏àki od czasu przeprawy do Anglii. 

Niektórych kolegów ju˝ niestety nie by∏o poÊród nas.
Wincenty Krynicki utonà∏ u brzegów Maroka na s/s
„Kromaƒ”, Zbigniew Gàsiorowski zginà∏ pod Narwi-
kiem na ORP „Grom”.

Uczelni´ dzieliliÊmy z angielskimi kadetami i odtàd
nazywano nas Polish Cadets. ByliÊmy troch´ starsi, tote˝
patrzyliÊmy na nich z góry, bo oni nie posiadali prak-
tyki p∏ywania na ˝aglowcach. Zresztà uczyliÊmy si´
osobno.

Kiedy zebra∏o si´ nas oko∏o trzydziestki, odwiedzi∏
nas krawiec, wymierzy∏ ka˝dego calówkà i nied∏ugo
potem wyfasowaliÊmy dwa mundury: jeden roboczy, 
a drugi wyjÊciowy, z naszywkà POLAND na lewym
ramieniu.

Wyk∏ady by∏y po angielsku, plus godzina dziennie
nauki tego j´zyka. Wi´kszoÊç z nas prawie go nie zna∏a.
Co prawda Kazik Loroch, Andrzej Piórecki i Marian
Kowalewski nieêle nim w∏adali, ale taka choçby try-
gonometria czy astronomia nie by∏y ∏atwe do poj´cia
nawet w j´zyku polskim. 

Aby pokonaç przeszkody lingwistyczne, jak deski
ratunki chwytaliÊmy si´ pomocy ofiarowywanej ocho-
czo przez mi∏e Angielki, poznawane przy okazjach
„wyjÊcia na làd”. Dla nich byliÊmy w pewnym sensie

egzotykà z racji s∏owiaƒskiej rasy, a nasz temperament
przypada∏ im do gustu.” (Boles∏aw Pogorzelski,
„Przysz∏oÊç bez jutra”, wydawca: Stwowarzyszenie
Kapitanów ˚eglugi Wielkiej, Gdynia 2009).

Porzàdek dnia w Szkole Morskiej w Southampton
ró˝ni∏ si´ od tego, który obowiàzywa∏ w Gdyni. Polacy
musieli cz´stokroç zaakceptowaç wielowiekowà trady-
cj´ brytyjskich szkó∏.

M∏odych kadetów, „uczniów Paƒstwowej Szko∏y
Morskiej w Gdyni” – jak podkreÊlano oficjalnie i nie-
oficjalnie – ubrano w angielskie mundury. Zamiast, jak
w Gdyni, mundurów marynarskich, z granatowymi
ko∏nierzami i czapkami bez daszka otrzymali mundury
„oficerskie”. Na czapkach z daszkiem znajdowa∏a si´
odznaka brytyjska – kotwica i korona, na pagonach
mundurów roboczych trzy z∏ote guziki, podobnie jak na
r´kawach mundurów wyjÊciowych, i tylko pod∏u˝na
naszywka na ramieniu POLAND podkreÊla∏a przy-
nale˝noÊç narodowà. 

Wyk∏ady trwa∏y od Êniadania do podwieczorku, 
z przerwà na obiad, a potem by∏ czas „do dyspozycji”,
który jesienià 1940 roku prawie codziennie zak∏óca∏y
niemieckie naloty. O 21.30 dzieƒ koƒczy∏ si´ apelem 
i ciszà nocnà, bardzo cz´sto przerywanà alarmami
lotniczymi.

Na pierwszy „brytyjski” rok nauki zg∏osi∏o si´ 32
kadetów. Przybywali z floty handlowej i Marynarki
Wojennej, z armii làdowej, a nawet z lotnictwa. Nie-
którzy dotarli do Wielkiej Brytanii z Francji, przez
Morze Âródziemne, Algier, Maroko. Przygody tych m∏o-
dych ch∏opców mog∏yby si´ z∏o˝yç na fascynujàcà
ksià˝k´. 

Polskim oficerem ∏àcznikowym i opiekunem kadetów
zosta∏ kpt. ˝. w. Antoni Zieliƒski (absolwent Szko∏y
Morskiej w Tczewie r. 1924).

W czasie uroczyÊcie obchodzonych Êwiàt paƒstwo-
wych kadeci polscy, a tak˝e ich koledzy brytyjscy i bel-
gijscy z tej samej szko∏y, defilowali przed sztandarem
Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni, który z nara˝e-
niem ˝ycia wywióz∏ z kraju Leonard Mo˝d˝eƒski.

W spisach absolwentów-nawigatorów widnieje, w roku
1941, 19 nazwisk (w tym nazwisko póêniejszego wyk-
∏adowcy PSM kpt. ˝. w. Wojciecha Zaczka), w 1942 –
16 nazwisk, w 1943 – 19, w 1944 – 20 i w 1945 –
równie˝ 20.

Z dwoma absolwentami p∏ywa∏em po wojnie – z kapi-
tanem Bohdanem Paszukowem, na statku m/s „Emilia
Plater”, a tak˝e z, podówczas starszym oficerem, kapi-
tanem Norbertem Go∏uƒskim, który w czasie wojny by∏
„cichociemnym”, czyli skoczkiem spadochronowym
zrzuconym do Polski dla s∏u˝by w Armii Krajowej. 

Wi´kszoÊç z nich p∏ywa∏a na konwojowych szlakach,
a po wojnie pozosta∏a na obczyênie, obawiajàc si´, 
z przyczyn natury politycznej, powrotu do kraju.

■
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80 lat to pi´kny wiek. Wszystkiego najlepszego
w dniu urodzin od „Akademickiego Kuriera Mor-
skiego”.

RzeczywiÊcie, jubileusz wa˝ny, najwa˝niejszy dla
mnie, ale nie jedyny tak ∏adnie okràg∏y. Bo np. mija te˝
65. rocznica szcz´Êliwego dla mnie zakoƒczenia wojny,
w czasie trwania której parokrotnie mia∏em znacznà
szansà gwa∏townego zakoƒczenia ˝ywota. Ale ˝e uda∏o
si´ prze˝yç, to 60 lat temu skoƒczy∏em Paƒstwowà
Szko∏´ Morskà w Gdyni, co ∏àczy∏o si´ z szansà wyrwa-
nia za „˝elaznà kurtyn´”, jakà Polsce ufundowa∏
Zwiàzek Sowiecki. 50 lat temu ukaza∏a si´ drukiem
moja pierwsza ksià˝ka, opublikowana na fali tzw.
„popaêdziernikowej odwil˝y”. Przed 30 laty uzyska∏em
najwy˝szy dyplom morski, a przed 25 – zosta∏em
samodzielnym, choç co prawda „kontraktowym”,
pracownikiem naukowym, czyli docentem, a kilka lat

póêniej takim˝e profesorem, oraz awansowa∏em na
statku obcej bandery na „chief engineera”. 20 lat temu
otrzyma∏em propozycj´ zostania prorektorem w Wy˝-
szej Szkole Morskiej, z czego zrezygnowa∏em, abym 
w nast´pstwie tej decyzji zosta∏ dziekanem Wydzia∏u
Mechanicznego. Przed 10 laty obroni∏em na Uniwer-
sytecie Gdaƒskim prac´ doktorskà z zakresu nauk…
historycznych.

¸adne nagromadzenie okràg∏ych dat…
No, to dodajmy do tego jeszcze 90 lat od powo∏ania

(mojej przecie˝) Szko∏y Morskiej w Tczewie oraz 90-lecie
Bitwy Warszawskiej, w której bra∏ udzia∏ mój ojciec,
wówczas u∏an. No i wreszcie przypada w tym roku…
600-letnia rocznica Bitwy pod Grunwaldem, w której
byç mo˝e walczy∏ mój praprzodek rodem z okolic
Wilna.

■

Andrzej Wincenty Perepeczko – wyk∏adowca, me-
chanik okr´towy i pisarz (autor zarówno podr´czników
akademickich, jak powieÊci dla m∏odzie˝y i doros∏ych).

Urodzi∏ si´ 5.06.1930 r. we Lwowie. Do szko∏y
powszechnej chodzi∏ w Modlinie. W czasie wojny
mieszka∏ w Warszawie i chodzi∏ na komplety tajnego
nauczania w Gimnazjum im. Stefana Batorego. Po
upadku Powstania znalaz∏ si´ w Radomsku, gdzie
wstàpi∏ do Szarych Szeregów – harcerstwa Armii
Krajowej. W 1946 r. zda∏ tzw. ma∏à matur´ i wyjecha∏
do Gdaƒska, do Paƒstwowego Liceum Budowy
Okr´tów. Po ukoƒczeniu zosta∏ przyj´ty na III rok Paƒ-
stwowej Szko∏y Morskiej, Wydzia∏ Mechaniczny. Z po-
wodu ojca, przedwojennego oficera, oraz AK, w 1953 r.
zosta∏ usuni´ty z floty handlowej, wysiedlony z Wyb-
rze˝a i wcielony do 1. Batalionu Pracy (tzw. „górni-
czego”) w OÊwi´cimiu. Przez 2 lata pracowa∏ jako
˝o∏nierz-górnik. Po paêdzierniku 1956 r. wróci∏ na
Wybrze˝e i rozpoczà∏ studia wieczorowe na Politech-
nice Gdaƒskiej, pracujàc w Centralnym Biurze
Konstrukcji Okr´towych. W 1963 r. zosta∏ przyj´ty na 

etat do PSM, prowadzi∏ wyk∏ady i okresowo p∏ywa∏
jako mechanik. W latach 1966–1968 by∏ cz∏onkiem
mi´dzyresortowej komisji przygotowujàcej powstanie
Wy˝szej Szko∏y Morskiej, w której by∏ wyk∏adowcà.
P∏ywa∏ te˝ okresowo na statkach obcych bander. 
W latach 1990–1993 by∏ dziekanem Wydzia∏u
Mechanicznego WSM, w 2000 r. obroni∏ na Uniwer-
sytecie Gdaƒskim prac´ doktorskà z nauk histo-
rycznych. W dorobku pisarskim ma blisko 100 ksià˝ek,
g∏ównie marynistycznych. WÊród nich cykl powieÊci
dla m∏odzie˝y o Dzikiej Mrówce, dwutomowà histori´
gdyƒskiej Szko∏y Morskiej, „biografie” „Daru Pomo-
rza” i „Daru M∏odzie˝y”, morskie powieÊci historyczne
(t∏umaczone na j. czeski, niemiecki, angielski i rosyj-
ski). Jest tak˝e autorem lub wspó∏autorem 20 pod-
r´czników i skryptów akademickich. Otrzyma∏ szereg
nagród literackich i dydaktycznych oraz ró˝ne odzna-
czenia paƒstwowe i resortowe, m.in. Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Krzy˝ Armii Krajowej i Krzy˝
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

■

Jubileuszowy Andrzej Perepeczko

Kolejne, nowe ksià˝ki
Andrzeja Perepeczki, 
których promocja odb´dzie
si´ podczas Âwi´ta Szko∏y.
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Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 grud-
nia 2009 r., dr hab. in˝. Piotr Palich, prof. nadzw.
AM, otrzyma∏ tytu∏ profesora nauk rolniczych, 
a 3 marca 2010 r. Prezydent wr´czy∏ akt nominacji.

Prof. Piotr Palich zosta∏ zatrudniony 1.02.1981 r. 
w Wy˝szej Szkole Morskiej w Gdyni na Wydziale
Administracyjnym, na stanowisku starszego asystenta.
W roku 1983, na Wydziale Technologii ˚ywnoÊci
Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie, obroni∏
prac´ doktorskà pt. „Badania nad wp∏ywem ketonemii
u krów na jakoÊç oraz przydatnoÊç technologicznà
mleka”. Od tego roku zatrudniony by∏ w Wy˝szej Szkole
Morskiej w Gdyni na Wydziale Administracyjnym na
stanowisku adiunkta, pracujàc kolejno w Zak∏adach:
Organizacji i Technologii ˚ywienia na Statkach, ˚yw-
noÊci i ˚ywienia na Statkach, Towaroznawstwa i Prze-
chowalnictwa ˚ywnoÊci, Katedrze Towaroznawstwa 
i ¸adunkoznawstwa. W 1994 r. uzyska∏ tytu∏ doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ˝ywnoÊci 
i ˝ywienia (na Wydziale Technologii ˚ywnoÊci ART 
w Olsztynie – rozprawa habilitacyjna pt. „Wp∏yw
wibracji na bia∏kowà frakcj´ mleka”) i zatrudniony
zosta∏ na stanowisku prof. nadzw. WSM i AM. W latach
1995-1999 by∏ prodziekanem Wydzia∏u Administra-
cyjnego ds. studiów zaocznych, od 1.03.1998 r.
kierownikiem Zak∏adu Organizacji Us∏ug Turystyczno-

Hotelarskich, a od 1.10.1999 r. – Katedry Organizacji
Us∏ug Turystyczno-Hotelarskich. W latach 1995-1999
pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ dyrektora ds. kszta∏cenia
Fundacji Rozwoju WSM w Gdyni. W dzia∏alnoÊci dydak-
tycznej w Akademii Morskiej bra∏ udzia∏ w opracowa-
niu programów nauczania i organizacji laboratoriów 
w specjalnoÊci: towaroznawstwo i ∏adunkoznawstwo,
opracowa∏ programy i plany nauczania studiów
in˝ynierskich i magisterskich oraz studiów podyplo-
mowych z zakresu organizacji us∏ug turystyczno-hote-
larskich. Prowadzi∏ wyk∏ady i zaj´cia laboratoryjne 
z towaroznawstwa spo˝ywczego, metod badania ˝yw-
noÊci, doÊwiadczalnictwa w badaniach ˝ywnoÊci,
in˝ynierii procesów przemys∏u spo˝ywczego, seminaria
dyplomowe. Dorobek naukowy prof. Piotra Palicha
obejmuje: 134 publikacje naukowe, 8 podr´czników 
i skryptów, 8 prac niepublikowanych, 17 prac projek-
towych i doÊwiadczalnych,  40 patentów, wdro˝eƒ,
ekspertyz. By∏ promotorem 8 prac doktorskich, 350
prac magisterskich, 300 dyplomowych na stopieƒ
in˝yniera lub licencjata oraz opiekunem naukowym
studentów realizujàcych studia wed∏ug indywidualnego
planu i programu studiów. Dotychczas dokona∏ recen-
zji: 5 prac doktorskich, kilkuset prac dyplomowych 
i magisterskich, 3 prac wykonanych w ramach Central-
nych Projektów Badawczo-Rozwojowych oraz szeregu
artyku∏ów naukowych. Od roku 1984 jest cz∏onkiem

Nominacje profesorskie

Prof. P. Palich odbiera nominacj´ profesorskà z ràk Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
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Rady Wydzia∏u, a od 1995 do 2002 by∏ cz∏onkiem
Senatu. Wielokrotnie uzyska∏ Nagrod´ Rektora za prac´
dydaktycznà, osiàgni´cia w pracy naukowo-badawczej
i publikacje, a w1995 roku otrzyma∏ Nagrod´ Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej. Odznaczony bràzo-
wà resortowà odznakà „Zas∏u˝ony Pracownik Morza”,
„Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi”, „Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Dr hab. Jan Kazimierz Sawicki, prof. nadzw. AM
w Gdyni, postanowieniem Prezydenta RP Lecha
Kaczyƒskiego, 30 grudnia 2009 r. otrzyma∏ tytu∏
profesora nauk humanistycznych, a 3 marca 2010 r.
Prezydent wr´czy∏ akt nominacji w gronie 116
nauczycieli akademickich, ludzi nauki i sztuki.

Profesor J.K. Sawicki jest pracownikiem naszej uczelni
od 1990 roku, kierownikiem Pracowni Historii (aktual-
nie na WPiT). W swoim dorobku naukowym ma 30
ksià˝ek, ponad 130 artyku∏ów w periodykach nau-
kowych oraz kilkadziesiàt biografii kadr morskich i not
biograficznych. W serii „Ksi´gi Floty Ojczystej” pod jego
redakcjà ukaza∏o si´ dotàd 35 tomów, w tym kilka
autorstwa profesora. Wydano te˝ 4 tomy „Kadr Mor-
skich Rzeczypospolitej” i „Polskiej Bibliografii Mor-
skiej”. W jubileuszu 75-lecia uczelni w 1995 r. przygo-
towa∏, wraz z dr Marià Babnis z BG PAN, pierwszà
bibliografi´ WSM za lata 1920-1994 . Prowadzi∏ semi-
narium doktoranckie, zwieƒczone obronà pracy

doktorskiej kmdr. Tadeusza Kaczorowskiego w UMK 
w Toruniu w 2008 r. („Wojskowe kszta∏cenie oficerów 
w szkolnictwie Polskiej Marynarki Handlowej 1920-
2008”), by∏ recenzentem dysertacji doktorskiej Witolda
Parteki („Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki
Handlowej w latach 1945-1968”), której obrona
odby∏a si´ w Akademii Pomorskiej w S∏upsku w 2009 r.
Kilkudziesi´ciu magistrantów uzyska∏o pod jego nau-
kowym patronatem tytu∏ magistra na WPiT. Pod jego
kierunkiem 28 XI 2008 r. odby∏a si´ konferencja inter-
dyscyplinarna i mi´dzyuczelniana pt. „90 lat Marynarki
Polskiej” pod patronatem rektora AM prof. dr. hab.in˝.
Romualda Cwilewicza, wydana drukiem w 2009 r. 

Dzi´ki niespo˝ytej energii i pracowitoÊci, wspartej
erudycjà i rzetelnoÊcià wszechstronnych badaƒ nauko-
wych, profesor. Jan Kazimierz Sawicki nale˝y do grona
najwybitniejszych historyków najnowszej historii Polski,
zw∏aszcza dziejów morskich Polski. 

■

Prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki.
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Moje studia w Finlandii

Na czwartym roku studiów wyjecha∏am do Finlandii.
Studiowa∏am w Kotce, w mieÊcie nad Zatokà Fiƒskà
oddalonym o 120 km na wschód od Helsinek. Fiƒska
nazwa uczelni: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu
(KyAMK), co po przet∏umaczeniu na j´zyk angielski
brzmi: Kymenlaakso University of Applied Sciences.
Pierwsze trzy dni up∏yn´∏y na wprowadzaniu nas 
w ˝ycie studenckie. Pracownicy tamtejszego Biura
Wspó∏pracy z Zagranicà zorganizowali tak zwane
Welcoming Days, czyli kilka dni na zaaklimatyzowanie
si´ oraz poznanie siebie nawzajem. Najpierw zostaliÊ-
my zapoznani z uczelnianym systemem internetowym
Moodle, ze strukturà biblioteki oraz z budynkiem
uczelni. Moodle to rozbudowany odpowiednik systemu
ILIAS w Akademii Morskiej. Wszystkie prace czy pro-
jekty zawsze muszà byç przes∏ane do systemu. Wyk∏a-
dowcy równie˝ umieszczajà tam materia∏y dla studen-
tów, wyniki z egzaminów oraz wszelkiego rodzaju infor-
macje. Ka˝dy student oraz pracownik uczelni posiada
swój uczelniany adres email, dzi´ki czemu komunikacja
jest bardzo szybka i prosta. W ramach przywitania
zosta∏ zorganizowany równie˝ rejs ∏ódkà na jednà 
z wysp archipelagu Kotki. I tak to si´ wszystko zacz´∏o.

StudiowaliÊmy na wydziale Technology specjalnoÊç
Industrial Management and Logistics. Zaj´cia odbywa∏y
si´ codziennie. Wi´kszoÊç opiera∏a si´ na praktycznym
wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Zazwyczaj po czter-
dziestu pi´ciu minutach by∏a przerwa. Du˝o by∏o pracy
w grupach. To by∏a najciekawsza cz´Êç zaj´ç, gdy˝
„mi´dzynarodowoÊç” zespo∏ów zmusza∏a nas do g∏´bo-
kich dyskusji i postrzegania problemu z ró˝nych
punktów widzenia. Mo˝na by∏o dostrzec wtedy to, co
powszechnie zwane jest ró˝nicami kulturowymi. Cie-
kawe, jak ró˝ne mogà byç poglàdy ludzi pochodzàcych
z innych krajów, nie wspominajàc ju˝ o innych konty-
nentach. Zaj´cia odbywa∏y si´ w przyjaznej i bezstre-
sowej atmosferze. Wyk∏adowcy wykazywali si´ cierpli-
woÊcià i zrozumieniem, bo wiadomo, ˝e nauka w ob-
cym j´zyku przychodzi nieco trudniej ni˝ w j´zyku
ojczystym. Ocena koƒcowa z przedmiotu przewa˝nie
przyznawana jest na podstawie sumy wszystkich
elementów kursu. Zazwyczaj jest to procentowy rozk∏ad
punktów pomi´dzy wszystkie postawione zadania,

projekt koƒcowy i/lub egzamin. Wszyscy bardzo ceni-
liÊmy sobie sposób nauczania. Piszàc „MY”, mam na
myÊli mojà grup´ studentów, którzy równie˝ przy-
jechali do Kotki w ramach programu Erasmus: oko∏o
dwudziestu osób z Niemiec, Rosji, Litwy, ¸otwy, W∏och,
Hiszpanii, Francji, Zambii, Malawi, Chin i z Polski.
Wszyscy mieszkaliÊmy w tym samym budynku, w jedno-
osobowych pokojach z ∏azienkà. MieliÊmy równie˝ do
dyspozycji saun´, pralni´ i sal´ gimnastycznà. Dzieli-
liÊmy tylko kuchni´ i tam te˝ sp´dzaliÊmy najwi´cej
czasu. Dzi´ki temu przebywaliÊmy razem blisko
dwadzieÊcia cztery godziny na dob´. UczyliÊmy si´
razem, jedliÊmy razem, bawiliÊmy si´ razem. To sprawi-
∏o, ˝e z˝yliÊmy si´ tak bardzo, ˝e po powrocie do domu
po pierwszym semestrze ci´˝ko by∏o mi powróciç do
rzeczywistoÊci, wi´c przed∏u˝y∏am swój pobyt o kolejne
pó∏ roku. 

Finlandia to doskona∏e miejsce na wymian´ stu-
denckà. Ludzie sà bardzo przyjaêni, otwarci, zrelakso-
wani, nigdy si´ nie spieszà. Kotka natomiast jest ideal-
nym odzwierciedleniem kraju skandynawskiego. Poza
pi´knymi lasami i jeziorami, urzeka spokojem i czystoÊ-
cià. Niezwyk∏a jest zima w Finlandii. Jeszcze nigdy nie
widzia∏am tyle Êniegu. Dzi´ki temu mogliÊmy uprawiaç
wszelkiego rodzaju sporty zimowe, jak jazda na
nartach, snowboard, jazda na ∏y˝wach czy w´dkarstwo
podlodowe. MogliÊmy te˝ podziwiaç zamarzni´te
morze i jeziora. 

Nie nale˝y zapominaç, ˝e wymiana studencka to nie
tylko nauka i doÊwiadczenie zdobywane w obcym
j´zyku, ale równie˝ zabawa, przyjaênie na ca∏e ˝ycie
oraz podró˝e. StaraliÊmy si´ chwytaç ka˝dà chwil´.
Zacz´liÊmy zwiedzanie od stolicy Finlandii – Helsinek.
OdwiedziliÊmy równie˝ inne miasta i miasteczka na
po∏udniu. Póêniej pow´drowaliÊmy na pó∏noc, do
Êwi´tego Miko∏aja. ZwiedziliÊmy wi´c kawa∏ek Laponii,
a mianowicie Rovaniemi. MieliÊmy równie˝ okazj´
zobaczyç konkurs Pucharu Âwiata w skokach narciar-
skich w Kuusamo oraz Adama Ma∏ysza i pozosta∏ych
skoczków polskiej kadry. Gdy Finlandia nam ju˝ nie
wystarcza∏a, pop∏yn´liÊmy promem do Szwecji, do
Sztokholmu. Nast´pnie udaliÊmy si´ na wschód, by
zobaczyç St. Petersburg w Rosji. W wolnej chwili

Od zawsze chcia∏am uczestniczyç w wymianie studenckiej. Program Erasmus daje takà
mo˝liwoÊç. Brakowa∏o mi jednak odwagi, by samotnie wyruszyç w Êwiat. Wcià˝ namawia∏am

znajomych, aby jechali ze mnà, jednak zawsze by∏o jakieÊ „ale”. Powody, by nie jechaç,
przewa˝nie by∏y te same: mój angielski jest za s∏aby, nie poradz´ sobie, co z zaliczeniami 

w mojej uczelni podczas pobytu za granicà? W koƒcu powiedzia∏am mamie o moich planach 
i to ona pomog∏a mi podjàç  decyzj´. 



4 2 •  A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

25C Z E R W I E C 2 0 1 0

odwiedziliÊmy równie˝ stolic´ ¸otwy – Ryg´. Nigdy
jeszcze nie zwiedzi∏am tylu wspania∏ych miejsc w ciàgu
jednego roku akademickiego. 

Chcia∏abym jeszcze zwróciç uwag´ na ogromnà rol´
j´zyka angielskiego. Porozumiewanie si´ w tym j´zyku
naprawd´ nie stwarza∏o nam trudnoÊci. To niewiary-
godne, jak ∏atwo wch∏aniana jest wiedza przez przeby-
wanie w mi´dzynarodowym Êrodowisku. Czasami
Êmiej´ si´, ˝e stworzyliÊmy swój w∏asny j´zyk. OczywiÊ-
cie by∏ to wcià˝ j´zyk angielski, ale nieco zmodyfi-
kowany dla u∏atwienia komunikacji. JeÊli chodzi o j´zyk
fiƒski, to jest on doÊç skomplikowany. W jego nauce nie
pomaga fakt, i˝ ponad 60 proc. Finów zna angielski. 
W sklepach, autobusach czy w klubach – wsz´dzie
mo˝na porozumieç si´ w tym w∏aÊnie j´zyku. Jedyne
s∏owo, które zawsze jest przydatne, to fiƒskie „Kiitos”.
Mimo i˝ ka˝dy zrozumia∏by po prostu „Thank you”,
warto wykazaç si´ chocia˝by tà najmniejszà znajomoÊ-
cià miejscowego j´zyka. JeÊli jednak ktoÊ jest zaintere-
sowany g∏´bszà wiedzà na ten temat, istnieje mo˝li-

woÊç uczestniczenia w programie zwanym „Tandem
Studies”. Polega to na nieformalnych spotkaniach 
z fiƒskim partnerem, który chce uczyç si´ twojego
ojczystego j´zyka i w zamian uczy ci´ swojego. To
bardzo przyjemna forma nauki i nawiàzania kontaktu 
z lokalnymi studentami. Za takà form´ edukacji
przys∏ugujà dwa punkty ETCS. 

Mam nadziej´, ˝e studenci czytajàcy ten artyku∏ majà
wi´cej odwagi i samozaparcia ni˝ ja i nie b´dà d∏ugo
zastanawiaç si´ nad skorzystaniem z tak wspania∏ej
oferty, jakà sà wyjazdy w ramach programu Erasmus.
Mog´ bez wahania powiedzieç, ˝e by∏ to najwspanial-
szy okres w moim ˝yciu. Nigdy nie zapomn´ tych ludzi,
których pozna∏am, tych miejsc, które zobaczy∏am i tych
wra˝eƒ, których dozna∏am. MyÊl´, ˝e mog´ nazwaç
Finlandi´ moim drugim domem i z ca∏à pewnoÊcià
jeszcze kiedyÊ tam wróc´.

Katarzyna Zdrojewska
Studentka WPiT
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Szanghaj zrobi∏ na nas kolosalne wra˝enie. Jest to
najwi´ksze miasto Chin; jego populacj´ szacuje si´ na
ok. 20 mln mieszkaƒców. Siedziby tutaj ma niezliczona
iloÊç instytucji finansowych oraz firm z bran˝y morskiej
– w tym znany ka˝demu polskiemu marynarzowi
Chipolbrok. Od maja do paêdziernika odbywaç si´
b´dzie w Szanghaju wystawa Êwiatowa Expo 2010.
W∏adze miasta spodziewajà si´ co najmniej 70 mln
goÊci z ca∏ego Êwiata. W ca∏ym mieÊcie dostrzec mo˝na
by∏o charakterystycznà postaç Haibao, maskotk´ Expo,
zach´cajàcà mieszkaƒców do zwi´kszenia wysi∏ków dla
jak najlepszego przygotowania imprezy, w którà zain-
westowano wi´cej pieni´dzy ni˝ w organizacj´ igrzysk
olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Przes∏anie jest

proste – Szanghaj ma przyçmiç swym sukcesem
pekiƒskà olimpiad´ i pokazaç, ˝e w XXI wieku to jemu
najprawdopodobniej przypadnie miano stolicy Êwiata.

Szanghajski Uniwersytet Morski zosta∏ za∏o˝ony 
w 1909 roku. Do niedawna kampus uniwersytecki
mieÊci∏ si´ niemal w samym centrum miasta, na pra-
wym brzegu rzeki Huangpo. Na skutek b∏yskawicznego
rozwoju gospodarczego po zmianie polityki rzàdu ChRL
w roku 1990, tereny nale˝àce do uniwersytetu sta∏y si´
zbyt cenne, aby mia∏y byç wykorzystane inaczej ni˝ pod
budow´ wysokoÊciowców. Obecnie nowy kampus
mieÊci si´ w dzielnicy Lingang, niemal 75 kilometrów
od centrum miasta. Zajmuje olbrzymià przestrzeƒ, na
której zlokalizowano m.in. kilkadziesiàt domów studen-
ckich, budynki dydaktyczno-naukowe 11 wydzia∏ów,
dwa baseny p∏ywackie, kilkanaÊcie boisk do koszykówki,
kilka restauracji, 3 sto∏ówki uczelniane, doskonale
zaopatrzonà bibliotek´ (koszt jej budowy i wyposa˝enia
szacowany jest na 500 mln $), poczt´ oraz bank. Jest to
de facto osobne, samowystarczalne miasto, zamiesz-
kane przez 15.000 studentów.

Przeprowadzka pozwoli∏a te˝ uniwersytetowi na
wprowadzenie zupe∏nie nowych standardów kszta∏ce-
nia. Organizacja procesu nauczania stoi tutaj na bardzo
wysokim poziomie, sprz´t laboratoryjny, symulatory sà
najlepszej klasy. Uniwersytet posiada tak˝e oÊrodek
szkoleniowy, podobny do Badawczo-Szkoleniowego
OÊrodka Manewrowania Statkami w I∏awie, w którym
ma si´ odbyç cz´Êç naszych zaj´ç. Na ka˝dym kroku
widaç, ˝e ani rzàd chiƒski, ani sponsorzy (tacy jak Cosco

Studia w Paƒstwie Ârodka
W marcu br., jako pierwsi studenci Akademii Morskiej w Gdyni, rozpocz´liÊmy studia w Merchant

Marine College of Shanghai Maritime University. Dzi´ki zaproszeniu wys∏anemu przez w∏adze
chiƒskiej uczelni, mieliÊmy okazj´ uczestniczyç w zaj´ciach prowadzonych specjalnie dla mi´dzy-

narodowej grupy, sk∏adajàcej si´ ze studentów z USA, Korei Po∏udniowej, Holandii, Ghany,
Kamerunu, Polski oraz Chin.
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Przep∏ywajàc przez baseny portowe, mieliÊmy okazj´
przyjrzeç si´ obszarom nad rzekà ¸abà, gdzie na tere-
nach poportowych budowana jest obecnie dzielnica
mieszkaniowo-us∏ugowa w ramach projektu Hafen
City. WidzieliÊmy nabrze˝a, na których prze∏adowywa-
ne sà owoce, ∏adunki masowe oraz ro-ro, doki remon-
towe suche i p∏ywajàce. MogliÊmy obserwowaç prace
kontenerowych suwnic nabrze˝owych prze∏adowujà-
cych statki.

Przy nabrze˝ach widzieliÊmy wiele ró˝nych statków,
takich armatorów jak CMA czy MSC. Jednostki te to

prawdziwe kolosy. OglàdaliÊmy od strony wody ham-
burskie terminale kontenerowe: Tollerort, Burchardkai,
Eurogate oraz Altenwerder CTA, a dzi´ki uprzejmoÊci
portu mieliÊmy mo˝noÊç zwiedzenia tego ostatniego.

Terminal Altenwerder CTA jest jednym z najnowo-
czeÊniejszych terminali kontenerowych na Êwiecie i dzi´ki
g∏´bokowodnym stanowiskom cumowniczym (nabrze-
˝e o d∏ugoÊci 1 400 metrów, gdzie maksymalne
zanurzenie wynosi 16,7 metra) jest w stanie obs∏u˝yç
najwi´ksze istniejàce kontenerowce. Terminal CTA jest
w znacznym stopniu zautomatyzowany. Ca∏oÊç prac 

Wyjazd do portu Hamburg
Naukowe Ko∏o Eksploatacji Portów, pod kierownictwem dr Karoliny KroÊnickiej, zorganizowa∏o

w dniach 26–27 maja 2009 roku wyjazd do portu Hamburg. Zainteresowani byliÊmy
problemami organizacji i funkcjonowania portu, zw∏aszcza obs∏ugi kontenerów. 

☛

czy China Shipping) nie szcz´dzili juanów na wyposa˝e-
nie kuêni kadr chiƒskiej gospodarki morskiej. 

Uwidacznia∏o si´ to tak˝e w stosunku Chiƒczyków do
goÊci z zagranicy, którzy mieli studiowaç w Szanghaju.
Ka˝demu z nas przydzielono „opiekuna”, studenta tej
samej co my specjalnoÊci (oprócz transportu morskiego,
powsta∏a tak˝e mi´dzynarodowa klasa w specjalnoÊci:
biznes – zarzàdzanie portami), z którym mieszkaliÊmy w
hostelu dla goÊci. Ponadto ka˝dy z nas otrzyma∏ stype-
ndium na zabezpieczenie swych potrzeb podczas
pobytu w Chinach oraz niezb´dne materia∏y dydakty-
czne, a Biuro Wspó∏pracy Zagranicznej zorganizowa∏o
wycieczki krajoznawcze, m.in. do Muzeum Szanghaj-
skiego czy wioski Zhouzhuang, zwanej Chiƒskà Wenecjà. 

J´zykiem wyk∏adowym w klasach mi´dzynarodowych
jest angielski. Zaj´cia prowadzone sà w sposób przej-
rzysty, w przewa˝ajàcej cz´Êci przez oficerów chiƒskiej
marynarki handlowej, nierzadko kapitanów ˝eglugi
wielkiej, starajàcych si´ przekazywanà wiedz´ poprzeç

zrozumia∏ymi dla wszystkich przyk∏adami czy anegdo-
tami. Nacisk k∏adzie si´ nie na posiadanie teoretycznych
wiadomoÊci, lecz na zrozumienie istoty tematu i umie-
j´tnoÊç wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce
nawigacyjnej. Zaj´cia swojà tematykà obejmujà takie
zagadnienia, jak m.in.: zarzàdzanie statkiem, manewro-
wanie, urzàdzenia nawigacyjne, prawo morskie oraz
ekonomik´ transportu morskiego. 

Oprócz nauki przedmiotów zawodowych, wa˝nym
aspektem naszego pobytu w Chinach by∏a integracja ze
studentami z innych krajów, a tak˝e zrozumienie
chiƒskiej kultury oraz podejÊcia Chiƒczyków do edukacji
i wychowania morskiego. ˚ywimy g∏´bokà nadziej´, ˝e
wspó∏praca Akademii Morskiej w Gdyni z Shanghai
Maritime University b´dzie w najbli˝szych latach konty-
nuowana.

Katarzyna Tarasiuk
Krzysztof Wróbel

studenci III roku WN
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☛

Dziesiàtki uczelni, tysiàce ludzi, miliony ulotek –
tak w skrócie mo˝na podsumowaç tegoroczne
Targi Akademia 2010 w Gdaƒsku.

W tym roku w dziesi´ciu miastach Polski odby∏y si´
Targi Edukacyjne, na których przedstawialiÊmy przyby∏ej
na miejsce m∏odzie˝y ofert´ kszta∏cenia w Akademii
Morskiej. Szczególnym miejscem by∏ dla nas Gdaƒsk,
gdzie pojawi∏a si´ m∏odzie˝ maturalna z naszego woje-
wództwa. W tym roku bardzo cz´sto pytano o warunki
studiowania na Wydziale Mechanicznym – miejmy na-
dziej´, ˝e iloÊç pytaƒ prze∏o˝y si´ na liczb´ studentów.

Najwi´ksze na Pomorzu targi szkó∏ wy˝szych – Targi
Akademia 2010 – dobieg∏y koƒca. Przez trzy dni 
(tj. mi´dzy 17 a 19 marca) przez teren Kampusu Oliwa
Uniwersytetu Gdaƒskiego przewinà∏ si´ wielotysi´czny
t∏um m∏odzie˝y z trójmiejskich (i nie tylko) szkó∏ Êred-
nich. Ka˝dy zainteresowany móg∏ zdobyç ogrom infor-
macji pomocnych w planowaniu przysz∏oÊci oraz oso-
biÊcie porozmawiaç z wyk∏adowcami i studentami 
o plusach i minusach nauki w danej uczelni. 

Katarzyna ˚urawska

Biuro Karier i Promocji

w terminalu kontrolowana jest przez grup´ zaledwie 15
osób odpowiedzialnych za odpowiednie zaplanowanie
poszczególnych dzia∏aƒ i utrzymywanie kontroli nad
sprz´tem. Praca terminalu oparta jest na wykorzystaniu
bezza∏ogowych ciàgników AGV (automatic guided
vehicle). Ciàgniki AGV poruszajà si´ po placu dzi´ki
zastosowaniu czujników laserowych. 

Bezza∏ogowe sà równie˝ suwnice placowe, które
pracujà na dwóch poziomach. Bloki kontenerów na
placu sk∏adowym sà porozdzielane i otoczone ogrodze-
niem wyposa˝onym w czujniki ruchu. W przypadku
przekroczenia przez kogokolwiek tego ogrodzenia
wszystkie maszyny w sektorze zostajà zatrzymane.
Pomaga to w utrzymaniu wy˝szego poziomu bezpie-
czeƒstwa. 

Kierowcy samochodów podejmujàcy lub sk∏adajàcy
kontenery na terminalu posiadajà karty magnetyczne,
na których umieszczone sà informacje dotyczàce kon-
tenerów. Kierowca podje˝d˝a naczepà pod ogrodzenie
otaczajàce sektor, gdzie znajdujà si´ czujniki odczytu-
jàce dane z karty magnetycznej, po czym suwnica
placowa ∏aduje odpowiedni kontener na naczep´
samochodu lub sk∏ada w odpowiednie miejsce w sek-
torze. Podczas operacji za∏adunku lub roz∏adunku
samochodu kierowca musi oddaliç si´ od pojazdu.

W terminalu CTA obs∏ugiwana jest równie˝ kolej. Jest
tam 7 torów kolejowych o d∏ugoÊci 700 metrów ka˝dy.
Wagony obs∏ugiwane sà przez 4 suwnice kolejowe. 
Co bardzo istotne, terminal kolejowy jest zlokalizowany
w taki sposób, aby móg∏ byç wykorzystywany jedno-

czeÊnie przez CTA i znajdujàce si´ na jego zapleczu
centrum logistyczne.

Kolejnym obiektem, który mieliÊmy okazj´ zobaczyç,
by∏o centrum prze∏adunku owoców (Frucht- und Kühl-
Zentrum), w którym dominujàcym towarem obs∏ugi-
wanym sà banany. WidzieliÊmy ca∏y przebieg procesu
prze∏adunku bananów ze statku do magazynu.

Kartony z bananami wyciàgane sà z ∏adowni statku,
przekazywane na taÊmociàg, segregowane, paletyzo-
wane i przekazywane do hali magazynowej, gdzie
czekajà na dalszy transport do odbiorcy. 

Obecnie hale magazynowe sà przebudowywane 
i modernizowane. Wprowadzane sà tam bardzo nowo-
czesne rozwiàzania u∏atwiajàce transport i segregacj´
towarów. W centrum zastosowany b´dzie nowy taÊmo-
ciàg pracujàcy wed∏ug ulepszonych systemów, podob-
nych do tych, które na Êwiecie wykorzystywane sà na
razie jedynie w Antwerpii. Do obrotu wewnàtrzmaga-
zynowego wprowadzone zostanà specjalne palety plas-
tikowe, które b´dà „noÊnikiem” kolejnych partii palety-
zowanego ∏adunku. Przechowywanie i zautomatyzo-
wane dojrzewanie owoców realizowane b´dzie w hali
wysokiego sk∏adowania, gdzie ka˝dy towar b´dzie
∏atwo dost´pny.

Wyjazd studialny Ko∏a Eksploatacji Portów do portu
w Hamburgu pozwoli∏ nam zapoznaç si´ z najnowo-
czeÊniejszymi tendencjami rozwoju wspó∏czesnych
portów i terminali. Mo˝na przypuszczaç, i˝ niektóre 
z opisanych rozwiàzaƒ w nied∏ugim czasie zastosowane
b´dà tak˝e w podobnej formie w polskich portach.

Nast´pujàce osoby umo˝liwi∏y ten wyjazd oraz
pomog∏y przy jego organizacji: Êp. pan profesor Leszek
Morawski – ówczesny prorektor ds. kszta∏cenia, pan
prof. Andrzej S. Grzelakowski – kierownik Katedry Sys-
temów Transportowych, pan Maciej Brzozowski –
dyrektor Hafen Hamburg Marketing Przedstawicielstwo
w Warszawie, pan Bengt van Beuningen – dyrektor
Hafen Hamburg Marketing ds. komunikacji i informa-
cji, pani Kirsten Piotrowski z HHLA Container Terminal
Altenwerder, pan Jürgen Wolf – dyrektor HHLA Frucht-
und Kühl-Zentrum.

Katarzyna Tatol
Naukowe Ko∏o Eksploatacji Portów AM w Gdyni
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Aby nie traciç kontaktu z wodà i przygotowaç si´ do
szkoleƒ motorowodnych, nasi studenci podj´li wspó∏-
prac´ z OÊrodkiem Wypoczynkowym Gdaƒskiej Stoczni
Remontowej w Czarninie, Towarzystwem Przyjació∏ Je-
ziora Wdzydzkiego oraz Powiatowym Centrum M∏o-
dzie˝y w Garczynie. Wspó∏praca polega∏a na szkoleniu
m∏odzie˝y z zakresu zasad bezpieczeƒstwa i umiej´t-
noÊci p∏ywania szalupà oraz etyki wodniackiej i ochro-
ny Êrodowiska. Czynny udzia∏ wzi´li równie˝ nasi
koledzy z Akademii Marynarki Wojennej, którzy podj´li
si´ przep∏yni´cia przez jezioro Radolne a˝ na Wielkà
Wod´ (jez. Wdzydze). 

Dzi´ki zaanga˝owaniu studentów z Ko∏a Naukowego
„Nautica” i z Ko∏a Naukowego U˝ytkowników Pojazdów
Elektrycznych, rozpocz´liÊmy w lipcu kurs na stopieƒ
starszego sternika motorowodnego, we wspó∏pracy 
z OSKSW „VIK” w Pucku. W zaj´ciach uczestniczy∏o 
25 osób: studentów i pracowników Akademii Morskiej
w Gdyni. Zostali oni gruntownie przeszkoleni z zakresu
meteorologii, nawigacji oraz silników, mechanizmów 
i urzàdzeƒ jachtowych. Szczególny nacisk po∏o˝ono na
bezpieczeƒstwo ˝eglugi i ratownictwo. UzyskaliÊmy pa-
tenty starszych sterników motorowodnych. 

Najlepsi z grupy przeszkolonych pracowników i stu-
dentów zostali wytypowani na kurs instruktora moto-
rowodnego. Kurs zosta∏ zorganizowany w Akademii
Morskiej dzi´ki wsparciu dziekana Wydzia∏u Mechanicz-
nego prof. A. Charchalisa, a zaj´cia praktyczne pro-
wadzono w Marinie Puck. Sprz´t do p∏ywania udost´p-

ni∏ OSKSW „VIK” w Pucku. 6 studentów i 8 pracow-
ników uzyska∏o patent instruktora motorowodnego. 

Nasi nowo wyszkoleni instruktorzy – studenci i pra-
cownicy AM – szkolà nowych sterników motorowod-
nych – studentów ró˝nych roczników i pracowników
naszej uczelni, którzy b´dà mogli bezpiecznie i zgodnie
z zasadami etyki motorowodniackiej poruszaç si´ po
wodach Êródlàdowych i morskich, prowadzàc jachty
motorowe, stosownie do uzyskanych patentów.

Dzia∏alnoÊç naszego ko∏a nie ogranicza si´ jedynie 
do tematów motorowodnych. Ko∏o prowadzi szeroko
zakrojonà akcj´ majàcà na celu pomoc w realizowaniu
przedsi´wzi´ç studentów, poczàwszy od projektów
zwiàzanych z morskim charakterem uczelni po imprezy
kulturalno-rozrywkowe, takie jak koncert charytatywny
na rzecz pomorskiego hospicjum dla dzieci, organizacja
regat o Puchar Rektora oraz zawody w´dkarskie o Pu-
char Dziekana Wydzia∏u Mechanicznego.

W nadchodzàcym sezonie 2010 mamy zamiar konty-
nuowaç dzia∏alnoÊç dla naszych studentów i pracow-
ników. Prowadzàc szkolenia, chcemy doprowadziç do
tego, aby korzystajàcy z nowoczesnego sprz´tu p∏ywajà-
cego umieli zachowaç si´ nad wodà, nieÊli pomoc potrze-
bujàcym i aktywnie sp´dzali wolny czas.

Przemys∏aw Czoska, 
Przemys∏aw Kru˝ycki, 

Wojciech ˚ak
studenci V r. WM

Ca∏a naprzód
Po wielu staraniach, dzi´ki inicjatywie studentów, poparciu w∏adz uczelni, a w szczególnoÊci
prof. Józefa Lisowskiego, Naukowe Ko∏o „Nautica” w 2009 roku zosta∏o cz∏onkiem Polskiego

Zwiàzku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W celu wyszkolenia przysz∏ej kadry motoro-
wodnej podj´liÊmy wspó∏prac´ z OÊrodkiem Szkolenia Kadr Sportów Wodnych „VIK” w Pucku.
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Basen, zlokalizowany w centrum Gdyni, zmieni∏ nie
tylko wyglàd, ale sta∏ si´ równie˝ bardziej przyjazny dla
u˝ytkowników. Wyposa˝ony zosta∏ w podnoÊnik hydra-
uliczny dla osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e liczne
atrakcje, w tym armatki wodne. A poprzez zmian´
architektonicznà zyska∏ dodatkowy walor, jakim jest
pi´kny i niepowtarzalny widok na Zatok´ Gdaƒskà.

Renowacja polega∏a na remoncie niecki basenowej –
w cz´Êci g∏´bokiej wymiar basenu wynosi obecnie 
3,07 m, w cz´Êci p∏ytkiej 1,06 m. Odnowiona zosta∏a
te˝ ca∏a hala basenowa – wymieniona posadzka pla˝y 
i brodzików, u∏o˝ona terrakota antypoÊlizgowa, nowa

instalacja elektryczna, grzejniki, stolarka drzwiowa
wewn´trzna, itp. W miejscu wyburzonych podokienni-
ków wykonana zosta∏a fasada aluminiowo-szklana 
do poziomu pla˝y, mia∏a miejsce wymiana i wykonanie
ok∏adzin Êcian, malowanie Êcian i sufitów.

Remont p∏ywalni krytej AM zrealizowa∏o konsorcjum
trzech wykonawców, wy∏onione w drodze przetargu
nieograniczonego: Przedsi´biorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Us∏ugowe MARBUD z Gdyni, Autorska
Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy 
oraz BASPOL Sp. z o.o. z Warszawy.

■

Basen jak nowy
Od 1 lutego tego roku studenci i pracownicy Akademii Morskiej mogà nie tylko korzystaç z prze-
budowanej i unowoczeÊnionej p∏ywalni, ale równoczeÊnie podziwiaç widok basenu Pomorskiego.

Z okazji obchodów 90-lecia polskiego szkolnictwa
morskiego i Akademii Morskiej w Gdyni odb´dzie na
p∏ywalni przy al. Jana Paw∏a II 3 maraton p∏ywacki.
Impreza ma trwaç nieprzerwanie 45 godzin – maraton
rozpocznie si´ 13 czerwca (niedziela) o godz. 14.00, 
a zakoƒczy 15 czerwca (wtorek) o godz. 12.00.
Patronat honorowy nad sztafetà 90 kilometrów na 
90-lecie objà∏ rektor AM prof. Romuald Cwilewicz. 

W imprezie mogà wziàç udzia∏ nie tylko pracownicy 
i studenci uczelni, ale równie˝ jej absolwenci i sympa-

tycy. Przed startem uczestnik powinien przedstawiç
zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ do
udzia∏u w maratonie. Uczestnik przep∏ywa 1000 m
dowolnym stylem, bez limitu czasu – przep∏yni´cie
tego dystansu symbolizuje 1 rok istnienia uczelni. Dla
ka˝dego z uczestników ustalona zostanie data i godzina
startu. 

Szczegó∏owe informacje o imprezie mo˝na uzyskaç 
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AM
(Roman Grabowski, tel. kom. 601 91 28 08).

Maraton p∏ywacki
„90 km na 90-lecie”
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W ramach III Forum Europa Nostra pt. „Mare
Nostrum” seminarium naukowe zacz´∏o si´ w Gdyni,
zakoƒczy∏o w Dar∏owie (6-7 marca 2010 roku).

Spotkanie otworzy∏ prorektor ds. kszta∏cenia dr hab.
in˝. Witold Gierusz, prof. nadzw. AM. Seminarium,
poprzedzone uderzeniem dzwonu – 4 szklanki –
rozpocz´∏o si´ w Akademii Morskiej w Gdyni, nast´pnie
zwiedzano Sal´ Tradycji. O godzinie 9.00 uczestnicy
pojechali autokarem do Dar∏owa, do Zespo∏u Szkó∏
Morskich, gdzie powita∏ ich dyrektor Zespo∏u Szkó∏
Morskich mgr Artur Hamerling. 

Pierwszego dnia odby∏y si´ warsztaty tematyczne,
drugiego dnia – rejs statkiem szkolnym „Franek Zubrzy-
cki II”. Warsztaty tematyczne zwiàzane by∏y z tematykà
morskà: od szkolnictwa, przez produkty turystyki
morskiej, a˝ do kuchni morskiej.

Tematy warsztatów:

■ „Hotelarstwo morskie” – dr in˝. Jacek
Ha∏aczkiewicz,

■ „Szkolnictwo morskie” – mgr Agnieszka
Mickiewicz, 

■ „Produkty turystyki morskiej” – dr Tomasz Studzie-
niecki, 

■ „Kuchnia morska” – mgr in˝. Anna Przybylska.
W seminarium uczestniczyli: dr in˝. Jacek Ha∏acz-

kiewicz – Akademia Morska w Gdyni, dr Tomasz Studzie-
niecki – kierownik Studium Podyplomowego Turystyki 
i Hotelarstwa w Gdyni, przedstawiciel Ministerstwa
Infrastruktury i przedstawiciele zarzàdu Academia
Europa Nostra oraz studenci Studium Podyplomowego
Turystyki i Hotelarstwa w Gdyni.

Seminarium to zaplanowano jako wst´p do gdyƒskiej
paêdziernikowej konferencji naukowej w ramach III
Forum Europa Nostra.

Mare Nostrum w Dar∏owie

Konferencja naukowa pod takim w∏aÊnie tytu∏em
odb´dzie si´ w Gdyni w dniach 18-19 paêdziernika
2010 r. Towarzyszyç jej b´dzie wystawa w Muzeum
Miasta Gdyni. 
Sympozjum ma mieç charakter interdyscyplinarny, tak
by na morskie tematy wypowiadali si´ przedstawiciele
ró˝nych dziedzin naukowych. Organizatorzy nie majà
zamiaru ograniczaç si´ do basenu Morza Ba∏tyckiego,
przewidywany jest doÊç szeroki wachlarz zagadnieƒ: od
spraw politycznych – np. „Mi´dzymorza”, wojskowych –
zwiàzanych z obronà wybrze˝a, do spraw ˝ycia codzien-
nego, wypoczynku, rozwoju infrastruktury turystycznej,

podró˝y Polaków nie tylko nad Ba∏tyk, ale i inne akweny
morskie.
Konferencja odbywaç si´ b´dzie w ramach III Forum
Europa Nostra. Nawiàzuje do poprzednich spotkaƒ, 
w tym do II Forum Europa Nostra „Granice, wspó∏praca 
i turystyka w Europie Ba∏tyckiej”. Konferencj´ naukowà
uroczyÊcie otworzy marsza∏ek województwa pomorskiego. 
Patronat honorowy obj´li: Ministerstwo Infrastruktury,
wojewoda pomorski, marsza∏ek województwa pomor-
skiego, prezydent Gdyni, Polska Organizacja Turystyczna
i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

dr Tomasz Studzieniecki

Morze nasze i nie nasze

Chór Akademii Morskiej w Gdyni 20 marca br. wy-
walczy∏ I miejsce w IV Pomorskim Festiwalu PieÊni
Wielkopostnej – Szemud/Kielno 2010, dyrygent otrzy-
ma∏ nagrod´ specjalnà dla najlepszego dyrygenta
Festiwalu.
Festiwal, który wpisuje si´ od 2007 roku w kalendarz
wydarzeƒ kulturalnych na Pomorzu, zdà˝y∏ zyskaç wiele
pochlebnych opinii i cieszy si´ nies∏abnàcym zaintere-
sowaniem. Tym razem w sk∏ad jury konkursu weszli
profesorowie-dyrygenci, wokaliÊci oraz muzykolodzy, m.in.
z Akademii Muzycznych w Gdaƒsku i Bydgoszczy. O naj-
wy˝sze laury walczy∏o pi´tnaÊcie zespo∏ów z Pomorza. 
W programie konkursowym by∏y utwory J. S. Bacha, 
A. Brucknera oraz M. Haydna.

Nagrodzony chór i dyrygent
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Erudycyjna uczta

Ka˝dego roku impreza cieszy si´ wi´kszym zaintere-
sowaniem, zwi´ksza si´ te˝ oferta trójmiejskich szkó∏
wy˝szych i oÊrodków naukowych. Nasza uczelnia pod
wzgl´dem iloÊci imprez zajmowa∏a dotychczas trzecie
miejsce. Ust´powa∏a jedynie Uniwersytetowi Gdaƒ-
skiemu i Politechnice Gdaƒskiej, wyprzedzajàc Gdaƒski
Uniwersytet Medyczny i Akademi´ Marynarki Wojennej.
AM przygotowa∏a naukowà uczt´ na al. Jana Paw∏a II
przy Wydziale Nawigacyjnym, w budynku wydzia∏u oraz
basenu. W bogatej ofercie uczelni znalaz∏ si´ m.in. astro-
nomiczny piknik naukowy w Planetarium (przygotowany
przez mgr. Marka Szczepaƒskiego i mgr. Andrzeja
Bomb´), prezentowany by∏ model Uk∏adu S∏onecznego
(mgr Ryszard MaksyÊ) oraz pozwalajàce zobaczyç obrót
Ziemi wahad∏o Foucaulta (dr Stefan G´bala, mgr in˝.
Leszek Staniszewski, mgr in˝. Henryk Kaêmierczak, mgr
Wojciech Koznowski).

ZaÊ w laboratoriach Wydzia∏u Nawigacyjnego
Naukowe Ko∏o „Nawigator” (pod opiekà mgr. Andrzeja
Bomby) prezentowa∏o ciekawskim oraz potencjalnym
studentom symulator manewrowy statku morskiego, 
a tak˝e radar morski – jako trzecie oko nawigatora
(opiekun mgr in˝. Adam Iljasz). 

Elektronicy demonstrowali zastosowanie termografii 
(dr in˝. Jacek Dàbrowski), a elektrycy s∏ynne ju˝ samo-
chody z nap´dem elektrycznym (dr in˝. Andrzej
¸ebkowski, Wojciech Koznowski) – wpisane w projekt
„Innowacyjna gospodarka” (wi´cej na ten temat na str. 34).

Naukowe Ko∏o „SeaQuest” przygotowa∏o wyk∏ad 
i prezentowa∏o sprz´t do badaƒ podwodnych (mgr in˝.
Szymon Brzóska, ̧ ukasz Soko∏owski), a ko∏o fotograficzne
przygotowa∏o wystaw´ swych prac i udziela∏o porad
fotografom-amatorom (mgr in˝. Anna Waszkel). Odby∏a
si´ te˝ sesja testowa MENSA.

Wydzia∏ PiT przygotowa∏ imprezy zwiàzane z techno-
logià ˝ywnoÊci, wiedzà o ˝ywnoÊci oraz smaków kawy
(mgr in˝. Agnieszka Dàbrowska, mgr Anna Gierasimiuk).

A przez ca∏y czas Festiwalu mo˝na by∏o zwiedzaç
dostojnego jubilata, czyli statek badawczo-szkoleniowy
„Horyzont II”.

Po raz kolejny odby∏ si´ w Gdyni, w ostatnich dniach maja, piknik naukowy, 
z niebagatelnym udzia∏em Akademii Morskiej.

Akademia Morska po raz kolejny wzi´∏a udzia∏ w zbiórce pie-
ni´dzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, w której
studenci naszej uczelni wzi´li liczny udzia∏. Ju˝ w piàtek rozpo-
cz´li gr´ na rzecz WOÂP imprezà w klubie „Bukszpryt”. Pojawili
si´ na niej obowiàzkowo w strojach zwiàzanych z medycynà. 

W niedziel´ 10 stycznia odby∏ si´ 18. Fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. W Gdyni zebrano ponad 300 tys. z∏.
Orkiestra po raz drugi zagra∏a dla dzieci z chorobami onkologicz-
nymi. Zebrane Êrodki zostanà przeznaczone m. in. na zakup
nowoczesnego sprz´tu dla klinik onkologicznych, takiego jak
tomografy komputerowe czy aparaty do neuronawigacji, które

pozwalajà na bardzo precyzyjne zdiagnozowanie po∏o˝enia guza
i nast´pnie jego bezpieczne zoperowanie. 

W sobot´ zorganizowane zosta∏y rozgrywki pokerowe. Ka˝dy
ch´tny móg∏ zagraç przy profesjonalnych sto∏ach z prawdziwymi
krupierami. W niedziel´ zaÊ dla ch´tnych by∏o otwarte planeta-
rium oraz symulatory na Wydziale Nawigacyjnym.

Na rzecz Orkiestry Akademia zaoferowa∏a rejs „Darem M∏o-
dzie˝y” – zosta∏ wylicytowany za 15600 z∏. 

Wszystkich osobom zaanga˝owanym przy pracach zwiàzanych z
18. Fina∏em Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy bardzo dzí kuj́ .

Katarzyna ˚urawska, BKiP

REJS ZA 15 TYS. Z¸

WIELKIE GRANIE Z ORKIESTRÑ

VIII BA ŢYCKI FESTIWAL NAUKI
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Planetarium i OÊrodek ˚eglarski

26 marca 2010 roku, podczas konferencji „3 lata reali-
zacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2007-2013; Plany na przysz-
∏oÊç”, w której uczestniczyli m.in. marsza∏ek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczys∏aw Struk, minister rozwoju
regionalnego El˝bieta Bieƒkowska oraz rektor AM prof.
Romuald Cwilewicz, odby∏o si´ uroczyste podpisanie
umowy o dofinansowanie projektu „Podwy˝szenie
jakoÊci infrastruktury naukowo-dydaktycznej poprzez
nadbudow´, rozbudow´ i zakup wyposa˝enia do budyn-
ku administracyjno-magazynowego Wydzia∏u Nawiga-
cyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, wspó∏finansowa-
nego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Prioryteto-
wej 2 Dzia∏ania 2.1 Infrastruktura edukacyjna 
i naukowo-dydaktyczna. Kwota wynikajàca z umowy 
o dofinansowanie opiewa na sum´ ponad 2 mln z∏ 
(wartoÊç ca∏ej inwestycji to niemal 4 mln z∏). 

Przedmiotem projektu jest przebudowa parterowego
obiektu administracyjno-magazynowanego, przylegajà-
cego do budynku Planetarium: nadbudowa kondygnacji
z przeznaczeniem na cztery sale wyk∏adowe i jednà sal´
konferencyjnà oraz wykonanie tarasu do obserwacji
astronomicznych. Planetarium zostanie wyposa˝one 
w nowà aparatur´ projekcyjnà (obecna jest produkcji
NDR typu ZKP-1 z 1967 r.): teleskop do obserwacji
nieba, komputer z oprogramowaniem do symulacji zja-
wisk astronomicznych oraz projektor multimedialny. 

29 kwietnia 2010 roku podpisano kolejnà umow´,
opiewajàcà na kwot´ 3 483 115,85 (wartoÊç ca∏ej in-
westycji to 4 644 154,48 z∏), którà w imieniu rektora
AM podpisa∏ kanclerz S∏awomir Polaƒski. Przedmiotem
projektu jest przebudowa budynku sali gimnastycznej
oraz przylegajàcego do niej OÊrodka ˚eglarskiego Aka-
demii Morskiej w Gdyni. W ramach dopasowania
obiektu do standardów unijnych, przewiduje si´ stworze-
nie nowoczesnego audytorium dla 226 osób, 5 sal semi-
naryjnych i 3 sal wyk∏adowo-dydaktycznych, moderniza-
cj´ i wyposa˝enie sal laboratoryjnych, doposa˝enie labo-
ratoriów, budow´ archiwum z czytelnià internetowà,
rozbudow´ biblioteki wydzia∏owej, budow´ pomieszcze-
nia gospodarczego i toalet. 

Na potrzeby wyk∏adów, seminariów i çwiczeƒ w adap-
towanych budynkach planuje si´ zakup niezb´dnego
wyposa˝enia oraz symulatora operacji prze∏adunkowych
– koniecznych do prawid∏owego funkcjonowania zaj´ç
laboratoryjnych, bez których niemo˝liwa b´dzie jakakol-
wiek dalsza rozbudowa stanowisk badawczych i dydak-
tycznych, sprz´tu komputerowego do 45 nowo powsta-
∏ych stanowisk komputerowych. Wprowadzona zostanie
nowoczesna technologia gwarantujàca najwy˝szy poziom
warunków dydaktycznych i reprezentacyjnych oraz uroz-
maicenie oferty dydaktycznej.

Robert Fabiaƒski
zast´pca kanclerza ds. inwestycyjnych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013, podpisana zosta∏a umowa o dofinansowanie przebudowy i wyposa˝enia szeregu

pomieszczeƒ AM przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz bud˝et paƒstwa.

PROJEKTY WARTE MILIONY

Rektor prof. R. Cwilewicz, marsza∏ek województwa pomorskiego M. Struk oraz W. Byczkowski – wicemarsza∏ek.
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Samochód elektryczny

Celem projektu jest zainicjowanie rozwoju rynku
pojazdów elektrycznych w Polsce, a tak˝e rozwój ener-
getyki rozproszonej, wykorzystujàcej odnawialne êród∏a
energii. Realizowany projekt wyró˝nia si´ du˝ym stop-
niem innowacyjnoÊci w skali Êwiatowej. Projekty o po-
dobnym charakterze przeprowadzane sà równolegle 
w niewielu paƒstwach Europy (Niemcy, Norwegia, Anglia)
oraz na Êwiecie (Japonia, Stany Zjednoczone, Izrael).

W ramach zadaƒ wynikajàcych z treÊci projektu, reali-
zowane sà zagadnienia:

■ dostawa, instalacja i uruchomienie sprz´tu
serwerowego i sieciowego do obs∏ugi internetowej
Platformy Wiedzy i Wsparcia Inwestycji,

■ zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu
samochodu elektrycznego,

■ dostawa sprz´tu do stacji monitorowania (GPS)
oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno-
ruchowych samochodów elektrycznych wraz 
z niezb´dnà infrastrukturà,

■ dostawa i monta˝ terminali ∏adowania
samochodów elektrycznych,

■ dostawa repozytoriów wiedzy i dokumentacji 
techniczno-ruchowej systemów: geotermalnych 
i pomp ciep∏a, biogazowni, elektrowni wodnych 
i wiatrowych wraz z oprogramowaniem,

■ zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu
mikroelektrowni.

Obok zagadnieƒ wymienionych powy˝ej i tych, które
zostanà og∏oszone, realizowane jest zadanie przez kon-
sorcjum Green Cars, w sk∏ad którego wchodzà: Akademia
Morska w Gdyni (lider konsorcjum), Green Stream Polska
sp. z o.o., KOMEL – bran˝owy oÊrodek badawczo-rozwo-
jowy maszyn elektrycznych, Melex A&D Tyszkiewicz sp. j.

Zadanie pt. Dostawa samochodów elektrycznych
ZP/MARR/02/2009, realizowane g∏ównie przez Akademi´
Morskà w Gdyni, opiewa na kwot´ 1 366 278,00 PLN.
W ramach zamówienia publicznego, Akademia Morska 
w Gdyni dostarcza 20 pojazdów z nap´dem elektrycznym
nast´pujàcych typów: pojazd elektryczny 4-osobowy
fabrycznie nowy marki MEGA AIXAM w iloÊci 7 sztuk,
pojazd elektryczny 2-osobowy fabrycznie nowy marki MY
CAR w liczbie 7 sztuk oraz pojazd elektryczny 5-osobowy
konwertowany z pojazdu spalinowego FIAT PANDA 
w liczbie 6 sztuk. Zasi´gi i rozwijane pr´dkoÊci przez
wymienione pojazdy przedstawiajà si´ odpowiednio:
MEGA AIXAM – zasi´g pojazdu 80 km, pr´dkoÊç maksy-
malna 65 km/h; MY CAR – zasi´g pojazdu do 100 km,
pr´dkoÊç maksymalna 64 km/h; FIAT PANDA EV – zasi´g

pojazdu do 150 km, pr´dkoÊç maksymalna 120 km/h.
Wymienione pojazdy zosta∏y wyposa˝one w rozwiàza-

nia technologiczne opracowane g∏ównie przez pracowni-
ków i studentów Akademii Morskiej w Gdyni,Wydzia∏u
Elektrycznego – Katedry Automatyki Okr´towej, kierowa-
nej przez prof. dr. hab. in˝. Józefa Lisowskiego, cz∏onków
ko∏a naukowego Stowarzyszenia U˝ytkowników Pojaz-
dów Elektrycznych Green Stream oraz przy wspó∏pracy
pracowników Wydzia∏u Mechanicznego i firm zew-
n´trznych. Pojazdy b´dà u˝ytkowane przez okres naj-
bli˝szych dwóch lat, w ramach projektu, przez ró˝ne
instytucje, g∏ównie organa administracji paƒstwowej.
Pojazdy zostanà dostarczone do pi´ciu aglomeracji 
w Polsce, które reprezentowane sà przez ich najwi´ksze
miasta, jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Mielec 
i Gdaƒsk. Równolegle z u˝ytkowaniem wymienionych
pojazdów elektrycznych, testowane b´dà opracowane
dla nich punkty ∏adowania oraz system monitoringu.
Zadanie to realizowane jest przez cz∏onka konsorcjum
Green Cars – Green Stream Polska sp. z o.o. Rozwiàzania
technologiczne zastosowane w systemie monitoringu
umo˝liwiaç majà dokonywanie rozliczeƒ za zu˝ytà przez
pojazdy energi´ elektrycznà, a tak˝e przekazywanie
parametrów eksploatacyjnych pojazdów i punktów
∏adowania do centrali.Wymierne korzyÊci, jakie spodzie-
wane sà przez inicjatora projektu, czyli Klaster Green
Stream, to przede wszystkim:

■ mo˝liwoÊç uzyskania wzrostu niezale˝noÊci
energetycznej Polski,

■ poprawa dba∏oÊci o stan Êrodowiska naturalnego
poprzez redukcj´ emisji CO2, redukcj´
zanieczyszczeƒ w miastach, ograniczenie ha∏asu 
i wibracji,

■ redukcja kosztów transportu, która mo˝e pociàgnàç
za sobà inne pozytywne relacje w postaci wzrostu
gospodarczego.

Wed∏ug wiodàcej firmy konsultingowej Roland Berger
Strategy Consultants, udzia∏ pojazdów elektrycznych 
w globalnym rynku motoryzacyjnym si´gaç b´dzie 20%
do roku 2020. JednoczeÊnie rozwój nowych technologii
zwiàzanych z nap´dem elektrycznym w motoryzacji
wymusi rekonfiguracj´ koncernów motoryzacyjnych 
i powstanie nowych spó∏ek zwiàzanych z rozwojem tech-
nologii produkcji wysokoefektywnych zasobników energii
elektrycznej, silników elektrycznych oraz infrastruktury
do obs∏ugi pojazdów z nap´dem elektrycznym.

dr in˝. Andrzej ¸ebkowski

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, w obr´bie osi priorytetowej Dyfuzja Innowacji, dzia∏anie 5.1 wspieranie
rozwoju powiàzaƒ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, z inicjatywy Klastra Green
Stream, realizowany jest projekt o wartoÊci 19 314 226 PLN pt. „Budowa rynku pojazdów 
elektrycznych, infrastruktury ich ∏adowania – podstawà bezpieczeƒstwa energetycznego”. 
Koordynatorem projektu jest Agencja Rynku Regionalnego MARR SA z siedzibà w Mielcu.
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Czerwona Ró˝a dla zwyci´zców

Ideà konkursu jest wybór najlepszego studenta oraz
najlepszego ko∏a naukowego spoÊród wy˝szych uczelni
Wybrze˝a Gdaƒskiego. Wyboru dokonujà rektorzy uczelni
(reprezentowani zazwyczaj przez prorektorów ds. kszta∏-
cenia) oraz cz∏onkowie Stowarzyszenia Czerwonej Ró˝y,
jako kapitu∏a konkursu. Laur dla KN „Nawigator” to
najwi´kszy, jak do tej pory, sukces naszej uczelni w tym
konkursie. Naukowe Ko∏o Badaƒ Podwodnych
„Seaquest” zaj´∏o dwukrotnie II miejsce, w roku 2001 
i 2005, a w roku 2006 by∏o trzecie.W kategorii na najlep-
szego studenta wygra∏a Alicja Sadowska, studentka
Gdaƒskiego Uniwersytetu Medycznego. W tej kategorii
nominowany by∏ tak˝e Micha∏ Górski, student II roku
magisterskich studiów uzupe∏niajàcych na kierunku: trans-
port, specjalnoÊç: eksploatacja portów i floty, cz∏onek
Naukowego Ko∏a Transportu i Logistyki „Translog”, dzia∏a-
jàcego na Wydziale Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa
AM (w ubieg∏ym roku nominowana do tej nagrody by∏a
Martyna Ocalewicz, obecna szefowa wydzia∏owego
samorzàdu studenckiego). Na laureatów, poza splendo-
rem i przepustkà do kariery, którà daje statuetka Czer-
wonej Ró˝y, czekajà równie˝ cenne nagrody. Najlepszy
student mo˝e przesiàÊç si´ z komunikacji miejskiej do
w∏asnego samochodu, a pozostali zwyci´zcy podreperujà
swój bud˝et. Tegoroczne nominacje wr´cza∏ przedstawi-
cielom kó∏ naukowych laureat pierwszego konkursu 
o laur Czerwonej Ró˝y z 1962 roku prof. Lucjan
Grochowski, obecnie pracownik Wydzia∏u Transportu
Politechniki Warszawskiej, natomiast nagrod´ w imieniu
ko∏a odebra∏ Mateusz LeÊniewski, student III r. nawigacji,
specjalnoÊç: transport morski, cz∏onek zarzàdu ko∏a.
Nagrod´ t´ wr´czy∏ Andrzej Karnabal, dyrektor Chiƒsko-
Polskiego Towarzystwa Okr´towego „Chipolbrok”, przed-
stawiciel sponsorów. Nagrody w tegorocznym konkursie
to: dla najlepszego studenta Trójmiasta – samochód
osobowy Skoda Fabia, dla najlepszego ko∏a naukowego –
12.000 z∏.

Czerwona Ró˝a to symbol pi´kna, doskona∏oÊci i mi∏oÊci.
Pod tym has∏em kryjà si´ tak˝e bogate tradycje pomor-
skiego Êrodowiska akademickiego. Od blisko 50 lat nie-
zwykle presti˝owa statuetka „Czerwonej Ró˝y” trafia do
ràk wybitnych, najbardziej wyró˝niajàcych si´ studentów.
A histori´ konkurs ma bogatà... Ka˝dy z nas s∏ysza∏ 
o legendarnym Klubie Studentów Wybrze˝a „˚ak”, który
od 1957 roku przyciàga∏ ludzi swojà twórczà mieszankà.
Studenckie teatry, kabarety, Dyskusyjny Klub Filmowy,

klub jazzowy – prawdziwa wyl´garnia talentów. W senty-
mentalnych opowieÊciach pokolenia naszych rodziców
cz´sto pojawiajà si´ obrazki artystycznego ˝ycia skupio-
nego w murach ówczesnego „˚aka”. To w∏aÊnie tam
narodzi∏o si´ Stowarzyszenie Czerwonej Ró˝y, które do
dziÊ kultywuje najlepsze wartoÊci pomorskiego Êrodo-
wiska akademickiego. Nagrod´ Czerwonej Ró˝y na
poczàtku wr´czano poetom, pisarzom, póêniej tak˝e
m∏odym naukowcom i politologom. DziÊ laureaci pier-
wszych edycji konkursu sà znanymi lekarzami, in˝ynie-
rami, artystami, biznesmenami i politykami. Po pewnym
czasie konkurs zniknà∏, mia∏ w swojej historii przerw´.
Jednak dwanaÊcie lat temu, w 1999 roku, uda∏o si´ go
reaktywowaç. 

Statuetka Czerwonej Ró˝y trafia do ràk wybitnych i naj-
bardziej wyró˝niajàcych si´ studentów. Kandydatów do
nagrody zg∏aszajà bezpoÊrednio w∏adze poszczególnych
uczelni, wskazujàc po jednym kandydacie w ka˝dej kate-
gorii. By wygraç, trzeba mieç talent, byç zdolnym i pra-
cowitym. W konkursie liczy si´ wysoka Êrednia ocen, ale
tak˝e aktywnoÊç pozanaukowa, osiàgni´cia w dziedzi-
nach: spo∏ecznej, sportowej i artystycznej.

mgr Andrzej Bomba

36. edycj´ konkursu o laur Czerwonej Ró˝y, w kategorii na najlepsze ko∏o naukowe, zdoby∏o
Studenckie Naukowe Ko∏o „Nawigator”, dzia∏ajàce przy Katedrze Nawigacji Akademii Morskiej
w Gdyni. Opiekunem ko∏a jest dziekan dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM.

NAWIGATOR – NAJLEPSZE KO¸O NAUKOWE

Laureaci Czerwonej Ró˝y z prorektorem ds. kszta∏cenia AM i
dziekanem WN.
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■ Encyklopedia Gdyni, t. II, red. M. Soko∏owska, D. Nelke,
Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2009.

15 XII 2009 r. w Muzeum Miasta Gdyni odby∏a si´
promocja obszernej publikacji zwiàzanej z dziejami miasta. 

W laudacji prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki podkreÊli∏
szczególny charakter dzie∏a, jego wielowàtkowoÊç i ró˝norod-
noÊç oraz bardzo wartoÊciowe indeksy, niezb´dne w tego typu
opracowaniu: nazwisk i rzeczowy, ale ze wzgl´du na praco-
ch∏onnoÊç rzadko figurujàce w wydawanych tego typu
ksià˝kach. Maciej Korwin – dyrektor Teatru Muzycznego,
re˝yser i aktor – przedstawi∏ sylwetki redaktorek Ma∏gorzaty
Soko∏owskiej i Doroty Nelke oraz „wodowany” tom. 

M. Soko∏owska z∏o˝y∏a podzi´kowania zw∏aszcza w∏adzom
miasta, podkreÊlajàc ich pomoc materialnà i ˝yczliwà wspó∏-
prac´ w przygotowaniu ksià˝ki. 

Nale˝y pogratulowaç redaktorowi i wydawcy za tak cenny
wolumin, znacznie wzbogacajàcy wszechstronnà wiedz´ 
o mieÊcie i osobach z nià zwiàzanych, a mgr Dagmarze Opackiej
˝yczyç dalszych tak wartoÊciowych spotkaƒ z okazji promocji
nast´pnych ksià˝ek dotyczàcych Gdyni. Bardzo liczny udzia∏
gdynian Êwiadczy o zainteresowaniu tego typu publikacjami,
niezb´dnymi dla ka˝dego zainteresowanego miastem. 

Obszerny wolumin sk∏ada si´ z przedmowy, 800 ró˝note-
matycznych hase∏: biogramów, not rzeczowych (m.in. statki,
firmy, fauna, flora, medale i znaczki o tematyce morskiej,

nekropolie). Bardzo unikatowym (cennym i niezb´dnym 
w tego typu opracowaniach) jest zamieszczony indeks (dla
obu tomów): osobowy oraz rzeczowy (z wyró˝nionymi
has∏ami: wojsko, harcerze, odznaczenia, restauracje, kawiar-
nie, bary) oraz materia∏ ilustracyjny (fotografie) dotyczàce
osób, medali, firm etc. Zamieszczono te˝ errat´ do tomu I oraz
bibliografi´. 

WÊród kilkuset opublikowanych hase∏ sà równie˝ te zwià-
zane z szeroko poj´tà gospodarkà i kulturà morskà oraz
osobami zwiàzanymi ze szkolnictwem morskim. Sà to m.in.
has∏a dotyczàce: red. Jerzego Abramowicza – autora filmów 
o Gdyni, st. mech. Bernarda Aponowicza – oficera floty han-
dlowej, eks-prezesa Stowarzyszenia Starszych Mechaników
Morskich, kontradmira∏a Józefa Bartosika, prof. dr. hab. in˝.
Romualda Cwilewicza – rektora AM w Gdyni, Iwony
Bartólewskiej – dziennikarza i wyk∏adowcy, Aleksandra BereÊ-
niewicza – ˝eglarza, kpt. ˝. w. W∏odzimierza Bernalewskiego,
Marka Bràgoszewskiego – admira∏a floty, zast´pcy dowódcy
MW, doc. dr. int. okr. I kl. Tadeusza Czachli – wyk∏adowcy
WSM, wspó∏twórcy WA WSM, kpt. ˝. w.: Zygmunta Dey-
Deyczakowskiego, Tadeusza D´bickiego (abs. SM Tczew),
admira∏a Czes∏awa Dyrcza – komendanta AMW w Gdyni,
kmdr. Bogumi∏a Filipka, kontradmira∏a Jerzego Tumaniszwi-
lego, kpt. MW Jana Goska, kpt. ˝. w. Bronis∏awa Guba∏y (PSM
Gdynia), kpt. ˝. w. Leszka Góreckiego (abs.WN PSM Szczecin),
Janusza Jarosiƒskiego – prezesa portu Gdynia, Andrzeja
Karwety – dowódcy MW, Marka Kirsteina – muzyka, kompo-
zytora i oficera rozrywkowego t/s/s „Stefan Batory”, Edwarda
Krajczyƒskiego – prof. AM w Gdyni (abs. PSM Gdynia), kpt. 
˝. w. Andrzeja Królikowskiego (abs. WN WSM) – dyrektora
UM w Gdyni, aktualnie przewodniczàcego SK˚W, kpt. ˝. w.
Józefa Kwiatkowskiego – starszego oficera s/v „Dar Pomorza”
(abs. WN PSM Szczecin), mgr. in˝. Jana Ludwiga – ˝eglarza,
syna red. Stanis∏awa Ludwiga, kpt. ˝. w. Miros∏awa
Peszkowskiego – by∏ego komendanta „Daru M∏odzie˝y”, prof.
dr. hab. in˝. Janusza Mindykowskiego – obecnie dziekana
Wydzia∏u Elektrycznego AM, kpt. ˝. w. mgr. Tadeusza Olech-
nowicza – pierwszego komendanta „Daru M∏odzie˝y”, in˝.
Mariana Rakowskiego – wyk∏adowcy PSM i OSMW w Gdyni,
prof. Krzysztofa Skóry – ichtiologa, szefa Stacji Morskiej UG na
Helu, red. Henryka Spigarskiego, kpt. ˝. w. Adama Weintrita –
prof. AM w Gdyni, obecnie dziekana Wydzia∏u Nawiga-
cyjnego, kpt. ˝. w. in˝. Leszka Wiktorowicza (abs. WN PSM) –
wieloletniego komendanta „Daru M∏odzie˝y” i kustosza-kapi-
tana „Daru Pomorza”, kpt. ˝. w. Anny Wypych-Namiotko (abs.
WN WSM) – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i kpt. ˝. w. mgr. Wojciecha Zaczka – legendarnego kapitana i
wyk∏adowcy. 

Bardzo wartoÊciowe w opracowaniu sà has∏a rzeczowe o te-
matyce morskiej, m.in.: Bractwo Kaphornowców, Centralny
Zarzàd Polskiej Marynarki Handlowej, „Dar Pomorza” i „Dar
M∏odzie˝y” – komendanci, zwierz´ta „Daru Pomorza”, Gdynia
w filatelistyce, filmach, numizmatyce, medalierstwie, kapita-
nowie „Horyzontu II”, kapitanowie „Stefana Batorego” i „Bato-
rego”, zlot wielkich ˝aglowców w Gdyni – OP Sail 2009. 

dr Witold Parteka
Pracownia Historii

NOWOÂCI WYDAWNICZE
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■ „Gdynia lata 20. i 30. Multimedialna historia 
w obrazkach i anegdotach”. Tekst i dobór materia∏u 
ikonograficznego: Ma∏gorzata Soko∏owska, obróbka zdj´ç 
i monta˝, projekt graficzny, znak graficzny serii, animacje:
Esy Floresy Urszula Morga, Bartosz Miko∏ajczyk 
(www.esy-floresy.pl), lektor: Marek Lesiƒski, udêwi´kowie-
nie: Jaros∏aw Zorn. Wydawca: Oficyna Verbi Causa. 
Gdynia 2010

„Sà takie dwa miejsca, gdzie myÊli si´ z dumà o Polsce nad
Ba∏tykiem – Puck, gdzie by∏y zaÊlubiny, i Gdynia, symbol pol-
skiego rwania si´ ku niepodleg∏oÊci, niezale˝noÊci gospodar-
czej i nowoczesnoÊci” – powiedzia∏ 10 lutego marsza∏ek Sejmu
Bronis∏aw Komorowski w czasie uroczystoÊci z okazji 90.
rocznicy zaÊlubin Polski z morzem.

P∏yta DVD o Gdyni jest jakby wizualizacjà tych w∏aÊnie s∏ów,
gdy˝ jest 35-minutowà podró˝à po niezwyk∏ych dziejach
miasta, pokazujàcà, jak pi´knie Polacy potrafià realizowaç 
marzenia. Bowiem w stworzeniu w krótkim czasie jednego 
z wi´kszych europejskich portów przez biedny, ledwie odro-
dzony z niewoli kraj, by∏a poezja, wysi∏ek i dobry interes.

P∏yta podzielona jest na rozdzia∏y: Wizjonerzy (tak˝e o Szko-
le Morskiej), Marynarka Wojenna, Port, Letnisko, Miasto.

■ Antoni F. Komorowski, Iwona Pietkiewicz, Adam Szul-
czewski „Najstarsze latarnie morskie Zatoki
Gdaƒskiej”; „The oldest Gulf of Gdansk Lighthouses”

„Historia ˝eglugi Êwiatowej jest nierozerwalnie zwiàzana z pow-
staniem, rozwojem i funkcjonowaniem portów oraz znaków
˝eglugowych. Obiekty te – cz´sto pi´kne dzie∏a architektonicz-
ne – wskazywa∏y ˝eglarzom i marynarzom bezpiecznà drog´
do portów, a tak˝e pozwala∏y omijaç rozliczne mielizny, rafy,
ska∏y i inne przeszkody nawigacyjne” – czytamy we wst´pie do
dzie∏a, opowiadajàcego (po polsku i po angielsku) o dwunastu
latarniach morskich Zatoki Gdaƒskiej (od czasów si´gajàcych
XVI wieku a˝ po rok 1945): na Helu, Jastarni, Rozewiu, Oksy-
wiu, Gdaƒska, Krynicy Morskiej, Pi∏awy i Brüsterort.

Przedstawione w monografii problemy nawigacji w rejonie
Zatoki Gdaƒskiej to wa˝ny fragment ca∏oÊci problemów nawi-
gacji morskiej. Dodatkowo ksià˝ka jest wysmakowana graficz-
nie i zawiera nieznane wczeÊniej rysunki i projekty latarni, pre-
zentowane w Polsce po raz pierwszy.

■ Encyklopedia In˝ynierii Morskiej

To autorskie dzie∏o prof. Mazurkiewicza, pomyÊlane (jak to
ujà∏ autor we wst´pie) nie tylko jako ogólny podr´czny infor-
mator dla ludzi zwiàzanych bezpoÊrednio – czy to z pracà, czy
kierunkiem studiów – z zagadnieniami in˝ynierii morskiej, ale
tak˝e dla tych wszystkich, którzy pracujàc w innych dziedzi-
nach gospodarki morskiej, a nawet poza nià, stykajà si´ 
z budowlami morskimi i chcieliby, np. patrzàc ma falochron,
latarni´ morskà czy platform´ wydobywczà, rozumieç istot´
jej funkcji, elementarne zasady jej konstrukcji i mieç wyobra-
˝enie mo˝liwych jej rozwiàzaƒ.
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■ Ryszard Leszczyƒski „Tragedie rybackiego morza” 
tom I – III
Ryszard Leszczyƒski „Ginàce frachtowce” 
t. I – II
Publikacje Oficyny Morskiej Henryka i Cezarego Spigar-
skich; www.oficynamorska.pl

Morze zbiera∏o swe ofiary zawsze – napisa∏ we wst´pie
Ryszard Leszczyƒski – Na szcz´Êcie, wertujàc anna∏y historii Pol-
skiej Marynarki Handlowej, ∏atwo daje si´ dostrzec, ˝e „czar-
ny rejestr” dramatów, ów osobliwy katalog katastrof i tragedii,
jakie przypisaç mo˝na ˝ywio∏owi, nie wyglàda zatrwa˝ajàco.
Lista strat jest niewielka, relatywnie krótka (cz´sto ginà jedy-
nie statki, pozwalajàc ratowaç si´ ludziom). Przedstawione 
w publikacji zdarzenia, przywo∏ane komentarze, refleksje i opinie
stanowià efekt zamys∏u przywrócenia i upami´tnienia obrazu
morskich nieszcz´Êç, jakich Êlady utrwali∏y karty naszych dzie-
jów. Stanowià prób´ zapisu wszystkich dramatów powojen-
nego pó∏wiecza, w których gin´li ludzie i sz∏y na dno (bàdê
by∏y tracone w inny sposób) noszàce bia∏o-czerwonà bander´
frachtowce. Wiele z prezentowanych historii, tych najwi´k-

szych, spektakularnych, z mnogoÊcià nekrologów i spowitych
wieƒcami trumien, tkwi w ludzkiej pami´ci do dziÊ. Niektóre
z wypadków, zw∏aszcza te, o których z ró˝nych powodów nie
chciano si´ zbytnio rozwodziç, które wyciszano, chroniàc przed
nag∏oÊnieniem, uleg∏y ca∏kowitemu zapomnieniu i ma∏o ju˝
kto wie, jak do tragedii tych dosz∏o. Co kry∏o si´ za kulisami
tajemniczych niekiedy katastrof i dlaczego zwyk∏y z pozoru
rejs stawa∏ si´ drogà bez powrotu?

Nikt wczeÊniej nie podjà∏ si´ – co podkreÊla prof. J.K.
Sawicki – tak gruntownego rozpoznania dokumentacji izb
morskich i urz´dów morskich oraz nie nawiàza∏ wspó∏pracy 
z tak wieloma rodzinami ofiar i Êwiadkami wydarzeƒ. Autor
opisa∏ nie tylko katastrofy morskie, ale tak˝e podejmowane
akcje ratownicze, zrekonstruowa∏ ostatnie godziny dramatycz-
nej walki za∏óg, zacytowa∏ rozstrzygni´cia izb morskich. Zrobi∏
to literackim talentem, popartym doskona∏à znajomoÊcià te-
matu i specyfiki pracy na morzu. Bowiem  Ryszard Leszczyƒski
jest absolwentem Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni (rok
1967), oficerem mechanikiem okr´towym pierwszej klasy,
wieloletnim pracownikiem Polskich Linii Oceanicznych, p∏ywa∏
tak˝e na jednostkach bandery Wysp Bahama, Panamy i Liberii.

10 czerwca 2010 roku Studium Doskonalenia Kadr 
i Akademia Morska w Gdyni zorganizowa∏o seminarium
na temat „Wymagania IMO odnoÊnie szkoleƒ operatorów
ECDIS na symulatorach”. Seminarium zosta∏o po∏àczone
z otwarciem nowego, najnowoczeÊniejszego w Polsce 
symulatora map elektronicznych – Transas Navi-Trainer

5000. Urzàdzenie to daje mo˝liwoÊci szkolenia oficerów
na certyfikaty map elektronicznych, które b´dà obowiàz-
kowe dla oficerów ju˝ za 2 lata. Na symulatorze mo˝na
tak˝e szkoliç uczestników innych kursów, m.in. manewro-
wania i pe∏nienia wacht.

■

Nowy symulator

Nagrod´ Ministra Infrastruktury za najlepszà prac´
in˝ynierskà otrzyma∏ in˝. Krzysztof Margalski, absolwent
studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku: nawi-
gacja za prac´ pt. „Identyfikacja zagro˝eƒ i obszarów
niebezpiecznych dla ˝eglugi morskiej na Zalewie WiÊla-
nym” (promotor prof. Adam Weintrit). Nagrod´ Ministra
Infrastruktury za najlepszà ksià˝k´ o tematyce transpor-

towej otrzyma∏ dziekan dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam
Weintrit, prof. nadzw. AM za ponadtysiàcstronicowà
ksi´g´ pt. „The Electronic Chart Display and Information
System (ECDIS). An Operational Handbook”, wydanà 
w j´zyku angielskim w presti˝owym wydawnictwie CRC
Press, Taylor and Francis Group.

■

Podwójny sukces Wydzia∏u Nawigacyjnego
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Wprowadzenie
Szkolenie kadry morskiej uwa˝ane jest na Êwiecie za

wyraz d∏ugofalowego zainteresowania paƒstwa wiàza-
niem swojej przysz∏oÊci z morzem. Polska nale˝y do
takich krajów i dzi´ki temu ma prawo dà˝yç do zajmo-
wania liczàcego si´ miejsca w integrujàcej si´ gospo-
darce morskiej Êwiata. 

Doceniajàc osiàgni´cia szkolnictwa morskiego Polski
w ubieg∏ym wieku, spoglàdamy dzisiaj z wi´kszà pew-
noÊcià i zainteresowaniem na to, jakie mo˝liwoÊci
otwiera przed nami szybko post´pujàca globalizacja
gospodarki Êwiatowej. Stàd zachodzi potrzeba dalszej
integracji ekonomicznej Polski morskiej z unijnà Europà
i z gospodarkà Êwiatowà w oparciu o zasady nowo
kreowanej „b∏´kitnej” gospodarki – tj. zrównowa˝o-
nego, ekologicznie harmonijnego wykorzystania
bogactw naturalnych mórz i oceanów, poczynajàc od
marikultury do wydobycia minera∏ów, produkcji
energii i rozwoju ˝eglugi oraz turystyki morskiej (1). 

Rocznica 90-lecia naszego szkolnictwa morskiego jest
okazjà do zwrócenia uwagi na przysz∏à dzia∏alnoÊç,
która mo˝e przynosiç ogromne korzyÊci polskiej gospo-
darce i kszta∏towaç kierunki edukacji morskiej w przy-
sz∏oÊci. WejÊcie na drog´ „b∏´kitnà” wzmocni∏oby
d∏ugotrwale powiàzania gospodarki narodowej z po-
tencja∏em Êrodowiska morskiego i przybli˝y∏oby nas do
nowych zasobów wód i dna oceanu Êwiatowego. Taka
ewolucja b´dzie mia∏a tak˝e silny wp∏yw na przysz∏à
polityk´ morskà Polski. „B∏´kitna” gospodarka to nowe
podejÊcie do dzia∏alnoÊci cz∏owieka na oceanach.
Promuje harmonijne i zgodne z regu∏ami ochrony Êro-
dowiska wykorzystanie zasobów morskich. Idea ta poz-
wala równie˝ oceniç, jak nowe technologie wykorzysta-
nia bogactw morskich i modele dzia∏alnoÊci handlowej
mogà spe∏niaç ekologicznie i ekonomicznie warunki
zrównowa˝onego wykorzystania oceanów (2).

Na tle krótkiej oceny wspó∏czesnych tendencji Êwia-
towych w wybranych dziedzinach „b∏´kitnej” dzia∏al-
noÊci ekonomicznej na obszarach oceanów, niniejsza

praca porównuje ˝ywotne interesy i korzyÊci, jakie
stwarzajà nowe tendencje w zagospodarowywaniu
zasobów morza. Spojrzenie to odpowiada zobowiàza-
niom i uprawnieniom, jakie wynikajà z przynale˝noÊci
naszego kraju do Unii Europejskiej, a tak˝e rosnàcej roli
oraz odpowiedzialnoÊci Polski jako cz∏onka NATO 
i partnera transatlantyckiego. 

1. NOWE MO˚LIWOÂCI I WYZWANIA 
Po∏àczone czynniki ekonomiczne, spo∏eczne, Êrodo-

wiskowe, szybko post´pujàca integracja gospodarcza 
i rozwój nowych technologii wp∏ywajà na rosnàce
mo˝liwoÊci, jakie otwierajà si´ dzisiaj dla Polski na
oceanach: w transporcie morskim, produkcji ˝ywnoÊci 
i energii pochodzenia morskiego, wydobyciu minera-
∏ów, rozwoju biotechnologii, urbanizacji strefy przy-
brze˝nej, turystyki i rekreacji morskiej, a tak˝e badaƒ
naukowych. Mo˝liwoÊci te zwiàzane sà m. in. z nast´-
pujàcymi wspó∏czesnymi i przysz∏ymi formami dzia∏al-
noÊci cz∏owieka:
■ Rozwój bionauki

Wiek XX to czas szybkiego rozwoju fizyki i elektroniki.
Post´py w biologii i naukach o ˝yciu b´dà definiowa∏y
wiek XXI. Biologia syntetyczna pomo˝e w tworzeniu
nowych mikroorganizmów do wykonywania zadaƒ
takich, jak oczyszczanie zatrutych wód, produkcja
biopaliw i lecznictwo. Informacja genetyczna b´dzie
wysoko ceniona, a oceany zawierajà ogromnà rozma-
itoÊç tych danych. Pionier biotechnologii J. Craig
prowadzi∏ najbardziej wszechstronne wspó∏czesne
badania genetyki morskiej (3). Studia te, a tak˝e inne
podobne prace, to pierwsze kroki w kierunku ekono-
micznego wykorzystania energetycznych zasobów
morza. 
■ Nowe êród∏a bia∏ka

Przemys∏owa dzia∏alnoÊç cz∏owieka jest uwa˝ana za
jednà z przyczyn globalnego ocieplenia. JeÊli jednak
zostanie w przysz∏oÊci wstrzymana, rolnictwo b´dzie
kontynuowaç ocieplanie planety. Produkcja bia∏ka 

„B¸¢KITNA” GOSPODARKA
NOWA INICJATYWA ZRÓWNOWA˚ONEGO WYKORZYSTANIA OCEANÓW: 

WNIOSKI DLA POLSKI

WYSTÑPIENIE Z OKAZJI OBCHODÓW 
90. ROCZNICY SZKOLNICTWA MORSKIEGO W POLSCE

Prof. W∏odzimierz M. Kaczyƒski
School of Marine Affairs and Jackson School of International Studies

University of Washington, Seattle, WA

Akademia Morska 
Gdynia, 17 czerwca 2010
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z mi´sa rolniczego jest wysoko nieefektywna: faktycznie
oko∏o 800 milionów osób mo˝e byç od˝ywianych
ziarnem konsumowanym tylko w Stanach Zjednoczo-
nych (4). Rosnàcy popyt na bia∏ko zwierz´ce w krajach
rozwijajàcych si´, a tak˝e potrzeba redukcji emisji
dwutlenku w´gla kolidujà ze sobà. Jednà z form
unikni´cia katastrofy jest rozwój innych êróde∏ bia∏ka
przy u˝yciu (znanych ju˝ dzisiaj) akwakultury i marikul-
tury, które – wg najnowszych prognoz – wyprzedzajà
globalnà produkcj´ wo∏owiny w r. 2010 (5).
■ Przechodzenie od tradycyjnych do odnawialnych

êróde∏ energii
Rosnàcy popyt na energi´ i malejàce rezerwy ropy 

i gazu zmuszajà do masowego przechodzenia, w nad-
chodzàcych dekadach, na energi´ odnawialnà. Jako
ogromny rezerwuar energii kinetycznej, a tak˝e energii
termicznej, oceany Êwiata pozostajà niewykorzystanym
êród∏em takiej energii. 
■ Bogactwa mineralne

Oceany zawierajà ogromne zasoby wa˝nych minera-
∏ów. Jednak˝e bezpoÊrednie wykorzystanie tych rezerw
ograniczone jest do wydobycia piasku, soli, magnezu,
z∏ota, cyny, tytanu, diamentów i uzyskiwania s∏odkiej
wody. TrudnoÊci zwiàzane z wydobyciem minera∏ów sà
niemal zawsze natury ekonomicznej, ale równie˝ wp∏y-
wa na nie prawo w∏asnoÊci, odleg∏oÊci transportowe 
i wyzwania technologiczne, w tym g∏´bokoÊç dna mor-
skiego i geograficzne po∏o˝enie z∏ó˝ w oceanach.
Rosnàca liczba ludnoÊci i wyczerpywanie dost´pnych
z∏ó˝ na làdzie b´dà prowadziç do zwi´kszonego
wydobycia zasobów z dna oceanu.
■ Wspó∏zale˝noÊci w transporcie morskim

Transport morski, handel mi´dzynarodowy i globali-
zacja b´dà podà˝aç za rozwojem gospodarczym, który
jest wynikiem rosnàcej konsumpcji produktów i us∏ug
g∏ównie na rynkach paƒstw uprzemys∏owionych.
Przysz∏oÊç transportu morskiego mo˝e byç warunkowa-
na kryzysami ekonomicznymi, a tak˝e bezpieczeƒ-
stwem linii komunikacyjnych wolnych od zagro˝eƒ
terrorystycznych i piractwa. Innymi czynnikami wp∏y-
wajàcymi na transport morski b´dà zmiany demogra-
ficzne i przemiany w wartoÊciowaniu produktów, us∏ug
i w metodach konsumpcji jako wynik dematerializacji
kultury spo∏ecznej. Popyt na us∏ugi transportowe przy-
niesie ze sobà szereg zagro˝eƒ Êrodowiskowych, które
muszà byç usuwane przez armatorów i organizacje
mi´dzynarodowe, tak aby dzia∏alnoÊç ta odpowiada∏a
regu∏om „b∏´kitnej” gospodarki (6).
■ Urbanizacja nadmorska

Tempo wzrostu urbanizacji wybrze˝y jest obecnie
najszybsze w ca∏ej historii ludzkoÊci i wi´kszoÊç miast
powstaje wzd∏u˝ brzegów morskich. Obszary wiejskie
na ca∏ym Êwiecie tracà swojà ludnoÊç z uwagi na mig-
racj´ w kierunku morza. Rosnàce szybko miasta przy-
brze˝ne niszczà ekosystemy brzegowe i silnie zanie-
czyszczajà Êrodowisko. Dzisiaj oko∏o 40 procent miast 
o ludnoÊci powy˝ej 500,000 mieszkaƒców zlokalizowa-
nych jest na brzegach mórz (7). 
■ Dynamika turystyki i rekreacji morskiej

Turystyka morska jest najszybciej rozwijajàcà si´
dziedzinà dzia∏alnoÊci cz∏owieka na obszarach oceanów
i prze˝ywa swój rozkwit od ponad 20 lat. Najnowsza
tendencja to turystyka na statkach wycieczkowych,
która obecnie wchodzi w faz´ zrównowa˝onego roz-
woju. W 2008 r. wk∏ad morskiego przemys∏u wyciecz-
kowców do gospodarki amerykaƒskiej wynosi∏ ok. 40
bilionow dolarów, a ok. 9 milionów pasa˝erów okr´to-
wa∏o si´ w portach USA, co stanowi ok. 70% Êwia-
towego poziomu zaokr´towaƒ turystycznych (8). 
■ Badania naukowe na oceanach

Post´p i korzyÊci spo∏eczne, jakie mo˝na osiàgnàç 
w wyniku naukowego poznawania Êrodowiska ocea-
nicznego, sà mo˝liwe przy u˝yciu nowej technologii, a
tak˝e w∏aÊciwej koordynacji badaƒ mi´dzy instytucjami
krajowymi i promocji kooperacji mi´dzynarodowej.
Najnowsze tendencje badaƒ to poznawanie wspó∏-
zale˝noÊci mi´dzy specyfikà geologicznà dna mor-
skiego, zmian klimatycznych, biologicznych, chemicz-
nych, fizycznych i hydrometeorologicznych oceanów, a
tak˝e obserwacji satelitarnych. Zrozumienie takich
powiàzaƒ do tej pory nie istnia∏o (9). Uwarunkowane
jest ono dalszym oddawaniem do dyspozycji uczonych-
oceanografów takich instrumentów badawczych, jak
statki, satelity, platformy i boje oceaniczne, p∏ywajàce
laboratoria, a tak˝e technika komputerowa i przekaz
informacji. 

2. ODPOWIEDZI „B¸¢KITNEJ” GOSPODARKI XXI
WIEKU

Zdrowe oceany zwi´kszajà produktywnoÊç, dostar-
czajàc wy˝szej jakoÊci produkty pochodzenia
morskiego. Stàd poszukiwania form zrównowa˝onego
wykorzystania zasobów oceanicznych. To nowe rozu-
mienie kontrastuje z traktowaniem oceanów w przesz-
∏oÊci. Zamiast postrzegania ich jako obszaru masowej
eksploatacji Êrodowiska naturalnego „b∏´kitna” gospo-
darka stosuje podejÊcie systemowe. Pojmuje ona
oceany jako ˝yzne ogrody, które muszà byç uwa˝nie
zarzàdzane przez kolejne generacje. Bierze ona pod
uwag´ skutki dla ca∏ego ekosystemu (10), zarówno te
pozytywne, jak i negatywne. Wp∏ywa na to kilka czyn-
ników: 
a) przep∏yw „zielonych” wartoÊci i praktyk

handlowych z gospodarki làdowej,
b) naukowe poznawanie wra˝liwoÊci ekosystemów

oceanicznych i wartoÊci, jakie one dostarczajà, 
c) nowe metody zarzàdzania wspólnymi zasobami.

Przyk∏adem sà morskie obszary chronione i transfe-
rowe kwoty po∏owowe. 

„B∏´kitna” gospodarka jest silnie zwiàzana ze
zdrowiem ekologicznym i zdolnoÊciami przetrwania
ekosystemów morskich. W odró˝nieniu od „zielonych”
strategii, które dà˝à do zmniejszenia lub ∏agodzenia
negatywnych skutków dzia∏alnoÊci przemys∏owej w po-
wietrzu, na ziemi i w wodzie, „b∏´kitna” strategia
zabiega o pozostawienie Êrodowiska w lepszym stanie,
ni˝ zosta∏o ono przej´te. PodejÊcie to b´dzie wyzwa-
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niem dla bie˝àcych przedsi´wzi´ç na morzach, z tym,
˝e wytycza ono nowy, wy˝szy standard efektywnoÊci. 

Ekonomika ekologiczna wbudowuje koszt degradacji
Êrodowiska naturalnego w cen´ produktów wprowa-
dzanych na rynki. W miar´, jak coraz wi´cej
zewn´trznych kosztów w∏àczanych b´dzie do kosztów
produkcji firm, „b∏´kitne” przedsi´biorstwa b´dà zabie-
ga∏y o zerowe skutki ich dzia∏alnoÊci dla Êrodowiska
morskiego, stajàc si´ przez to coraz bardziej
ekonomicznie efektywnymi. Dalszymi formami odpo-
wiedzi na wyzwania spowodowane poznawaniem
oceanu przez cz∏owieka sà nowe wyzwania technolo-
giczne, jak zdalny nas∏uch sygna∏ów podwodnych,
modelowanie i wizualizacja, robotyka i budowa struk-
tur pe∏nomorskich. Dochodzi do tego wykorzystanie
energii kinetycznej, biologia syntetyczna i nowe
bakterie. 
■ Powstawanie przemys∏u przestrzeni oceanicznej 

Zmiany w pozyskiwaniu energii, nowych êróde∏
˝ywnoÊci i zasobów mineralnych oraz dà˝enie do
zapewnienia zrównowa˝onego wykorzystania morza
prowadzà do powstawania nowego przemys∏u ocea-
nicznego. 

Te nowe tendencje mo˝na porównywaç z wczeÊniej-
szymi fazami rozwoju przemys∏u lotniczego i kosmicz-
nego. Dzia∏alnoÊç cz∏owieka w przestrzeni powietrznej
wy∏oni∏a si´ ze stopniowego zacierania si´ granic
pomi´dzy lotnictwem i podró˝ami w przestrzeni
kosmicznej. Wiele rozwiàzaƒ technologicznych i zasto-
sowaƒ w jednej dziedzinie jest wykorzystywanych 
w drugiej. Cz´sto dostawcy i odbiorcy sà w tych prze-
mys∏ach identyczni. Gospodarka przestrzeni powie-
trznej i kosmicznej wykorzystuje materia∏y, technik´
cyfrowà i inne technologie wprowadzone w ˝ycie przez
dostawców wojskowych, a te wykorzystywane sà 
w skrajnie trudnych warunkach. 

Przestrzeƒ oceaniczna, podobnie jak powietrzna i
kosmiczna, wywo∏ujà wyzwania spowodowane ekstre-
malnà naturà ich Êrodowiska. Korozja, p∏ywy i silne
pràdy, infiltracja biologiczna, s∏aba widzialnoÊç, trud-
noÊci w komunikacji i surowe warunki pogodowe
tworzà ogromne wyzwania dla bezpiecznej i efekty-
wnej dzia∏alnoÊci w Êrodowisku morskim. Jednakowo˝,
post´p w kilku zbie˝nych ze sobà technologiach
przynosi pierwsze rozwiàzania tych trudnoÊci. 

3. NOWE KIERUNKI ROZWOJU ÂWIATOWEGO
PRZEMYS¸U MORSKIEGO

■ Badania oceanograficzne 
Nowa era oceanografii zacz´∏a si´ w latach 50. i 60.,

kiedy morza sta∏y si´ arenà ekspansji zbrojeƒ, w tym
budowy i dzia∏alnoÊci ∏odzi podwodnych. Dzisiaj
post´py w zdalnym wykrywaniu czujnikami, w rozwija-
niu sieci ∏àcznoÊci i zbierania informacji podwodnych,
modelowanie komputerowe, diagnostyka biologiczna,
sk∏adowanie danych i kooperacja mi´dzynarodowa
wyznaczajà nowà er´ w badaniach oceanograficznych.
W Stanach Zjednoczonych takie zimnowojenne insty-
tucje, jak Scripps, La Jolla – Kalifornia i Woods Hole

Oceanographic Institution, stan Massachusetts, wyko-
rzystujà obecnie swoje ogromne doÊwiadczenie i mo˝li-
woÊci techniczne w prowadzeniu nowych badaƒ
naukowych na obszarze mórz. Instytucje te i tak˝e
Akwaryjny Instytut Badawczy w Monterrey Bay oraz
inne organizacje rozszerzajà naszà wiedz´ o ogromnych
obszarach podwodnych oceanu (11). 
■ Projektowanie i in˝ynieria oceaniczna 

Wie˝owce, superautostrady, tamy i sieci energe-
tyczne sà symbolami zdobyczy cz∏owieka na làdzie.
Komercyjne odrzutowce, promy kosmiczne, satelity 
i mi´dzynarodowa stacja kosmiczna to inicjatywy
zmierzajàce do opanowania przestrzeni powietrznej 
i kosmicznej. W XXI wieku rosnàca liczba projektów
in˝ynierskich i planów rozwoju skupia swojà uwag´ na
oceanach. Planowanie strefy przybrze˝nej na wielkà
skal´ w Dubaju jest dobrym tego przyk∏adem, a pro-
pozycja Fundacji Morskiej Massachussets Institute of
Technology koncentruje si´ na przenoÊnych farmach
rybnych. W wielu krajach budowane sà sztuczne rafy
podwodne do powi´kszania zasobów zwierzàt mors-
kich i promowania turystyki podwodnej. Takie w∏aÊnie
projekty wskazujà na rosnàcà skal´ dzia∏alnoÊci gospo-
darczej cz∏owieka na obszarze oceanów. Sà to poczàt-
kowe stadia funkcjonowania „b∏´kitnej” gospodarki. 
■ Przemieszczanie przedsi´biorstw

W miar´, jak wartoÊç oceanów b´dzie coraz bardziej
doceniana, przedsi´biorstwa przemys∏owe b´dà przez-
nacza∏y coraz wi´cej zasobów kapita∏owych na dzia∏al-
noÊç oceanicznà, podobnie jak Boeing i Lockhead
wykorzystujà ich potencja∏ lotniczy w produkcji pojaz-
dów kosmicznych. Jest zupe∏nie mo˝liwe, ˝e stocznie
okr´towe krajów uprzemys∏owionych b´dà rozwija∏y
swoje moce produkcyjne w kierunku budowy obiektów
pe∏nomorskich, takich jak platformy wiertnicze,
podwodne gazociàgi, statki wydobywcze minera∏ów,
elektrownie p∏ywowe i inne infrastruktury morskie. 

W miar´, jak zasoby szelfowe b´dà si´ kurczy∏y,
korporacje specjalizujàce si´ w wydobyciu ropy i gazu
spod dna morskiego b´dà kierowaç swoje badania
naukowe na rozwój produkcji biopaliw, a tak˝e na innà
komercyjnà dzia∏alnoÊç oceanicznà. Ten naturalny
przep∏yw kapita∏u i technologii b´dzie nast´powaç 
w miar´, jak kompanie te b´dà dà˝y∏y do ekspansji ich
w∏asnego potencja∏u produkcyjnego w tworzeniu
nowych wartoÊci i produktów pochodzenia morskiego. 

4. „B¸¢KITNE” GOSPODAROWANIE W POLITYCE
WA˚NIEJSZYCH KRAJÓW MORSKICH

Wiele paƒstw morskich Êwiata ju˝ wczeÊniej uzna∏o
znaczenie rozwoju przemys∏ów i dzia∏alnoÊci morskiej
dla ich przysz∏ego potencja∏u gospodarczego i pozycji
na Êwiecie. Poszukujà one form zrównowa˝onego
wykorzystania, ochrony i zarzàdzania zasobami
morskimi, które sà jeszcze obfite, ale majà granice
eksploatacji. Tablica 1 sumuje kluczowe kierunki poli-
tyki kilku najwa˝niejszych krajów morskich, które adop-
towa∏y zasady „b∏´kitnego” gospodarowania. 
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6. INTERESY MORSKIE POLSKI JAKO CZ¸ONKA
UNII EUROPEJSKIEJ 

■ Integracja europejska i zwiàzki partnerskie Polski
Polska stoi wobec wa˝nych wyzwaƒ post´pujàcej

szybko globalizacji, a tak˝e aktualnej i przysz∏ej polityki
morskiej Komisji Europejskiej. Zagraniczne interesy
morskie Polski muszà byç zatem rozpatrywane w p∏asz-
czyênie nie tylko subregionalnej (Europa Centralna) czy
unijnej, ale tak˝e w kontekÊcie oceanicznym. Podobnie
jak w okresie przyst´powania do NATO i Unii Europej-
skiej, wyjÊcie Polski na oceany na zasadach „b∏´kit-
nego” gospodarowania wymagaç b´dzie wzmo˝onej
wspó∏pracy mi´dzy polskim sektorem prywatnym i rzà-
dem, a obecnie tak˝e z Komisjà Europejskà. Dodat-
kowym wyzwaniem sà zobowiàzania wynikajàce 
z przynale˝noÊci Polski do NATO, zwiàzki morskie
∏àczàce nasz kraj z paƒstwami cz∏onkowskimi Europy

oraz transatlantyckie partnerstwo ze Stanami Zjedno-
czonymi, szczególnie w walce z zagro˝eniami wywo∏a-
nymi przez mi´dzynarodowy terroryzm i wojujàcy
radykalizm.
■ Mi´dzynarodowa polityka morska Unii Europej-

skiej 
Rozwój gospodarczy wi´kszoÊci paƒstw uprzemy-

s∏owionych, w tym krajów Unii Europejskiej, ma swoje
odzwierciedlenie we wzroÊcie popytu rynkowego i kon-
sumpcji, które nap´dzajà morskie inwestycje zagra-
niczne, szczególnie w zapewnianiu dost´pu do êróde∏
energii i bia∏ka pochodzenia morskiego.

Unia Europejska broni i reprezentuje zagraniczne
interesy morskie takich paƒstw, jak Francja, Hiszpania,
Portugalia czy W∏ochy. Pomoc dla krajów przybrze˝-
nych Afryki, Ameryki ¸aciƒskiej czy paƒstw wyspiar-
skich na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim jest po∏àczona 

Kraj Wa˝niejsze kierunki polityki/zamierzenia èród∏o/Podstawa

USA Wspieranie szkolnictwa morskiego. An Ocean Blueprint 
Rozwój gospodarczy i ochrona zasobów strefy brzegowej. for the 21st Century (2004),
Utrzymanie jakoÊci wód przybrze˝nych i otwartego oceanu. U.S. Ocean Action Plan Implementation
Lepsze wykorzystanie i ochrona naturalnych zasobów morza. Update (2007).
Post´p w naukach morskich i rozwój technologii.

Udzia∏ USA w formowaniu Êwiatowej polityki morskiej.

Japonia Zagospodarowanie i wykorzystanie zasobów oceanu. Japan’s Ocean Master Plan (2008)
Ochrona Êrodowiska morskiego.

Lepsze wykorzystanie wy∏àcznej strefy ekonomicznej.

Ochrona transportu morskiego.

Promocja morskich badaƒ naukowych.

Rozwój przemys∏u morskiego.

Zintegrowane zarzàdzanie strefà przybrze˝nà. 

Ochrona ekologiczna odleg∏ych wysp.

Wzmacnianie wspó∏pracy mi´dzynarodowej.

Edukacja morska.

Kanada Mi´dzynarodowe przywództwo, suwerennoÊç i bezpieczeƒstwo morskie. Ocean’s Action Plan (2005),
Zintegrowane zarzàdzanie mórz dla zrównowa˝onego rozwoju. Technology Roadmap Special Report: 
Zdrowie oceanów. Thinking beyond our shorelines (2005)
Rozwój nauk morskich i technologii.

Chiny Podnoszenie ÊwiadomoÊci ludnoÊci o znaczeniu oceanu. 11th 5-Year Plan (2006-2010)
Zabezpieczenia praw Chin do przestrzeni morskiej. Report on Marine and Ocean Industries 
Ochrona ekosystemów oceanicznych. Development in China (2006)
Wykorzystanie naturalnych zasobów oceanu.

Zintegrowane zarzàdzanie obszarami morskimi.

Korea Tworzenie ˝ywych i produktywnych obszarów morskich. Ministry of Maritime Affairs and
Promocja globalnego biznesu i infrastruktur do badaƒ morza. Fisheries, Master Plan of Marine and
Ochrona Êrodowiska morskiego. Ocean Policy, 2004.
Ustanowienie w Korei centrum ˝eglugowego Po∏nocno-Wschodniej Azji. Policy Direction of Marine and Ocean
Zrównowa˝ony rozwój i budowa infrastruktur przemys∏u rybnego. Technology, Development and 
Zabezpieczenie stabilnych dostaw produktów rybnych. Investment, www.mltm.go.kr, 
Rozwój badaƒ oceanicznych i wydobycie zasobów morza. April, 17, 2009.
Kszta∏cenie kadr morskich.

Source: (12)

Tablica 1. Wybrane cele polityki morskiej wa˝niejszych krajów Êwiata 
oparte na zasadach „b∏´kitnej” gospodarki morskiej



z subsydiami dla przedsi´biorstw europejskich dà˝à-
cych do uzyskiwania dost´pu do zasobów morskich
krajów rozwijajàcych si´. Tak˝e oceaniczne badania
naukowe, zw∏aszcza oceny zasobów ˝ywych i mineral-
nych, sà cz´sto koordynowane przez rzàdy lub wspo-
magane przez umowy mi´dzynarodowe, w których
partnerami Unii sà kraje zamorskie, dysponujàce zaso-
bami naturalnymi o du˝ym popycie na rynkach
europejskich.

Polityka morska Unii Europejskiej zosta∏a sformu-
∏owana w 2006 roku i poddana do dyskusji przez
paƒstwa cz∏onkowskie. Jest to ambitny plan o multi-
dyscyplinarnym ukierunkowaniu, gdzie sporo miejsca
poÊwi´cono stosunkom mi´dzynarodowym (13). Pomoc
dla krajów przybrze˝nych Afryki, Ameryki ¸aciƒskiej
czy paƒstw wyspiarskich na Pacyfiku i Oceanie Indyj-
skim po∏àczona jest z subsydiami dla przedsi´biorstw
europejskich w ich dà˝eniu do uzyskiwania dost´pu do
zasobów morskich krajów rozwijajàcych si´ (14).

Oceaniczne badania naukowe, zw∏aszcza oceny
zasobów ˝ywych i mineralnych, sà cz´sto koordyno-
wane przez rzàdy lub wspomagane przez umowy
mi´dzynarodowe, w których partnerami Unii sà kraje
zamorskie, dysponujàce zasobami naturalnymi o du-
˝ym popycie na rynkach europejskich. 
■ Dost´p do zasobów strategicznych a bezpieczeƒ-

stwo narodowe
Dost´p do wielu zasobów o znaczeniu strategicznym,

a zw∏aszcza zasobów energetycznych, w tym morskich,
mo˝e warunkowaç bezpieczeƒstwo narodowe Polski.
Zale˝y ono nie tylko od czynników wewn´trznych, ale 
i zewn´trznych, mi´dzy którymi granice zacierane sà
pod wp∏ywem globalizacji i wspó∏zale˝noÊci gospo-
darek narodowych poszczególnych paƒstw. Ich zasi´g
nie jest ograniczony barierami geograficznymi czy
systemami politycznymi i gospodarczymi. W takim
uk∏adzie powiàzaƒ powstajàce mo˝liwoÊci, a tak˝e
ryzyka, majà charakter globalny (15). 

Dla Polski najwa˝niejszym dziÊ celem gospodarczej
polityki zagranicznej jest zapewnienie dost´pu do
zasobów energetycznych zlokalizowanych w strefach
ekonomicznych innych paƒstw i regionów. Rosnàce
zapotrzebowanie na rop´ i gaz w Europie i w Polsce,
coraz cz´Êciej pochodzenia morskiego, sprawia, ˝e za-
soby te u˝ywane sà do wywierania nacisku politycz-
nego i coraz cz´Êciej zast´pujà si∏´ militarnà w realiza-
cji celów polityki paƒstw dysponujàcych zasobami
energii. Napi´cia wywo∏ane czasowymi ograniczeniami
w dostawach gazu do niektórych krajów wskazujà na
s∏aboÊç rynku energetycznego i negatywny wp∏yw poli-
tyki na gospodark´. 

Istnieje koniecznoÊç w∏àczenia Polski do akcji promo-
cyjnej Unii w umo˝liwianiu dost´pu naszego kraju do
zasobów naturalnych oceanów. 

Zintegrowanie ekonomiki Êwiatowej, oprócz nieza-
przeczalnych korzyÊci, niesie ze sobà ryzyko wystàpie-
nia kryzysów ekonomicznych i destabilizacji rynków
finansowych. Zmiany klimatyczne majà konsekwencje
o charakterze spo∏ecznym i politycznym, a walka o dos-

t´p do zasobów naturalnych staje si´ coraz cz´Êciej
przyczynà konfliktów (16).

Intensyfikacja debaty na temat ochrony Êrodowiska
naturalnego i przysz∏oÊci zasobów energetycznych
Oceanu Arktycznego sà wyraênym dowodem rosnàcego
napi´cia mi´dzy krajami przylegajàcymi do tego
obszaru wodnego a paƒstwami trzecimi zaintereso-
wanymi importem energii wydobytej z dna i obszarów
przybrze˝nych Arktyki (17). 

8 WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA MORSKIEGO
POLSKI

Pomimo wieloletnich tradycji, istniejàcego dotych-
czas potencja∏u ludzkiego i infrastruktur, a tak˝e
pokaênego doÊwiadczenia morskiego Polski, zdobytego
w ostatnich dziesi´cioleciach, nasz kraj nie bierze
pe∏nego udzia∏u w integracji ekonomicznej na oceanie
Êwiatowym. Z uwagi na konkurencj´ rynkowà kontynu-
acja przez Polsk´ tej tendencji grozi zaprzepaszczeniem
otwierajàcych si´ mo˝liwoÊci, jakie stwarza globaliza-
cja, w tym niepe∏nym wykorzystaniem polskiej kadry
specjalistów i managerów morskich wykszta∏conych
przez polskie uczelnie i z doÊwiadczeniem zdoby-
wanym w ciàgu ubieg∏ego wieku. W rybo∏ówstwie
dalekomorskim, przemyÊle stoczniowym i transporcie
morskim Polska zajmowa∏a i ma szans´ zajàç miejsce 
w grupie czo∏owych krajów morskich Êwiata. Potencja∏
polskich stoczni jest pokaêny i przewy˝sza zdolnoÊci
wielu krajów Êwiata. Mog∏yby one przejÊç do produkcji
morskich platform wiertniczych, statków pomocniczych
do obs∏ugi wydobycia ropy i gazu, a tak˝e podwodnych
instalacji produkujàcych energi´ z morza. 

Grozi nam jednak rosnàca konkurencja i przej-
mowanie inicjatywy przez takie dynamicznie rozwija-
jàce si´ kraje morskie na Êwiecie, jak Korea Po∏ud-
niowa, Chiny, Norwegia czy Indie. Przyj´cie przez rzàd
Polski nowej polityki morskiej i zasad „b∏´kitnej”
gospodarki mogà warunkowaç realizacj´ naszych
potrzeb i aspiracji oceanicznych. 

Wnioski i rekomendacje
W ciàgu ubieg∏ych dziesi´cioleci Polska podejmowa∏a

wiele inicjatyw, aby staç si´ paƒstwem morskim.
Kszta∏cenie kadr jest jednym z najwa˝niejszych osiàg-
ni´ç naszego kraju w dà˝eniu do zaj´cia nale˝nego mu
miejsca wÊród czo∏owych paƒstw morskich. Integracja
ekonomiki Êwiatowej i nowe technologie, cz∏onkostwo
Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz rosnàce zapo-
trzebowanie na zasoby naturalne, w tym energi´ 
z morza, otwierajà przed Polskà nowe mo˝liwoÊci 
i wyzwania. Konieczna jest Êcis∏a wspó∏praca z krajami
Unii Europejskiej i przyj´cie nowych zasad dzia∏ania,
promowanych przez przodujàce kraje morskie Êwiata 
i opartych na „b∏´kitnej” gospodarce. Te nowe kierunki
dzia∏alnoÊci wià˝à si´ ze stosowaniem innowacji w wy-
korzystaniu zasobów Êrodowiska morskiego na pot-
rzeby biotechniki, produkcji energii i bogactw mineral-
nych, a tak˝e uzyskiwaniu nowych êróde∏ bia∏ka. „B∏´-
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kitna” ekonomika przenosi doÊwiadczenia Polski z làdu
(rozwój „zielony”) na morze. JesteÊmy Êwiadkami
tworzàcego si´ szybko przemys∏u oceanicznego na
Êwiecie, a nasza wiedza o ekosystemach i zmianach
Êrodowiska morskiego stale si´ pog∏´bia. Takie kraje,
jak Korea, Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone czy
Norwegia rozwijajà morski potencja∏ przemys∏owy, aby
zapewniç sobie sta∏e dostawy surowców energety-
cznych, mineralnych, rybnych, zwi´kszaç efektywnoÊç
swego potencja∏u ˝eglugowego i naukowo-badaw-
czego. Dost´p do tych zasobów i mo˝liwoÊci ich wyko-
rzystania mogà warunkowaç bezpieczeƒstwo naro-
dowe. Polska ma wszelkie szanse, aby do∏àczyç do
czo∏owych paƒstw morskich Êwiata i wykorzystaç kadry

specjalistów, doÊwiadczenie i w∏asny potencja∏ morski.
Konieczne jest zwi´kszenie udzia∏u Polski w dzia∏alnoÊci
promocyjnej Unii Europejskiej na rzecz pastw-cz∏onków
tej organizacji zainteresowanych pozyskiwaniem
dost´pu do strategicznie wa˝nych zasobów energetycz-
nych i mineralnych, a tak˝e do ˝ywych zasobów morza
na oceanach Êwiata i strefach przybrze˝nych krajów
rozwijajàcych si´. Musimy tak˝e zwróciç wi´kszà uwag´
na potencja∏ zasobowy Oceanu Arktycznego. Polska stoi
dziÊ przed wa˝nà decyzjà nakierowania swojej gospo-
darki morskiej na szerokie wody oceanu Êwiatowego 
i korzystania z jego mo˝liwoÊci i bogatych rezerw
zasobowych.

■
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