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■ 7 XII 2007
• UroczystoÊci Âwi´ta Szko∏y.
• 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa

Lisowskiego (zob. str. 4)
■ 11 XII
• Spotkanie op∏atkowe Stowarzyszenia Kapitanów

˚eglugi Wielkiej z arcybiskupem dr. Tadeuszem
Goc∏owskim na statku s/v „DAR M¸ODZIE˚Y”.

• Spotkanie op∏atkowe Stowarzyszenia Starszych
Mechaników Morskich z arcybiskupem 
dr. Tadeuszem Goc∏owskim w Klubie „Stella Maris” 
w Gdyni.

■ 13 XII
• Dyplomatorium absolwentów studiów magisterskich

Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa 
z udzia∏em rektora prof. Józefa Lisowskiego,
prorektora ds. kszta∏cenia prof. Romualda
Cwilewicza i dziekana Wydzia∏u prof. Piotra
J´drzejowicza.

■ 17 XII
• Spotkanie noworoczne pracowników 

i wyk∏adowców Studium Doskonalenia Kadr; 
udzia∏ wzi´li przedstawiciele armatorów oraz 
rektor prof. Józef Lisowski, prorektor ds. kszta∏cenia
prof. Romuald Cwilewicz i prorektor ds. morskich
prof. Henryk Âniegocki.

■ 20 XII
• Spotkanie noworoczne rektora prof. Józefa

Lisowskiego z kadrà kierowniczà uczelni –
prorektorami, dziekanami, kanclerzem,
kierownikami katedr, studiów i jednostek

organizacyjnych oraz przewodniczàcymi Zwiàzków
Zawodowych i przedstawicielami Parlamentu
Studentów.

■ 31 XII
• IX Sylwestrowy Bal „SolidarnoÊci” z udzia∏em

przewodniczàcego Komisji Krajowej „SolidarnoÊci”
Janusza Âniadka i wojewody pomorskiego Piotra
Karczewskiego. 

■ 11 I 2008
• Podpisanie trójporozumienia pomi´dzy Akademià

Morskà w Gdyni, Akademià „Europa Nostra” 
i Polskà Agencjà Rozwoju Turystyki (szerzej na str. 13)

• Prorektor ds. morskich AM prof. Henryk Âniegocki
uczestniczy∏ w seminarium naukowym nt.
„Bezpieczeƒstwo ˝eglugi w rejonie Ba∏tyku”, które
odby∏o si´ w Szczecinie. Przedstawi∏ na nim referat
pt. „Mo˝liwoÊci technicznego wsparcia
bezpieczeƒstwa ˝eglugi na po∏udniowym Ba∏tyku”. 

■ 21 I  
• Seminarium  dotyczàce organizacji w Polsce

Europejskiego Centrum Kszta∏cenia Morskiego.
Spotkanie odby∏o si´ na statku szkolnym
„HORYZONT II”. Organizatorami byli prof.
Eugeniusz Perycz, dr in˝. Waldemar Król 
oraz prof. Jerzy Kubicki, prorektor ds. nauki.

■ 25-26 I
• Prorektor ds. morskich prof. Henryk Âniegocki

uczestniczy∏ w obradach Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych w Uniwersytecie
Zielonogórskim. Omawiano m.in. zagadnienia
zwiàzane z informatyzacjà polskich uczelni,
mo˝liwoÊci wspó∏pracy z uczelniami technicznymi 
z Ukrainy oraz koszty kszta∏cenia na poszczególnych
kierunkach studiów. 

■ 10 II 
• Honorujàc tradycje patriotyczne Kaszubów 

i Pomorzan, manifestujàce si´ pami´cià zaÊlubin
Polski z morzem w 1920 roku, Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Pomorskiego wystosowa∏ zaproszenie
do w∏adz Akademii Morskiej na uroczystoÊci
patriotyczne, które odby∏y si´ w Pucku. Uczelni´
reprezentowa∏ prorektor ds. nauki prof. Jerzy
Kubicki. W programie by∏a ceremonia powitania na
rynku w Pucku, msza Êw. koncelebrowana w intencji
ojczyzny i ludzi morza, nast´pnie manifestacja
patriotyczna w porcie rybackim wraz z wr´czaniem
odznaczeƒ i z∏o˝eniem kwiatów pod symbolicznym
„s∏upkiem zaÊlubinowym” i monumentem 
gen. Józefa Hallera.

■ 24 I
• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni.
■ 28 I
• Uroczyste otwarcie laboratorium sieci edukacyjnej

AKADEMII MORSKIEJ „CISCO” w Akademii Morskiej
w Gdyni (szerzej na str. 16)

KRONIKA
grudzieƒ 2007 – czerwiec 2008

Przekazanie, poÊwi´conego przez arcyb. T. Goc∏owskiego,
sztandaru przez rodziców chrzestnych (Beata Bury i Roman
Kostyszyn) chorà˝emu Stowarzyszenia Elektryków Okr´towych
Zenonowi Nowickiemu.
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■ 2 II
• XVI Wielki Bal Morski
■ 28 II 
• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni.
■ 26 III
• Posiedzenie Zarzàdu Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego w Gdaƒsku w Domu Ekonomistów.
Seminarium na temat „Perspektywy i dylematy
wspó∏czesnych przedsi´biorstw” przygotowane
zosta∏o przez Klub M∏odego Ekonomisty przy PTE 
w Gdaƒsku. Og∏oszono wyniki konkursu prac
magisterskich i dyplomowych za 2007 rok oraz
wr´czono nagrody laureatom. Uczestnikiem 
i reprezentantem AM by∏ prof. Jerzy Kubicki,
prorektor ds. nauki. 

■ 3-5 III
• Prorektor ds. morskich AM prof. Henryk Âniegocki

wzià∏ udzia∏ w 39. Sesji Podkomitetu STW w
Londynie. Najwa˝niejszym punktem tegorocznych
obrad by∏ pe∏en przeglàd Konwencji i Kodu STCW,
pierwszy tak powa˝ny od 1995 r. Przedstawiono
szereg poprawek do Konwencji, które majà wejÊç 
w ˝ycie w 2010 r. Omówiono zagadnienia dotyczàce
bezpieczeƒstwa ˝ycia na morzu, zwiàzane 
z ustaleniem jednolitych standardów medycznych,
lepszà kontrolà i wykrywaniem spo˝ywania alkoholu
i narkotyków, d∏ugoÊcià dnia pracy marynarzy,
regulacjami dot. minimalnej obsady za∏ogowej 
na statkach. Zwrócono uwag´ na koniecznoÊç
wprowadzenia odr´bnych standardów szkoleƒ dla
za∏óg tankowców i chemikaliowców oraz gazowców.
Przeanalizowano wp∏yw czynnika ludzkiego 
na wyst´powanie wypadków (wybuchów, po˝arów)
na tych statkach. W Êwietle rosnàcego
zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry
morskie wa˝ne jest, aby podnosiç rang´ gospodarki
morskiej w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstw, znosiç
bariery prawne oraz wskazywaç m∏odym ludziom
wyraênà Êcie˝k´ kariery, podkreÊlajàc mo˝liwoÊci,
jakie daje praca w tym sektorze gospodarki.  

■ 7 III
• Rektor prof. J. Lisowski wzià∏ udzia∏ 

w uroczystoÊciach wr´czenia nagród 
„Rejs Roku 2007”.

■ 27 III
• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni.
• WyjÊcie s/v „DAR M¸ODZIE˚Y” w pierwszy rejs 

w 2008 roku do La Coruña ze studentami Antwerp
Maritime Academy. ˚aglowiec zosta∏
wyczarterowany przez belgijskà uczelni´. 
24 marca zamustrowa∏o 147 studentów, rejs trwa∏
do 18 kwietnia. W powitalnym przyj´ciu 
w Antwerpii uczestniczyli m. in. przedstawiciele
lokalnych w∏adz oraz polscy dyplomaci
reprezentujàcy RP w Unii Europejskiej.

■ 06-11 IV
• Uczelnia goÊci∏a w∏adze Baltic Fishing Fleet State

Academy in Kaliningrad (szerzej na str. 19)

■ 9-11 IV
• Rektor prof. J. Lisowski uczestniczy∏ w posiedzeniu

International Executive Board – International
Association of Maritime Universities w San
Francisco.

■ 10 IV
• Prorektor. ds. morskich AM prof. Henryk Âniegocki

uczestniczy∏ w obradach Forum Operatorów Statków
˚aglowych Klasy A w Bremerhaven, podczas których
omawiano m.in. poprawki do Kodu SPS,
zagadnienia ekonomiczne zwiàzane z wydarzeniami
organizowanymi przez Sail Training International
(mo˝liwoÊci wynikajàce z obecnoÊci ˝aglowców 
w portach, przyj´cia organizowane na statkach) 
oraz dyskutowano nad listà tzw. „Portów
Przyjaznych” STI. Dyskutowano tak˝e nad
finansowymi mo˝liwoÊciami wsparcia statków 
klasy A. 

■ 16 IV
• Na zaproszenie wystosowane przez  minister nauki 

i szkolnictwa wy˝szego prof. Barbar´ Kudryckà,
prorektor ds. nauki prof. Jerzy Kubicki wzià∏ udzia∏
w spotkaniu z prezesem Rady Ministrów Donaldem
Tuskiem. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki
prac Zespo∏u Opracowania Za∏o˝eƒ Reformy
Systemu Nauki oraz Reformy Systemu Szkolnictwa
Wy˝szego. 

■ 17 IV
• Prorektor. ds. morskich prof. Henryk Âniegocki

udzia∏ wzià∏ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zwiàzku Armatorów Polskich w Szczecinie.
Dokonano wyboru w∏adz Zwiàzku Armatorów
Polskich, omawiano problemy zwiàzane 
z eksploatacjà statków: zaopatrywanie statków 
w paliwo o zaostrzonych wymaganiach
ekologicznych (obni˝ona zawartoÊç siarki), 
o mo˝liwoÊciach wprowadzenia nowej ustawy
tona˝owej i o dzia∏alnoÊci grupy trójstronnej. 

■ 24 IV
• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni.
■ 25 IV
• Konferencja FORUM „EUROPA NOSTRA” w Bytowie.
■ 29 V
• Posiedzenie Senatu AM w Gdyni
■ 30 V
• Uroczysta przysi´ga wojskowa studentów I roku AM
■ 4 VI
• Spotkanie rektora z seniorami AM w Gdyni.
■ 17 VI
• Uroczyste posiedzenie Senatu AM w Gdyni z okazji

88. rocznicy polskiego szkolnictwa morskiego.
■ 29-30 VI
• Uroczyste obchody 30-lecia wspó∏pracy naukowo-

dydaktycznej z Hochschule Bremerhaven podczas
pobytu s/v „DAR M¸ODZIE˚Y” w Bremerhaven
(wi´cej na str. 15)

■
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Jak co roku, na uroczystoÊci przyby∏o wielu goÊci:
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych,
przedsi´biorstw morskich i zaprzyjaênionych uczelni,
m.in. wojewoda pomorski Roman Zaporowski, który 
w ciep∏ych s∏owach podzi´kowa∏ za zaproszenie do
uczelni o wielkich tradycjach, ˝yczy∏ w∏adzom i pracow-
nikom AM wielu sukcesów; prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, który wystàpi∏ z wyrazami najlepszych ˝yczeƒ
dla „uczelni wpisanej w histori´ Gdyni”. PodkreÊli∏, 
i˝ AM daj´ szans´ m∏odemu pokoleniu mierzyç si´ 
z wyzwaniami przysz∏oÊci. Odczytany zosta∏ tak˝e list
gratulacyjny od senator RP Doroty Arciszewskiej-
Mielewczyk.

W roku 2007 min´∏o 40 lat pracy naukowej i dydak-
tycznej rektora AM prof. Józefa Lisowskiego. Z okazji
tego jubileuszu 8 grudnia, w auli im. T. Meissnera,
odby∏a si´ uroczysta sesja pt. „Problemy automatyki 
i sterowania statkiem”. Podczas oficjalnej cz´Êci sesji, 
w ciekawej formie i w ró˝nych p∏aszczyznach, zaprezen-
towano dorobek rektora prof. J. Lisowskiego: prof.
Roman Âmierzchalski przedstawi∏ zgromadzonym
˝yciorys i dorobek naukowy rektora, a prof. Leszek
Morawski – dorobek badawczy. Z okazji jubileuszu
wydano tak˝e monografi´ „Problemy automatyki i ste-
rowania statkiem”. Odczytano wiele listów gratulacyj-
nych, które rektor otrzyma∏, m.in. od ministra
infrastruktury, prezesa oddzia∏u Paƒstwowej Akademii
Nauk w Gdaƒsku, dyrektora naczelnego Paƒstwowej
˚eglugi Morskiej, od Stowarzyszenia Kapitanów
˚eglugi Wielkiej i Stowarzyszenia Elektryków Okr´to-
wych (rektor zosta∏ jego honorowym cz∏onkiem).
Zaproszeni goÊcie wpisywali te˝ gratulacje do ksi´gi
pamiàtkowej. Rektor prof. J. Lisowski otrzyma∏ równie˝
m.in. z ràk prezydenta Gdyni medal „Miasta z morza”,

jak i z ràk prof. J. Rachonia, rektora Politechniki Gdaƒ-
skiej, medal pamiàtkowy PG.

8 grudnia równie˝, w auli im. T. Meissnera, rektor
AM, minister Anna Wypych-Namiotko i wojewoda
pomorski dokonali aktu dekoracji pracowników AM,
którzy otrzymali odznaczenia paƒstwowe i resortowe.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z 8 paêdziernika 2007 r., na wniosek ministra gospo-
darki morskiej, za wzorowe, wyjàtkowo sumienne
wykonywanie obowiàzków wynikajàcych z pracy zawo-
dowej odznaczeni zostali Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi:
prof. Ewa Babicz-Zieliƒska, dr in˝. Krzysztof Górecki,
prof. Roman Âmierzchalski, mgr in˝. Antoni Wygoda;
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi: prof. Andrzej Miszczak,
mgr Ewa Otremba, dr Ilona Urbanyi-Popio∏ek; Bràzo-
wym Krzy˝em Zas∏ugi: Jacek Kowalczyk, dr in˝. Aneta
Ocieczek, dr in˝. Krzysztof Posobkiewicz, dr in˝. Tomasz
Pukszta. Minister edukacji narodowej nada∏ Medale
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zas∏ugi dla
oÊwiaty i wychowania nauczycielom akademickim: dr.
in˝. Jackowi Ha∏aczkiewiczowi, prof. Piotrowi Palichowi
i prof. Izabeli Steince. A rektor wr´czy∏ doktorat dr. in˝.
Rafa∏owi Sz∏apczyƒskiemu z Politechniki Gdaƒskiej.
Doktorat zosta∏ obroniony na Wydziale Elektrycznym
AM.

DwanaÊcioro najlepszych studentów AM otrzyma∏o
stypendium rektora: Ewelina Wawrzyszko, Piotr
Goêdzik, Bartosz Pajàk (WN), Piotr Pallach, Grzegorz
Gesella, ¸ukasz Piàtek (WM), Mateusz Wojewski, Dawid
Klein, Agnieszka Pachciarek (WE), Bartosz Kobylaƒski
(nieobecny, gdy˝ wyjecha∏ w ramach programu
Socrates), Lidia Kamiƒska i Agnieszka Jakimcio (WPiT).

■

Grudniowe Âwi´to Szko∏y
Akademia Morska w Gdyni od 4 do 9 grudnia 2007 r. organizowa∏a obchody Âwi´ta Szko∏y. 

G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ 8 grudnia. O godz. 8.00 – zgodnie z tradycjà – nastàpi∏o uroczyste
podniesienie bandery. Na bulwarze Nadmorskim z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem „Tym, którzy nie wrócili 

z morza”, zaÊ podczas Apelu Poleg∏ych oddano ho∏d tym pracownikom i absolwentom uczelni, 
którzy odeszli na wiecznà wacht´. Msz´ Êw. w intencji ca∏ej spo∏ecznoÊci akademickiej uczelni

koncelebrowa∏ metropolita gdaƒski ks. abp Tadeusz Goc∏owski.

Âwi´tujàcy 40-lecie pracy naukowej rektor prof. Józef Lisowski w otoczeniu zaproszonych goÊci.
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■ Studia, stopnie i tytu∏y naukowe
• 1962 – mgr in˝. – Wydzia∏ Budowy Maszyn

Politechniki Gdaƒskiej, 
• 1974 – dr n.t. – Instytut Okr´towy Politechniki

Gdaƒskiej, 
• 1993 – dr hab. n.t. – Instytut Maszyn

Przep∏ywowych PAN w Gdaƒsku, 
• 2005 – tytu∏ profesora nauk technicznych –

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

■ Zajmowane stanowiska:
• 1962-1966 – st. konstruktor w biurze

konstrukcyjnym Stoczni im. Komuny Paryskiej w
Gdyni,

• 1966-1974 – st. asystent, Politechnika Gdaƒska,
• 1974-1994 – adiunkt, Politechnika Gdaƒska, a od

1975 roku Wy˝sza Szko∏a Morska w Gdyni,
• 1994-2005 – profesor nadzwyczajny WSM,

aktualnie Akademia Morska w Gdyni,
• 2005 do chwili obecnej – profesor zwyczajny,

Akademia Morska w Gdyni.

■ Pe∏nione funkcje:
• 1977-1990 – dyrektor Instytutu Technicznej

Eksploatacji Si∏owni Okr´towych,
• 1990 - do chwili obecnej – kierownik Katedry

Si∏owni Okr´towych,
• 1990-1996 – prorektor ds. kszta∏cenia w WSM w

Gdyni,
• 1999-2002 – dziekan Wydzia∏u Mechanicznego

Akademii Morskiej w Gdyni,
• 2002 - do chwili obecnej – prorektor ds. kszta∏cenia

Akademii Morskiej w Gdyni.

■ Tematyka badawcza: 
• diagnostyka systemów okr´towych w zakresie

metod diagnozowania i okreÊlania urzàdzeƒ
kontrolno-pomiarowych do realizacji tego procesu;
konstrukcja, budowa i badania nowych przyrzàdów
pomiarowych przydatnych w eksploatacji si∏owni
okr´towej; problemy zastosowania turbin gazowych
w okr´townictwie.

■ Publikacje:
• Autor i wspó∏autor ponad 170 publikacji, w tym: 

2 rozpraw, 2 monografii; 41 artyku∏ów w tym 25
zagranicznych; 1 patent; 28 referatów; 87
sprawozdaƒ z badaƒ. 

• Promotor 3 wypromowanych doktorów.

■ Cz∏onkostwo w stowarzyszeniach i
organizacjach naukowych:

• Gdaƒskie Towarzystwo Naukowe (od 1988),
• Gdyƒskie Towarzystwo Przyjació∏ Nauk (od 1992),
• Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Zespó∏

Ârodowiskowy,
• Zespó∏ Techniki Morskiej Sekcji Technicznych

Ârodków Transportu Komitetu Transportu PAN. 

■ Wa˝niejsze odznaczenia:
• Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1995),

Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi (1989), Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1986), Medal z okazji 80-lecia
Szkolnictwa Morskiego w Polsce (2000).

■ Wa˝niejsze nagrody:
• Ministra Kierownika Urz´du Gospodarki Morskiej

(1982), Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(1995)

■ Hobby:
turystyka krajowa i zagraniczna, fotografika.

17 kwietnia 2008 r. na stanowisko rektora Akademii Morskiej w Gdyni 
na kadencj´ 2008-2012 zosta∏ wybrany 

prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz
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Prorektor elekt ds. nauki 
prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz

Stopnie i tytu∏y naukowe:
• stopieƒ naukowy doktora – 1969,
• stopieƒ naukowy doktora habilitowanego – 1976,
• tytu∏ naukowy profesora nadzwyczajnego – 1982,
• tytu∏ naukowy profesora zwyczajnego – 1986.

Zatrudniony w Akademii Morskiej od 1970 roku.
Pe∏nione funkcje w Akademii Morskiej i Wy˝szej
Szkole Morskiej:
• prodziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego, kierownik

zak∏adu, zast´pca dyrektora instytutu,

• kierownik katedry (nadal), 
• rektor uczelni (1984-1989), 
• dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i

Towaroznawstwa (2002-2008).
Dorobek naukowy – ponad 200 publikacji
naukowych, w tym:
• monografie naukowe – 4,
• rozdzia∏y w monografiach naukowych – 8 (w tym:

Prentice Hall - 1, Springer - 4, IOS Press – 2),
• artyku∏y w czasopismach wyró˝nionych w Journal

Citation Reports JCR (dawna lista filadelfijska)  - 25.
Kierownictwo projektów badawczych (ostatnie 12
lat):
• projekt europejski INDICATOR (Framework 6) 

– kierownictwo zespo∏em polskim,
• projekty zamawiane KBN – 4,
• projekty celowe KBN – 1.

• Promotor 14 zakoƒczonych pomyÊlnie przewodów
doktorskich;

• recenzent w 26 przewodach doktorskich, 
8 przewodach habilitacyjnych, 4 wnioskach 
o nadanie tytu∏u profesora;

• od szeregu kadencji cz∏onek Komitetu Informatyki
PAN (cz∏onkowstwo z wyboru spo∏ecznoÊci
naukowej);

• cz∏onek komitetów programowych licznych
konferencji mi´dzynarodowych, recenzent EUROPEAN

JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH oraz IEEE
TRANSACTIONS ON RELIABILITY, cz∏onek kilku towarzystw
naukowych oraz grupy ekspertów Foresight „Polska
2020”.

Prorektor elekt ds. kszta∏cenia 
dr hab. in˝. Leszek Morawski, 

prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni

Studia, stopnie naukowe:
• mgr in˝. – 1969, Politechnika Warszawska, Wydzia∏

Elektroniki; 
• dr n.t. – 1978, Politechnika Gdaƒska, Wydzia∏ Elektryczny; 
• dr hab. n.t. – 1994, Politechnika Warszawska,

Wydzia∏ Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa.
Zajmowane stanowiska:
• 1969 – konstruktor w Pomorskich Zak∏adach

Aparatury Niskiego Napi´cia w Toruniu,
• 1970-1972 – pracownik in˝ynieryjny w Instytucie

Elektroenergetyki i Automatyki PG,
• 1972-1978 – st. asystent w Politechnice Gdaƒskiej

na Wydziale Elektrycznym,
• 1978-1994 – adiunkt w Politechnice Gdaƒskiej, 

a od 1983 r. w Akademii Morskiej w Gdyni,
• 1994 do chwili obecnej – prof. nadzw. Akademii

Morskiej.
Pe∏nione funkcje:
• 1987-1990 – zast´pca dyrektora Instytutu

Automatyki Okr´towej;
• 1999-2005 – dziekan Wydzia∏u Elektrycznego

Akademii Morskiej w Gdyni;

Nowowybrani prorektorzy AM
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• 2006 do chwili obecnej – zast´pca Kierownika
Katedry Automatyki Okr´towej.

Tematyka badawcza:
sterowanie ruchem statków, zastosowania metod teorii
sterowania nieliniowego, adaptacyjnego,
optymalnego, rozmytego i neuronowego;
projektowanie i zastosowanie systemów
mikroprocesorowych w systemach pomiarowych 
i sterowania.
Dorobek naukowy i dydaktyczny:
autor i wspó∏autor 135  publikacji i referatów na
konferencjach, 2 rozprawy, 1 monografia, 5 skryptów,

4 patenty; promotor 3 wypromowanych doktorów,
kierownik 4 grantów badawczych i celowych,
wykonawca 7 grantów, ok.80 prac niepublikowanych,
projektowych i konstrukcyjnych, ok. 20 wdro˝eƒ
urzàdzeƒ w przemyÊle i na statkach.
Wa˝niejsze odznaczenia:
Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi (1986), Medal Komisji Edukacji
Narodowej (2003), Zas∏u˝ony Pracownik Morza
(srebrna odznaka 2000).
Wa˝niejsze Nagrody:
Ministra Urz´du Gospodarki Morskiej (1995), nagrody
Rektora PG i Akademii Morskiej.

Prorektor elekt ds. morskich 
dr in˝. kpt. ˝. w. STANIS¸AW GÓRSKI, 

prof. nadzw. AM

Ukoƒczone studia i uzyskane stopnie naukowe 
i zawodowe:
• 1965 – Paƒstwowa Szko∏a Morska w Gdyni,
• 1973 – Uniwersytet ¸ódzki - matematyka,
• 1978 – Politechnika Gdaƒska - Wydzia∏ Elektryczny,

doktor nauk technicznych,
• 1989 - dyplom kapitana ˝eglugi wielkiej PMH.
Ukoƒczone dodatkowe szkolenia specjalistyczne 
i uzyskane Êwiadectwa kwalifikacyjne:
• 1980 – intensywny kurs j´zyka angielskiego,

zakoƒczony egzaminem resortowym,
• 1989 – kurs manewrowania na symulatorze,

Helsinki;
wszystkie Êwiadectwa wymagane przez Konwencje

STCW, odnawiane co 5 lat: indywidualnych technik
ratowniczych, bezpieczeƒstwa i odpowiedzialnoÊci
wspólnej, ratownika, ARPA, opieki medycznej, p.po˝.,
GMDSS.
Praktyka morska:

• 1968 - PZM od st. marynarza do drugiego oficera,
• 1981 – okresowe p∏ywanie w PLO i na statkach

szkolnych na stanowiskach oficerskich,
• 1981-1982 – kontrakty zagraniczne,
• 1986-1987 – starszy oficer na statkach

zagranicznych,
• 1989-1999 – kapitan na statkach zagranicznych.
Przebieg pracy dydaktycznej:
• 1975 – asystent i starszy asystent w Instytucie

Nawigacji Morskiej WSM w Gdyni,
• 1989 – adiunkt,
• 1998 – obecnie: profesor nadzwyczajny w Akademii

Morskiej w Gdyni.
Pe∏nione funkcje:
• 1985 – zast´pca dyrektora Instytutu Nawigacji,
• 2006 - kierownik Katedry Manewrowania Statkiem,
• obecnie prodziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego,
• obecnie ∏awnik Izby Morskiej.
Udzia∏ w pracach opiniodawczych i twórczych dla

instytucji i przedsi´biorstw morskich.
1976 - udzia∏ w problemie resortowym:
„Perspektywiczne nawigacyjne zagospodarowanie
Zatoki Gdaƒskiej” oraz pracy dla Urz´du Morskiego:
„Ocena techniczna przydatnoÊci
mili pomiarowej na Pó∏wyspie Helskim”.
Obecnie kieruje pracà „Ocena skutecznoÊci manewrów
antykolizyjnych”.
Dorobek naukowy i dydaktyczny:
• 2 podr´czniki, 10 publikacji (rozprawy i artyku∏y),
• 6 recenzji, 5 prac naukowo-badawczych.

• Dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, prof. nadzw.
AM – Wydzia∏ Nawigacyjny

• Prof. dr hab. in˝. Adam Charchalis – Wydzia∏
Mechaniczny

• Prof. dr hab. Janusz Mindykowski – Wydzia∏
Elektryczny

• Prof. dr hab. in˝. Piotr Przyby∏owski – Wydzia∏
Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa.

30 maja zakoƒczona zosta∏a 4 elekcja na stanowiska dziekanów AM. 
Na kadencj´ 2008-20012 wybrani zostali:
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Ten tytu∏ to sztandarowe has∏o programu na
najbli˝szà kadencj´. Okaza∏ si´ najlepszy i zosta∏
pan kolejnym rektorem Akademii Morskiej.
Uczelni´ czekajà du˝e zmiany?

Mam ÊwiadomoÊç, i˝ w jednej kadencji nie uda si´
rozwiàzaç wszystkich problemów i zrealizowaç
wyzwaƒ, przed którymi stoi uczelnia. Mo˝na jednak
stworzyç podwaliny i zainicjowaç dzia∏ania
gwarantujàce dalszy rozwój i ugruntowanie Akademii
nale˝nego jej miejsca w gronie renomowanych uczelni
krajowych i zagranicznych. 

Najwa˝niejsze zadania?
Po pierwsze – rozwijaç kadr´ naukowà 

i dydaktycznà. Po drugie – staç si´ zapleczem
intelektualnym dla polskiej gospodarki i administracji
morskiej. Po trzecie – wykorzystujàc niekwestionowanà
w Europie pozycj´ naszej uczelni jako lidera w
kszta∏ceniu kadr morskich, kszta∏ciç studentów z innych
krajów Unii Europejskiej i innych krajów Êwiata. A po
czwarte – zwi´kszyç nabór na studia.

Mówi∏ pan, ˝e najcenniejszym dorobkiem
Akademii jest twórcza i ambitna kadra o du˝ym 
i uznanym dorobku naukowym... 

Tak, tylko w ostatnim roku pracownicy Akademii
opublikowali ponad osiemset artyku∏ów, w tym blisko
trzysta w naukowych periodykach zagranicznych,
liczne skrypty i podr´czniki akademickie. Dwunastu
m∏odych pracowników pomyÊlnie zakoƒczy∏o
rozprawy doktorskie, czterech uzyska∏o stopnie
naukowe doktora habilitowanego, a jednà osob´
uhonorowano tytu∏em naukowym profesora. Oko∏o 
80 osób legitymuje si´ dodatkowo dyplomami
oficerów PMH, a wÊród nich ponad czterdziestu
posiada najwy˝sze dyplomy oficerskie. Dla Êredniej
wielkoÊci uczelni, jakà jest nasza Akademia, jest to
znaczàcy sukces.

Nie obawia si´ pan, ˝e taka kadra mo˝e szukaç
lepiej p∏atnej pracy? 

Obawiam, dlatego b´d´ usilnie zabiega∏ 
o dodatkowe Êrodki na popraw´ wynagrodzeƒ,
szczególnie dla nauczycieli akademickich. 

W jaki sposób?
Zamierzam zabiegaç o pozyskiwanie Êrodków

finansowych z ró˝nych êróde∏, tak˝e unijnych. W tym
celu doprowadz´ do powstania uczelnianego portfela
projektów inwestycyjnych, rozwojowych, badawczo-
rozwojowych i naukowych, tak aby konkurowaç o Êrodki
z ró˝nych programów krajowych i Unii Europejskiej,
przedstawiajàc kompletne, przemyÊlane i profesjonalnie
przygotowane wnioski. Podejm´ te˝, w miar´
mo˝liwoÊci bud˝etowych Akademii, dzia∏ania
wspierajàce finansowo i organizacyjnie konferencje,
sympozja i seminaria naukowe organizowane przez
pracowników Akademii, tworzenie stanowisk

badawczych, publikowanie wyników badaƒ, udzia∏
pracowników prezentujàcych swoje osiàgni´cia 
w konferencjach i sympozjach tak krajowych, jak 
i zagranicznych. Do∏o˝´ wszelkich staraƒ, aby podpisane
umowy o wspó∏pracy z licznymi uczelniami na Êwiecie
zaowocowa∏y powstawaniem, z udzia∏em naszych
pracowników, mi´dzynarodowych zespo∏ów
badawczych, dysponujàcych znacznymi funduszami,
zdolnych do podejmowania wyzwaƒ wspó∏czesnej nauki. 

Nie wszystkie jeszcze wydzia∏y majà prawa
doktoryzowania

Tak, zosta∏ tylko Wydzia∏ Nawigacyjny. Mam jednak
zamiar doprowadziç do spe∏nienia wszelkich
wymogów formalnych, aby i on uzyska∏ prawa
doktoryzowania. Pozwoli to na zwi´kszenie autonomii
uczelni i wi´kszà w zwiàzku z tym swobod´ 
w wytyczaniu kierunków rozwoju. Zainicjuj´ tak˝e
dzia∏ania dla uzyskania uprawnieƒ do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego 
i stworzenia mo˝liwoÊci kszta∏cenia m∏odych
pracowników nauki na studiach doktoranckich 
w macierzystej uczelni. Do takich dzia∏aƒ b´d´
zach´ca∏ i wspiera∏ w∏adze wydzia∏ów. 

Na czym ma polegaç wspó∏praca z gospodarkà 
i administracjà morskà?

W mojej opinii krajowa administracja morska 
i przedsi´biorstwa gospodarki morskiej w zbyt ma∏ym
stopniu korzystajà z wiedzy, potencja∏u intelektualnego,
a zw∏aszcza z doÊwiadczeƒ zawodowych w pracy na
morzu naszych pracowników. Nale˝y to zmieniç!
Akademia powinna staç si´ g∏ównym oÊrodkiem
naukowym i zapleczem badawczym gospodarki
morskiej. Poprzez nawiàzanie wspó∏pracy z instytucjami
i przedsi´biorstwami gospodarki morskiej, b´d´ dà˝y∏
do wypracowania systemu kreowania ekspertów 
i doradców spoÊród pracowników Akademii oraz
zdobywania dla uczelni us∏ugowych prac badawczych 
i analiz przedmiotowych. Zamierzam te˝ wspieraç
inicjatywy w∏adz wydzia∏ów zmierzajàce 
do doskonalenia kszta∏cenia na ju˝ istniejàcych
specjalnoÊciach oraz rozwijaç nowe kierunki 
i specjalnoÊci studiów, zapewniajàce przygotowanie
kadr nie tylko dla eksploatacji floty i dla ˝eglugi, lecz
równie˝ dla przedsi´biorstw i instytucji gospodarki
morskiej. Szczególnie zabiegaç b´d´ o rozwój studiów
podyplomowych, na które istnieje ogromne
zapotrzebowanie spo∏eczne przy wymiernych
korzyÊciach dla uczelni.

Akademia Morska jest najwi´kszà, pod ka˝dym
wzgl´dem (kadrowym, naukowym, wielkoÊcià 
i wartoÊcià bazy materialnej, liczby studentów),
uczelnià morskà spoÊród 15 dzia∏ajàcych w Unii
Europejskiej. W planach jest kszta∏cenie innych
obywateli Unii Europejskiej?

rozmowa z rektorem-elektem prof. dr hab. in˝. Romualdem Cwilewiczem

Akademia Morska w Gdyni
uczelnia przyjazna studentom i pracownikom
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Ka˝dego roku, na wszystkich specjalnoÊciach,
opuszcza mury Akademii ok. 700 Êwietnie
przygotowanych absolwentów. Dzi´ki doskona∏emu
wykszta∏ceniu nie majà problemów ze znalezieniem
pracy tak u armatorów, jak i w przedsi´biorstwach
gospodarki morskiej. T́  bardzo dobrà opini´ 
o kszta∏ceniu w naszej Akademii nale˝y wykorzystaç
dla promocji w Europie i na Êwiecie. Zostanie
opracowana atrakcyjna i na wysokim poziomie
merytorycznym oferta kszta∏cenia w naszej Akademii
studentów z innych krajów Unii Europejskiej i innych
krajów Êwiata. Zainicjuj´ powstanie Europejskiego
Centrum Kszta∏cenia Kadr Morskich. Powstanie
koncepcja jego funkcjonowania, w tym metod
pozyskiwania kandydatów na studia stacjonarne 
i niestacjonarne, podyplomowe oraz szkoleƒ na
kursach specjalistycznych, jak równie˝ przygotowania
kadr dla jej realizacji (kursy j. angielskiego dla
nauczycieli akademickich). Istotnym i bardzo
atrakcyjnym elementem takiej koncepcji b´dzie
propozycja wykorzystania statków szkolnych 
do kszta∏cenia i odbywania praktyk morskich przez
studentów europejskich szkó∏ morskich. Opracowane
zostanà pakiety ofertowe okreÊlajàce mo˝liwoÊci
szkolenia praktycznego studentów na naszych statkach
szkolnych oraz oferta odbywania sta˝ów morskich
przez pracowników europejskich uczelni morskich, 
a tak˝e pakiety informacyjne o mo˝liwoÊci
podejmowania u nas studiów, skierowane 
do potencjalnych kandydatów w krajach Unii i innych
krajów Êwiata. 

Na razie sta∏ym zjawiskiem jest spadek iloÊci
kandydatów...

Nasze dotychczasowe atuty przyciàgajàce
kandydatów, tj. wysokie zarobki po studiach 
i mo˝liwoÊci wyjazdu za granic´, straci∏y na znaczeniu
wobec du˝ej obecnie swobody podró˝owania 
po Êwiecie i wysokich zarobków na làdzie w wielu
dziedzinach gospodarki.

Na rynku pojawi∏y si´ równie˝ liczne konkurencyjne
uczelnie, które, mimo oferowanego nie zawsze
wysokiego poziomu, z powodzeniem dokonujà
naboru. Konkurencjà sà te˝ uczelnie zagraniczne.
Udane nabory kandydatów na studia sà podstawà
rozwoju naszej Akademii i warunkiem jej stabilizacji
kadrowej i finansowej. W najbli˝szych latach wydaje
si´ ma∏o realne dokonywanie wyraênie wi´kszych ni˝
obecnie naborów, ale du˝à szansà jest otwarcie si´
Akademii na Europ´. Podejm´ wi´c niezb´dne
decyzje, aby w nadchodzàcej kadencji zainicjowaç
kszta∏cenie obcokrajowców na wi´kszà ni˝ obecnie
skal´. Zostanà utworzone grupy z angielskim j´zykiem
wyk∏adowym na specjalnoÊciach, gdzie znajomoÊç
j´zyka wÊród wyk∏adowców jest wystarczajàca.
Podejm´ tak˝e dzia∏ania majàce na celu zapewnienie
angloj´zycznych pomocy dydaktycznych, w tym
podr´czników i skryptów, oraz poprawy warunków
socjalno-bytowych dla wszystkich studentów
Akademii.

Wiele zrobiono ju˝ by unowoczeÊniç uczelni´,
ale chyba jeszcze do pe∏nego szcz´Êcia droga
d∏uga?

Przyby∏o wiele nowych sal wyk∏adowych, pracowni
naukowych i dydaktycznych oraz punktów

Êwiadczàcych podstawowe us∏ugi dla pracowników 
i studentów, zmodernizowano wyposa˝enie wielu
laboratoriów. B´d´ kontynuowa∏ prace
modernizacyjne, finansowane, jak dotychczas, g∏ównie
ze Êrodków w∏asnych i w podobnym jak dotychczas
zakresie, przy wi´kszym udziale decyzyjnym
dziekanów wydzia∏ów. B´dà jednak przygotowane
pakiety inwestycyjne w postaci gotowych projektów
wykonawczych, opracowane na podstawie
wieloletniego planu rozwoju uczelni, który powstanie
w pierwszych miesiàcach nowej kadencji. Zostanà
przygotowane tak˝e wnioski o pozyskanie Êrodków
finansowych ze êróde∏ krajowych i z europejskich
funduszy rozwojowych. Tym bardziej, ˝e pilnà
potrzebà jest modernizacja i rozbudowa zaplecza
informacyjno-bibliotecznego. Na realizacj´ tych
planów, obejmujàcych m.in. modernizacj´ 
i rozbudow´ czytelni i magazynu ksià˝ek biblioteki
g∏ównej, zwi´kszenie dost´pu studentów do internetu,
stworzenie komputerowego systemu informacyjnego 
o bie˝àcej dzia∏alnoÊci uczelni, b´dà wydzielone 
i zabezpieczone Êrodki finansowe. 

W jednym z numerów „AKM” pisaliÊmy 
o ko∏ach naukowych. Majà one szanse na wsparcie?

Obecnie w Akademii dzia∏a ju˝ 19 kó∏ naukowych,
w których z m∏odzieƒczym entuzjazmem studenci
realizujà swoje pasje poznawcze i majà wymierne
osiàgni´cia. Rozwój takiej formy aktywnoÊci
studentów znajdzie w moich dzia∏aniach pe∏ne
poparcie oraz wsparcie finansowe i organizacyjne,
zarówno dla kó∏ ju˝ dzia∏ajàcych jak równie˝ b´dàcych
w zamiarze utworzenia, szczególnie na wydzia∏ach
„eksploatacyjnych”, na których jak dotàd sà one
nieliczne. Specjalnie wspieraç b´d´ grupowe prace
dyplomowe realizowane w ramach dzia∏alnoÊci kó∏
naukowych. 

A studenci realizujàcy si´ w sporcie?
Na wsparcie mogà równie˝ liczyç studenci zrzeszeni

w sekcjach sportowych, gdzie oprócz czynnego
uprawiania wybranych dyscyplin sportowych, godnie 
i z bardzo dobrymi wynikami reprezentujà Akademi´
w mi´dzyuczelnianych zawodach sportowych. 
Ze wzgl´du na profil kszta∏cenia w naszej Akademii,
szczególnie mile widziane sà inicjatywy promujàce 
i popularyzujàce sporty wodne. Nasi studenci sà
organizatorami i uczestnikami mi´dzyuczelnianych
zawodów p∏ywackich oraz imprez rekreacyjnych
˝eglarskich i wioÊlarskich, w tym bardzo
widowiskowych szalupowych regat wioÊlarskich,
odbywajàcych si´ na przyleg∏ych do bulwaru
spacerowego w Gdyni akwenach Zatoki Gdaƒskiej. 

Wspieraç b´d´ równie˝ aktywnoÊç studentów 
w ˝yciu kulturalnym uczelni oraz Êrodowiska
akademickiego Trójmiasta, w tym nasz znakomity chór
akademicki. Sukcesy naukowe, kulturalne i sportowe
naszych studentów traktuj´ nie tylko jako ich osobiste
osiàgni´cie i satysfakcj´, lecz równie˝ jako najlepszà
promocj´ Akademii wÊród mieszkaƒców Gdyni,
Trójmiasta i regionu. Z przekonaniem b´d´ wi´c
wspieraç wszelkà aktywnoÊç studentów w ˝yciu
kulturalnym i naukowym oraz sportowo-rekreacyjnà.

Rozmawia∏a Ma∏gorzata Soko∏owska
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„Dar M∏odzie˝y” przeszed∏ niedawno remont w
Gdaƒskiej Stoczni „Remontowa” (o planach zwiàzanych
z remontem pisaliÊmy szerzej w poprzednim numerze,
zdj´cia ze stoczni – patrz ok∏adka). Na fregacie m.in.
zosta∏ zamontowany ster strumieniowy. To zdecydo-
wanie poprawi∏o mo˝liwoÊci manewrowe statku. Od
tego sezonu, podczas zawijania do portów i cumowaniu
przy nabrze˝ach, „Dar M∏odzie˝y” nie musi ju˝ korzys-
taç z pomocy holownika. Pod koniec paêdziernika na

˝aglowcu pojawià si´ dwie nowe szalupy wios∏owe,
wykonane z drzewa modrzewiowego. 

ZaÊ statek badawczo-szkoleniowy ”Horyzont II” prze-
szed∏ w Stoczni Marynarki Wojennej remont dla pot-
wierdzenia klasy. Doposa˝ony równie˝ zosta∏ w urzà-
dzenia badawcze, na które Êrodki Akademia Morska 
w Gdyni otrzyma∏a z Ministerstwa Nauki i Informaty-
zacji.

■

18 kwietnia zakoƒczy∏ si´ pierwszy w tym roku rejs
„Daru M∏odzie˝y”, na trasie Gdynia – La Coruña –
Antwerpia. Na pok∏adzie ˝aglowca znajdowa∏o 150
kadetów Hogere Zeevaart School w Antwerpii. Fregatà
dowodzi∏ kpt. ˝. w. Miros∏aw Peszkowski. 

W Antwerpii na statek zamustrowali uczniowie
Zespo∏u Szkó∏ Morskich w Gdaƒsku i Szczecinie.
Pop∏yn´li w rejs na trasie Warnemünde - K∏ajpeda -
Gdynia. W tym roku „Dar M∏odzie˝y”, ze studentami
Akademii Morskiej w Gdyni na pok∏adzie, odwiedzi

ponadto porty: Bremerhaven, Rouen, Liverpool,
Maloy, Den Helder.

W maju „Dar M∏odzie˝y” wyp∏ynà∏ w kilkudniowy
rejs z cz∏onkami Parlamentu Studentów RP. 

Z kolei na sbs „Horyzont II” od 26 maja do 17
czerwca trwajà  praktyki studentów naszej uczelni.
Nast´pnie planowane sà trzy rejsy statku na
Spitsbergen.

■

Odm∏adzanie szkolnej floty

Debiuty uczelnianej floty

„Dar M∏odzie˝y” w suchym doku Gdaƒskiej Stocznia „Remontowa”.
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Miros∏aw Peszkowski
ur. 1953 we Wroc∏awiu
matura: XIV LO im. Staszica Warszawa
dyplom ukoƒczenia WSM Gdynia 1977
patent j. kpt. ˝. w. 1983 
dyplom kpt. ˝. w. 1995 
˝ona Anna
dzieci: Aleksandra lat 23, Borys∏aw lat 19

Marzenia o morzu powstajà przewa˝nie na tzw.
g∏´bokim Êródlàdziu. W tym przypadku by∏o tak samo,
choç przyczyny by∏y niepospolite: ˝eglarskie tradycje
rodzinne, poczàwszy od dziadka Kazimierza, który by∏
adiutantem gen. Mariusza Zaruskiego, twórcy mor-
skiego wychowania m∏odzie˝y, a tak˝e ˝eglujàcy ojciec.
By∏a wi´c warszawska szko∏a podstawowa i ksià˝ki,
które rozpala∏y wyobraêni´ m∏odego cz∏owieka. By∏
Conrad, Borchardt, by∏y tak poczytne w tamtym czasie
Miniatury Morskie i ksià˝ki z serii Morskie OpowieÊci.
Do startu na przysz∏ego wilka morskiego m∏ody
Miros∏aw przygotowywa∏ si´ doÊç konsekwentnie.
Istniejàcy wówczas w Warszawie Pa∏ac M∏odzie˝y pro-

wadzi∏, poÊród wielu sekcji, równie˝ i modelarni´, gdzie
w miniaturowych stoczniach powstawa∏y modele jach-
tów i statków.

Potem by∏o liceum i klasa o profilu matematyczno-
fizycznym. To po∏àczenie nauk Êcis∏ych i wielkiej wyob-
raêni przestrzennej bardzo pomo˝e w przysz∏ej
morskiej karierze. Ale na razie, wraz z lekcyjnymi zma-
ganiami, przysz∏o wielkie zainteresowanie ˝eglarstwem.
A wi´c – i przede wszystkim – mazurskie jeziora, na
których uczy∏ si´ ˝eglowania, by w niedalekiej przysz-
∏oÊci zostaç instruktorem ˝eglarstwa. To by∏ poczàtek.
Krok milowy to w 1970 roku rejs na, zatopionym
póêniej, przepi´knym szkunerze „Zew Morza”. Ten, ju˝
prawdziwy, pierwszy rejs morski wyznaczy∏ – jak
kompas – kierunek jego ˝ycia. Poczu∏ i zrozumia∏ sens
p∏ywania jak nigdy dotàd: ? – Id´ na morze”.

A skàd wzi´∏a jego póêniejsza szantymania? Zdaniem
˝ony by∏a naturalnà konsekwencjà p∏ywania po Mazu-
rach, na których Êpiewa∏o si´, i on te˝ Êpiewa∏, piosenki
˝eglarskie. Âpiewa∏ tak dobrze, ˝e wyÊpiewa∏ sobie tytu∏
„Szantymena Ba∏tyku”, a swoje utwory zaczà∏ nagrywaç
w radiu i telewizji. Wprawdzie ˝eglarskie piosenki,
zwane póêniej szantami, by∏y nieroz∏àcznà cz´Êcià
uprawiania ˝eglarstwa, lecz ich ˝ywot u poszczególnych
cz∏onków ˝eglarskiej braci by∏ tak d∏ugi, jak d∏ugo
trwa∏o ich „˝ycie”. Ale nie u „Pestki” – takà bowiem
mia∏ i wcià˝ ma ksyw´. Nikt do dzisiaj, ani on sam, nie
wie kto jà nada∏ i dlaczego, ale to „Pestka” zdob´dzie
póêniej ogólnopolski rozg∏os jako kompozytor i inter-
pretator ˝eglarskich ballad i szant. Gdy w 1973 roku
kwit∏y kasztany, a m∏odzie˝ maturalna decydowa∏a 
o swoim dalszym ˝yciu, kandydat na marynarza
Miros∏aw Peszkowski z workiem ˝eglarskim meldowa∏
si´ na pok∏adzie „Daru Pomorza” celem sprawdzenia,
czy nadaje si´ na marynarza. Opinia, nie˝yjàcego ju˝
dzisiaj, komendanta tej fregaty kpt. Kazimierza
Jurkiewicza brzmia∏a: „nadaje si´ do wykonywania
zawodu marynarza…” Po nast´pnym, d∏ugim bo
siedmiomiesi´cznym, rejsie powsta∏a szanta „Ju˝ wy-
p∏ywa statek w morze.” W zwiàzku z tym, ˝e studio-
wanie tajników nawigacji przychodzi∏o mu doÊç lekko,
wiele czasu poÊwi´ca∏ na ˝eglowanie i muzyk´, bo 
w duszy wcià˝ gra∏y mu piramidy ˝agli i pasatowe rejsy
˝aglowców.

DoÊç ∏atwo zjednywa∏ sobie przyjació∏. Jego
nazwisko, ju˝ jako kapitana jachtowego i szantymena,
by∏o znane od morza do Tatr. Uczy∏ si´, p∏ywa∏ na
jachtach, bra∏ udzia∏ we wszystkich mo˝liwych
„sp´dach” szantymenów – gra∏ i komponowa∏.
Skoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Morskà w Gdyni i w 1977
rozpoczà∏ doros∏e marynarskie ˝ycie. Zosta∏ pracow-
nikiem PLO. Statki ma∏e i te wi´ksze, porty bliskie i te

NOWY na „Darze M∏odzie˝y”

Motto: Zaginà∏ ju˝ bia∏ych ˝agli Êwiat
Zosta∏y tylko sny…

☛
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dalsze, a w przerwach powrót do marzeƒ. P∏ywa∏ jako
kapitan na „Zawiszy Czarnym” i na „Pogorii”. Te coraz
wi´ksze ˝agle zaczyna∏y go przeÊladowaç. Nie zapo-
mina∏ o spotkaniach ˝eglarskich na Mazurach. Na
festiwalu szantowym w Miko∏ajkach, w 1982 roku – jak
przysta∏o na ˝eglarza na pomoÊcie – pozna∏ cud dziew-
czyn´, ˝eglark´ ze stopniem j. st. m – Ank´. Po dwóch
latach urodzi∏a im si´ córka Aleksandra, a za nast´p-
nych cztery – syn Borys∏aw.

Gdy w 1984 roku, ze wzgl´dów rodzinnych (nag∏e
wezwanie do kraju), jako starszy oficer opuszcza∏
pok∏ad „Zawiszy Czarnego” we francuskim porcie Saint
Malo, przed atlantyckim rejsem na Bermudy, nie
wiedzia∏, ˝e los mu to cz´Êciowo wynagrodzi. Dosta∏
anga˝ na stanowisko I oficera na „Darze M∏odzie˝y”,
którym dowodzi∏ kpt. Leszek Wiktorowicz. Rejs nie
nale˝a∏ do najd∏u˝szych, ale by∏ kolejnym wa˝nym
krokiem. Na ten nast´pny, decydujàcy, przyjdzie mu
poczekaç jeszcze 14 lat.

Tymczasem ˝ycie toczy∏o si´ dalej. P∏ywanie, nakr´-
canie mil na wy˝sze stopnie. Przyszed∏ grudzieƒ 1981.
Stan wojenny. Wraca∏ do kraju statkiem z po∏owà
za∏ogi. Kierownictwo PLO zachodzi∏o w g∏ow´ dlaczego
ten II oficer, kawaler bez zobowiàzaƒ, postanowi∏ 
w „takim” czasie wróciç do kraju. Na wszelki wypadek
zabrali mu ksià˝eczk´ ˝eglarskà i posadzili przy biurku –

dobrze, ˝e przy oknie – w dziale inwestycji. Ale i ten
okres w ˝yciu Peszkowskiego nie poszed∏ na marne. 

Niewàtpliwym plusem okaza∏o si´ bogate doÊwiad-
czenie zdobyte podczas budowy statków dla swojego
armatora, które zaprocentowaç mia∏o za kilka lat.
B´dàc ju˝ kapitanem doskonale wiedzia∏, jak poruszaç
si´ po stoczniach podczas remontów czy budów,
p∏ywajàc u obcych armatorów. Rok za rokiem dalej
przemierza∏ morza i oceany – od 1995 roku ju˝ jako
kapitan na du˝ych masowcach – zmienia∏y si´ statki,
bandery, tu za∏adunek, tam wy∏adunek, dzieci ros∏y… 
i tylko jedno pozosta∏o niezmienne: mi∏oÊç do morskiej
pieÊni oraz p∏ywanie pod ˝aglami.

Wtedy te˝, obok muzyki, pojawi∏o si´ jeszcze jedno
wielkie zainteresowanie kapitana – projektowanie ˝ag-
lowców. W jego baga˝u zawsze znajduje si´ laptop, by
podczas d∏ugich atlantyckich przelotów przenosiç si´ 
w Êwiat wiatru i ˝agli. A w biurze projektowym in˝. Z.
Chorenia (projektanta m.in. „Daru M∏odzie˝y”) czeka
na opracowanie dokumentacji ofertowej zapro-
jektowany przez Peszkowskiego ˝aglowiec „Maria
Sk∏odowska-Curie”.

W mi´dzyczasie dzieci wydoroÊla∏y; Aleksandra
w∏aÊnie koƒczy Akademi´ Morskà, za sobà ma ju˝
niebagatelne doÊwiadczenie ˝eglarskie. W zesz∏ym
roku, na niewielkim bo 8,5 metrowym jachcie, z drugà
„kobitkà” przep∏yn´∏a Ocean Indyjski, Atlantyk do
Ameryki Po∏udniowej i wzd∏u˝ tego kontynentu do
Wenezueli – mia∏a 22 lata! Borys∏aw symbolicznie
powróci∏ w rodzinne strony ojca, czyli do Warszawy, 
i jest studentem Akademii Medycznej. Ale o ˝aglach te˝
nie zapomina, spotykajàc si´ jako junga z ojcem kapi-
tanem i mamà oficerem na pok∏adzie „Pogorii”. Kto
wie, byç mo˝e za kilka lat zamustruje na „Dar
M∏odzie˝y” jako lekarz okr´towy?

– Te ˝agle jak i to ˝eglarstwo istnieje we mnie od
zawsze – powiedzia∏ niegdyÊ obecny komendant, a
Ania mówi o nim, ˝e jest typowym przyk∏adem ofiary
literatury marynistycznej. Nie wiadomo jakby poto-
czy∏o si´ dalsze jego morskie ˝ycie, gdyby nie kolega ze
studiów, równie˝ kapitan oraz prorektor Akademii
Morskiej, Henryk Âniegocki. Znajàc jego ˝eglarski
˝yciorys, powiedzia∏ mu kiedyÊ: – „Dar M∏odzie˝y”
czeka na ciebie, wprawdzie pieniàdze nie te, ale
marzenia do spe∏nienia sà w zasi´gu r´ki, a radoÊç z
dowodzenia tak wielkim ˝aglowcem warta jest ka˝dych
pieni´dzy. Po dwóch latach od tamtej rozmowy kpt. ˝.
w. Miros∏aw Peszkowski – jak 30 lat temu – zameldowa∏
si´ w swojej by∏ej uczelni. Tym razem jako komendant
statku szkolnego „Dar M∏odzie˝y”.

Napisa∏ kiedyÊ z morza do ˝ony: – DziÊ, kiedy
prowadz´ te wielkie masowce po szlakach morskich
ca∏ego Êwiata, cz´sto s∏ysz´ pobrzmiewajàcy motyw:
„Êwiat Wielkich ˚agli mi si´ Êni…” . I tylko niektórzy
wiedzà, ˝e sà to s∏owa z piosenki ˝ony Anny pt.
„Nieczu∏e Morze”, napisanej dla niego… i o nim.

Micha∏ Dàbrowski

☛
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Porozumienie
11 stycznia 2008 r. rektor Akademii Morskiej w Gdyni

prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski podpisa∏ porozumienie
o wspó∏pracy pomi´dzy Akademià Morskà w Gdyni,
Akademià Europa Nostra i Polskà Agencjà Rozwoju
Turystyki, reprezentowanà przez prezes PART S.A. Ann´
Somorowskà. Ten strategiczny sojusz umo˝liwiaj
przygotowanie realizacji projektów badawczych i trans-
granicznych finansowanych z funduszy UE. Academia
Europa Nostra, jako mi´dzynarodowa organizacja
pozarzàdowa, sta∏à si´ partnerem uczelni w apliko-
waniu o Êrodki unijne, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
Europejskiego Ugrupowania Wspó∏pracy Terytorialnej,
zaÊ Polska Agencja Turystyki S.A., jako partner obu
instytucji, generuje synergiczne efekty promocyjne 
i umacnia rang´ uczelni jako instytucji naukowo-
badawczej i oÊrodka dydaktycznego specjalizujàcego
si´ w kszta∏ceniu kadr. Udzia∏ w uroczystoÊci dyrektora
Departamentu Turystyki Urz´du Marsza∏kowskiego
zaowocowa∏ opracowaniem koncepcji prac naukowo-
badawczych realizowanych przez Akademi´ Morskà 
w Gdyni przy wspó∏udziale  Akademii Europa Nostra 
w zakresie wspó∏pracy mi´dzynarodowej i promocji
turystycznej województwa po wejÊciu Polski do strefy
Schengen. Podczas uroczystoÊci omawiano kwesti´
wypracowania rozwiàzaƒ systemowych, umo˝liwia-
jàcych finansowanie zeszytu naukowego „Problemy
Turystyki i Hotelarstwa”, wydawanego przez Katedr´
Organizacji Us∏ug Turystyczno-Hotelarskich AM 
w Gdyni. Ponadto sygnatariusze zobowiàzali si´ do
wspó∏pracy i koordynacji dzia∏aƒ na rzecz organizacji
Forum Europa Nostra w Bytowie, w tym zaproszenia
przedstawicieli Êwiata nauki, polityki i biznesu.
Akademia Morska w Gdyni, poprzez Katedr´ Organi-
zacji Us∏ug Turystyczno-Hotelarskich, zobowiàza∏a si´
do zorganizowania w ramach Forum trzech konferencji
naukowych, natomiast Academia Europa Nostra, we
wspó∏pracy z Katedrà Organizacji Us∏ug Turystyczno-
Hotelarskich oraz Stowarzyszeniem „Przyjazna WieÊ
Kaszubska” – do przygotowania Europejskiego Forum
Szkó∏ Turystyczno-Hotelarskich. Rektor AM prof. Józef
Lisowski zaprosi∏ sygnatariuszy porozumienia do
udzia∏u w rejsie do La Coruña, w celu nawiàzania
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej i transgranicznej oraz

promocji idei Forum Europa Nostra. Sygnatariusze
porozumienia postanowili równie˝ poprzeç proÊb´
skierowanà do prezesa Rady Ministrów RP przez
Akademi´ Europa Nostra oraz w∏adze miasta i powiatu
bytowskiego w sprawie patronatu honorowego nad
Forum.

Forum
W ramach Forum Europa Nostra, w dniach 25-

28.04.2008, odby∏y si´ w Bytowie trzy konferencje
naukowe, zorganizowane przez Wy˝szà Szko∏´ Turystyki
i Hotelarstwa w Gdaƒsku, Uniwersytet Gdaƒski, Akade-
mi´ Morskà w Gdyni oraz Polskà Agencj´ Rozwoju
Turystyki w Warszawie: „Dziedzictwo i turystyka 
w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur”,
„Zdrowie i Êrodowisko w Europie XXI wieku – dystanse
i przenikanie kultur” oraz „Tradycja i wspó∏czesnoÊç 
w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur”.
Komitet Honorowy Forum stanowili m.in. by∏y
prezydent RP Lech Wa∏´sa, prof. W∏adys∏aw Barto-
szewski, marsza∏ek województwa pomorskiego Jan
Koz∏owski, wojewoda pomorski Roman Zaborowski,
rektor AM prof. Józef Lisowski. 

GoÊciem specjalnym by∏ prezes Instytutu Turystyki
Kulturowej w Szwecji, ekspert europejski w zakresie
wspó∏pracy mi´dzynarodowej i promocji turystyki
Arne Ellefors. Jego referat poÊwi´cony by∏ roli turystyki
jako czynnika rozwoju i wspó∏pracy mi´dzynarodowej
w Europie. Referat wprowadzajàcy konferencji „Dzie-
dzictwo i turystyka” pt. „Dwa antyczne przewodniki
turystyczne” zainaugurowa∏ intelektualnà debat´.
Omawiane by∏y produkty turystyczne i narz´dzia
promocji.

W pozosta∏ych konferencjach nie zabrak∏o tak
wa˝nych kwestii jak tradycja, solidarnoÊç, bursztyn,
˝ywnoÊç, wspó∏praca transgraniczna, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem stosunków polsko-ukraiƒskich 
i polsko-szwedzkich. Has∏o „Europa XXI wieku – dys-
tanse i przenikanie kultur” towarzyszy∏o zarówno obra-
dom plenarnym, trzem konferencjom naukowym 
i seminarium, zakoƒczonym podpisaniem Carta Europa
Nostra – symbolicznego dokumentu obejmujàcego 
12 punktów, do którego preambu∏´ przygotowa∏
prezydent Lech Wa∏´sa.

■

2 0 0 8

Academia Europa Nostra

13

Academia Europa Nostra jest mi´dzynarodowà organizacjà pozarzàdowà o charakterze apolitycznym. 
W 2007 r. by∏a wspó∏realizatorem badaƒ monitoringu rynku turystycznego, zrealizowanych pod

kierownictwem Wy˝szej Szko∏y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku na zlecenie Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Pomorskiego. Academia Europa Nostra jest cz∏onkiem Pomorskiej Regionalnej Organizacji

Turystycznej i partnerem Instytutu Turystyki Kulturowej w Szwecji. Lokalnym partnerem jest
Stowarzyszenie „Przyjazna WieÊ Kaszubska”.
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We wraku spoczywajà do tej pory cia∏a blisko 60 pol-
skich marynarzy. Przez ponad 60 lat nikt nie ustali∏
dok∏adnie, co sta∏o si´ z zaginionà jednostkà. Akcja
„Orze∏” ma na celu zmian´ tego stanu rzeczy poprzez
odnalezienie wraku oraz jego dok∏adnà dokumentacj´. 

– Chcemy oddaç ho∏d zapomnianym bohaterom.
Wierzymy, ˝e ORP „Orze∏” to nie tylko okr´t, ale przede
wszystkim symbol poÊwi´cenia Polaków oraz ofiarnoÊci
s∏u˝àcych na nim marynarzy – powiedzia∏ Krzysztof
Piwnicki, prezes MAP.

W lipcu na pok∏adzie statku badawczego „IMOR” na
Morze Pó∏nocne wyrusza za∏oga z∏o˝ona z historyków 
i nurków – fascynatów historii polskiej marynistyki.
Dwóch studentów III roku – Bartosz Wilk i Mateusz
Zimmer, jako nurkowie MAP oraz cz∏onkowie Nauko-
wego Ko∏a Badaƒ Podwodnych SEAQUEST sà nieod-
∏àcznà cz´Êcià wyprawy. Okr´t spoczywa najpraw-
dopodobniej na g∏´bokoÊci oko∏o 60 metrów, 150 mil
morskich na po∏udnie od brzegów Norwegii. W trakcie
17 dni trwania ekspedycji prowadzone b´d´ nie-
przerwane poszukiwania najnowoczeÊniejszym sprz´-
tem do hydrolokacji  i prac podwodnych. Gdy uda si´
zlokalizowaç wrak, pod wod´, jako pierwszy, zejdzie
robot wyposa˝ony w dwie kamery wideo. Po identy-

fikacji „Or∏a” przyjdzie czas na zmian´ sztormiaków na
kombinezony nurkowe i zamoczenie si´ w wodach
Morza Pó∏nocnego.

Morska Agencja Poszukiwawcza oraz Ekspedycja
„Orze∏” wspierana jest przez Akademi´  dzi´ki poro-
zumieniu z rektorem profesorem Józefem Lisowskim.
Dodatkowo ogólnopolskie stacje telewizyjne oraz
radiowe, jako patroni medialni, relacjonowaç b´dà
przebieg poszukiwaƒ wprost z pok∏adu „IMORA”.
Honorowy patronat nad wyprawà objà∏ prezydent
Miasta Gdyni  Wojciech Szczurek.

„Historia okr´tu, budowanego z ofiarnoÊci Polaków,
niezwyk∏ych przygód za∏ogi uciekajàcej bez map nawi-
gacyjnych z portu w Tallinie, jej odwaga, poÊwi´cenie 
i zaanga˝owanie w dzia∏ania wojenne, sprawi∏y, ˝e
legenda ORP „Orze∏” jest wyjàtkowo wa˝na dla
Polaków i ludzi morza” – pisze w swym liÊcie prezydent
W. Szczurek.

Powrót ekspedycji planowany jest na Êrodek sierpnia.
Miejmy nadziej´, ˝e specyficzny „po∏ów” b´dzie
dopisaniem ostatnich kart historii cichego, lecz nieza-
pomnianego bohatera II wojny Êwiatowej.

Bartosz Wilk
student AM

Ekspedycja „Orze∏”
nawigatorzy zejdà pod wod´

Morska Agencja Poszukiwawcza, wspierana silnym filarem studentów Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii
Morskiej w Gdyni, rozpoczyna przygotowania do ekspedycji poszukiwawczej ORP „Orze∏” –

najs∏ynniejszego polskiego okr´tu podwodnego, zaginionego wraz z ca∏à za∏ogà na Morzu Pó∏nocnym 
w czasie II wojny Êwiatowej. ORP „Orze∏” znalaz∏ si´ na ustach ca∏ego Êwiata, gdy po kl´sce wrzeÊniowej

1939 roku, w brawurowej ucieczce przed niemieckà flotà, przedosta∏ si´ do Anglii, by kontynuowaç walk´.
Podczas licznych patroli bojowych okr´t ws∏awi∏ si´ mi´dzy innymi zdemaskowaniem niemieckich planów

inwazyjnych na Norwegi´. W 1940 roku ORP „Orze∏” zosta∏ zatopiony…
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■ Szlak Bursztynowy
Akademia Morska w Gdyni jest jednym z sygnatariu-

szy (a zarazem jedynà spoÊród sygnatariuszy paƒstwo-
wà wy˝szà uczelnià) listu intencyjnego dotyczàcego
wspólnych dzia∏aƒ na rzecz powstania i rozwoju
Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztyno-
wy”. List ten podpisany zosta∏ 11 marca br. podczas XV
Mi´dzynarodowych Targów Bursztynu, Bi˝uterii i Ka-
mieni Jubilerskich „Amberif”. 

„Szlak Bursztynowy” le˝y w strefie VI Paneuropej-
skiego Korytarza Transportowego, z inwestycjami
priorytetowymi Unii Europejskiej: autostradà Gdaƒsk –
Wiedeƒ i linià kolejowà Gdynia – Warszawa – Wiedeƒ.
Przedsi´wzi´cia te stwarzajà wyjàtkowo korzystne
warunki techniczne do osiàgania celów europejskiej
wspó∏pracy kulturowej oraz europejskich programów
rozwoju w strefie „Szlaku Bursztynowego”.

Podj´ta inicjatywa ma s∏u˝yç przedstawieniu turys-
tom szeroko poj´tego dziedzictwa kulturowego
bursztynu. Dziedzictwo to stanowi niewàtpliwie pod-
staw´ do rozwoju turystyki Europy, Polski i woje-
wództwa pomorskiego, promuje nasz kraj i region
nadmorski, a tym samym i Akademi´ Morskà w Gdyni.
Zainteresowani b´dà mogli bli˝ej poznaç histori´
cennego przez wieki bursztynu, rzemios∏o jubilerskie 
z nim zwiàzane, a jednoczeÊnie doceniç uroki podró˝y
po Europie i Polsce. W zwiàzku z inicjatywà powstanie
bowiem, obok 16 istniejàcych w Europie, trasa „Szlaku
Bursztynowego” wiodàca przez Polsk´.

Prace nad promocjà „Szlaku Bursztynowego” zosta∏y
zainicjowane w 1997 roku przez Ba∏tyckà Komisj´
Turystyki w ramach obchodów tysiàclecia Gdaƒska.

Koordynatorem projektu „Amber Road”, realizowa-
nego w ramach funduszu ECOS Ouverture, by∏ dyrektor
generalny BTC  Arne Ellefors. Z inicjatywy dyrektora
BTC Polska Tomasza Studzienieckiego zainicjowano
szereg dzia∏aƒ promocyjnych dziedzictwo bursztynu.
Do najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç nale˝à:
• mistrzostwa Êwiata w po∏awianiu bursztynu,
• mi´dzynarodowe targi bursztynnictwa „Amberif” 

i „Amberart”,
• konferencje i seminaria poÊwi´cone tematyce

bursztynowej.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e atrakcyjnoÊç produktu zainte-

resowa∏a mened˝erów produktów markowych turystyki
polskiej oraz w∏adze gdaƒskie i Pomorza. Jednym 
z inicjatorów uznania Gdaƒska za Êwiatowà stolic´
bursztynu by∏ dr Tomasz Studzieniecki – pracownik
naukowy Katedry Organizacji Us∏ug Turystyczno-
Hotelarskich AM. Zaproponowany przez BTC symbol
dziedzictwa bursztynu sta∏ si´ oficjalnym logotypem
„Szlaku Bursztynowego”, przyj´tym przez w∏adze
województwa pomorskiego i promowanym przez
Pomorskà Regionalnà Organizacj´ Turystycznà.

Podpisanie przez prorektora ds. kszta∏cenia prof.
Romualda Cwilewicza listu intencyjnego nabiera
symbolicznego charakteru w kontekÊcie wykorzystania
„Szlaku Bursztynowego” jako korytarza transportowego
zarówno na làdzie, jak i na morzu. Przed∏u˝enie „Szlaku
Bursztynowego” ∏àczàcego Adriatyk z Ba∏tykiem stanie
si´ w przysz∏oÊci tzw. morskà autostradà. Wymaga to
oddania do u˝ytku nowych promów i dalszego
kszta∏cenia kadr turystycznych gospodarki morskiej.

■

■ Par´ s∏ów o wspó∏pracy naukowej
Wspó∏praca naukowa Akademii Morskiej Gdyni 

i Hochschule Bremerhaven trwa ju˝ prawie 30 lat.
Rozwija si´ wymiana nauczycieli akademickich, uczelnie
wspólnie wydajà zeszyty naukowe „Joint Proceedings”.
Efektem owocnej wspó∏pracy naszej uczelni i Hoch-
schule Bremerhaven sà od 1996 r. 4-letnie in˝ynierskie
studia niestacjonarne w specjalnoÊci: eksploatacja
instalacji przemys∏owych na Wydziale Mechanicznym.
Prowadzone sà wg niemieckich programów, a ich
absolwenci, oprócz dyplomu in˝yniera mechanika,
otrzymujà niemiecki certyfikat potwierdzajàcy zgod-
noÊç programu ich studiów z programem Hochschule
Bremerhaven. Ka˝dego roku, pod koniec 6. semestru,
nasi studenci odbywajà tygodniowy sta˝ przemys∏owy
w Hochschule Bremerhaven.

Od kilku lat na Wydziale Mechanicznym Akademii
Morskiej prowadzone sà te˝ 4,5-letnie stacjonarne
studia magisterskie w specjalnoÊci: in˝ynieria eksplo-
atacji instalacji, prowadzone wg wspólnych programów
obu uczelni. Studenci, którzy do koƒca 5. semestru
opanujà w wystarczajàcym stopniu j´zyk niemiecki,
mogà przez rok kontynuowaç studia w Hochschule
Bremerhaven. Do dziÊ z mo˝liwoÊci tej skorzysta∏o
ponad 20 studentów i wszyscy oni otrzymali, oprócz
polskiego dyplomu ukoƒczenia studiów, tak˝e

oryginalny dyplom ukoƒczenia Hoch-
schule Bremerhaven.

W ramach wspó∏pracy regularnie
odbywa si´ wymiana pracowników
dydaktycznych obu uczelni, którzy
zazwyczaj przez tydzieƒ prowadzà
zaj´cia w j´zyku angielskim dla studen-
tów uczelni partnerskiej.

Wydaje si´, ˝e mimo post´pujàcej
integracji Polski z Unià Europejskà 
i zwiàzanym z tym stopniowym zani-
kiem przeszkód formalnych, wspó∏praca
obu uczelni nie traci na wartoÊci, 
a wr´cz mo˝e byç modelowym przy-
k∏adem prze∏amywania barier, budowy
wi´zi mi´dzy sàsiednimi narodami i, co
najwa˝niejsze, rzetelnej wspó∏pracy
naukowej oraz dydaktycznej.

dr in˝. Stefan Kluj
Katedra Si∏owni Okr´towych

Medal wybity przez AM 
z okazji 30-lecia wspó∏pracy mi´dzy

uczelniami
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Cele programu
Internet jest instrumentem osiàgni´cia sukcesu

rynkowego dla prawie ka˝dej organizacji we
wspó∏czesnym Êwiecie. Dla wielu instytucji i firm
ich konkurencyjnoÊç jest mierzona innowacyj-
noÊcià technologii i umiej´tnoÊcià znalezienia si´
w ogólnoÊwiatowym systemie nowej, interneto-
wej ekonomii.

Eksplozja technologiczna oznacza, ˝e wiele
instytucji na Êwiecie ju˝ teraz potrzebuje wykszta∏-
conych i zdolnych do podj´cia wyzwaƒ kadr.
Tylko w Polsce, w najbli˝szych trzech latach, 32
proc. stanowisk pracy zwiàzanych z sieciami
komputerowymi pozostanie nie obsadzonych 
z powodu dysproporcji mi´dzy obecnymi syste-

mami kszta∏cenia a gwa∏townym rozwojem
potrzeb firm i instytucji. Wychodzàc naprzeciw
temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco
uruchomi∏o program „Cisco Networking Academy”
(CNA). Program ten rozwija si´ dynamicznie na
ca∏ym Êwiecie. W ponad 100 krajach wiedz´ na
temat sieci komputerowych zdobywa obecnie
ponad 250 000 uczniów i studentów. Majà oni
realne szanse na uzyskanie umiej´tnoÊci, które
pozwolà im odnaleêç swoje miejsce na rynku
pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy
majà szans´ pozyskania deficytowych specja-
listów, co umo˝liwi im szerszà ekspansj´ i rozwój
w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

MORSKA LOKALNA AKADEMIA 

CISCO
Morska Lokalna Akademia CISCO rozpocz´∏a drugi rok swojej dzia∏alnoÊci. Uczestnicy programu

szkoleniowego przygotowywani sà do zdobycia certyfikatu „Cisco Certified Networking
Associate”.

Uroczyste otwarcie laboratorium. 
Rektor prof. J. Lisowski 
i dziekan Wydz. Elektrycznego prof. J. Mindykowski
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W wielu krajach rzàdy, instytucje publiczne oraz
kr´gi biznesu dostrzeg∏y w partnerskiej wspó∏-
pracy z Cisco, w programie „Cisco Networking
Academy” szans´ na zmniejszenie zagro˝eƒ
zwiàzanych z deficytem kadr. Mamy nadziej´, ˝e
tak˝e w Polsce program „Cisco Networking
Academy” wp∏ynie na rozwój gospodarki inter-
netowej, zwi´kszy tempo i zakres stosowania
nowoczesnych technologii, przyczyni si´ do res-
trukturyzacji rynku pracy.

Program „Cisco Networking Academy” oferuje
mo˝liwoÊç uzyskania wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej z dziedziny projektowania, rozwoju 
i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci
kursów sà przygotowani do uzyskania certyfikatu
zawodowego „Cisco Certified Networking Associate”
(CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym
certyfikatem, stanowi przes∏ank´ do odniesienia
sukcesu w nowoczesnym Êrodowisku gospodarki
internetowej. Otwiera mo˝liwoÊci znalezienia
satysfakcjonujàcej pracy i jest solidnà podstawà
przysz∏ej kariery zawodowej.

Wyposa˝enie Akademii
Laboratorium komputerowe do realizacji progra-

mu „Cisco Networking Academy” jest wyposa˝one
w sprz´t komputerowy i sprz´t sieciowy. Nasze
laboratorium posiada 10 stanowisk roboczych
wyposa˝onych w komputery osobiste PC z syste-
mem operacyjnym Windows XP oraz dwa serwery
pracujàce pod kontrolà systemu operacyjnego
Linux. Sprz´t sieciowy zawiera zestaw routerów 
i prze∏àczników, umo˝liwiajàcy budow´ i konfiguro-
wanie sieci lokalnej. Laboratorium posiada dost´p
do Internetu. Sprz´t sieciowy pozostajàcy na
naszym wyposa˝eniu to: 4 routery 2801, 2 routery
2811mn, 3 prze∏àczniki Catalyst 2960. Dodatkowo
nasze laboratorium dysponuje okablowaniem
strukturalnym, umo˝liwiajàcym realizacj´ praktycz-
nie dowolnej konfiguracji sieci lokalnej.

Ca∏y program kursu (oko∏o 300 godzin dydak-
tycznych) podzielony jest na cztery semestry. Czas
trwania szkolenia nie mo˝e byç krótszy ni˝ 12
miesi´cy.

dr in˝. Krzysztof Januszewski
Katedra Telekomunikacji Morskiej

Studenckie Ko∏o Naukowe „NAWIGATOR”,
dzia∏ajàce na Wydziale Nawigacyjnym Akademii
Morskiej w Gdyni, organizuje w dniach 25.06-
01.07 br. wypraw´ naukowà do Wielkiej Brytanii. 

Jej celem jest zapoznanie si´ z dzia∏alnoÊcià
najwa˝niejszej instytucji hydrograficznej na
Êwiecie – Biura Hydrograficznego Admiralicji
Brytyjskiej UKHO (United Kingdom Hydrographic
Office), wydajàcego mapy nawigacyjne u˝ywane
na wi´kszoÊci morskich statków handlowych.
MieÊci si´ w Taunton w hrabstwie Somerset w
Kornwalii. Jest to pierwsza miejscowoÊç, do której
b´dziemy si´ kierowaç po przylocie do Wielkiej
Brytanii. 

Po zapoznaniu si´ z Biurem Hydrograficznym
Admiralicji Brytyjskiej wrócimy do Londynu, by
zwiedziç szereg innych, bardzo wa˝nych dla
przysz∏ego nawigatora, miejsc, jak Nautical
Institute oraz Muzeum Morskie i Królewskie

Obserwatorium Astronomiczne (The Royal
Greenwich Astronomical Observatory) w
Greenwich. Termin naszego wyjazdu nie jest
przypadkowy - w tym samym czasie w Londynie,
w siedzibie IMO (International Maritime
Organisation), trwa sesja „Safety of Navigation”
(NAV). Profesor Adam Weintrit, b´dàc przed-
stawicielem Polski na tym posiedzeniu, wpro-
wadzi nas oraz umo˝liwi obserwacje pracy takiej
instytucji. Mamy nadziej´, ˝e za naszym przy-
k∏adem podà˝à kolejne grupy studentów,
pragnàcych poszerzaç swojà wiedz´ i zdobywaç
przydatne w przysz∏oÊci doÊwiadczenia. Zach´-
camy do pozyskiwania sponsorów i organizacji
tego typu wypraw, na których, prócz nauki, nie
zabraknie równie˝ Êwietnej zabawy.

Robert Bursiewicz
I r. WN TM

Naukowa wyprawa do Taunton
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Warunki konkursu dopuszcza∏y przedstawienie
zarówno zdj´ç pojedynczych jak i zestawów
fotografii. W tej edycji „odwa˝y∏o si´” przedsta-
wiç swoje prace trzynastu studentów naszej
uczelni oraz jedna osoba z UG (konkurs staje si´
mi´dzyuczelniany!). Laureatów wy∏oni∏o, obradu-
jàce 29 lutego br., jury w sk∏adzie: T. Degórski –
fotografik, kierownik Biura Rektora AM, dr in˝. P.
Bojarski – opiekun NK Fotografii Studentów AM,
A. Waszkiel, studentka WE – prezes NKF, K.
Zwolak, student WN – cz∏onek NKF. 

Jury przyzna∏o nast´pujàce nagrody:
W kategorii „za zestaw zdj´ç” – I miejsce

Magdalena Libera (WE), II miejsce Szymon Redlin
(WE), III miejsce Joanna Jankowska (WPiT).

W kategorii „zdj´cie pojedyncze”: I miejsce

Pawe∏ Iwanow (WE), II miejsce Magdalena Fidos
(WPiT), III miejsce Karolina Trudnowska (UG),
wyró˝nienie Iwona Bednarek (WPiT).

Dzi´ki hojnoÊci pds. kszta∏cenia prof. dr. hab.
in˝. R. Cwilewicza, laureaci dwóch pierwszych
miejsc w obu kategoriach otrzymali nagrody pie-
ni´˝ne. Natomiast upominki w postaci pi´knych
albumów fotograficznych i bibliofilskiego wyda-
nia „MyÊli o morzu” J. Conrada Korzeniowskiego,
sà inicjatywà kierownika Biura Rektora Tomasza
Degórskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy „za udzia∏”. Prace zg∏oszone na
konkurs mo˝na podziwiaç na wystawie pokon-
kursowej w gablotach wystawowych NKF w holu
Akademii, naprzeciw Sali Tradycji (na I pi´trze).

■

„Czas robi swoje” – konkurs fotograficzny 

Zwyczajem lat ubieg∏ych, Naukowe Ko∏o Fotografii Studentów Akademii Morskiej pod koniec
roku kalendarzowego 2007 og∏osi∏o konkurs fotograficzny.

Pokonkursowe spotkanie u rektora (od lewej cz∏onkowie konkursowego jury): opiekun Ko∏a  dr in˝. P. Bojarski, 
kierownik Biura Rektora, fotografik T. Degórski, prezes Ko∏a A. Waszkiel, WE, prorektor AM ds. kszta∏cenia prof. dr hab. in˝. R. Cwilewicz 

oraz  laureaci – J. Jankowska, M. Libera, Sz. Redlin
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W dniach 6-11 kwietnia br. w Akademii Mor-
skiej w Gdyni goÊci∏ prorektor Baltic Fishing Fleet
State Academy prof. Elkhan Ismailov oraz lektorki
j´zyka angielskiego: Galina Usoltseva, Elena
Zadorozhnaya i Svetlana Fadeeva. 

Celem wizyty by∏a wymiana doÊwiadczeƒ
pomi´dzy uczelniami morskimi w zakresie metod
i programów nauczania j´zyka angielskiego.
GoÊcie spotkali si´ z prorektorem ds. kszta∏cenia
AM prof. Romualdem Cwilewiczem i prorektorem
ds. nauki AM prof. Jerzym Kubickim, jak równie˝
z lektorami Studium J´zyków Obcych AM.
Podczas spotkaƒ z wyk∏adowcami SJO obie strony

prezentowa∏y  programy nauczania j´zyka angiel-
skiego, m.in. w j´zykowym laboratorium kompu-
terowym na Wydziale Mechanicznym odby∏a si´,
przygotowana przez mgr Wies∏aw´ Buczkowskà
oraz mgr Barbar´ Katarzyƒskà, prezentacja
projektu MarEng, dotyczàcego multimedialnego
nauczania morskiego j´zyka angielskiego.
Delegacja z kaliningradzkiej uczelni wizytowa∏a
równie˝ zaj´cia  z j´zyka angielskiego prowadzone
przez mgr Ma∏gorzat´ Ossowskà-Neuman na
Wydziale Mechanicznym oraz mgr Mari´ ¸oziƒskà
na Wydziale Nawigacyjnym.

■

Biuro Karier Studenckich reprezentowa∏o Aka-
demi´ Morskà w Gdyni na Targach Edukacyjnych:

■ Poznaƒ - X Targi Edukacyjne,
■ Toruƒ - Targi Ofert Edukacji Akademickiej

PROMOCJA EDUKACYJNA 2008,
■ Gdaƒsk - Targi Akademia 2008,
■ Rzeszów, Legnica – Targi Edukacyjne (w

ramach porozumienia „Partnerstwo dla
Morza”, wraz z Akademià Morskà w
Szczecinie, Szko∏à Morskà z Gdyni, firmà
„Stemag”).

Biuro Karier Studenckich, z pomocà Parlamentu
Studenckiego, zorganizowa∏o Dni Otwarte uczel-
ni, które odby∏y si´ 2 kwietnia 2008. Studenci
poszczególnych wydzia∏ów s∏u˝yli pomocà: odpo-
wiadali na pytania zainteresowanych osób,
opowiadali o nauce w Akademii, oprowadzali po
swoich wydzia∏ach, aby przedstawiç przysz∏ym

potencjalnym studentom otoczenie, w jakim
b´dà si´ poruszali. Oprócz tego udost´pniali
materia∏y informacyjne: informatory, ulotki o wy-
dzia∏ach i p∏yty z prezentacjà uczelni.

Wraz z Parlamentem Studenckim oraz przedsta-
wicielami armatorów Biuro Karier zorganizowa∏o
promocj´ uczelni na wschód od Wis∏y: 

■ 70 szkó∏, w których odby∏a si´ promocja
multimedialna,

■ 110 szkó∏, do których dostarczono materia∏y
promocyjne;

■ ok. 5000 uczniów wys∏ucha∏o prezentacji
multimedialnej i uczestniczy∏o w rozmowie 
z przedstawicielami armatorów,

■ do ok. 15 000 uczniów dotar∏y materia∏y
promocyjne i informacje o rekrutacji.

W tym roku 14 maja Biuro Karier zorganizowa∏o
tak˝e Targi Pracy „Rejs do kariery”.

■

REJSY DO KARIERY

STUDIUM J¢ZYKÓW OBCYCH
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NAUKOWE BAZY DANYCH 
BIBLIOTEKI G¸ÓWNEJ 
AKADEMII MORSKIEJ

O tym, i˝ Biblioteka wkroczy∏a w przys∏owiowy XXI
wiek, Êwiadczy fakt, i˝ coraz wi´kszà wag´ przywiàzuje
si´ tu do elektronicznych zasobów wiedzy. Obecnie
posiadamy ponad 2000 pe∏notekstowych czasopism
elektronicznych. Skupiajà si´ one w dwóch zagranicz-
nych bazach wydawnictwa Springer (ok. 400 tytu∏ów)
i Elsevier (ok. 1700 tytu∏ów). Dost´p do e-czasopism
jest p∏atny, udost´pniany BG AM w ramach konsorcjum
bibliotek, poprzez serwer Interdyscyplinarnego Cen-
trum Modelowania Matematycznego i Komputero-
wego (ICM), dzia∏ajàcego przy Uniwersytecie Warszaw-
skim. Z uwagi na stosunkowo ró˝norodny profil
nauczania na wydzia∏ach Akademii Morskiej, zakres
tematyczny baz jest interdyscyplinarny.

Specjalnie przygotowana przez ICM wyszukiwarka
pozwala u˝ytkownikowi zaw´ziç zakres poszukiwanych
informacji do konkretnych ram chronologicznych
(najstarsze numery czasopism si´gajà roku 1995 lub
1997) czy dziedzin nauki. Pewnym udogodnieniem jest
fakt, i˝ mo˝emy przeglàdaç zasoby obydwu baz
równoczeÊnie. Rezultatem wyszukiwaƒ b´dzie pe∏no-
tekstowy artyku∏ zapisany w formacie PDF. Z uwagi na
mi´dzynarodowy charakter wydawców (Elsevier
posiada siedzib´ w Holandii, Springer w Niemczech),
zarówno sama wyszukiwarka, jak i artyku∏y czasopism
sà dost´pne we wspó∏czesnym j´zyku nauki, tzn. 
w j´zyku angielskim. Mo˝liwe jest przeszukiwanie baz
zarówno po tytule danego czasopisma, jak i przy u˝yciu
okreÊlonych pól: autor, s∏owo kluczowe, itd. (wyszu-
kiwanie proste) czy operatorów boolowskich: and, or,
not (wyszukiwanie zaawansowane). O tym, ˝e studenci
i pracownicy Akademii Morskiej coraz ch´tniej
korzystajà z Elseviera i Springera, Êwiadczà statystyki. 
W roku 2007 Êciàgni´to w sumie ponad 8000 PDF-ów. 

Wychodzàc naprzeciw potrzebom nowego typu
czytelnika, nastawionego na wykonywanie podsta-
wowych czynnoÊci poprzez strony WWW (w ten sposób
wysy∏a si´ przecie˝  CV do pracodawcy, komunikuje si´
ze Êwiatem zewn´trznym czy p∏aci rachunki), Biblioteka
Akademii Morskiej zakupi∏a z Funduszu Rektora serwer

poÊredniczàcy, tzw. serwer proxy. Dzi´ki odpo-
wiedniemu oprogramowaniu, urzàdzenie to  nawiàzuje
po∏àczenie z komputerem znajdujàcym si´ „na
zewnàtrz”. Serwer ten dzia∏a jak poÊrednik mi´dzy
zdalnymi u˝ytkownikami a serwerami baz danych,
które sà udost´pniane przez BG AM. Aby uzyskaç
dost´p do naukowych baz danych „z domu”, wystarczy
byç zapisanym w Wypo˝yczalni i nie posiadaç ˝adnych
zaleg∏oÊci na koncie bibliotecznym. RównoczeÊnie
warunkiem koniecznym jest posiadanie indywidual-
nego konta pocztowego z domenà szko∏y. Wi´cej
szczegó∏owych informacji znajdà Paƒstwo na stronie:
http://bg.am.gdynia.pl/. Po z∏o˝eniu w Czytelni
Czasopism (pokój 256 C) karty rejestracyjnej u˝yt-
kownika proxy, czytelnik oczekuje na maila z informacjà
o aktywacji us∏ugi i sposobie logowania. U˝ytkownik ze
swej strony jest zmuszony do zmiany ustawieƒ
przeglàdarki internetowej, zaÊ szczegó∏owe informacje
jak tego dokonaç, znajdujà si´ we wspomnianym
mailu.

Biblioteka G∏ówna, w ramach swej elektronicznej
dzia∏alnoÊci, udost´pnia czytelnikom ró˝norodne bazy
danych w dost´pie testowym. Przez krótki czas,
zazwyczaj miesiàc, studenci i pracownicy Akademii
Morskiej mogà nie tylko zapoznaç si´ z przeró˝nymi
elektronicznymi zasobami wiedzy pod postacià e-
ksià˝ek lub e-czasopism, ale i wyszukaç interesujàce ich
informacje niedost´pne w tradycyjny sposób. Do tej
pory przetestowaliÊmy m.in. kolekcj´ ksià˝ek elektro-
nicznych wydawnictwa Elsevier, baz´ EBSCO, encyklo-
pedi´ Britannica Online i inne. 

Biblioteka G∏ówna Akademii Morskiej to zespó∏
wykwalifikowanych i nawyk∏ych do nawigacji w oce-
anie informacji bibliotekarek. Ch´tnie pomagamy
naszym czytelnikom w w´drówkach po tradycyjnym
ksi´gozbiorze czy te˝ po e-zasobach.

mgr Karolina Troka-Wycinek
Biblioteka G∏ówna Akademii Morskiej w Gdyni

Biblioteka G∏ówna Akademii Morskiej w Gdyni, pomimo skromnej bazy lokalowej, 
ma ambicje przekszta∏cenia si´ w pr´˝nie dzia∏ajàce centrum informacji naukowej. 

Sprzyja temu nie tylko przemyÊlana i konsekwentnie realizowana polityka gromadzenia zbiorów 
pod kàtem zapotrzebowania czterech wydzia∏ów Akademii, ale równie˝ sprawne ich udost´pnianie

poprzez nowoczesny system komputerowy Virtua.
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W tegorocznej edycji konkursu na najlepszego
studenta województwa pomorskiego, zorganizowanego
przez Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu
Gdaƒskiego, naszà uczelni´ reprezentowa∏a studentka
III roku WPiT Agata Kuêniar. Zosta∏a bowiem laureatkà
uczelnianà konkursu i otrzyma∏a nominacj´ do g∏ównej
nagrody. Gala wr´czenia nagród, w której uczestniczy∏a
studentka AM, odby∏a si´ 18 kwietnia br. w Bibliotece
G∏ównej Uniwersytetu Gdaƒskiego.

Nagroda dla naszej studentki
7 paêdziernika 2007 r. na Wydziale Biznesu i Nauk

Humanistycznych CIT w Cork odby∏a si´ doroczna uro-
czystoÊç wr´czania nagród za osiàgni´cia w nauce.
Nagrod´ odebra∏a, uczàca si´ w Cork w ramach prog-
ramu Erasmus, studentka  WPiT Alicja Fibak.

Wyró˝nienie dla absolwentki WPiT
W XI edycji konkursu prac magisterskich za rok 2007,

zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne w Gdaƒsku, wyró˝nienie otrzyma∏a praca naszej ab-
solwentki mgr Anny Karczewskiej nt. „Analiza i ocena
efektywnoÊci zarzàdzania otwartych funduszy emery-
talnych w latach 1999-2006”, napisana w Katedrze
Ekonomii i Zarzàdzania pod kierunkiem dr. hab. Tade-
usza Bo∏ta, prof. nadzw. AM.

Nagrodzonym i wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!

PRIMUS INTER PARES

Rektor Akademii Medycznej prof. Roman Kaliszan, 
prorektor ds. dydaktycznych prof. Jan S∏omiƒski 
i laureatka poÊrodku.

Uczelniani zwyci´zcy z rektorami
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Poczàtki nie by∏y takie wspania∏e, jak sobie wyobra-
˝a∏am – zw∏aszcza szukanie mieszkania blisko uczelni 
i kursu j´zykowego, gdy˝ ten zaproponowany przez
Universidad la Laguna odbywa∏ si´ podczas zaj´ç
lekcyjnych. Hiszpanie, których spotyka∏am, niestety nie
wykazywali si´ bieg∏à znajomoÊcià j´zyka angielskiego,
co zmusi∏o mnie do intensywnej nauki ich j´zyka. Mój
Wydzia∏ Nawigacyjny znajdowa∏ si´ poza miasteczkiem
studenckim, w samej stolicy – Santa Cruz, tak wi´c
nie∏atwo mi by∏o uczestniczyç w imprezach realizowa-
nych przez organizacj´ studenckà AURI ULL, która
zajmowa∏a si´ studentami z Erasmusa. Hiszpanie nie
byli otwarci na nowe znajomoÊci, mog∏am liczyç na
pomoc tylko niewielu. Ale wa˝niejsze by∏o, ˝e mog´
byç w tak przepi´knym miejscu i cieszyç si´ cudownà

pogodà. Kontrast mi´dzy Êniegiem na szczycie wulkanu
Teide, majàcym wysokoÊç 3817 metrów, a ludêmi
kàpiàcymi si´ w oceanie i opalajàcymi na pla˝ach z
czarnych piasków, by∏ zaskakujàcy. Teide to najwy˝szy
szczyt nie tylko Wysp Kanaryjskich, ale ca∏ej Hiszpanii.
Malowniczy wierzcho∏ek wulkanu jest widoczny prawie
z ka˝dego miejsca Teneryfy.

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia sp´dzi∏am u mojej
najlepszej przyjació∏ki, która mieszka∏a na innej wyspie
– Lanzarote, Wyspie Wulkanów, na której znajduje si´
ok. 300 sto˝ków lawinowych i kraterów. Ska∏y
wulkaniczne w Parque Nacional de Timanfaya sprawi∏y,
˝e czu∏am si´ jak na innej planecie; by∏o to coÊ niesa-
mowitego. Mia∏am równie˝ mo˝liwoÊç poznania
kultury hiszpaƒskiej, zwyczajów i tradycji Êwiàtecznych.

ERASMUS I TENERYFA
Moje marzenie zacz´∏o si´ spe∏niaç w paêdzierniku 2007 roku, gdy po pi´ciu godzinach lotu

stan´∏am na jednej, i najwi´kszej, z cudownych Wysp Kanaryjskich – Teneryfie. Zawsze chcia∏am
studiowaç zagranicà i to by∏ jeden z moich celów, który uda∏o si´ zrealizowaç.
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Lanzarote oczarowa∏a mnie fantastycznymi miejscami -
jednym z nich by∏ „Jameos del Agua”, powsta∏y w jas-
kini i zaprojektowany przez znanego artyst´ Cesara
Manrique.

Przed sesjà nerwowà atmosfer´ roz∏adowa∏ karna-
wa∏, który by∏ dla mnie niesamowitym prze˝yciem. 
W ciàgu dnia kolorowe pokazy i parady wielu grup 
w przepi´knych strojach, natomiast nocà – integracja
wszystkich na ulicach, hiszpaƒskie rytmy do samego
rana…

Egzaminy nie by∏y ∏atwe. MyÊl´, ˝e najwi´kszà
trudnoÊç stanowi∏a bariera j´zykowa, poniewa˝ sporo
czasu poch∏ania∏y t∏umaczenia i zapami´tywanie
technicznych s∏ówek. Natomiast rozwiàzywanie samych
zadaƒ nie sprawia∏o mi problemów, wr´cz pomaga∏am
innym. Na zaliczeniach by∏am traktowana na równi ze
wszystkimi studentami, nie majàc nawet wi´cej czasu
na odpowiedzi. Zdziwi∏o mnie wyluzowanie uczniów
podczas egzaminów, wszyscy powtarzali mi:
„Tranquila” – spokojnie! 

Moja przygoda na Teneryfie dobiega∏a koƒca i dla-
tego moi przyjaciele i znajomi postanowili po˝egnaç
mnie mi∏à niespodziankà – kolacjà w tradycyjnej hisz-
paƒskiej restauracji. Ci´˝ko mi by∏o rozstawaç si´ ze
wszystkimi i opuszczaç wysp´. Pó∏ roku ci´˝kiej pracy,
ale równie˝ wspania∏e wspomnienia z Teneryfy,
pozostanà w mojej pami´ci na zawsze! Gdybym dosta∏a
szans´ na przed∏u˝enie pobytu, ch´tnie bym z niej
skorzysta∏a. 

Podró˝e kszta∏cà, rozszerzajà nasze horyzonty i wzbo-
gacajà nas o nowe doÊwiadczania. Dzi´ki pó∏rocznemu
pobytowi na Teneryfie mog´ bez problemu pos∏ugiwaç
i komunikowaç si´ w j´zyku hiszpaƒskim, z czego jes-
tem bardzo zadowolona. Uwa˝am, ˝e warto korzystaç 
z szans, jakie dostajemy od ˝ycia i byç odwa˝nym, bo
w∏aÊnie do odwa˝nych Êwiat nale˝y. Poznanie innej
kultury i obyczajów sprawi∏o, ˝e inaczej patrz´ na ˝ycie.

tekst i fot. Justyna J´drzejewska 
III r. EPiF – WN

Ju˝ od siedmiu lat Akademia Morska mo˝e chwaliç
si´, pierwszym w historii tej uczelni i pierwszym 
w Gdyni, chórem akademickim. Wyst´powa∏ on
podczas licznych uczelnianych imprez, jak inauguracje
kolejnych lat akademickich, wigilie w „Bukszprycie”,
uroczyste posiedzenia uczelnianego Senatu, rozdania
dyplomów magisterskich na poszczególnych wydzia-
∏ach, uroczyste msze Êwi´te w intencji ludzi morza.
D∏ugo mo˝na by wymieniaç… Koncertowa∏ tak˝e 
w Polsce oraz za granicà, m. in. odby∏ tournee po
Francji i Niemczech. Chór mo˝e poszczyciç si´ równie˝
radiowymi nagraniami oraz wydaniem w∏asnej p∏yty.
20 kwietnia w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” 
w Gdyni odby∏ si´  koncert, podczas którego wykonane
zosta∏y utwory ró˝nych epok zwiàzane z tematykà
morskà. Program bogaty by∏ w ró˝ne formy muzyczne,
np. renesansowe pieÊni, ale równie˝ szanty i utwory 
z ró˝nych stron Êwiata. Wyst´p zosta∏ bardzo ciep∏o
przyj´ty i nagrodzony d∏ugà owacjà. 

Dzia∏alnoÊç chóru w ostatnim czasie jest wyjàtkowo
intensywna. Na poczàtku kwietnia, ju˝ po raz trzeci,
chór wzià∏ udzia∏ w obchodach rocznicy Êmierci papie˝a
Jana Paw∏a II i wraz z innymi chórami akademickimi
Wybrze˝a, Orkiestrà Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej 
i solistami wykona∏ w Bazylice Mariackiej w Gdaƒsku
„Requiem” Maurice’a Durufle. Jesienià ubieg∏ego roku
chór goÊci∏ w Bremerhaven. Gdyƒscy chórzyÊci mieli
okazj´ zaprezentowaç si´ przed niemieckà publicznoÊ-
cià dzi´ki zaproszeniu w∏adz Hochschule Bremerhaven.
W tym miejscu szczególne podzi´kowania nale˝y z∏o˝yç
prof. Hansowi Rummelowi, który swojà ˝yczliwoÊcià,
wsparciem i zaanga˝owaniem przyczyni∏ si´ do spraw-
nej organizacji wyjazdu. Koncerty w Niemczech okaza∏y
si´ wielkim sukcesem, dlatego ju˝ w drugiej po∏owie

czerwca chór Akademii Morskiej ponownie odwiedzi
Bremerhaven (koncerty zaplanowano zarówno w Bre-
merhaven, jak i w Bremen). Po powrocie chórzyÊci nie
zwolnià tempa nawet na moment i ju˝ w lipcu pojawià
si´ z koncertami w Hiszpanii, odwiedzajàc le˝àcà nad
Pacyfikiem La Coruñ´. Wyjazd do Hiszpanii b´dzie
mo˝liwy dzi´ki wspó∏pracy Akademii Morskiej w Gdyni
z jej hiszpaƒskim partnerem – Universidad de A Coruña.

Na d∏ugiej liÊcie najbli˝szych planów jest tak˝e
ponowne zaÊpiewanie „Spatzen Messe” W. A. Mozarta
i „Hymnów Koronacyjnych” G. F. Haendla. Utwory te
by∏y ju˝  wykonywane przez chór Akademii Morskiej
wraz Gdyƒskà Orkiestrà Kameralnà i solistami. B´dzie
wi´c okazja, aby ponownie pos∏uchaç w Gdyni, na
˝ywo, pi´knej, lecz rzadko wykonywanej mszy
wielkiego mistrza i doceniç wyjàtkowà wartoÊç artys-
tycznà znakomitego dzie∏a Haendla. Informacje na ten
temat b´dà si´ pojawiaç na bie˝àco na internetowej
stronie chóru oraz na plakatach w Akademii Morskiej,
ale ju˝ dziÊ, za poÊrednictwem „AKM”, cz∏onkowie
chóru zapraszajà na koncerty podczas Juwe-
naliów/Neptunaliów oraz na uroczystoÊciach z okazji
Êwi´ta uczelni. 

Zespó∏ wyst´pujàcy pod szyldem Akademii Morskiej
godnie reprezentuje uczelni´, jest jej ambasadorem nie
tylko w kraju, ale równie˝ poza jego granicami. Mi∏o
jest te˝ uczestniczyç w ˝yciu uczelni i patrzeç, jak tworzy
si´ jej historia. Dlatego wszystkich ch´tnych, którzy
chcieliby spróbowaç swoich si∏ w Êpiewaniu, prze˝yç
przygod´ z muzykà i spotkaç ciekawych ludzi, chór
zaprasza na próby w ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ 
o 18.45, w auli g∏ównej Akademii Morskiej w Gdyni. 

Jaros∏aw G∏owienka

Co w chórze piszczy...
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Nasza, wr´cz atawistyczna, t´sknota za morzem,
polskim brzegiem czy polskimi statkami spowodowa∏a,
˝e gdy wreszcie w 1918 roku otrzymaliÊmy to uprag-
nione morze, trzeba by∏o wszystko zaczynaç od przys∏o-
wiowego zera. Nie by∏o portów, floty, a g∏ównie nie
by∏o ludzi, którzy by si´ na tym znali. Pionierska
dzia∏alnoÊç Szko∏y Morskiej w Tczewie, pionierskie -
nader Êmia∏e - decyzje gospodarcze dotyczàce budowy
portu w Gdyni i powstajàce niemal na piasku biura
armatorskie. Wszystko potwierdza∏o wra˝enie u ludzi,
˝e tworzà coÊ wielkiego, coÊ niepowtarzalnego.

Nied∏ugo to jednak trwa∏o. II wojna Êwiatowa roz-
sypa∏a to ca∏e bractwo gdzieÊ po Êwiecie. Ale i w tym
czasie nasza bia∏o-czerwona nie znikn´∏a, dzielnie
przed∏u˝ajàc ciàg∏oÊç naszej Polski morskiej.

Po tym tragicznym okresie znowu mamy dost´p do
morza, a wi´c odbudowa starych i budowa nowych
portów. Nowe linie ˝eglugowe, nowi armatorzy, nowe
statki, ale co najwa˝niejsze, to nowi ludzie, których
musieli ci starzy, jeszcze przedwojenni, wykszta∏ciç 
i wychowaç na marynarzy i fachowców od gospodarki
morskiej. Tak wi´c w PSM-ce i PSRM kszta∏cono nawi-
gatorów, mechaników i „radzików”. 

W 1969 roku, na bazie tych dwóch szkó∏, powsta∏a
Wy˝sza Szko∏a Morska, kszta∏càca oficerów ju˝ na
poziomie wy˝szej uczelni. W tym czasie PLO posiada∏y
ju˝ flot´ z∏o˝onà z blisko 150 statków. Statków
szybszych, coraz bardziej nowoczesnych. Nie zmienia∏y
si´ tylko d∏ugoÊci rejsów i – ku uciesze marynarzy –
d∏ugie, bo wielodniowe, postoje w portach. BarwnoÊç
zawodu ówczesnych marynarzy powodowa∏a cz´sto, ˝e
dawa∏y o sobie znaç talenty i zainteresowania, których
byç mo˝e nie odkryliby u siebie, pracujàc na làdzie. Tak
powstawa∏y wspania∏e opowiadania i ksià˝ki, nazwane
póêniej literaturà marynistycznà. Nie zabrak∏o artystów
malarzy. Akwarela, olej czy grafika – ile˝ tego powsta∏o
podczas niekoƒczàcych si´ podró˝y. Ile˝ to kilometrów
taÊmy filmowej naÊwietlono, zmontowano i nagrodzo-
no na festiwalach filmowych. Poza wachtami rzeêbiono,
pracowano w metalu, a w maleƒkich stoczniach pow-
stawa∏y dzie∏a starej jak Êwiat sztuki marynarskiej, czyli
modele statków w butelkach. Czas jednak p∏ynnie
nieub∏aganie. Ludzie i statki zacz´∏y si´ starzeç. Schodzi-
li z pok∏adów morscy poeci, ró˝ni zbieracze morskich
wspomnieƒ, ludzie nietuzinkowi. Ze statków p∏ynàcych
w swój ostatni rejs zdejmowano postrz´pione wiatrami
bandery i stary osprz´t nawigacyjny. By∏o troch´ szkoda
tych wszystkich znaków morskiego przemijania.

Wtedy w naszej uczelni zrodzi∏ si´ pomys∏, aby
spróbowaç ocaliç od zapomnienia chocia˝by niektóre z
nich. W 1977 roku ówczesny rektor WSM prof. Daniel
Duda wraz z senatem zadecydowali o powo∏aniu na
Izby Pami´ci, majàcej za zadanie gromadzenie i ekspo-
nowanie materia∏ów historycznych oraz pamiàtek po
marynarzach, z dzia∏alnoÊci poza zawodowej na stat-
kach. W nast´pnym roku uroczyÊcie zosta∏a otwarta ta
swego rodzaju galeria, w której zaprezentowano
równie˝ stare dzienniki pok∏adowe, ró˝nego rodzaju
dokumenty, zezwolenia i certyfikaty. Nie zapomniano

tak˝e o sztandarach poprzedniczek WSM-ki. W gablo-
tach mo˝emy znaleêç równie˝ pierwsze podr´czniki
pisane przez wyk∏adowców, jak m.in.: „Astronawi-
gacja” K.O.Borchardta czy „Budowa kot∏ów okr´-
towych” prof. Andrzeja Perepeczki. Szefem tej placówki
zosta∏a mgr Hanna Olewniczak, która przez dwanaÊcie
lat swego urz´dowania uzupe∏nia∏a i tak bogate ju˝
zbiory. Od 1990 roku - z wielkim zaanga˝owaniem w
przesz∏oÊç historycznà - placówk´ prowadzi pani mgr
Ewa Otremba. Placówka ta organizacyjnie podlega
dyrekcji Biblioteki G∏ównej, którà kieruje mgr Jolanta
Maciejewska. Przez te lata Izba Pami´ci zbiera∏a ekspo-
naty od marynarzy, którzy zeszli ju˝ na sta∏y làd lub
odeszli na wiecznà wacht´ i, mimo ró˝nej wartoÊci
historyczno-muzealnej eksponatów, wszystkie by∏y
darowane od serca i sà Êwiadectwem czasów, które
zapewne ju˝ nie powrócà.

Lecz zmieniajà si´ ludzie, czasy i techniki prezen-
tacyjne. To, co jeszcze niedawno by∏o wspania∏e 
i godne uwagi, staje si´ dziÊ przestarza∏e, tràcàce
kurzem i naftalinà, tracàce zainteresowanie. Tak te˝ si´
sta∏o z naszà Izbà Pami´ci. CoÊ z tym nale˝a∏o zrobiç.
Rektor Akademii Morskiej prof. Józef Lisowski – wielki
or´downik nowoczesnej prezentacji zarówno naszej
historii na morzu, jak i pokazywania i przekazywania
wspó∏czesnoÊci - wraz z kierownictwem uczelni zade-
cydowa∏, ˝e musi nastàpiç zmiana. Wraz z prorektorem
prof. Romualdem Cwilewiczem i dyrektorkà Biblioteki
G∏ównej zadecydowali o zmianie profilu tej jednostki.
Zaprojektowanie i wdro˝enie powierzono Illi
Bykovskiemu, który wraz z pionem kanclerskim zreali-
zowa∏ ten wspania∏y obiekt. Nowy organizm to przede
wszystkim nowoczesna sala multimedialna z wielkim
ekranem LCD sprz´˝onym z komputerem, za pomocà
którego m.in. b´dzie mo˝na oglàdaç materia∏y
zarejestrowane na p∏ytach. A poniewa˝ jest to sala
przeznaczona zarówno do spotkaƒ np. z m∏odzie˝à, jak
i do prezentacji Akademii grupom wycieczkowym oraz
do spotkaƒ seminaryjnych i zaj´ç programowych
wymagajàcych takiej aparatury, wyprowadzonych jest
tu kilka gniazd internetowych i technicznych, tak aby
by∏a mo˝liwoÊç pracy w dowolnym miejscu sali.
Przeprowadzono kompletny remont, wszystkie insta-
lacje elektryczno-komputerowe zosta∏y wpuszczone 
w Êcian´. Nowe meble i starannie dobrana kompozycja
wn´trza dope∏ni∏y wspania∏ego wyglàdu. Nie zabrak∏o
te˝ i historii. Siedzàcych na tej sali na pewno zaintere-
sujà przedmioty historyczne eksponowane w specjalnie
w tym celu wykonanych gablotach. Tak wi´c
elektroniczna technika prezentacyjna spotyka tu si´ 
z historià uczelni od Tczewa po czasy nam wspó∏czesne,
ludzie z tamtych lat ze wspó∏czesnymi technokratami
morskimi. Niech dobrze s∏u˝y nast´pnym pokoleniom.

I tylko gdzieÊ w kàcie tej sali, przy wyt´˝onej
wyobraêni, mo˝e us∏yszy ktoÊ dêwi´k gitary i uciekajàce
w dal s∏owa szanty o ˝aglach na morzu, które ju˝
dawno przemin´∏y….

Micha∏ Dàbrowski

Pami´ç, czyli up∏yw czasu
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Kapitan Tadeusz Olechnowicz jest znany
Êrodowisku ludzi morza, a szczególnie  znany jest
w Akademii Morskiej. Jest bowiem absolwentem
naszej uczelni z 1957 roku i  znacznà cz´Êç swego
zawodowego ˝ycia sp´dzi∏ na szkolnych ˝aglow-
cach „Dar Pomorza” i „Dar M∏odzie˝y”. Na
pierwszym z nich, po latach pracy z kpt. ˝. w.
Kazimierzem Jurkiewiczem, przejà∏ od swego
mistrza dowodzenie, stajàc si´ ostatnim komen-
dantem; na „Darze M∏odzie˝y” przypad∏a mu
historyczna rola pierwszego komendanta.

W swojej nowej ksià˝ce kpt. Olechnowicz, przy
zachowaniu formy przyj´tej poprzednio, a pole-
gajàcej na wiernym odtworzeniu zapisu wydarzeƒ
i faktów, opinii i przemyÊleƒ dokonywanych na
bie˝àco i uzupe∏nieniu ich wspó∏czesnymi komen-
tarzami, ukazuje pierwsze lata „Daru M∏odzie˝y”,
poczynajàc od okresu budowy nowego ˝aglowca
i towarzyszàcych temu goràcych dyskusji, kon-
trowersyjnych opinii i sporów, po kolejne sukcesy
i znaczàce wydarzenia, w których uczestniczy∏.
Pojawiajà si´ liczne nazwiska, niektóre znane po
dziÊ, inne przypomniane i zas∏ugujàce na
upami´tnienie, podobnie jak fakty sk∏adajàce si´
na histori´ polskiego szkolnictwa morskiego. 

Najwa˝niejsze z sukcesów, które by∏y udzia-
∏em kpt. Olechnowicza i zosta∏y opisane 
w jego ksià˝ce to:
■ 1982 – pierwszy rejs – udzia∏ w regatach 

The Cutty Sark Tali Ships Races ’82, najlepszy
czas przelotu na trasie regat i nagroda 
„Fair Play” za akcj´ ratowniczà w czasie
po˝aru na jachcie „Peter von Danzig”

■ 1983 – udzia∏ w zlocie ˝aglowców w Osace 
z okazji 400-lecia zamku Szoguna

■ 1984 – I miejsce w regatach „Operacja ˚agiel
‘84” na trasie Bermudy-wybrze˝e Ameryki
Pó∏nocnej-Halifax-Quebec

■ 1992 – III miejsce w klasie najwi´kszych
˝aglowców Êwiata w regatach „Columbus ‘92”
z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki; udzia∏ 
w zlocie ˝aglowców w Nowym Jorku z okazji
Êwi´ta 4 Lipca.

E.O.

Nowa ksià˝ka 
o „Darze M∏odzie˝y”

Po pierwszym sukcesie wydawniczym kpt. Tadeusza Olechnowicza, jakim by∏a ksià˝ka 
„Z notatnika ostatniego komendanta” (Oficyna Wydawnicza Miniatura 2004), 

ukaza∏ si´ ostatnio,  wydany przez tego samego edytora, nowy tytu∏ jego autorstwa 
„Dar M∏odzie˝y”. Z notatnika pierwszego komendanta”.
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W marcu we Wroc∏awiu odby∏y sí  Mistrzostwa Polski Szkó∏
Wy˝szych w futsalu w typie: akademie. Nasz zespó∏, prowa-
dzony przez mgr. Andrzeja Lachowicza, zajà∏ VII miejsce.

Zespó∏ sekcji pi∏ki koszykowej m´˝czyzn prowadzony
przez mgr. Zbigniewa Zuchniewskiego zakwalifikowa∏
si´ do pó∏fina∏ów Mistrzostw Polski Szkó∏ Wy˝szych,
które odby∏y si´ w kwietniu 2008 r. w Poznaniu.

W Krakowie, w kwietniowych Mistrzostwach Polski Szkó∏
Wy˝szych w pi∏ce siatkowej kobiet w typie: akademie, zespó∏
prowadzony przez mgr. Henryka Szulg´ zajà∏ IX miejsce.

Równie˝ w kwietniu, w SupraÊlu, odby∏y si´ Mistrzo-
stwa Polski Szkó∏ Wy˝szych w trójboju si∏owym
m´˝czyzn, podczas których (w typie: akademie) zespó∏
prowadzony przez mgr. Jerzego Januszewskiego zajà∏ III
miejsce, zdobywajàc bràzowy medal.

Indywidualnie zawodnicy tej sekcji mogà poszczyciç
si´ sporymi osiàgni´ciami.

W poszczególnych wagach zawodnicy zajmowali nas-
t´pujàce miejsca:

- 56 kg Krzebietke Bart∏omiej - I PiT - III miejsce – bràzowy medal

- 60 kg St´pieƒ Jaros∏aw - II E - III miejsce – bràzowy medal

- 67,5 kg P∏ocheƒ Marcin - I PiT - IV miejsce

- 82,5 kg Potoczny Kamil - I PiT - II miejsce – srebrny medal

- 82,5 kg Dolny Krzysztof - III M - III miejsce – bràzowy medal

- 100 kg Okroy Przemys∏aw - I MSU - I miejsce – z∏oty medal

- 125 kg Trzeciak Micha∏ - III M - II miejsce – srebrny medal

- +125 kg Pajàk Bartosz - II N - I miejsce – z∏oty medal

Trudno wyobraziç sobie portowe miasto, wybrze˝e, po
prostu morski kraj, jakim przecie˝ jesteÊmy, bez ludzi
morza, bez kapitanów. Jednym z bardziej znaczàcych w
naszym mieÊcie stowarzyszeƒ jest niewàtpliwie
Stowarzyszenie Kapitanów ˚eglugi Wielkiej w Gdyni,
które w tym roku obchodzi XXX-lecie swojej aktywnej
dzia∏alnoÊci. UroczystoÊci zwiàzane z jubileuszem odby∏y
si´ 22 kwietnia w auli im. Tadeusza Meissnera Akademii
Morskiej w Gdyni. W spotkaniu uczestniczy∏a blisko
po∏owa cz∏onków stowarzyszenia. W czasie obrad,
prawie jednog∏oÊnie, kapitanowie zatwierdzili tekst
nowego statutu. Dyskutowano na sali obrad, dysku-
towano równie˝ w restauracji  przy „szwedzkim stole”.
Walne zgromadzenie mia∏o bowiem, poza cz´Êcià
oficjalnà, przede wszystkim charakter spotkania przy-
jació∏ i stworzy∏o dobrà atmosfer´ do podsumowania
dotychczasowych dokonaƒ i snucia planów na przysz∏oÊç.

Z okazji jubileuszu SK˚W wyda∏o kolejny tom
„Kroniki Stowarzyszenia”, obejmujàcy lata 2005-2007,
opracowany przez Leszka Góreckiego i Miros∏awa
Proskumickiego, we wspó∏pracy z Romanem Watrasem
oraz zdj´ciami Andrzeja Liszegi i Tomasza Sobieszczaƒ-
skiego. Wydrukowana zosta∏a te˝ specjalna karta
pocztowa z okolicznoÊciowym stemplem oraz wydano

p∏yt´ DVD prezentujàcà trzydziestoletnià histori´
stowarzyszenia.  Dla szczególnego upami´tnienia tej
wa˝nej rocznicy wybito medal okolicznoÊciowy, a zes-
pó∏ redakcyjny przygotowa∏ drugie, uaktualnione,
wydanie „Kodeksu Kapitana”. 

przewodniczàcy SK˚W
kpt. ˝. w. Leszek Górecki

Wydanie sponsorowane przez AM. 
Druk: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

XXX lat Stowarzyszenia Kapitanów ˚eglugi Wielkiej
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■ Ods∏ona pierwsza – rok 1935, Lwów
Mia∏em wtedy lat pi´ç. Mieszka∏em we Lwowie i od

czasu do czasu zabiera∏ mnie Dziadek na d∏u˝szy spacer
a˝ pod tak zwany „Keiserwald” czyli „cesarski las”. By∏
to, o ile pami´tam, doÊç dziki park ze sporà piaskowà
górà, gdzie mo˝na by∏o doskonale si´ bawiç z takimi
jak ja wówczas ma∏ymi urwisami, których po lwowsku
zwano „baciarami”.

KtóregoÊ dnia Dziadek przerwa∏ mi hasanie po
zboczu Piaskowej Góry i powiedzia∏: 

- Musimy jechaç tramwajem do miasta, bo mam
pilnà spraw´ do za∏atwienia.

Jak pami´tam, zdziwi∏em si´ nieco, bo mimo bardzo
niedoros∏ego wieku wiedzia∏em, ˝e tego dnia jest
sobota, a w sobot´, i to w dodatku po po∏udniu,
wszystkie mo˝liwe urz´dy w których mo˝na za∏atwiaç
pilne sprawy, sà nieczynne. 

- Jakà spraw´, Dziadku? – zapyta∏em.
- Musz´ mojemu znajomemu oddaç d∏ug – powie-

dzia∏ Dziadek.
- D∏ug? A co to takiego i jak wyglàda? –

pyta∏em dalej.
- D∏ug, mój ma∏y, mo˝e wyglàdaç bardzo

ró˝nie, a mo˝e nawet wcale nie wyglàdaç –
rozeÊmia∏ si´ Dziadek.

Nie rozumia∏em, jak mo˝na wyglàdaç
ró˝nie albo wcale nie wyglàdaç. I wtedy
Dziadek wyjaÊni∏ mi, ˝e jak si´ jest komuÊ
coÊ winien, to nale˝y to oddaç. Czy to
po˝yczonà ksià˝k´, czy pieniàdze, czy
wreszcie jakàÊ przys∏ug´, jakiÊ drobny
uczynek. PojechaliÊmy tramwajem a˝ na
sam Rynek, gdzie przed ratuszem sta∏y dwa
kamienne lwy. Tam czeka∏ na Dziadka jego znajomy,
któremu Dziadek odda∏ jakieÊ pieniàdze. I to by∏ ten
d∏ug. A potem Dziadek zabra∏ mnie do cukierni na tym
rynku, gdzie by∏y doskona∏e lody, których smak -
wydaje mi si´ - pami´tam po dzieƒ dzisiejszy i gotów
jestem przysiàc, ˝e tak dobrych nie ma nigdzie na
Êwiecie. Bo takie lody by∏y TYLKO WE LWOWIE!

■ Ods∏ona druga – rok 1962, Gdaƒsk
Min´∏o prawie trzydzieÊci lat. Mój Dziadek ju˝ od

çwierç wieku le˝a∏ w grobowcu z ró˝owego piaskowca
na ¸yczakowskim Cmentarzu, nieopodal Kwater Orlàt
Lwowskich, którzy walczyli o polski Lwów w listopadzie
1918 roku. Nad Polskà i nad ca∏à Europà przewali∏a si´
okrutna wojna, Lwów prze˝y∏ trzy kolejne okupacje 
i ostatecznie zosta∏ oderwany od Polski, a mnie zamiot-
∏o a˝ do Gdaƒska, bardzo daleko od rodzinnego Lwowa.

W tym trudnym okresie uda∏o mi si´ skoƒczyç
Paƒstwowà Szko∏´ Morskà w Gdyni, w 1950 roku uda∏o
si´ pop∏ywaç przez trzy lata na polskich statkach i uda∏o
si´ przetrwaç dwa lata w… kopalni w´gla kamiennego,
dokàd zes∏a∏o mnie Ludowe Wojsko Polskie, któremu
nie podoba∏o si´ moje pochodzenie i mój ˝yciorys.

W 1955 roku uda∏o si´ (co wcale nie by∏o proste w

tamtym czasie, zapewniam) wróciç do Gdaƒska, czyli
nad morze, za∏apaç si´ do pracy i jednoczeÊnie rozpo-
czàç studia na Politechnice Gdaƒskiej.

Mija∏ semestr za semestrem, sz∏o raz lepiej, raz
gorzej, niektórzy koledzy odpadali po drodze, co
zresztà nie jest niczym nadzwyczajnym na wszelkiego
rodzaju studiach, ale uparcie, choç nieraz z trudem,
zbli˝a∏em si´ do upragnionego koƒca, czyli do
dyplomu.

Chyba na dziewiàtym (!) semestrze zosta∏em wybra-
ny starostà niezbyt ju˝ licznego roku i z racji swojej
funkcji by∏em doÊç cz´stym goÊciem w dziekanacie
Wydzia∏u Budowy Okr´tów, gdzie za∏atwia∏em rozmaite
sprawy.

Nadszed∏ wreszcie semestr TRZYNASTY (!), w czasie
którego by∏y ju˝ tylko seminaria dyplomowe. Prac´
magisterskà pisa∏em u profesora Janusza Staliƒskiego,
którego najbli˝szych pracowników, jak i dyplomantów
zaliczano do SZKO Y̧ STALI¡SKIEGO, co ka˝dy z nich

uwa˝a∏ za swego rodzaju wyró˝nienie i
zaszczyt.

W koƒcu uda∏o mi si´ skoƒczyç prac´
dyplomowà, która by∏a wst´pnym
projektem si∏owni „superzbiornikowca”. Ów
„superzbiornikowiec” mia∏ 35 000 ton, co z
uÊmiechem politowania wspomina∏em, p∏y-
wajàc ileÊ lat póêniej na zbiornikowcu, w
którego wn´trzu kry∏o si´ a˝ çwierç miliona
(!) ton p∏ynnego ∏adunku.

Gdy mia∏em ju˝ przyj´tà przez promotora
prac´ dyplomowà, z∏o˝y∏em w dziekanacie
swój indeks do rejestracji i w celu
wyznaczenia terminu egzaminu koƒcowego.

I wtedy WYBUCH¸A BOMBA !!!
Okaza∏o si´ bowiem – ni wi´cej ni mniej – ˝e nie

mam zaliczonych a˝ … pi´ciu ostatnich semestrów !!!
Bagatela …

Przyznam si´ szczerze, ˝e dos∏ownie zbarania∏em, a
„pani dziekance” oczy robi∏y si´ coraz wi´ksze i wi´-
ksze.

- Jak to si´ sta∏o – j´kn´∏a w koƒcu.
- Nie mam zielonego poj´cia – bàknà∏em ca∏kowicie

zaskoczony i zgodnie z prawdà.
Po zbadaniu sprawy okaza∏o si´, ˝e na VIII semestrze

przed przesz∏o dwoma laty zapomnia∏em na Êmierç 
o jednym z egzaminów, a w dziekanacie …, w dzieka-
nacie chyba budzi∏em zaufanie i nikt nie ˝àda∏ ode
mnie, jako „wzorcowego” starosty roku, przynoszenia
indeksu do zaliczenia. 

Co by∏o ze mnà zrobiç? Nie b´d´ tu opisywa∏
przeprowadzanych wówczas z dziekanem rozmów, bo
po co na stare lata przypominaç nieprzyjemne epizody.
Ostatecznie musia∏em jedynie zdaç ten zaleg∏y
egzamin, co wcale nie by∏o proste, i nic dziwnego, a na
pamiàtk´ mam indeks – jako chyba jedyny student
Politechniki Gdaƒskiej, a mo˝e nawet jako jedyny
student w Polsce – w którym widniejà zaliczenia a˝

ANDRZEJ PEREPECZKO

D∏ug – historia w trzech ods∏onach

☛
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pi´ciu (!) semestrów w ciàgu JEDNEGO DNIA ! Taki
by∏em zdolny! Nieprawda˝? Chyba nadaje si´ to do
Ksi´gi Guinessa.

Tak wi´c z przygodami zosta∏em dopuszczony 17
kwietnia 1962 roku do egzaminu dyplomowego. 
W czasie jego trwania pad∏o jedno z pytaƒ, po którym
poczu∏em zupe∏nà pustk´ w g∏owie. Ca∏kowita amne-
zja, czarna dziura!

Próbowa∏em na tablicy napisaç zadany wzór, z∏ama-
∏em dwie kredy pod rzàd i gdy by∏em ju˝ na samym
dnie rozpaczy, us∏ysza∏em za plecami g∏os profesora
Janusza Staliƒskiego: 

- UCHYLAM TO PYTANIE!
Nie wiem, czy Wysoka Komisja us∏ysza∏a huk kamie-

nia spadajàcego z mego przera˝onego serca.

■ Ods∏ona trzecia – rok 1993, Gdynia
Znowu min´∏o przesz∏o trzydzieÊci lat. Lat praco-

witych i bardzo ciekawych. Lat, w czasie których napi-
sa∏em i uda∏o mi si´ wydaç sporà iloÊç rozmaitych
ksià˝ek, w tym przesz∏o 10 podr´czników i skryptów
akademickich, lat, w czasie których zdo∏a∏em przejÊç
niemal wszystkie szczeble marynarskiej mechanicznej
kariery, od IV mechanika do chief engineera, a tak˝e
kariery dydaktycznej – od wyk∏adowcy, poprzez docen-
ta, do profesora kontraktowego.

W koƒcu, w roku 1991, zosta∏em wybrany dzieka-
nem Wydzia∏u Mechanicznego Wy˝szej Szko∏y Morskiej
w Gdyni.

W tym czasie prowadzi∏em – jako promotor – szereg
prac dyplomowych. Zarówno poczàtkowo in˝ynier-
skich, jak i – po pewnym czasie – magisterskich. I w
czasie jednego z egzaminów dyplomowych zdajàcy
delikwent, dobry zresztà student i mój dyplomant,
zaplàta∏ si´ ca∏kowicie w pytaniu zadanym przez
jednego z Cz∏onków Wysokiej Komisji.

Siedzia∏em jako dziekan i przewodniczàcy komisji
naprzeciw studenta, który ca∏kowicie zgubi∏ si´ w
próbie odpowiedzi i zdawa∏em sobie spraw´, ˝e nie
wybrnie.

I wtedy przypomnia∏ mi si´ incydent sprzed trzy-
dziestu jeden lat i powiedzia∏em wyraênie, g∏oÊno,
uroczystym tonem:

- UCHYLAM TO PYTANIE!
Nast´pnie wzià∏em czerwony d∏ugopis, przekreÊli∏em

pechowe pytanie na protokole, wpisa∏em inne, chyba
znacznie prostsze, z∏o˝y∏em podpis i poprosi∏em
kierowniczk´ dziekanatu o przy∏o˝enie dziekaƒskiej
pieczàtki. ˚aden z, mocno zapewnie zaskoczonych,
cz∏onków Wysokiej Komisji nie zaoponowa∏ przeciwko
niespodziewanej chyba decyzji dziekana!

A mnie przypomnia∏o si´ wówczas t∏umaczenie
mojego Dziadka, co to jest d∏ug i wyda∏o mi si´, ˝e
us∏ysza∏em odleg∏e echo s∏ów profesora Staliƒskiego: -
„Uchylam to pytanie!”

P.S. Tamten zaleg∏y egzamin z semestru VIII to
„Pompy i spr´˝arki”. Tematy te by∏y przez 40 lat w
Paƒstwowej i Wy˝szej Szkole Morskiej cz´Êcià moich
wyk∏adów. 

■

☛
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Urodzi∏ si´ 30 marca 1906 roku w Turczynowie 
k. Za∏o˝eƒ (ówczesne województwo tarnopolskie). 
W 1924 roku wstàpi∏ na Wydzia∏ Drogowy Politechniki
Lwowskiej. Po roku przerwa∏ studia, by rozpoczàç
nauk´ na Wydziale Nawigacyjnym Szko∏y Morskiej w
Tczewie. Odby∏ kilka rejsów szkoleniowych na ˝aglowcu
„Lwów” z kpt. ˝. w. Mamertem Stankiewiczem i kpt. ˝. w.
Konstantym Maciejewiczem. Po ukoƒczeniu Szko∏y
Morskiej. podczas obowiàzkowej s∏u˝by w Marynarce
Wojennej p∏ywa∏ na ORP „Podhalanin” jako mat
podchorà˝y i na torpedowcu „Krakowiak” w stopniu
bosmana.

W 1930 r. rozpoczà∏ prac´ na morzu jako asystent
pok∏adowy na statku towarowo-pasa˝erskim s/s
„Krakus” francuskiego towarzystwa Chargeurs Reunis.
Po jednym rejsie do Ameryki Po∏udniowej przeszed∏ do
nowo powsta∏ych polskich armatorów: ˚egluga Polska 
i Gdynia-Ameryka Linie ˚eglugowe. W latach 1937-
1938 pracowa∏ w Kapitanacie Portu w Gdyni jako oficer
portu.

Wybuch  drugiej wojny Êwiatowej zasta∏ go na morzu
– by∏ pierwszym oficerem na m/s „Lechistan”. P∏ywa∏
na polskich statkach handlowych po Morzu Pó∏noc-
nym, Atlantyku, Morzu Âródziemnym, poczàtkowo jako
pierwszy oficer, a od 1941 r. jako kapitan (dyplom 
z datà 3 XI 1939 r. wydany 22 X 1940 r.). By∏y to
jednostki: s/s „Wilno”, s/s „Poznaƒ”, s/s „Katowice”, m/s
„Oksywie”, s/s „Chorzów”. W 1940 r. na s/s „Chorzów”
uczestniczy∏  w przewo˝eniu wawelskich eksponatów
do Wielkiej Brytanii, pod opiekà prof. Stanis∏awa
Estreichera (syna). Statek mia∏ na pok∏adzie 193
pasa˝erów, grup´ lotników i ˝o∏nierzy ró˝nych broni,
oficerów oraz cywilnych uchodêców. WÊród  pasa˝erów
by∏y znane postaci ze Êwiata polityki i kultury, m.in.
Antoni S∏onimski i pose∏ Arkadiusz Bo˝ek. Statek, mimo
i˝ by∏ w nie najlepszym stanie technicznym, dowióz∏
zarówno ludzi, jak i narodowe skarby bezpiecznie. „By∏
to ma∏y statek, bardzo rozklekotany i trzeszczàcy. Urzà-
dzeƒ ratowniczych nie mia∏ prawie zupe∏nie, poza
jedynà ∏odzià. Na wypadek jakiegoÊ nieszcz´Êcia nie
zmieÊci∏yby si´ nawet dzieci znajdujàce si´ na statku” -
wspomina∏ pose∏ Arkadiusz Bo˝ek. „Kapitan Góra
potrafi∏ wszystkich uspokoiç swà równowagà i ˝elaz-
nymi nerwami. Antoni S∏onimski okaza∏ si´ zapalonym
bryd˝ystà. Na kufrach okrytych brezentem, mieszczà-
cych historyczne skarby wawelskie, zorganizowa∏ wiele
partii w czasie d∏ugiej, monotonnej podró˝y. W godzi-
nach grozy przedyskutowano wiele nieprawid∏owoÊci
licytacji, rozegrano niejednà tur´, przeszed∏ niejeden
szlem czy szlemik /.../. W chwilach grozy prof. Estreicher

przygotowywa∏ si´ na sytuacj´ naj-
gorszà: wyciàgnà∏ z kufra najcenniej-
szy skarb narodowy – „Szczerbiec”,
przymocowa∏ go do deski i zaopat-
rzy∏ w metk´ zawartà w butelce, aby
w razie zatoni´cia „Chorzowa” mia∏
on szans´ uratowaç si´, choçby
wszyscy zgin´li”(1). Na szcz´Êcie nie
dosz∏o do katastrofy, statek dotar∏ do
portu Falmouth, a wyokr´towane
skarby odtransportowano 21 czer-
wca do ambasady polskiej w Londy-
nie.

W operacjach wojennych u wyb-
rze˝y po∏udniowych Afryki w 1943 r.
Eustachy WiÊniowski bra∏ udzia∏ na
m/s „Oksywie” i na statku tym skoƒ-
czy∏ wojennà epopej´, której kres nastàpi∏ dopiero 
w 1946 r. Wojna w Europie si´ skoƒczy∏a, a „Oksywie”
wcià˝ p∏ywa∏o wzd∏u˝ wybrze˝y Afryki, mi´dzy Lagos,
Tokardi,  Bathurst, Freetown, Akrà, Port Bonet. Dopiero
w kwietniu 1946 r. statek wróci∏ do Wielkiej Brytanii,
nastàpi∏o rozbrojenie, przeprowadzono remonty oraz
wymian´ za∏ogi. W maju za∏adowano w Liverpoolu
kilkaset ton przeznaczonych dla kraju darów UNRRA i
statek pod dowództwem kpt. Eustachego WiÊniow-
skiego przyby∏ do Gdyni 31 maja.

Po powrocie p∏ywa∏ jako kapitan na statkach Polskich
Linii Oceanicznych i Chiƒsko-Polskiego Towarzystwa
Maklerów Okr´towych. W latach 1960-1962, po raz
pierwszy w swej powojennej karierze morskiej, podjà∏
prac´ na làdzie – zosta∏ kierownikiem nadzoru budowy
statków Chiƒsko-Polskiego Towarzystwa Maklerów
Okr´towych w jugos∏owiaƒskiej stoczni w Splicie. Na
morze wróci∏ w 1963 r. i nadal by∏ kapitanem na stat-
kach poprzednich armatorów. Ponadto przez wiele lat
by∏ ∏awnikiem Izby Morskiej.

W uznaniu zas∏ug dla gospodarki morskiej otrzyma∏
liczne odznaczenia. Ostatnie lata swego ˝ycia sp´dzi∏
swoim domu w Gdyni-Or∏owo. Odszed∏ na wiecznà
wacht´ 1 paêdziernika 1995 r. w Gdyni.

mgr Ewa Otremba

Cyt. za: J. Miciƒski, Ksi´ga statków polskich 1918 – 1945, t.1, s.158-159.
Wykorzystane materia∏y:
Dokumenty: dyplomy, zaÊwiadczenia, ksià˝eczki ˝eglarskie (zbiory
prywatne Kapitana).
E. Patok, Kapitan Eustachy WiÊniowski, Gdynia [1977]. Maszynopis 
w zbiorach Sali Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni.
J .Miciƒski, Ksi´ga statków polskich 198 – 1945, t.2, Gdaƒsk 1996.

Eustachy WiÊniowski
(1906-1995)

Absolwent Wydzia∏u Nawigacyjnego Szko∏y Morskiej w Tczewie, kapitan ˝eglugi wielkiej
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Powstanie Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni wiàza∏o
si´ z Zarzàdzeniem nr 30 ministrów oÊwiaty i szkol-
nictwa wy˝szego oraz ˝eglugi, powo∏ujàcym komisj´ do
spraw wy˝szych szkó∏ morskich pod kierunkiem prof. dr.
in˝. J. Doerrfera z Politechniki Gdaƒskiej. Powsta∏y
cztery Wydzia∏y: Nawigacyjny, Mechaniczny, Elektro-
niczno-Elektryczny i Administracyjny, a ministrowie 
˝eglugi oraz oÊwiaty i szkolnictwa wy˝szego (J. Szopa 
i prof. dr H. Jab∏oƒski) zatwierdzili tytu∏y naukowe
absolwentów poszczególnych wydzia∏ów – in˝ynier:
nawigator morski, mechanik morski, elektryk okr´towy
i elektronik okr´towy oraz dyplomowany intendent
okr´towy. 

Kolejnym aktem prawnym by∏o Rozporzàdzenie
Rady Ministrów z 20 VIII 1968 r. w sprawie przekszta∏-
cenia paƒstwowych szkó∏ morskich w Gdyni i Szczecinie
w wy˝sze szko∏y morskie. Mgr in˝. Jerzy Szopa 
(abs. PSM WM 1950) zadecydowa∏ o rozpoznaniu 
w Êrodowisku naukowym Wybrze˝a obsady kierow-
nictwa uczelni. Pierwszym rektorem p.o. od 1 I 1969 r.
zosta∏ doc. dr in˝. Bohdan Kowalczyk z Wydzia∏u
Budowy Maszyn Politechniki Gdaƒskiej, któremu 
w kwietniu 1969 r. przekaza∏ obowiàzki K. Jurkiewicz –
ostatni dyrektor PSM w Gdyni. Rozwa˝ano kandydatur´
prof. dr. in˝. J. Doerrfera z Instytutu Okr´towego PG, ale
odmówi∏. Zaproponowa∏ kpt. ˝. w. K. Jurkiewicza, ale
przeszkodà by∏y brak wy˝szego wykszta∏cenia i bezpar-
tyjnoÊç kapitana. Pierwszy rektor nie by∏ zaznajomiony
ze specyfikà morskiej szko∏y, ale z pomocà prorektorów
i dziekanów wydzia∏ów oraz najbli˝szego personelu
administracyjnego kierowa∏ nià do 7 VI 1972 r. Mgr
Zofia Paw∏owska zosta∏a zatrudniona jako kierownik
Sekretariatu Rektora od 11 IV 1969 r. 

Kadr´ kierowniczà tworzyli: prorektorzy – dr in˝. Z.
Bendyk (ds. nauczania), doc. mgr kpt. ˝. w. W. Rymarz
(ds. praktyk), mgr B. Za∏uski (ds. m∏odzie˝y; od 1 XI
1969 r.); dziekani: Wydzia∏u Nawigacyjnego – kpt. ˝. w.
dr D. Duda (od 1 VI t.r.), a od 1 IV 1969 r: Wydzia∏u
Mechanicznego – dr. in˝. W. Adamkiewicz, Elektrotech-
niki i Elektroniki – doc.dr in˝. E. Bartosiƒski oraz Admi-
nistracyjnego – dr in˝. T. Czachla. Dyrektorem admini-
stracyjnym by∏ Franciszek Wierzbicki, kwestorem –
Mieczys∏aw Marsz. W strukturze WSM znajdowa∏y si´
m.in.: jednostki dydaktyczne mi´dzywydzia∏owe -
Studium: J´zyków Obcych, Nauk Polityczno-Ekono-
micznych, Wychowania Fizycznego, Wojskowe,
Doskonalenia Kadr Oficerskich, Zespó∏: Matematyki,
Fizyki i Chemii oraz warsztatów i laboratoriów, Biblio-

teka G∏ówna, Dzia∏ Statków Szkolnych: s/v „Dar
Pomorza”, s/t „Jan Turlejski” m/s „Horyzont” i „Zenit”,
Dzia∏: Domów Studenckich, Organizacji Nauczania,
Kadr, Techniczny oraz Archiwum.W naborze przyj´to
jedynie m´˝czyzn w wieku 23-30 lat (po s∏u˝bie woj-
skowej) z kategorià zdrowia A, po praktyce kandy-
dackiej na statkach instrumentalnych i pozytywnie
zdanym egzaminie wst´pnym. 

Inauguracja roku akademickiego odby∏a si´ 20 i 21
wrzeÊnia t.r. z udzia∏em m.in.: J. Szopy i R. Mistewicza
(wiceminister oÊwiaty i szkolnictwa wy˝szego) wed∏ug
programu: apel poleg∏ych (po raz pierwszy od wielu lat
oddano ho∏d poleg∏ym i zmar∏ym pracownikom oraz
uczniom szko∏y od 1920 r.), dnia nast´pnego w dwóch
cz´Êciach: parada flotylli szkolnej i Êlubowanie
studentów I roku na nabrze˝u Pomorskim i w auli,
gdzie wyg∏oszono m.in. przemówienie rektora i W.
Rymarza „Metody szkolenia na statkach instrumen-
talnych w szko∏ach morskich”.

Tworzenie pierwszej kadry naukowej napotyka∏o
wiele trudnoÊci. Dla zapewnienia podstawowego
minimum kadrowego zatrudniano pracowników
naukowych Politechniki Gdaƒskiej z Wydzia∏u Mecha-
nicznego, Elektrycznego czy WSMW na Oksywiu,
Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej w Sopocie oraz  Polskich
Linii Oceanicznych (intendenci okr´towi). Kadra
naukowa w 1969 r. z∏o˝ona by∏a z: 9 docentów, 22
starszych wyk∏adowców, 5 wyk∏adowców, 3 lektorów, 3
nauczycieli wychowania fizycznego, 12 pracowników
naukowo-dydaktycznych. 

Poczàtki WSM by∏y zwiàzane z wprowadzeniem
statutu uczelnianego i regulaminu studiów. Na jego
mocy rok akademicki ustalono wed∏ug harmonogramu:
1 X – 30 IX, dwa semestry: zimowy (1 X-14 II) i letni
(15 II – 20 VI) z dwoma terminami sesji egzaminacyj-
nych. 

W 30 X 1969 r., podczas pierwszego posiedzenia
Senatu, omawiano program zebrania wg porzàdku
dziennego: sprawy organizacyjne, osobowe, powo∏anie
Komisji Senackich, rozwój kadry naukowo-dydak-
tycznej, organizacja praktyk, regulamin wewn´trzny
studentów, sprawy wydawnicze, bie˝àce zagadnienia,
komunikaty i wolne wnioski. Zatwierdzono wnioski 
o mianowanie docentów,  przedstawiane po omówie-
niu sylwetki kandydata przez dziekanów wydzia∏ów lub
prorektora ds. nauczania (by∏o to niezb´dnym warun-
kiem zwi´kszenia potencja∏u intelektualnego uczelni).
Byli nimi: dr in˝. W. Adamkiewicz, dr in˝. T. Czachla, 

POCZÑTKI WSM W GDYNI

KARTKA Z HISTORII
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dr kpt. ˝ .w. D. Duda, dr in˝. A.Fia∏kiewicz, dr in˝. Z.
Daszkowski. W póêniejszych miesiàcach na kolejnych 3
radach w roku akademickim 1969/70 do grona
docentów WSM do∏àczyli m.in.: dr in˝. Z. Bendyk, 
dr in˝. A.Brandowski, dr. in˝. J. Stankiewicz, dr in˝. S.
Kawiak, dr in˝. Z. Micha∏owski. W celu sprawnej
dzia∏alnoÊci uczelni wybrano, przez aklamacj´, prze-
wodniczàcych Komisji Senackich: Rozwoju Kadry
Naukowo-Dydaktycznej, Badaƒ Naukowych, Bezpie-
czeƒstwa i Higieny pracy, Organizacji laboratoriów,
Wydawnictw, Komisje Dyscyplinarne – dla pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych oraz dla studentów, 
a tak˝e: odznaczeƒ, premii i nagród, Wspó∏pracy z Gos-
podarkà Morskà, Inwestycyjnà oraz Lokalowà i Biblio-
tecznà.

W 1969 r. studiowa∏y 654 osoby na dziennych 4,5-
letnich studiach in˝ynierskich, w tym: 315 na Wydziale
Mechanicznym, 110 na Nawigacyjnym i ponad 100 na
2 pozosta∏ych.

W pierwszych latach zak∏adano pomoc finansowà 
i materialnà (zdemontowane urzàdzenia ze statku,
praktyki morskie) najwi´kszych armatorów w Gdyni -
PPDiUR „Dalmor” i PLO w zamian za wykonanie prac
badawczo-szkoleniowych, organizacj´ studiów zaocz-
nych dla oficerów PMH, wydawanie z pomocà finan-
sowà skryptów, podr´czników i przewodników meto-
dycznych, rozszerzenie pracy SDKO o kursy specja-

listyczne dla oficerów z zakresu ch∏odnictwa,
eksploatacji elektronicznych systemów nawigacyjnych,
automatyki i organizacji pracy na statku czy eksplo-
atacji. Takie zamierzenia zosta∏y cz´Êciowo w póêniej-
szych latach zrealizowane, a nieliczna grupa kilku-
dziesi´ciu by∏ych s∏uchaczy PSM ukoƒczy∏a do 1975 r.
zaoczne wy˝sze studia zawodowe na Wydziale
Nawigacyjnym i Mechanicznym WSM. 

Mimo trudnoÊci z zapewnieniem pe∏nej obsady
kadrowej przedmiotów, przecià˝eniem dydaktykà
zatrudnionych wyk∏adowców i trudnoÊciami z bazà
lokalowà oraz laboratoriami, WSM zainicjowa∏a nowy
etap w dziejach polskiego szkolnictwa PMH.

mgr Witold Parteka
Pracownia Historii

Wykorzystano akta w Archiwum AM: Sekretariat rektora. Zbiór
normatywów w∏adz nadrz´dnych 1968-1979, sygn.0511; Sekretariat
rektora. Senat. Sk∏ad organu, protoko∏y zebraƒ, uchwa∏y 1969-1974,
sygn.000; Instrukcja kancelaryjna. Gdynia 1 I 1971; J. Doerrfer, ˚ycie
i pasje. Wspomnienia, t. II.; Praca naukowa na Politechnice Gdaƒskiej,
wyd. Okr´townictwo i ˚egluga Sp.z o.o., Gdaƒsk 2004; 
M. Soko∏owska,W. Kwiatkowska, Gdyƒskie cmentarze.O twórcach
miasta, portu i floty. 350 sylwetek, mapy gdyƒskich cmentarzy, 
wyd. Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2003; XXV-lecie Wy˝szej Szko∏y
Morskiej w Gdyni. Sesja okolicznoÊciowa, Gdynia 1994.

Od prawej: mgr Zofia Paw∏owska – sekretarz rektora, kpt. ˝. w. Karol Olgierd Borchardt, W∏adys∏awa Opa∏ka – sekretariat prorektora ds. nauki.
Gdynia, WSM 1971 r. Ze zbiorów PH AM w Gdyni
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REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na 

uroczyste posiedzenie Senatu AM
z okazji 88 rocznicy polskiego szkolnictwa morskiego

które odb´dzie si´ 17 czerwca 2008 roku, godz.12.00 w gmachu g∏ównym AM 
w Gdyni (aula im. T. Meissnera) przy ul. Morskiej 83

Program

• uroczyste posiedzenie Senatu z udzia∏em zaproszonych GoÊci

• wprowadzenie sztandarów: Uczelni i Stowarzyszeƒ
• 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˝. Józefa Lisowskiego
• wystàpienia zaproszonych GoÊci
• wr´czenie Nagród Rektora AM 
• „PieÊƒ Szko∏y Morskiej” w wykonaniu chóru Akademii Morskiej
• wyprowadzenie sztandarów
• „Gaude Mater Polonia” (chór AM)
• zakoƒczenie posiedzenia Senatu Akademii Morskiej

Imprezy towarzyszàce:
godz. 9.45 – z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem admira∏a Kazimierza Por´bskiego 

(dziedziniec Wydzia∏u Nawigacyjnego – al. Jana Paw∏a II)

godz. 10.00 – uroczyste wodowanie ksià˝ki kpt. ˝. w. Tadeusza Olechnowicza . pt. „Dar M∏odzie˝y. 
Z notatnika pierwszego komendanta” (salon kapitaƒski „Daru M∏odzie˝y” 
– al. Jana Paw∏a II)

godz. 13.00 – ,,Biesiada morska” – dla GoÊci i pracowników uczelni (boisko AM)

18.06.2008
godz. 12.00 – otwarcie wystawy pt. „Szko∏a Morska w Tczewie 1920-1930”

Centralne Muzeum Morskie – Muzeum Wis∏y, Tczew, ul. 30 Stycznia 4

Zaprezentowane zostanà eksponaty, dokumenty osobiste, fotografie, archiwalia zwiàzane z pierwszym
okresem dzia∏ania dzisiejszej uczelni morskiej, pochodzàce ze zbiorów Sali Tradycji i Centralnego
Muzeum Morskiego. Autorem koncepcji wystawy jest mgr Ewa Otremba, kustosz Sali Tradycji. 

Wystaw´ przygotowa∏y: mgr Ewa Otremba (Akademia Morska w Gdyni) i dr El˝bieta Wróblewska
(Centralne Muzeum Morskie w Gdaƒsku) oraz Barbara Widyƒska (aran˝acja plastyczna).

Wystawa zaprezentowana zostanie na IX Polskiej Konferencji Muzeów Morskich i Rzecznych. 
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