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■ 26 stycznia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz uczestniczy∏ 

w spotkaniu dotyczàcym stypendiów doktoranckich,
fundowanych przez  Urzàd Marsza∏kowski 
Województwa Pomorskiego. „InnoDoktorant –
stypendia dla doktorantów, I edycja jest
realizowany w ramach priorytetu VIII Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, bud˝etu
paƒstwa oraz bud˝etu Samorzàdu Województwa
Pomorskiego. G∏ównym celem projektu jest
usprawnienie dzia∏aƒ m∏odych naukowców 
w ramach ich prac doktorskich oraz przezwyci´˝enie
barier finansowych zwiàzanych z prowadzonymi
badaniami poprzez przyznanie stypendium. 
Wi´cej zob. str. 24

■ 28 lutego
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz wzià∏ udzia∏ 

w seminarium konsultacyjnym, zorganizowanym 
dla trójmiejskiego Êrodowiska akademickiego, 
pod nazwà „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa
programów studiów na bazie efektów kszta∏cenia”.

■ 5 marca
• W ostatnià sobot´ karnawa∏u, w salach Akademii

Morskiej w Gdyni, odby∏ si´ dziewi´tnasty ju˝ 
tradycyjny WIELKI BAL MORSKI. Jak co roku, na
zaproszenie rektora AM prof. Romualda Cwilewicza,
udzia∏ w balu wzi´li przedstawiciele polskiego 
parlamentu, Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej
Izby Gospodarki Morskiej, w∏adze regionu oraz
zaprzyjaênionych uczelni a tak˝e prezesi i dyrektorzy 

przedsi´biorstw gospodarki morskiej. Neptun,
w∏adca mórz i oceanów, poprowadzi∏ korowód goÊci
w takt poloneza i patronowa∏ wyborowi Miss Syren.

■ 7 marca
• Kadra kierownicza uczelni uczestniczy∏a 

w seminarium „Kontrola zarzàdcza w jednostkach
sektora finansów publicznych”. 

■ 18 marca 
• Prof. Stanis∏aw Górski, prorektor ds. morskich,

uczestniczy∏ w pierwszym spotkaniu Komitetu
Honorowego obchodów 50-lecia s/y „Zawisza
Czarny”. G∏ówne obchody sà planowane na 3-4
wrzeÊnia br.

• Na zaproszenie prezesa Gdaƒskiego Klubu Biznesu
Jana Zar´bskiego, prorektor ds. nauki prof. dr hab.
Piotr J´drzejowicz uczestniczy∏ w spotkaniu
biznesowym. Tematem by∏a rola banków
publicznych w rozwoju gospodarczym. GoÊciem
spotkania by∏ prezes Zarzàdu Banku Gospodarstwa
Krajowego Tomasz Mironczuk.  

■ 21 marca 
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz goÊci∏ w murach

gdyƒskiej Akademii Morskiej wicemarsza∏ka 
województwa pomorskiego Wies∏awa
Byczkowskiego, który przyby∏ na uczelni´ z wizytà
roboczà.

■ 24 marca 
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz wzià∏ udzia∏ 

w uroczystoÊciach w I Akademickim Liceum
Ogólnokszta∏càcym, zorganizowanych z okazji 20.
rocznicy wspó∏pracy tej szko∏y Êredniej z uczelniami
wy˝szymi.

■ 25 marca
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz przewodniczy∏

spotkaniu Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego, które odbywa∏y si´ tym razem 
w Akademii Pomorskiej w S∏upsku.

■ 8 kwietnia 
• Z udzia∏em w∏adz Akademii odby∏ si´ wernisa˝

wystawy „Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi”, która
wczeÊniej prezentowana by∏a w Muzeum Miasta
Gdyni oraz gmachu polskiego parlamentu. Wystawa
przedstawia losy gdynian po wybuchu II wojny
Êwiatowej: przygotowania do obrony Gdyni jak 
i jej obron´ we wrzeÊniu 1939 r. oraz pierwszy,
niezwykle tragiczny dla wielu mieszkaƒców, okres
okupacji. Wystawa podzielona jest na kilka cz´Êci:
walki o miasto i pierwsze represje (Victoriaschule,
PiaÊnica, Stutthof); ogólne za∏o˝enia polityki Trzeciej
Rzeszy (w tym do polskich ziem wcielonych 
do Rzeszy); wysiedlenia, ˝ycie codzienne Gdyni;
straty materialne. Autorem koncepcji 
i konsultantem jest prof. UG dr hab. Andrzej
Gàsiorowski, autorzy scenariusza: dr Tomasz

KRONIKA
styczeƒ – maj 2011

Tegorocznà Miss Balu zosta∏a dr Ma∏gorzata ˚ychliƒska.
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Rembalski (MMG), mgr El˝bieta Grot (Muzeum 
Stutthof), dr Monika Tomkiewicz  (Instytut Pami´ci
Narodowej), prok. El˝bieta Rojowska (IPN), 
red. Leszek Kujawski (Stowarzyszenie Gdynian
Wysiedlonych), autorka katalogu: mgr Ma∏gorzata
Soko∏owska. Wspó∏organizatorzy: Muzeum Miasta
Gdyni, Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych 
oraz Muzeum Stutthof, Oddzia∏owy Instytut Pami´ci
Narodowej w Gdaƒsku, Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Archiwum Paƒstwowe – Oddzia∏
w Gdyni, Rodzina PiaÊnicka. Ekspozycja by∏a
dost´pna w holu budynku C (obok Rektoratu) 
do 6 maja 2011 r. 

■ 12-13 kwietnia
• Prof. Stanis∏aw Górski, prorektor ds. morskich, 

wzià∏ udzia∏ w spotkaniu Grupy Eksperckiej 
ds. przeglàdu i aktualizacji informacji w zakresie
zatopionej w Morzu Ba∏tyckim broni chemicznej
HELCOM MUNI 2/2011. Celem spotkania 
w siedzibie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii

☛
Rektor prof. R. Cwilewicz na spotkaniu z prezydium International Association of Maritime Universities

Otwarcie wystawy „Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi”. 
Na zdj´ciu m.in. rektor AM prof. Romuald Cwilewicz, senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
Dagmara P∏aza Opacka, przewodniczàcy Stowarzyszenia Gdynian
Wysiedlonych Bernard Wietrzykowski.
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Nauk w Sopocie, by∏a dyskusja nt. krajowych
raportów dot. zatopionej broni chemicznej. 

■ 12-14 kwietnia 
• Rektor prof. R. Cwilewicz, na spotkaniu z prezydium

International Association of Maritime Universities,
omawia∏ przygotowania do plenarnego spotkania,
które odb´dzie si´ w czerwcu w Gdyni, w Akademii
Morskiej.

■ 18 kwietnia 
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz, zaproszony 

do Ministerstwa Infrastruktury z okazji zbli˝ajàcych
si´ Êwiàt, spotka∏ si´ z ministrem Cezarym 
Grabarczykiem.

■ 19 kwietnia 
• Odby∏o si´ spotkanie rektora prof. Romualda

Cwilewicza ze zwiàzkami zawodowymi AM 
w sprawie sytuacji finansowej uczelni.

■ 27 kwietnia 
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz omawia∏ 
z prezesem zarzàdu Studium Doskonalenia Kadr
Akademii Morskiej dr. in˝. kpt. ˝. w. Henrykiem
Âniegockim budow´ kompleksowego centrum 
szkolenia na gazowcach. Wydzia∏ Mechaniczny, który
posiada symulator operacji ∏adunkowych na gazowce,

zostanie wzbogacony o symulatory komputerowe – 
co pozwoli w sposób pe∏en kszta∏ciç umiej´tnoÊci 
w prowadzeniu operacji prze∏adunkowych.
■ 20 maja
• Podczas Europejskiego Dnia Morza rektor prof.

Romuald Cwilewicz spotka∏ si´ pok∏adzie „Daru
M∏odzie˝y” z europos∏ami odpowiedzialnymi 
w Komisji Europejskiej za sprawy rybo∏ówstwa. 
Byli to Alain Cadec – wiceprezydent komisji, Brita
Reimers i Jaros∏aw Wa∏´sa.

■ 27 maja 
• Rektor oraz Senat uczelni goÊcili w murach uczelni

oraz na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y” uczestników
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
Wi´cej str. 9

■ 31 maja 
• Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Piotr J´drzejowicz

uczestniczy∏ w Gali Fina∏owej Konkursu „Gdyƒski
Biznesplan 2011”. Konkurs ten wykaza∏ dynamizm
nowego pokolenia wchodzàcego w doros∏e ˝ycie,
jeszcze studentów lub niedawnych absolwentów
trójmiejskich uczelni. Zaproszenie wystosowa∏ 
prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek.

■

☛

Podczas Europejskiego Dnia Morza rektor prof. Romuald Cwilewicz na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y” 
oraz europos∏owie Alain Cadec, Brita Reimers i Jaros∏aw Wa∏´sa.
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Po uroczystym powitaniu goÊci przez rektora Aka-
demii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in˝. Romualda
Cwilewicza, konferencj´ otworzy∏a Carla Montesi, dy-
rektor Komisji Europejskiej DG Mare ds. Gospodarki
Morskiej i Rybo∏ówstwa. PodkreÊli∏a koniecznoÊç wdra-
˝ania do realizacji celów, jakie przyjà∏ ten projekt, to
jest tworzenia w Europie sieci centrów szkolàcych i dos-
konalàcych oficerów oraz marynarzy floty handlowej.

Nast´pnie g∏os zabra∏a dyrektor Departamentu
Transportu Morskiego i ˚eglugi Âródlàdowej w Mini-
sterstwie Infrastruktury dr Dorota Lost-Siemiƒskà, która
nawiàza∏a do genezy i koncepcji projektu. Zwróci∏a te˝
uwag´ na koniecznoÊç szybkiego wdra˝ania w ˝ycie
za∏o˝eƒ projektu.

Po inauguracyjnych wystàpieniach rozpocz´∏y si´ ob-
rady w panelach dyskusyjnych. W pierwszym z nich,
prowadzàcy panel dr in˝. Janusz Uriasz z Akademii
Morskiej w Szczecinie, przedstawia∏ koncepcj´ projektu

flagowego „Create the network of centres of excellence
for maritime training”. Po wystàpieniu rozpocz´∏a si´
dyskusja, w której g∏os zabierali zaproszeni do panelu
oraz pozostali goÊcie konferencji.

Kolejny panel dotyczy∏ „Mo˝liwoÊci mi´dzynarodo-
wej wspó∏pracy w dziedzinie edukacji morskiej”. Na
wst´pie przewodniczàcy tego panelu, prof. dr.-ing.
Dieter Lompe z Hochschule Bremerhaven, przedstawi∏
przyk∏ady dwudziestoletniej wspó∏pracy niemieckiej
uczelni z Akademià Morskà w Gdyni i wskazywa∏ na
mo˝liwoÊci jej poszerzenia o kolejne europejskie uczel-
nie oraz oÊrodki szkolenia. 

Barbara Katarzyƒska z Akademii Morskiej w Gdyni, 
w oparciu o tworzony we wspó∏pracy wielu europejs-
kich oÊrodków akademickich program MARENG,
poprowadzi∏a dyskusj´ nast´pnego panelu zatytu∏o-
wanego „Unifikacja programów do nauki j´zyka angiel-
skiego w szko∏ach morskich”.

Sieç Centrów Doskonalenia 
i Kszta∏cenia Morskiego

Europejski Dzieƒ Morza (EDM) ustanowiony zosta∏ w 2008 roku Wspólnà Trójstronnà
Deklaracjà Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Obchodzony jest 

co roku 20 maja w ca∏ej Unii Europejskiej dla zaprezentowania znaczenia mórz i oceanów 
w naszym codziennym ˝yciu oraz funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Gospodarzem konferencji
w ramach tegorocznego, czwartego z kolei, Europejskiego Dnia Morza by∏ Gdaƒsk a organiza-
torem Komisja Europejska we wspó∏pracy z polskim Ministerstwem Infrastruktury i w∏adzami

województwa pomorskiego. Uczestniczyli w nich m.in. premier Donald Tusk, minister 
infrastruktury Cezary Grabarczyk, w´gierski minister infrastruktury Pál Völner, komisarz 
Maria Damanaki, sekretarz generalny Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimios 

E. Mitropoulos, marsza∏ek województwa pomorskiego Mieczys∏aw Struk, prezydent Gdaƒska
Pawe∏ Adamowicz, komisarz ds. programowania finansowego i bud˝etu Janusz Lewandowski,
wiceprzewodniczàcy Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilnoÊç i transport Siim Kallas.

Tegoroczne has∏o brzmia∏o: „Polityka morska: przede wszystkim ludzie”. 
Gospodarzem kolejnego Êwi´ta b´dzie ba∏tyckie miasto Göteborg w Szwecji.

Europejski Dzieƒ Morza

W ramach obchodów Europejskich Dni Morza, 20 maja w Akademii Morskiej w Gdyni odby∏a si´
II Mi´dzynarodowa Konferencja pt. „Create the network of centres of excellence for maritime
training”, b´dàca kolejnym krokiem w realizacji unijnego projektu flagowego, nadzorowanego

przez Ministerstwo Infrastruktury i dotyczàcego tworzenia Sieci Centrów Doskonalenia 
i Kszta∏cenia Morskiego. 

KONFERENCJA W AKADEMII MORSKIEJ

☛
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Dr in˝. Leonard Tomczak, przy wspó∏udziale kapitana
Aksela D. Nordholma z Det Norske Veritas AS i innych
panelistów, prowadzi∏ dyskusj´ na temat „Mo˝liwoÊci
wykorzystania symulatorów w edukacji i rozwoju zawo-
dowym marynarzy”.

Zwiedzanie nowoczesnych symulatorów si∏owni
okr´towych na Wydziale Mechanicznym oraz symula-
torów manewrowego i map elektronicznych na Wy-
dziale Nawigacyjnym, b´dàcych w∏asnoÊcià Studium
Doskonalenia Kadr AM w Gdyni, zakoƒczy∏o t´ cz´Êç
konferencji, prowadzonej przez dziekana Wydzia∏u
Elektrycznego prof. dr hab. in˝. Janusza Mindykow-
skiego. 

Nast´pnie uczestnicy zostali zaokr´towani na s/v „Dar
M∏odzie˝y”, gdzie kontynuowano obrady i dyskusj´.
Ponadto, podczas krótkiego rejsu po Zatoce Gdaƒskiej,
zademonstrowano praktyczne umiej´tnoÊci wyszkole-
nia studentów przy stawianiu i obs∏udze ˝agli. Na
koniec dokonano podsumowania konferencji, zwraca-
jàc uwag´ na problemy, jakie nale˝y rozwiàzaç w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci. Ponadto zosta∏ podpisany doku-
ment, wyra˝ajàcy intencj´ dalszej wspó∏pracy w dzie-

dzinie wszechstronnej edukacji morskiej. Dokument ten
podpisali:
■ prof. dr hab. ROMUALD CWILEWICZ – Gdynia

Maritime University
■ prof. dr hab. in˝ PIOTR J¢DRZEJOWICZ – Gdynia

Maritime University
■ prof. dr.-ing. DIETER LOMPE – Hochschule Bremer-

haven
■ SUNE RAN – Head of Education – Danish Maritime

Authority
■ dr in˝. JANUSZ URIASZ – Maritime University of

Szczecin
■ dr INGA BARTUSEVICIENE – Lithuanian Maritime

Academy
■ prof. RICARDAS ZAZECKIS – Lithuanian Maritime

Academy
Podpisanie dokumentu zakoƒczy∏o obrady, w których

wzi´∏o udzia∏ ok. 50 osób z wielu europejskich oÊrod-
ków morskich.

dr in˝. Mariusz Giernalczyk
prof. nadzw. AM Gdynia

☛
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W poniedzia∏ek 17 maja, na pok∏adzie statku szkol-
nego „Horyzont II”, rektor Akademii Morskiej w Gdyni
prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz uroczyÊcie
otworzy∏ seminarium przygotowane przez Akademi´
Morskà w Gdyni, Lig´ Morskà i Rzecznà oraz sto-
warzyszenie Academia Europa Nostra. Uczestnicy semi-
narium wys∏uchali referatów o tematyce marynis-
tycznej. W czasie kuluarowych rozmów omówiono
kierunki dalszych dzia∏aƒ na rzecz morza i gospodarki

morskiej. Wypracowanie wspólnej marki uznano za
jeden z priorytetów Europy Ba∏tyckiej. Temat ten
stanowi∏ jeden z problemów badawczych IV Forum
Turystyki Ba∏tyckiej. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e Europejski
Dzieƒ Morza obchodzony by∏ po raz pierwszy nie tylko
w Polsce, ale i w regionie Morza Ba∏tyckiego. Ma to
istotne znaczenie w przededniu prezydencji polskiej 
w Unii Europejskiej. 

■

Bli˝ej morza przez wiedz´ 
i kompetencje

Cykl imprez towarzyszàcych Europejskiemu Dniu Morza zainaugurowa∏o seminarium 
„Bli˝ej morza przez wiedz´ i kompetencje”.

SEMINARIUM

Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
powsta∏o w listopadzie 1980 z inicjatywy st. mech.
Mariana Przyklanga i st. mech. Jana K. W∏odarskiego
(ówczesnego prorektora WSM), dla kultywowania naj-
lepszych tradycji bandery polskiej, wdra˝ania kierun-
ków i metod przygotowywania kadr morskich, szcze-
gólnie technicznych, spo∏ecznej i zawodowej aktywiza-
cji Êrodowiska s∏u˝by technicznej. Cz∏onkami komitetu
organizacyjnego byli: Jan Kazimierz W∏odarski, Zbig-
niew P´czkowicz, Bernard Aponowicz, J. Duch, W∏odzi-
mierz Popow, Kazimierz Dendura, Roman Labuda,
Cezary Wolny, Henryk Kazimierski, Zdzis∏aw Pawlik, Jan
Kuchno, Micha∏ Ludak i Mieczys∏aw Jakuç. W czerwcu
1981 w Szczecinie powsta∏ oddzia∏ SSMM – przewodni-
czàcy Tadeusz Gagatko. W 1997 ufundowane zosta∏y
identyczne sztandary dla SSMM w Gdyni i Szczecinie.
W Gdyni sztandar poÊwi´ci∏ 18.12.1998 ks. arcybiskup
Tadeusz Goc∏owski; rodzicami chrzestnymi byli rektor
prof. Piotr Przyby∏owski i mgr Ewa Otremba, kustosz
Sali Tradycji WSM. W Szczecinie poÊwi´cono sztandar
10.10.1998. W 1999 zatwierdzono „Kodeks Etyczny

Oficera Okr´towego” autorstwa prof. Kazimierza
Dendury (w∏àczony do programu nauczania w Aka-
demii Morskiej). W 2003 zmieniono struktur´ organi-
zacyjnà SSMM. Siedzibà jest Gdynia, Rada G∏ówna
sk∏ada si´ z 8 cz∏onków, po 4 z Gdynia i Szczecina, co 
4 lata funkcj´ przewodniczàcego pe∏nià na przemian
przewodniczàcy Rad Oddzia∏ów Gdyni i Szczecina.
Spotkania odbywajà w pierwszy i trzeci czwartek ka˝-
dego miesiàca. Przewodniczàcy: Jerzy Czap 1981-1982,
Bernard Aponowicz 1982-1983, Jan Kuchno 1983-1985,
Jerzy Rezler 1984-1995, Marian Przyklang 1995-2007,
od 2007 Adam Ludwik Stró˝yk.

Stowarzyszenie zajmuje si´ m.in. aktywizowaniem
Êrodowiska morskiego, opracowuje i wyra˝a opinie do-
tyczàce kierunku i metod przygotowania kadr mors-
kich, szczególnie oficerskiej kadry s∏u˝b technicznych.
Prowadzi równie˝ proekologicznà dzia∏alnoÊç na rzecz
Êrodowiska naturalnego, a w ramach Rady Koordyna-
cyjnej Stowarzyszeƒ Morskich wspomaga szeroko
poj´te projekty i dzia∏ania na rzecz Êrodowiska
morskiego.

XXX-lecie Stowarzyszenia Starszych
Mechaników Morskich

W auli g∏ównej Akademii Morskiej w Gdyni 19.05.2011 roku starsi mechanicy morscy
Êwi´towali pi´kny jubileusz XXX-lecia swego stowarzyszenia, wpisujàc si´ do programu 
Europejskiego Dnia Morza. Z okazji tej wydany zosta∏ medal okolicznoÊciowy, wr´czony

Honorowym GoÊciom spotkania.

☛
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☛

Przewodniczàcy SSMM Adam Stró˝yk i dyrektor Urz´du Morskiego dr in˝. kpt. ˝. w. Andrzej Królikowski

Przewodniczàcy Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich
Adam Stró˝yk wr´cza pamiàtkowy medal rektorowi 

prof. Romualdowi Cwilewiczowi.

Dziekan Wydzia∏u Mechanicznego prof. dr hab. in˝. Adam Charchalis
przyjmuje godnoÊç honorowego cz∏onka Stowarzyszenia Starszych
Mechaników Morskich
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Konferencja trwa∏a od 25 do 27 maja. Pierwszy dzieƒ
obrad, w Ratuszu G∏ównomiejskim, poÊwi´cony by∏
omówieniu m.in. systemów jakoÊci na uczelniach tech-
nicznych oraz nowoÊciach w dziedzinie akredytacji.
Drugiego dnia, w Gmachu G∏ównym Politechniki Gdaƒ-
skiej, uczestnicy dyskutowali m.in. na temat kontroli
zarzàdczej i zarzàdzaniu ryzykiem. Prof. Henryk Kraw-
czyk, rektor Politechniki Gdaƒskiej, przygotowa∏ odczy-
ty nt. „Systemy jakoÊci na uczelniach technicznych”
oraz o „Skutecznych metodach komercjalizacji badaƒ
naukowych”, a przewodniczàcy RGSzW prof. Józef
Lubacz poinformowa∏ o dzia∏aniach Rady G∏ównej
Szkolnictwa Wy˝szego.

Gospodarzem trzeciego dnia by∏a Akademia Morska
w Gdyni. Rektor AM prof. Romuald Cwilewicz zapre-
zentowa∏ uczestnikom konferencji naszà uczelni´
morskà. Nast´pnie dr Alicja Adamczak, prezes Urz´du
Patentowego RP, przekaza∏a informacje na temat pro-
gramów PatentPlus oraz kreator innowacyjnoÊci, dzia-
∏ajàcych przy ministrze nauki i szkolnictwa wy˝szego. 

Zakoƒczenie trzydniowych obrad uÊwietni∏ rejs
„Darem M∏odzie˝y” po Zatoce Gdaƒskiej.

Przewodniczàcym KRPUT jest prof. dr hab. in˝.
Antoni TajduÊ, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
wiceprzewodniczàcymi: prof. dr hab. in˝. Andrzej
Sobkowiak, rektor Politechniki Rzeszowskiej i prof. dr
hab. in˝. Tomasz Krzy˝yƒski, rektor Politechniki Kosza-
liƒskiej. Z ramienia Forum Uczelni Technicznych w kon-
ferencji udzia∏ bra∏ student Akademii Górniczo-
Hutniczej Dariusz Pasternak (ustawa daje studentom 20
procent g∏osów w ciele doradczym KRPUT). Organiza-
torami tegorocznej konferencji byli Monika Bryczkow-
ska z Politechniki Gdaƒskiej oraz Maciej Okoƒ z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej (strona merytoryczna).

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujà-
cych polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona
uczelni technicznych decydujà posiadane przez uczel-

Debaty i rejs
Komercjalizacja badaƒ naukowych – to g∏ówny temat tegorocznej konferencji, w której 
uczestniczy∏y 24 techniczne szko∏y wy˝sze, a organizatorami by∏y Politechnika Gdaƒska 

oraz Akademia Morska w Gdyni.

KONFERENCJA REKTORÓW POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH

☛
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☛

nie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na
jednym wydziale lub uprawnienia równorz´dne.
KRPUT dzia∏a od 1989 roku, pierwotnie pod nazwà
Autonomicznej Konferencji Rektorów Wy˝szych Szkó∏
Technicznych, od roku 1996 pod obecnà nazwà.
KRPUT, jako jedna z konferencji okreÊlonego typu szkó∏
wy˝szych, jest cz∏onkiem Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó∏ Polskich (KRASP). Przewodniczàcy KRPUT
wchodzi w sk∏ad prezydium KRASP.

Przewodniczàcymi KRPUT byli kolejno:
■ prof. Edmund Wittbrodt – rektor Politechniki

Gdaƒskiej,
■ prof. Miros∏aw Handke – rektor Akademii Górniczo-

Hutniczej,
■ prof. Jerzy Woênicki – rektor Politechniki

Warszawskiej,
■ prof. Ryszard Tadeusiewicz – rektor Akademii

Górniczo-Hutniczej,
■ prof. Jerzy Dembczyƒski – rektor Politechniki

Poznaƒskiej,
■ prof. Jan Krysiƒski – rektor Politechniki ¸ódzkiej.
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GREEN SHIPS, 
ECO SHIPPING, CLEAN SEAS

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME UNIVERSITIE

Organization of IAMU:
■ Dr. Keo-Don OH – chair
■ Mr. Hideaki Uematsu – secretary
■ Mr. Hidemasa Tagami – vice-secretary
■ Ms. Etsudo Komatsu – coordinator

Lokal executive committee:
■ President of GMU prof. dr Romulad Cwilewicz – chair
■ Prof. Bogumi∏ ¸àczyƒski – head of LEC
■ Ms. Joanna Mollin B.Sc. – deputy head of LEC
■ Mr. Andrzej Starosta M.Sc. – AGA conference coordinator
■ Mr. Przemys∏aw Krata Ph.D – IAMU coordinator
■ Mrs. Jolanta ¸àczyƒska MSc. – accompanying

person program coordinator

Przez trzy czerwcowe dni: niedziel´, poniedzia∏ek i wtorek (12-14 czerwca) Gdynia goÊci∏a
wspania∏à flotyll´ ˝aglowców uczelni morskich z ca∏ego Êwiata, rektorów, profesorów i 1200

studentów z ponad 50 uczelni morskich z ca∏ego Êwiata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Australii, Chin, Egiptu, Wietnamu, Japonii, a nawet Ghany. Spotkaniu towarzyszy∏a
konferencja naukowa oraz warsztaty dla studentów. Okazjà do zlotu by∏o, odbywajàce si´ 

co roku, zgromadzenie ogólne stowarzyszenia wy˝szych uczelni morskich IAMU (International
Association of Maritime Universities). W tym roku rol´ gospodarza pe∏ni∏a Akademia Morska 
w Gdyni. Has∏o tegorocznego zjazdu brzmia∏o: GREEN SHIPS, ECO SHIPPING, CLEAN SEAS.



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

12C Z E R W I E C 2 0 1 1

IX Mi´dzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne

TransNav 2011
GDYNIA 15-17 CZERWCA

Uczestnikami imprezy, czynnymi i biernymi, b´dà
przedstawiciele a˝ 50 paƒstw: Algierii, Arabii Saudyj-
skiej, Australii, Belgii, Bia∏orusi, Brazylii, Bu∏garii, Chin,
Chorwacji, Czech, Danii, Egiptu, Filipin, Finlandii, Francji,
Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Iranu, Irlandii,
Japonii, Kanady, Korei, Litwy, ¸otwy, Malezji, Malty,
Monako, Niemiec, Norwegii, Pakistanu, Polski, Portu-
galii, Rosji, RPA, Rumunii, Serbii, Singapuru, S∏owacji,
S∏owenii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tajwanu,
Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i W∏och. 
W dwustuosobowym Komitecie Programowym znala-
z∏o si´ dok∏adnie stu obcokrajowców z 38 paƒstw 
i tylu˝ samo naszych rodaków. Do prac w Komitecie
uda∏o si´ pozyskaç ju˝ po raz trzeci takie s∏awy, jak:
Prof. Knud Benedict, prof. Shogo Hayashi, prof. Tadeusz
Kaczorek, prof. John Kemp, prof. Lech Kobyliƒski, prof.
Torgeir Moan, Prof. Chaojian Shi, prof. Jac Spaans, Prof.
Frantisek Vejrazka, prof. Jin Wang, a tak˝e kpt. Rein van
Gooswilligen (Chairman of EUGIN, European Group of
Institutes of Navigation). Po raz drugi nasze zaproszenie
do prac w Komitecie Naukowym przyj´∏y takie
znakomitoÊci jak: prof. Terry Moore, prof. Wies∏aw
Ostachowicz, prof. Carlos Guedes Soares, prof. Peter
Vorsmann czy prof. Shyy Woei Chang. Natomiast zade-
biutowa∏y w nim mi´dzy innymi takie znane osobis-
toÊci, jak: prof. Yasuo Arai, prof. Michael Barnett, prof.
Washington Yotto Ochieng, prof. David Last, czy Mike
Sollosi, obecny przewodniczacy Podkomitetu NAV
Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej. W sk∏ad Komi-
tetu Naukowego wesz∏o te˝ a˝ trzech admira∏ów: Ale-
xandros Maratos, Czes∏aw Dyrcz oraz Wiliam Eisenhard.

Co wa˝ne, znów wi´cej referatów wp∏yn´∏o z zagra-
nicy ni˝ z kraju. Autorami 172 przyj´tych referatów sà
przedstawiciele a˝ 41 paƒstw, w sumie 358 autorów, a˝

o stu wi´cej ni˝ przed dwoma laty. Najliczniejszà grup´
stanowià, oprócz Polaków, Japoƒczycy (39). Pozostali to:
Niemcy (21), Chiƒczycy (20), Hiszpanie (14), Norwe-
gowie (12), Rumuni (11), Rosjanie (11), Koreaƒczycy
(10), Anglicy (8), Finowie (8), Amerykanie (6), Grecy
(6), Malezyjczycy (6), Ukraiƒcy (6) i W∏osi (6). Nie
wszyscy jednak wspó∏autorzy zaszczycà nas swojà obec-
noÊcià. Spodziewamy si´ oko∏o 250 goÊci z ca∏ego
Êwiata. Z ciekawie zapowiadajàcych si´ wystàpieƒ na-
le˝y wymieniç takich autorów zg∏oszonych referatów,
jak choçby: prof. Eugen Barsan, prof. Knud Benedict,
prof. Masao Furusho, prof. Qinyou Hu, prof. Nikitas
Nikitakos, prof. Gyei-Kark Park, prof. Chaojian Shi, prof.
Frantisek Vejrazka, czy prof. Hideo Yabuki. A to tylko 
ci najbardziej znani, nie wspominajàc ju˝ o naszych
krajowych znakomitoÊciach, takich jak: prof. Lucjan
Gucma, prof. Józef Lisowski, prof. Zbigniew
Pietrzykowski, prof. Cezary Specht, prof. Stanis∏aw
Oszczak, prof. Roman Âmierzchalski. W sumie nades∏a-
no a˝ 322 zg∏oszenia i streszczenia referatów, z których
Komitet wst´pnie zakwalifikowa∏ ponad dwieÊcie. 

Honorowy patronat nad sympozjum obj´li: pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna
Wypych-Namiotko, prezydent Mi´dzynarodowego
Biura Hydrograficznego IHO z siedzibà w Monaco
wiceadmira∏ Alexandros Maratos, Willem de Ruiter –
dyrektor European Maritime Safety Agency, prof. Pieter
van Vollenhoven – przewodniczàcy International Trans-
port Safety Board, Member of the European Transport
Safety Council, Mieczys∏aw Struk – marsza∏ek woje-
wództwa pomorskiego, prezydent The Nautical Insti-
tute capt. James Robinson oraz rektor Akademii Mor-
skiej w Gdyni prof. Romuald Cwilewicz. Na podkreÊle-
nie zas∏uguje równie˝ fakt, i˝ w tym roku zaszczyci nas

W dniach 15-17 czerwca 2011 roku Wydzia∏ Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, wspólnie
z presti˝owym brytyjskim The Nautical Institute, organizuje Mi´dzynarodowe Sympozjum 
TransNav 2011 pt. „Nawigacja morska i bezpieczeƒstwo transportu morskiego”. Jest to ju˝
dziewiàte tego typu spotkanie, a trzecie od czasu, gdy nadany mu zosta∏ szerszy wymiar

mi´dzynarodowy. Akademia Morska goÊciç b´dzie praktyków i teoretyków nawigacji 
i transportu morskiego, marynarzy, ˝eglarzy, transportowców, rektorów, dziekanów, dyrektorów

instytutów, profesorów i cz∏onków ich zespo∏ów badawczych, przedstawicieli stowarzyszeƒ
naukowych i zawodowych, administracji morskiej, portów, armatorów, firm ˝eglugowych 

i transportowych, oraz producentów urzàdzeƒ nawigacyjnych niemal z ca∏ego Êwiata, 
w ka˝dym razie z wszystkich szeÊciu kontynentów. 



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

13C Z E R W I E C 2 0 1 1

swà obecnoÊcià wiceprezydent The Nautical Institute
capt. Robert McCabe, a tak˝e David Patraiko, odpowie-
dzialny w Instytucie za projekty badawcze.

Partnerami organizatorów sà: Ministerstwo Infra-
struktury, Urzàd Morski w Gdyni, Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojennej, Sekcja Nawigacji i Hydrografii
Komitetu Geodezji PAN, Sekcja Sterowania Ruchem 
w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Polskie Forum
Nawigacyjne, Polskie Towarzystwo Nautologiczne,
Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP, Stowarzy-
szenie Kapitanów ˚eglugi Wielkiej, Polskie Stowarzysze-
nie Telematyki Transportu, Polskie Towarzystwo Infor-
macji Przestrzennej, Stowarzyszenie Kapitanów ˚eglugi
Wielkiej oraz Studenckie Ko∏o Naukowe „Nawigator”
laureat presti˝owej Nagrody Czerwonej Ró˝y z 2010
roku.

Najatrakcyjniej zapowiada si´ pierwszy dzieƒ Sym-
pozjum, który rozpoczyna sesja plenarna, poÊwi´cona
problemom nawigacji i bezpieczeƒstwa w transporcie
morskim, którà poprowadzi prof. Miros∏aw Jurdziƒski
wraz z prof. Hideo Yabuki z Tokyo University of Marine
Science and Technology. Zaraz potem planowana jest
sesja panelowa Round Table Panel Session, poÊwi´cona
zagadnieniom wdra˝ania systemów satelitarnych pt.
„GNSS Challenges in Maritime Navigation”. Sesj´
poprowadzi, podobnie jak przed czterema i dwoma
laty, Êwiatowej s∏awy prof. Vidal Ashkenazi z Wielkiej
Brytanii, a „panelistami” b´dà przedstawiciele
Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, W∏och i Polski.
Organizowanie sesji panelowej ze specjalnie zapro-
szonymi goÊçmi sta∏o si´ ju˝ naszà tradycjà, którà
b´dziemy starali si´ kontynuowaç w kolejnych latach.
Ma to byç w przysz∏oÊci nasz znak firmowy. Tegoroczni
paneliÊci to: prof. Bernd Eisfeller, director of the Insti-
tute of Geodesy and Navigation, University of FAF,
Munich, Germany, Rafael Lucas Rodriguez, Head of
Future GNSS Systems and Technology Office, Dept of
Galileo Operations & Evolution, ESA/ESTEC, Colin M D
Beatty, managing director, CBIL, Aylesbury, and presi-
dent-elect of the Royal Institute of Navigation, United
Kingdom, dr captain Refaat Rashad, president of the
International Association of Institutes of Navigation
(IAIN), Alexandria, Egypt, oraz prof. Adam Weintrit,
dean of the Faculty of Navigation, Gdynia Maritime
University, Gdynia, Poland.

Po zakoƒczeniu tej˝e sesji i wspólnym rodzinnym
zdj´ciu przed frontem gmachu g∏ównego Akademii
Morskiej, uczestnicy zostanà przewiezieni autokarami
na molo Po∏udniowe na Wydzia∏ Nawigacyjny, gdzie
uczestniczyç b´dà w specjalistycznych sesjach. W sumie
przewidziano na Êrod´ i czwartek a˝ szeÊç serii takich
sesji równolegle w czterech salach. JeÊli uwzgl´dnimy
fakt, i˝ na ka˝dej z tych sesji specjalistycznych zostanie
wyg∏oszonych po 5 referatów, to oka˝e si´, ˝e w tym
bloku przedstawionych zostanie w sumie a˝ 120 refe-
ratów. Na ka˝dy referat przeznaczono po 15 minut plus
trzy minuty na ewentualnà dyskusj´. Pozosta∏e 50 refe-

ratów zostanie zaprezentowanych na dwóch sesjach
posterowych przewidzianych w czwartek w godzinach
porannych. W Êrod´ po po∏udniu goÊcie b´dà mieli
okazj´ zwiedziç cumujàcy akurat w Gdyni nasz uczelnia-
ny statek szkolny „Dar M∏odzie˝y”, pod dowództwem
kpt. ˝. w. Artura Króla. 

Trzeciego dnia, w piàtek 17 czerwca, organizatorzy
przewidzieli wyjazd studyjny do unikatowego w skali
Êwiatowej Badawczo-Szkoleniowego OÊrodka Mane-
wrowania Statkami w I∏awie, dzia∏ajàcego pod egidà
Fundacji Bezpieczeƒstwa ˚eglugi i Ochrony Ârodowiska,
utworzonej przez Politechnik´ Gdaƒskà, Akademi´
Morskà w Gdyni oraz miasto I∏awa. Po szczegó∏owej
prezentacji dzia∏alnoÊci oÊrodka przez dyrektora
Zarzàdu Fundacji Jacka Nowickiegio, goÊciom zapro-
ponowany zostanie udzia∏ w cz´Êci praktycznej, tzn.
przeja˝d˝ka z instruktorem modelami statków po
akwenie szkoleniowym na jeziorze Silm. 

Utrzymano zasad´ wyznaczania podwójnej obsady
przewodniczàcych poszczególnych sesji tematycznych.
Te presti˝owe funkcje pe∏niç b´dzie 30 par wspó∏prze-
wodniczàcych, a ka˝dà par´ tworzyç b´dzie zawsze
Polak wraz z partnerem z zagranicy. Ufundowano trzy
nagrody dla autorów: najlepszego referatu, najlepszej
prezentacji i najlepszej prezentacji posterowej. Nagro-
dy, które ufundowa∏ rektor prof. Romuald Cwilewicz
oraz dziekan Adam Weintrit, zostanà wr´czone na
zakoƒczenie sympozjum. Wzorem ubieg∏ych lat, i tym
razem nadane zostanà honorowe tytu∏y Fellow of the
TransNav. Tego wyró˝nienia dostàpi, jak zwykle, pi´ciu
Polaków i pi´ciu obcokrajowców. By nie zepsuç wyró˝-
nionym niespodzianki, nie ujawni´ w tej chwili nazwisk
tegorocznych laureatów. Dodam tylko, i˝ w roku 2007
laureatami byli prof. Micha∏ Holec, prof. Miros∏aw
Jurdziƒski, prof. W∏adys∏aw Rymarz, prof. Józef
Urbaƒski i prof. Adam Weintrit z Polski oraz prof. Kinzo
Inoue (Japonia), prof. John Kemp (UK), prof. Chaojian
Shi (Chiny), prof. Frantisek Vejrazka (Czechy) i prof.
Ismail Deha Er (Turcja), natomiast w roku 2009 w gro-
nie wyró˝nionych znaleêli si´: prof. Andrzej Felski, prof.
Jacek Januszewski, prof. Tadeusz Kaczorek, prof.
Ryszard Wawruch i prof. Bernard WiÊniewski, grup´
obcokrajowców tworzyli: prof. Vidal Ashkenazi (UK),
prof. Knud Benedict (Niemcy), capt. Richard Coates
(UK), prof. Eamonn Doyle (Irlandia) oraz prof. Mykola
Tsymbal (Ukraina). 

Tegoroczne materia∏y konferencyjne zosta∏y zebrane
w zbiorze szeÊciu monografii o wspólnym podtytule
Advances in Marine Navigation and Safety of Sea
Transportation, wydanym przez brytyjskie wydawnic-
two Balkema z grupy Taylor & Francis, co ma zapewniç
globalnà dystrybucj´, obecnoÊç w ponad dwudziestu
mi´dzynarodowych bazach danych i lepszà dost´pnoÊç
„cytowaƒ”. Tytu∏y poszczególnych tomów ksià˝ek to:
International Recent Issues about ECDIS, e-Navigation
and Safety at Sea (1), Navigational Systems and Simu-
lators (2), Methods and Algorithms in Navigation (3), ☛
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Human Resources and Crew Resource Management
(4), Miscellaneous Problems in Maritime Navigation,
Transport and Shipping (5), Transport Systems and
Processes (6).

Dzi´ki nawiàzaniu wspó∏pracy z The Nautical Insti-
tute, sympozjum zosta∏o odpowiednio nag∏oÊnione 
w, wydawanym przez to stowarzyszenie, miesi´czniku
Seaways. Reklamy zosta∏y zamieszczone w The Euro-
pean Journal of Navigation, Co-ordinates, Hydro Inter-
national, oraz w krajowych miesi´cznikach Geodeta,
Namiary na Morze i Handel, Logistyka i Drogi, a ich
wydawcy stali si´ oficjalnymi patronami medialnymi
imprezy. Pozyskano te˝ wielu sponsorów. Spore wspar-
cie otrzymano tak˝e z Ministerstwa Infrastruktury, za co
serdecznie dzi´kuj´. 

Nale˝y wspomnieç, i˝ g∏ównym pomys∏odawcà 
i twórcà Sympozjum jest prof. Micha∏ Holec, by∏y
dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego, który w roku 1995
zorganizowa∏ pierwszà tego typu imprez´ oraz, w cyklu
dwuletnim, pi´ç kolejnych jej edycji, by przekazaç w
roku 2005 przewodnictwo autorowi niniejszego tekstu.

Internetowa stron  ́sympozjum http://transnav.am.gdynia.pl
utworzy∏ i na bie˝àco prowadzi Tomasz Neumann,
moja prawa r´ka, ju˝ po raz trzeci sekretarz Sympoz-
jum, z którym od ponad roku rami´ w rami´ prowadzi-
my bardzo czasoch∏onnà, regularnà korespondencj´ 
z potencjalnymi uczestnikami Sympozjum, w tym 
w sprawie nadsy∏anych streszczeƒ, referatów, recenzji,
oraz Andrzej Bomba, przewodniczàcy Komitetu Tech-
nicznego, odpowiedzialny za sprawy techniczne, spon-
soring i wspó∏prac´ z partnerami. Podzi´kowania
nale˝à si´ tak˝e Hannie Pleger profesjonalnie obs∏ugu-
jàcej biuro sympozjum (oficjalne pisma, zaproszenia,
wizy, op∏aty konferencyjne, faktury, listy adresowe,
zestawienia itp., itd.) oraz pozosta∏ym cz∏onkom
Komitetu Organizacyjnego: Dorocie Rajmaƒskiej, Marii
¸oziƒskiej, Piotrowi Kopaczowi, Darkowi Kruckiemu,
Joannie Rogowskiej oraz kpt. ˝. w. Szczepanowi
Kowalewskiemu, reprezentujàcemu The Nautical Insti-
tute. Chcia∏bym podzi´kowaç równie˝ wszystkim
autorom referatów oraz dwustuosobowej grupie
sprawnie i szybko dzia∏ajàcych recenzentów za wni-
kliwe oceny, które przyczyni∏y si´ do podniesienia
wartoÊci merytorycznej imprezy. Mo˝e troch´ zaskaki-
waç a˝ tak du˝a liczba cz∏onków Komitetu Naukowego,
ale bioràc pod uwag´ fakt, i˝ ka˝dy referat poddany
zosta∏ ocenie co najmniej trzech recenzentów, na
jednego cz∏onka Komitetu wychodzi Êrednio cztery/pi´ç
recenzji. Na szczególne podzi´kowanie zas∏ugujà
zw∏aszcza ci spoÊród ich grona, którzy opracowali co
najmniej szeÊç recenzji. Sà to: prof. Miros∏aw Jurdzinski,
prof. Ryszard Wawruch, prof. Adam Weintrit – autorzy
11 recenzji; prof. Tor Einar Berg, prof. Andrzej Grze-
lakowski, prof. Jacek Januszewski, prof. Zbigniew
Pietrzykowski, prof. Roman Âmierzchalski i prof.
Homayoun Yousefi – 9 recenzji; prof. Eugen Barsan,
prof. W∏odzimierz Filipowicz, prof. Andrzej Królikowski,
prof. Micha∏ Holec, prof. Jac Spaans, prof. Anna

Styszyƒska i prof. Vladimir Volkogon – 8 recenzji; prof.
Witold Gierusz, prof. Lucjan Gucma, prof. Qinyou Hu,
prof. Pentti Kujala, prof. Stanis∏aw Oszczak, David
Patraiko, prof. George Yesu Vedha Victor, prof. Peter
Voersmann i prof. Bernard WiÊniewski – 7 recenzji,
prof. W∏adys∏aw Rymarz, prof. Yasuo Arai, prof.
Michael Barnett, prof. Krzysztof Ko∏owrocki, prof.
Henryk Âniegocki, prof. Jaros∏aw Bosy, prof. Krzysztof
Czaplewski, prof. Józef Lisowski, prof. Jerzy Mikulski,
prof. Wies∏aw Galor, prof. Stanis∏aw Górski, prof. 
Jia-Jang Wu i prof. Hideo Yabuki – 6 recenzji. Co nie
oznacza, ˝e podzi´kowania nie nale˝à si´ i tym,
z mniejszà liczbà wykonanych recenzji. Dzi´kuj´ wszy-
stkim za wspó∏prac´.

Serdecznie zapraszam do aktywnego udzia∏u w Sym-
pozjum, ˝yczàc uczestnikom owocnych obrad, cieka-
wych spotkaƒ i wielu okazji do wymiany myÊli, zakoƒ-
czonej nawiàzaniem wspó∏pracy. Rozpocz´cie obrad 
w Êrod´ 15 czerwca o godz. 9.00 w Auli G∏ównej
Akademii Morskiej w Gdyni, przy ul. Morskiej 81.
Szczegó∏y na stronie internetowej:

http://transnav.am.gdynia.pl.

Gdynia 5.06.2011

dr hab. in˝. kpt.˝.w. Adam Weintrit,
prof. nadzw. AM

dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego, 
Akademii Morskiej w Gdyni

przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
Sympozjum,

Chairman of Polish Branch of the Nautical Institute,
FNI, FRIN

e-mail: weintrit@am.gdynia.pl;
transnav@am.gdynia.pl
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Sylwetka absolwenta, specjalnoÊç:
TRANSPORT MORSKI

Absolwent, po spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych
rozporzàdzeniem ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki morskiej w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji
zawodowych marynarzy, uzyskuje kwalifikacje upraw-
niajàce do pe∏nienia funkcji oficerskich na statku w ˝e-
gludze mi´dzynarodowej. Posiada wiedz´ i umiej´tno-
Êci z zakresu ogólnych zagadnieƒ przedmiotów Êcis∏ych,
technicznych oraz przyrodniczych. Opisuje procesy za-
chodzàce w Êrodowisku morskim w zakresie ich wp∏ywu
na bezpieczeƒstwo statku i ˝eglugi. Posiada niezb´dne
przygotowanie do pracy na statku morskim i stosuje
procedury oraz zasady bezpieczeƒstwa z nià zwiàzane.
Jest przygotowany do podj´cia pracy w charakterze
oficera wachtowego w dziale pok∏adowym na statku
morskim oraz instytucjach i przedsi´biorstwach làdo-
wych, zwiàzanych z transportem morskim, infrastruk-
turà nawigacyjnà, zarzàdzaniem i bezpieczeƒstwem
˝eglugi. Posiada wiedz´ praktycznà i teoretycznà 
w dziedzinie technicznych systemów stosowanych
wspó∏czeÊnie w ˝egludze. Posiada znajomoÊç metod
okreÊlania pozycji statku oraz umiej´tnoÊç wyboru
optymalnego kursu, bioràc pod uwag´ aspekty zwià-

zane z bezpieczeƒstwem oraz techniczne i prawne.
Posiada wiedz´ z zakresu mi´dzynarodowego prawa
drogi morskiej, cywilnego prawa morskiego i ochrony
Êrodowiska; wyjaÊnia i stosuje jà w sytuacjach prakty-
cznych. Zna procedury i stosuje zasady dobrej praktyki
morskiej. Rozwiàzuje zaawansowane problemy zwià-
zane z ˝eglugà i transportem morskim, w szczególnoÊci
nawigacyjne, w zakresie przygotowania i realizacji
planu podró˝y, planu ∏adunkowego i operacji statecz-
noÊciowo-wytrzyma∏oÊciowych. Wykorzystuje do for-
mu∏owania i rozwiàzywania zadaƒ in˝ynierskich
metody analityczne symulacyjne i eksperymentalne.
Formu∏uje problem, opracowuje model teoretyczny
problemu i wykonuje implementacj´ tego modelu.
Wykonuje pomiary, obliczenia i symulacje kompute-
rowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciàga z nich
wnioski. 

Jest przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy 
i umiej´tnoÊci do budowania modeli komputerowych,
m.in. w naukach technicznych, przyrodniczych i eko-
nomicznych. Wykorzystuje Êrodowiska komputerowe
dotyczàce modelowania formalnego. Posiada umiej´t-
noÊç ∏àczenia wiedzy teoretycznej z zastosowaniem
komputerów w praktyce, w szczególnoÊci w systemach

Decyzjà Rady Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, ustanowione zosta∏y trzy
nowe specjalnoÊci na kierunku nawigacja: TRANSPORT MORSKI, TECHNOLOGIE OFFSHOROWE,

˚EGLUGA ARKTYCZNA oraz ZARZÑDZANIE BEZPIECZE¡STWEM W TRANSPORCIE.

Wydzia∏ Nawigacyjny
NOWE SPECJALNOÂCI

☛
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nawigacyjnych, informacyjnych, bezpieczeƒstwa, tele-
komunikacji, ∏adunkowych, statecznoÊciowych, kon-
strukcyjnych, wytrzyma∏oÊciowych, hydrometeorolo-
gicznych stosowanych wspó∏czeÊnie na statkach han-
dlowych w ˝egludze mi´dzynarodowej. 

Posiada umiej´tnoÊç samodzielnego uczenia si´ i sto-
suje zdobytà wiedz´ w praktyce zawodowej. Weryfi-
kuje poprawnoÊç istniejàcych i projektowanych przez
siebie modeli, jak równie˝ rozumie praktyczne aspekty
i ograniczenia stosowalnoÊci wiedzy teoretycznej.
Wybiera i stosuje w∏aÊciwà metod´, technik´ i narz´-
dzia do rozwiàzania zawodowego zadania in˝ynier-
skiego. Posiada wiedz´ na temat transferu technologii,
trendów rozwojowych w nawigacji, infrastrukturze 
i transporcie morskim. Potrafi dokonaç wst´pnej oceny
ekonomicznej podejmowanych dzia∏aƒ in˝ynierskich.

Posiada umiej´tnoÊç aktywnego uczestniczenia 
w pracy zespo∏owej oraz indywidualnie w Êrodowisku
zawodowym, a tak˝e komunikowania si´ z otoczeniem
w miejscu pracy. Potrafi odpowiedzialnie kierowaç zes-
po∏ami ludzkimi oraz odpowiednio reagowaç w sytuac-
jach kryzysowych i awaryjnych. Wykorzystuje zdobytà
wiedz´ w pracy zawodowej z zachowaniem zasad ety-
cznych i prawnych. Biegle zna j´zyk angielski, uznawa-
ny w ˝egludze za j´zyk komunikacji mi´dzynarodowej,
szczególnie na statku o wielonarodowoÊciowej za∏odze.
Zna morskie s∏ownictwo techniczne i porozumiewa si´
w drugim j´zyku obcym. Posiada praktyk´ morskà
(marynarskà, nawigacyjnà, radarowà, manewrowà)
odbytà na statkach szkolnych oraz handlowych w ˝e-
gludze mi´dzynarodowej. 

■ Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kie-
runku nawigacja, specjalnoÊç: TECHNOLOGIE
OFFSHOROWE
Absolwent studiów II stopnia kierunku nawigacja

specjalnoÊç technologie offshorowe, po spe∏nieniu
wymagaƒ okreÊlonych rozporzàdzeniem ministra
infrastruktury w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji
zawodowych marynarzy, uzyskuje stopieƒ magistra
oraz certyfikat operatora DPO (The Dynamic Position-
ing Operator), uznawany przez wszystkie mi´dzynaro-
dowe organizacje morskie, w szczególnoÊci przez
Mi´dzynarodowà Organizacj´ Morskà IMO (Interna-
tional Maritime Organisation) oraz Mi´dzynarodowy
Instytut Nawigacyjny (The Nautical Institute). Uzys-
kanie powy˝szych kwalifikacji umo˝liwia podj´cie
dobrze p∏atnej pracy na morzu w, szeroko rozumianym,
sektorze off-shore (np. jako operator systemów DP)
oraz na làdzie w charakterze eksperta ró˝norodnych
technologii stosowanych w sektorze off-shore (np.
specjalisty do spraw prze∏adunku ropy naftowej i gazu
na otwartym morzu, od spraw systemów referen-
cyjnych, DP, nap´dowych i/lub systemów prze∏adun-
kowych typu off-shore). Zna procedury i rozwiàzuje
zaawansowane problemy zwiàzane z ˝eglugà i trans-
portem morskim, w szczególnoÊci nawigacyjne, w za-
kresie dynamicznej stabilizacji pozycji, przygotowania 

i realizacji planu podró˝y, planu ∏adunkowego i ope-
racji statecznoÊciowo-wytrzyma∏oÊciowych. Potrafi 
odpowiedzialnie kierowaç zespo∏ami ludzkimi oraz
odpowiednio reagowaç w sytuacjach kryzysowych 
i awaryjnych. Posiada znajomoÊç metod okreÊlania
swojej pozycji oraz umiej´tnoÊç wyboru optymalnego
kursu i/lub pr´dkoÊci, bioràc pod uwag´ aspekty tech-
niczne, prawne oraz zwiàzane z bezpieczeƒstwem.
Posiada rozleg∏à wiedz´ praktycznà i teoretycznà 
w dziedzinie technicznych systemów stosowanych
wspó∏czeÊnie w sektorze off-shore, a w szczególnoÊci
systemów ∏adunkowych, manewrowych, cumowni-
czych, balastowych, komunikacyjnych, referencyjnych 
i innych wspó∏dzia∏ajàcych z systemem mostka zinte-
growanego IBS, zintegrowanymi systemami nawigacyj-
nymi INS oraz systemem dynamicznej stabilizacji
pozycji DP. Posiada równie˝ wiedz´ z zakresu mi´dzy-
narodowego prawa drogi morskiej, cywilnego prawa
morskiego i ochrony Êrodowiska; wyjaÊnia i stosuje jà 
w sytuacjach praktycznych. Wykonuje pomiary, oblicze-
nia i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane
wyniki i wyciàga z nich wnioski. Posiada umiej´tnoÊç
samodzielnego uczenia si´ i stosuje zdobytà wiedz´ 
w praktyce zawodowej.

■ Sylwetka absolwenta studiów II stopnia, specjal-
noÊc: ˚EGLUGA ARKTYCZNA
Studia te przeznaczone sà dla absolwentów studiów

pierwszego stopnia kierunku nawigacja, specjalnoÊci
transport morski, spe∏niajàcych warunki uzyskania dy-
plomu zawodowego oficera wachtowego. 

Absolwent b´dzie przygotowany do zajmowania sta-
nowiska oficera wachtowego, starszego oficera i kapi-
tana jednostek transportowych i pasa˝erskich, badaw-
czych i obs∏ugi technicznej, wykorzystujàcych system
dynamicznej stabilizacji pozycji na skrajnie trudnych 
i specyficznych pod wzgl´dem Êrodowiskowym akwe-
nach Arktyki. Program studiów zapoznaje z warunkami
geograficznymi i hydroklimatycznymi obszarów Arktyki
i g∏ównymi trasami ˝eglugowymi na tych akwenach.
Szeroko omawiane sà zagadnienia wykorzystania infor-
macji o lodach morskich wyst´pujàcych na tych akwe-
nach dla wyboru trasy, manewrowania statkiem 
w lodach, zagadnienia wspó∏pracy z lodo∏amaczem 
i ˝eglugi w konwojach. Omawiane sà zagadnienia prze-
∏adunków w warunkach arktycznych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem prze∏adunku i transportu w´glo-
wodorów, bezpieczeƒstwa ˝eglugi, niezatapialnoÊci
statku i eksploatacji urzàdzeƒ pok∏adowych i badaw-
czych. 

Absolwent opanuje znajomoÊç wspó∏czesnych metod
badania mórz i oceanów i ich wykorzystania do prowa-
dzenia ˝eglugi w rejonach arktycznych, dzi´ki czemu
b´dzie przygotowany do prowadzenia statków badaw-
czych w rejonach zalodzonych.

Przedmioty specjalistyczne, realizowane w czasie
studiów, pozwalajà nie tylko na zdobycie umiej´tnoÊci
prowadzenia i obs∏ugi statków specjalistycznych do

☛
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W najbli˝szym roku akademickim Wydzia∏ Przedsi´-
biorczoÊci i Towaroznawstwa, w odpowiedzi na po-
trzeby biznesu, wprowadza do swej oferty edukacyjnej
nowà specjalnoÊç: informatyka w transporcie i handlu. 

SpecjalnoÊç ta b´dzie realizowana na studiach nie-
stacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia. Absol-
went zdob´dzie mi´dzy innym umiej´tnoÊci: pozyska-
nia i weryfikacji informacji z ró˝nych êróde∏, jej prze-
twarzania, analizy, syntezy oraz prezentacji wyników,
zastosowania technologii informacyjnych w biznesie
oraz metod i zasad efektywnego i bezpiecznego korzys-
tania z systemów oraz aplikacji informatycznych,
u˝ytkowania wyspecjalizowanych aplikacji wspomaga-

jàcych dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw transportowych 
i handlowych na poziomie operacyjnym, stosowania
metod wykorzystywania technologii informacyjnych 
w walce konkurencyjnej. 

Ponadto oferowane do tej pory, jedynie na studiach
niestacjonarnych, ale cieszàce si´ du˝à popularnoÊcià
specjalnoÊci: zarzàdzanie kapita∏em ludzkim oraz ra-
chunkowoÊç i finanse przedsi´biorstw, zostanà skie-
rowane równie˝ do studentów studiów stacjonarnych
drugiego stopnia. Natomiast specjalnoÊç us∏ugi ˝ywie-
niowe i dietetyka b´dzie mo˝na studiowaç ju˝ na
pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych. 

■

Sylwetka absolwenta, specjalnoÊç: IN˚YNIERIA
BEZPIECZE¡STWA

Absolwenci specjalnoÊci: in˝ynieria bezpieczeƒ-
stwa Êrodowiska morskiego posiadajà umiej´tnoÊci
monitorowania stanu warunków pracy podczas prowa-
dzonych procesów technologicznych na statkach i w
portach, w celu zapobiegania i ograniczania wypad-
ków, awarii oraz chorób zawodowych. Sà dobrze przy-
gotowani do pracy w s∏u˝bach technicznych przed-
si´biorstw zwiàzanych z nadzorem i eksploatacjà insta-
lacji okr´towych, portowych itp., takich jak urz´dy

administracji morskiej, instytucje klasyfikacyjne, porto-
we s∏u˝by techniczne oraz s∏u˝by techniczne armatorów.

Absolwenci specjalnoÊci: in˝ynieria bezpieczeƒ-
stwa instalacji przemys∏owych posiadajà umiej´t-
noÊci w zakresie zapewnienia warunków normalnej
eksploatacji instalacji, tak aby nara˝enie w obszarze
instalacji w wyniku uwolnieƒ substancji chemicznych,
radioaktywnych lub energii, zwiàzanych z eksploatacj´
tej instalacji by∏o najni˝sze z mo˝liwych, przy uwzgl´d-
nieniu czynników ekonomicznych i spo∏ecznych.

■

WYDZIA¸ MECHANICZNY AM

NOWE SPECJALNOÂCI

WYDZIA¸ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA
PERSPEKTYWY EDUKACYJNE

przewozu w´glowodorów, prowadzenia prac prze∏a-
dunkowych i transportowych ropy i gazu, ale równie˝
pozwolà zwi´kszyç konkurencyjnoÊç w uzyskaniu pracy
na làdzie, w przedsi´biorstwach zwiàzanych z dystry-
bucjà paliw.

Po zakoƒczeniu studiów absolwent otrzymuje, oprócz
dyplomu magistra, Êwiadectwo ukoƒczenia kursu dyna-
micznego pozycjonowania statku (basic).  

■ Sylwetka absolwenta studiów II stopnia (magi-
sterskich) kierunku nawigacja, specjalnoÊç:
ZARZÑDZANIE BEZPIECZE¡STWEM W TRANS-
PORCIE
Absolwent, po spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych roz-

porzàdzeniem ministra infrastruktury w zakresie
wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy,
uzyskuje stopieƒ magistra. Ukoƒczenie tych studiów
zapewnia wiedz´ teoretycznà oraz praktycznà, uzy-
skanà w oparciu o zaj´cia teoretyczne oraz praktyczne

na zintegrowanych symulatorach manewrowych i akcji
ratowniczej, z zakresu bezpieczeƒstwa statku w stanach
awaryjnych, statecznoÊci i niezatapialnoÊci statku 
w stanach awaryjnych, manewrowania statkiem w wa-
runkach specjalnych, wspó∏pracy statek–holownik, ma-
newrowania podczas operacji oceanotechnicznych.

ZnajomoÊç podstaw prawnych zarzàdzania bezpie-
czeƒstwem w transporcie morskim, systemów ratow-
nictwa morskiego, zarzàdzania systemami ratowni-
czymi, zachowania si´ statku w stanach awaryjnych 
i w warunkach specjalnych umo˝liwia podj´cie pracy:
■ w administracji morskiej 
■ jako ekspert w zakresie bezpieczeƒstwa morskich

systemów zarzàdzania bezpieczeƒstwem,
■ w systemach zarzàdzania bezpieczeƒstwem ˝eglugi,
■ w firmach armatorskich,
■ w s∏u˝bach ratowniczych,
■ w towarzystwach klasyfikacyjnych. 

■
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WYDZIA¸ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA

Egzamin na certyfikat kompetencji

Zintegrowany system kontroli
ruchu morskiego

Projekt zrealizowany zosta∏ pod kierunkiem dr. in˝.
kpt. ˝. w. Ryszarda Wawrucha, prof. nadzw. AM. 
W sk∏ad konsorcjum zwiàzanego z projektem wszed∏
Urzàd Morski w Gdyni, Przemys∏owy Instytut Teleko-
munikacji SA oraz Akademia Morska w Gdyni.

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li, mi´dzy innymi, prorek-
tor ds. nauki prof. dr hab. Piotr J´drzejowicz, dziekan
Wydzia∏u Nawigacyjnego dr hab. in˝. Adam Weintrit
prof. nadzw. AM, dr in˝. kpt. ˝. w. Ryszard Wawruch
prof. nadzw. AM, mgr in˝. Adam Uljasz, dyrektor Biura
Systemów Rozpoznania Morskiego i Radioelektronicz-
nego PIT S.A. mgr in˝. Jerzy Mi∏osz, mgr in˝. Jaros∏aw
Popik, mgr in˝. Marek Kwiatkowski oraz zast´pca
dyrektora Urz´du Morskiego ds. oznakowania nawiga-
cyjnego kpt. ˝. w. Jan M∏otkowski. W ramach prowa-
dzonego projektu zbudowano model stanowiska zinte-

growanego systemu nawigacyjnego wyposa˝ony w:
■ radar impulsowy firmy Raytheon;
■ radar FM – CW (pracujàcy na fali ciàg∏ej) produkcji

PIT;
■ radar FM – CW firmy Northstar;
■ kamer´ termowizyjnà;
■ AIS klasy A i B;
■ ECDIS NaviSailor 4000 firmy Transas;
■ monitor do prezentacji zintegrowanej informacji

graficznej;
■ monitor systemu NaviHarbour firmy Transas;
■ radiotelefon VHF;
■ po∏àczenie ∏àczem Êwiat∏owodowym z Centrum

Bezpieczeƒstwa Morskiego Urz´du Morskiego 
w Gdyni.

■

Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa posia-
da od kwietnia 2010 r. uprawnienia w zakresie kszta∏-
cenia „Pe∏nomocników systemu zarzàdzania jakoÊcià”
wed∏ug wymagaƒ Polskiego Centrum Badaƒ i Certy-
fikacji S.A. w ramach programu studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, studiów podyplomowych oraz kur-
sów specjalistycznych. Po raz pierwszy egzamin na
certyfikat kompetencji odby∏ si´ w dniach 5-6.02.2011

na Wydziale Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa.
Przystàpili do niego studenci VII semestru specjalnoÊci
towaroznawstwo i zarzàdzanie jakoÊcià na studiach
stacjonarnych oraz absolwenci tej specjalnoÊci studiów
niestacjonarnych. Certyfikat „Pe∏nomocnika systemu
zarzàdzania jakoÊcià” uzyska∏y 34 osoby. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W Katedrze Nawigacji Wydzia∏u Nawigacyjnego AM w Gdyni 25 marca 2011 r. odby∏o si´
uroczyste oddanie projektu pt. „Opracowanie i badanie procesu przetwarzania i prezentacji
informacji nawigacyjnie u˝ytecznej, zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego dla

potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeƒstwa Morskiego". 

SUKCES PROJEKTU PROF. R. WAWRUCHA

Ju˝ po raz kolejny akcja promocyjna ruszy∏a pe∏nà parà jesienià. MaturzyÊci spotkali si´ 
w ró˝nych miastach Polski z naszymi przedstawicielami na Targach Perspektywy 2010.
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PREFEKT SZKO¸Y MORSKIEJ

Ks. Pawe∏ Prabucki, od 1923 do 1927 r. , jako wikary
w parafii Âw. Krzy˝a w Tczewie, by∏ tak˝e prefektem 
w Szkole Morskiej  cz∏onkiem rady pedagogicznej. 17
maja 1925 r. odprawi∏ msz´ Êw. na statku szkolnym
„Lwów”, którym dowodzi∏ kpt. z. w. by∏ Mamert Stan-
kiewicz, a wÊród zaproszonych by∏ gen. Mariusz Zaruski.

Niech postaç s∏ugi bo˝ego i Êwiadectwo ks. Paw∏a
Prabuckiego jego ˝ycia z Bogiem towarzyszy i patronuje
obecnym studentom Akademii  Morskiej w Gdyni 
w zdobyciu i realizowaniu powo∏ania na szlachetnych 
i wartoÊciowych ludzi morza, „aby dusze mieli czyste 
i g∏´bokie jak morze” (gen. M. Zaruski).

Joanna Ry∏ko

Rola i udzia∏ Polski we
wprowadzeniu systemu ECDIS

do Konwencji STCW

Grupa ta, w sk∏adzie Zbigniew Ferlas (WSM Szczecin),
Wac∏aw MorgaÊ (AMW) oraz Marek Najder (BHMW),
pod przewodnictwem Adama Weintrita (WSM Gdynia),
opracowa∏a dokument [IMO STW 31/3], który wów-
czas, z ró˝nych przyczyn, nie trafi∏ pod obrady sekcji
STW. W roku 2000 ta sama grupa przygotowa∏a doku-
ment [IMO STW 32/9, 2000], zatytu∏owany Develop-
ment of Guidance on Training in the Use of ECDIS.
Draft of a Guidance on Training and Assessment in the
Operational Use of the Electronic Chart Display and
Information Systems (ECDIS), i przedstawi∏a go na 32.
sesji podkomitetu STW w styczniu 2001 r. Jeszcze na tej
samej sesji powo∏ano mi´dzynarodowà grup´ roboczà
pod przewodnictwem A. Weintrita, której zadaniem
by∏o opracowanie przewodnika dla szkolenia na symu-
latorach ECDIS (Guidance on Training in the Use of
ECDIS). W maju 2001 r. Komitet MSC zatwierdzi∏ bez
zmian przygotowany wówczas dokument, czyniàc go

obowiàzujàcym aktem prawnym, Interim Guidance on
Training and Assessment in the Operational Use of the
Electronic Chart Display and Information System
(ECDIS) Simulators [IMO STCW.7/Circ.10, 2001].

O jakoÊci opracowanego 9 lat temu dokumentu
Êwiadczy fakt, i˝ w ca∏oÊci (pe∏ne 12 stron tekstu)
znalaz∏ si´ w znowelizowanej konwencji o wymaga-
niach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
Êwiadectw oraz pe∏nienia wacht (Konwencji STCW,
1978), przyj´tej na Konferencji Dyplomatycznej Mi´-
dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), która odby-
wa∏a si´ w Manili w dniach od 21 do 25 czerwca 2010
roku – Part B – Recommended Guidance Regarding
Provisions of the STCW Convention and Its Annex,
Section B-I/12 Guidance regarding the use of simula-
tors. Jest to wielki sukces dzia∏ajàcego od 1996 roku 
w Katedrze Nawigacji zespo∏u ds. ECDIS. 

■

W roku 1999 Krajowa Sekcja STW OÊrodka IMO przy PRS, dzia∏ajàca pod przewodnictwem prof.
W∏adys∏awa Rymarza, powo∏a∏a grup´ roboczà ds. modelowego kursu IMO wykorzystania i

obs∏ugi systemów ECDIS.

SUKCES ZESPO¸U DS. ECDIS
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INNOWACJE 2010
■ Katedra Fizyki Wydzia∏u Mechanicznego oraz Ka-

tedra Towaroznawstwa i Zarzàdzania JakoÊcià
WPiT, zosta∏y odznaczone z∏otym medalem za
innowacyjny sposób identyfikacji odmian mio-
dów. Autorami wynalazku sà prof. dr hab. in˝.
Piotr Przyby∏owski oraz dr Stefan G´bala. 
Wynalazek wykorzystuje zjawisko fluorescencji barw-

ników roÊlinnych na swobodnej powierzchni miodu. 
W zale˝noÊci od pochodzenia botanicznego miody
ró˝nià si´ zawartoÊcià i rodzajem barwników. Amfofilne
czàsteczki barwników pokrywajà powierzchni´ miodu 
i mogà fluoryzowaç. Analiza jakoÊciowa tej fluorescen-
cji daje podstaw´ do okreÊlenia odmian miodów. Po-
miar fluorescencji próbki miodu pozwala na jedno-
znaczne i szybkie zidentyfikowanie jej botanicznego
pochodzenia. Zastosowanie nowej geometrii pomiaru
pozwoli∏o na otrzymanie widm fluorescencyjnych, ró˝-
niàcych si´ istotnie dla ró˝nych odmian miodów i istot-
nie podobnych dla miodów tej samej odmiany. Analiza
próbki trwa mniej ni˝ 10 minut. Miód przed analizà nie
jest poddawany ˝adnej obróbce, co eliminuje koszty
zakupu odczynników chemicznych oraz skraca czas pro-
cedury analitycznej. 

■ Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemys∏o-
wego zosta∏a odznaczona srebrnym medalem za
prac´ Poliuretany z syntetycznym poli([R,S]-3-
hydroksymaÊlanem) dla celów medycznych.
Autorkami pracy sà: dr Joanna Brzeska, prof. dr
hab. in˝. Maria Rutkowska oraz dr hab. in˝.
Helena Janik. 
Polimery w medycynie stosowane sà jako implanty

trwa∏e i terminowe, noÊniki leków i hormonów, biode-
gradowalne matryce do zaszczepiania na nich ˝ywych
komórek przy regeneracji tkanek, czy te˝ jako materia∏
do wytwarzania pojemników na p∏yny ustrojowe. Wa˝-
nà rol´, zw∏aszcza przy produkcji implantów i urzàdzeƒ
majàcych kontakt z krwià, pe∏nià poliuretany. W Kate-
drze Chemii i Towaroznawstwa Przemys∏owego WPiT
otrzymano poliuretany o w∏aÊciwoÊciach pozwalajà-
cych na ich zakwalifikowanie do badaƒ nad zastoso-
waniem jako degradowane pod∏o˝a dla wzrostu mio-
blastów (mi´Ênie szkieletowe) w rekonstrukcji mi´Ênia
sercowego po przebytych zawa∏ach. Do budowy
segmentów gi´tkich poliuretanów u˝yto nowego,
nietoksycznego, biokompatybilnego, ataktycznego poli
([R,S]-3-hydroksymaÊlanu), którego syntez´ opraco-
wano i przeprowadzono w Centrum Materia∏ów Poli-
merowych i W´glowych PAN w Zabrzu. Wyniki prze-
prowadzonych badaƒ wskazujà, ˝e zastosowanie synte-
tycznego ataktycznego poli ([R,S]-3-hydroksymaÊlanu
w syntezie poliuretanów prowadzi do otrzymania

nowych, cennych dla celów medycznych materia∏ów,
ulegajàcych degradacji w Êrodowisku wodnym orga-
nizmu ˝ywego. 

■ Ko∏o Naukowe TRANSLOG otrzyma∏o pierwszà
nagrod´ w najwa˝niejszym konkursie logistycz-
nym w Polsce – All Wincanton! 
Fina∏ drugiej edycji ogólnopolskiej Akademickiej Ligi

Logistyków Wincanton w Katowicach, w której uczest-
niczyli cz∏onkowie ko∏a TRANSLOG: Arus Howakimyan,
Karolina K´dzierska, Anna Hoffmann, Jan Karpiƒski
oraz Tomasz U∏anowicz, przyniós∏ zwyci´stwo naszemu
zespo∏owi.

Do konkursu All Wincanton zg∏osi∏o si´ a˝ 29 stu-
denckich zespo∏ów z uczelni wy˝szych z ca∏ej Polski.
Pierwszy etap polega∏ na rozwiàzaniu trzech proble-
mów logistycznych przysy∏anych regularnie co dwa ty-
godnie przez organizatorów konkursu. SzeÊç zespo∏ów 
z najwy˝szà liczbà punktów, w tym TRANSLOG, zosta∏o
zaproszonych do Êcis∏ego fina∏u tego najwa˝niejszego
konkursu logistycznego w Polsce.

Po uroczystym przywitaniu w murach Uniwersytetu
Ekonomicznego i przedstawieniu goÊci uczestnicy wy-
s∏uchali interesujàcego wyk∏adu dr. Mariusza CieÊli 
ze Âlàskiego Oddzia∏u Krajowej Izby Doradców Podat-
kowych oraz obejrzeli prezentacj´ firmy Wincanton, co
jeszcze bardziej podsyci∏o ch´ç rywalizacji i wygrania
g∏ównej nagrody – sta˝u w tej˝e firmie. O godz. 14:00
zaprezentowano d∏ugo wyczekiwane zadanie fina∏owe.
Na rozwiàzanie przeznaczono zaledwie 4 godziny. Czas
ten by∏ bogaty w pomys∏y, goràce dyskusje i nie poz-
bawiony akcentów humorystycznych. Wszyscy w znie-
cierpliwieniu oczekiwali na mo˝liwoÊç przedstawienia
swojego fina∏owego rozwiàzania oraz na og∏oszenie
wyników. Ka˝dej prezentacji towarzyszy∏y pytania, lecz
gdy przysz∏a kolej na rozwiàzanie dru˝yny TRANSLOGu,
zacz´∏a si´ zaciek∏a dyskusja. W kierunku zespo∏u
pada∏y podchwytliwe pytania nie tylko od Kapitu∏y, ale
tak˝e od kolegów z innych kó∏. Prezentujàcy Jan
Karpiƒski wraz z zespo∏em skutecznie bronili swojej
koncepcji.

Pierwsze miejsce w konkursie All Wincanton to nie-
wàtpliwie najwi´kszy sukces dla m∏odych logistyków.
Uczestnictwo w Êcis∏ym finale to wspania∏a okazja do
sprawdzenia swoich mo˝liwoÊci, pog∏´bienia wiedzy
podczas rozwiàzywania case’ów oraz integracji. Kapi-
tu∏a sk∏adajàca si´ z wybitnych logistyków i przedstawi-
cieli bran˝y TSL przekaza∏a cennà wiedz´, którà zwy-
ci´zcy majà zamiar wykorzystaç podczas trzymiesi´cz-
nych praktyk sta˝owych w Wincantonie.

■

NAGRODY DLA PIT
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KONFERENCJA NAUKOWA

Transport Week 2011

Panel dyskusyjny organizowany przez TRANSLOG,
dotyczy∏ tematu: „Studia a praca, teoria a praktyka –
przydatnoÊç wiedzy z zakresu logistyki i transportu,
zdobywanej na studiach oraz wykorzystanie jej w pracy
zawodowej”. Grono specjalistów, zarówno z naszej
uczelni, jak i przedsi´biorstw mi´dzynarodowych, pod-
j´∏o dyskusj´ na temat sylwetki idealnego absolwenta
kierunków transportowych i logistycznych, mo˝liwoÊci

jego zatrudnienia, z uwzgl´dnieniem wiedzy i umiej´t-
noÊci zdobytych podczas studiów.

Wymiana myÊli na styku teorii i praktyki okaza∏a si´
niezwykle cenna zarówno dla uczestniczàcych w spot-
kaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, przedsta-
wicieli biznesu jak i, a mo˝e przede wszystkim, samych
studentów. 

■

Ko∏o Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG, we wspó∏pracy z Actia Forum Sp. z o.o., by∏o
organizatorem mi´dzynarodowej konferencji Transport Week 2011, która odby∏a si´ w dniach

1-3 marca 2011 roku w Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej w Gdaƒsku.

WYDZIA¸ NAWIGACYJNY

Nowoczesna wiedza 
i podtrzymywanie tradycji

G∏ównym celem dzia∏alnoÊci jest umo˝liwienie stu-
dentom doskonalenia umiej´tnoÊci i poszerzanie
wiedzy o doÊwiadczenia praktyczne. Bardzo cz´sto sà
to doÊwiadczenia zwiàzane poÊrednio z pracà typo-
wego oficera marynarki handlowej. Dotyczà zwykle
dzia∏aƒ z zakresu nawigacji morskiej, zarówno z per-
spektywy pracy na morzu, jak i instytucji làdowych.
Zatem obiektami zainteresowaƒ ko∏a sà wszelkiego
rodzaju organizacje morskie, biura hydrograficzne, fir-
my obs∏ugujàce flot´ i porty oraz wszelkiego rodzaju
stowarzyszenia i instytuty prowadzàce dzia∏alnoÊç zwià-
zanà z morzem. Ko∏o organizuje równie˝ wyprawy jach-
towe (we wspó∏pracy z OÊrodkiem ˚eglarskim Akade-
mii Morskiej), podczas których uczestnicy doskonalà
swoje umiej´tnoÊci nawigacyjne. 

SpoÊród wielu dokonaƒ, którymi poszczyciç si´ mo˝e
Ko∏o „Nawigator”, na wyszczególnienie zas∏ugujà wy-
prawy naukowe do instytucji zwiàzanych z pracà na
morzu. Pierwsza wyprawa odby∏a si´ w 2008 r., a jej
celem by∏a Wielka Brytania. Cz∏onkowie Ko∏a odwie-
dzili m.in. siedzib´ United Kingdom Hydrographic
Office, gdzie produkowane sà mapy nawigacyjne, 

z których korzysta si´ na ca∏ym Êwiecie. Kolejnym
punktem by∏ udzia∏ w sesji IMO (International Mari-
time Organization) dotyczàcej spraw bezpieczeƒstwa
˝eglugi.

Zach´ceni sukcesem, cz∏onkowie Ko∏o zorganizowali
kolejnà wypraw´ w 2010 r. Tym razem do International
Hydrographic Organization w Monaco. Wyprawa mia∏a
form´ rejsu jachtowego z Genui do Monaco. 

Oprócz wypraw mi´dzynarodowych, studenci starajà
si´ równie˝ zapoznawaç z dzia∏aniem instytucji, których
siedziby mieszczà si´ w TrójmieÊcie. Do tej pory cz∏on-
kom Ko∏a uda∏o si´ odwiedziç m.in.: Biuro Hydrogra-
ficzne Marynarki Wojennej, Izb´ Morskà, VTS Zatoka
Gdaƒska oraz Stoczni´ Marynarki Wojennej.

Cz∏onkowie Ko∏a zajmujà si´ równie˝ dzia∏alnoÊcià
typowo naukowà. Od poczàtku istnienia Ko∏a organi-
zowane sà sesje referatowe, podczas których studenci
przygotowujà referaty na interesujàce ich tematy. Cz´Êç
prac przedstawiana jest na zebraniach lub te˝ publi-
kowana w Zeszytach Naukowych.

Ko∏o Naukowe „Nawigator” organizuje równie˝
spotkania dla ogó∏u studentów Akademii Morskiej.

SpoÊród wielu kó∏ naukowych, dzia∏ajàcych w Akademii Morskiej w Gdyni, kilka przyciàga
szczególnà uwag´ osiàgni´ciami oraz dzia∏alnoÊcià. Jednym z nich jest Naukowe Ko∏o 

„Nawigator” przy Katedrze Nawigacji Wydzia∏u Nawigacyjnego.

☛
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Zapraszane sà na nie osoby, których dzia∏alnoÊç ma
istotny wp∏yw na prac´ nawigatora lub których
doÊwiadczenie mo˝e zaciekawiç s∏uchaczy. Ko∏o nawià-
za∏o w ten sposób wspó∏prac´ z przedstawicielami
agencji crewingowych oraz ze Stowarzyszeniem Kapi-
tanów ˚eglugi Wielkiej.

W ramach wspó∏pracy mi´dzy uczelniami cz∏onkowie
Ko∏a od dwóch lat biorà udzia∏ w mi´dzynarodowych
wymianach. Co roku dwoje cz∏onków Ko∏a ma okazj´
do studiowania w Shanghai Maritime University. Jest to
znakomita okazja do zdobywania doÊwiadczeƒ oraz
poznania standardów i poziomu kszta∏cenia w innych
uczelniach morskich. 

Okazjami do spotkaƒ ze studentami uczelni morskich
innych krajów sà równie˝ mi´dzynarodowe konferen-
cje, takie jak IAMUS, w których od kilku lat uczestniczà
aktywnie cz∏onkowie Ko∏a. Ostatnie konferencje odby∏y
si´ w Petersburgu (Rosja) oraz w Busan (Korea Po∏ud-
niowa). W tym roku konferencja IAMU – AGA 12 orga-
nizowana by∏à przez Akademi´ Morskà w Gdyni, a cz∏on-

kowie Ko∏a – wzorem poprzednich lat – przedstawià
podczas sesji studenckiej swoje referaty oraz zajmà si´
pomocà przy organizacji tego wydarzenia.

W statutowà dzia∏alnoÊç Ko∏a wpisane sà równie˝
dzia∏ania na rzecz rozwoju i promocji uczelni. Studenci
dzia∏ajàcy w Kole bardzo ch´tnie anga˝ujà si´ w dzia∏a-
nia promocyjne, np. Dni Otwarte. Co roku cz∏onkowie
Ko∏a starajà si´ wspieraç Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej
Pomocy oraz aktywnie uczestniczà przy Organizacji
Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki.

W ramach kultywowania morskich tradycji Polski, co
roku studenci uczestniczà w organizacji Konkursu
Marynistycznego w Tczewie – kolebce polskiego szkol-
nictwa morskiego. W 2009 r. cz∏onkowie Ko∏a uczest-
niczyli równie˝ w uroczystoÊciach obchodów 70. rocz-
nicy zatoni´cia m/s „Pi∏sudski” oraz Êmierci kpt. ˝. w.
Mamerta Stankiewicza. Podtrzymywanie tradycji oraz
rozpowszechnianie wiedzy historycznej wÊród studen-
tów stanowi wa˝ny element dzia∏alnoÊci.

Chocia˝ Ko∏o aktywnie dzia∏a dopiero od 2007 r., ju˝
da∏o si´ poznaç jako organizator i aktywny uczestnik
dzia∏aƒ skierowanych zarówno na zdobywanie i pog∏´-
bianie wiedzy, jak i promocj´ uczelni oraz miasta. Wy-
si∏ki zosta∏y docenione przez Êrodowisko wy˝szych
uczelni Trójmiasta, które przyzna∏o Ko∏u presti˝owà
nagrod´ „Czerwonej Ró˝y” dla najlepszego Ko∏a Nau-
kowego w TrójmieÊcie w 2010 r. Tak˝e w∏adze rodzi-
mego miasta – Gdyni ˝yczliwie przyglàdajà si´ dzia∏a-
niom studentów. W marcu 2011 r. honorowy patronat
nad dzia∏alnoÊcià Ko∏a objà∏ prezydent miasta dr Woj-
ciech Szczurek. 

Obecnie w Kole dzia∏a ok. 30 studentów, g∏ównie
pierwszego i drugiego roku kierunku nawigacja. Cz∏on-
kowie otwarci sà na ró˝ne formy wspó∏pracy zarówno
ze strony instytucji zwiàzanych z przemys∏em morskim,
jak i na nowych studentów, którzy chcieliby przy∏àczyç
si´ i wnieÊç wk∏ad w kolejne, oczekiwane, sukcesy.

Joanna SzczeÊniak
II rok nawigacji, transport morski

prezes Naukowego Ko∏a „Nawigator”

☛

Szanghaj – wymiana studentów.

Monaco 2010 Nagroda Czerwonej Ró˝y 2010



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

2323C Z E R W I E C 2 0 1 123

WYDZIA¸ NAWIGACYJNY

Nowe Planetarium
Trwa rozbudowa Planetarium w ramach projektu „Podwy˝szenie jakoÊci infrastruktury

naukowo-dydaktycznej przez nadbudow´, rozbudow´ i zakup wyposa˝enia do budynku 
administracyjno-magazynowego Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, 

ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarzàd Województwa Pomorskiego przyzna∏ Êrodki 
w ramach dzia∏ania 2.1., dotyczàcego infrastruktury
edukacyjnej i naukowo-dydaktycznej. Planowane
efekty realizacji projektu (m.in. zwi´kszenie liczby stu-
dentów) wpisujà si´ w spodziewane efekty realizacji Osi
Priorytetowej 2 i Dzia∏ania 2.1. Ponadto przedsi´wzi´-
cie prowadzi do ca∏kowitego i trwa∏ego rozwiàzania
problemu przy znacznej skali oddzia∏ywania.

W ramach tego projektu powstanà cztery nowe sale
laboratoryjne, jedna sala seminaryjna oraz zmoderni-
zowane zostanie Planetarium, które b´dzie wyposa-
˝one w najnowszà wersj´ projektora optycznego firm
Carl Zeiss. Budynek zostanie przystosowany dla osób
niepe∏nosprawnych, które b´dà mia∏y do dyspozycji
wind´.

Równolegle do rozbudowy Planetarium realizowany
jest równie˝ projekt „Przebudowa i wyposa˝enie
pomieszczeƒ Akademii Morskiej w Gdyni w istniejàcym
obiekcie przy Al. Jana Paw∏a II 3 na cele dydaktyczne”.
W ramach tego projektu powstanie nowe audytorium
na ponad 200 miejsc, wyremontowane zostanà pomie-
szczenia znajdujàce si´ w przyziemiu budynku Wydzi-
a∏u Nawigacyjnego, w których znajdà si´ miejsca na
nowoczesnà, w pe∏ni skomputeryzowanà czytelni´, sal´
laboratoryjnà oraz nowe ciàgi komunikacyjne. Wyre-
montowane zostanà równie˝ pomieszczenia OÊrodka
˚eglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni.

Pomys∏ stworzenia laboratorium astronawigacji
powsta∏ w latach 60. Aparatur´ ZKP-1 (produkcji Carl
Zeiss Jena) zakupi∏a w 1969 Wy˝sza Szko∏a Morska.
Inicjatorami byli: kpt. ˝. w. Miros∏aw Jurdziƒski –
wyk∏adowca astronawigacji oraz dr Andrzej Lisicki i kpt.
˝. w. Bohdan Borowski – kierownicy Zespo∏u Nautyki
Wydzia∏u Nawigacyjnego. Wobec braku w∏aÊciwego
pomieszczenia, w 1971 Zespó∏ Nautyki zdecydowa∏ 
o prowizorycznej instalacji aparatury w auli budynku
przy al. Zjednoczenia. P∏óciennà kopu∏´ o Êrednicy 6 m
(imitacja nieba) na metalowym stela˝u, pod∏àczenia
elektryczne oraz drewnianà os∏on´ aparatury wykonali
w czynie spo∏ecznym pracownicy Wydzia∏u Nawiga-
cyjnego. 

Spo∏eczny Komitet Budowy prowadzi∏ prace przygo-
towawcze do budowy odr´bnego budynku – planeta-
rium. W 1976, w zwiàzku z zaawansowaniem budowy,
aparatur´ ZKP-1 zdemontowano i umieszczono w po-
koju 305, gdzie przele˝a∏a do 1979 roku. Na zaj´cia 
z astronawigacji (1 wyk∏ad i 1 çwiczenia) studenci
Wydzia∏u Nawigacyjnego doje˝d˝ali raz na semestr do
Planetarium we Fromborku. Planetarium im. A. Ledó-
chowskiego oddano do u˝ytku 14.10.1979 – w miejscu
dawnego warsztatu Akademickiego Klubu Morskiego.

■
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WYDZIA¸ NAWIGACYJNY

Prawo doktoryzowania

WYDZIA¸ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu∏ów, na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz., U. z 2005 r. nr 164,
poz. 1365), po zasi´gni´ciu opinii Rady G∏ównej
Szkolnictwa Wy˝szego, 20 grudnia 2010 r. przy-
zna∏a Wydzia∏owi Nawigacyjnemu Akademii Mor-
skiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk technicznych w dyscy-
plinie transport. O decyzji tej dziekan Wydzia∏u
Nawigacyjnego zosta∏ powiadomiony osobiÊcie
przez przewodniczàcego CK prof. Tadeusza Kaczorka.

By∏o to ju˝ drugie podejÊcie Wydzia∏u do CK. Pier-
wsze, w roku 2006 roku, zakoƒczy∏o si´ fiaskiem. Trudu
opracowania wniosku podjà∏ si´ ówczesny dziekan
Wydzia∏u prof. Micha∏ Holec. Po kilku latach Rada
Wydzia∏u Nawigacyjnego zdecydowa∏a o podj´ciu
ponownych staraƒ w tym zakresie. Wydzia∏owej
Komisji, która zaj´∏a si´ przygotowaniem nowego
wniosku, przewodniczy∏ prof. Andrzej Marsz, który
przygotowa∏ w 2010 roku dwa dokumenty, a ich
znaczenie dla Wydzia∏u Nawigacyjnego i uczelni jest
nie do przecenienia. By∏y to:

1. Wniosek Wydzia∏u Nawigacyjnego do Centralnej
Komisji do spraw Stopni i Tytu∏ów o zaliczenie do tzw.
„minimum kadrowego” w dyscyplinie „transport”
pracowników Wydzia∏u, którzy na dyplomach doktora
habilitowanego i profesora mieli inne okreÊlenie dyscy-
pliny naukowej ni˝ „transport”. Wniosek ten, wraz 
z uzasadnieniem i dokumentacjà, liczàcy 230 stron,
zosta∏ przez CK rozpatrzony pozytywnie, co umo˝liwi∏o
nast´pnie wystàpienie z wnioskiem o przyznanie Wy-
dzia∏owi Nawigacyjnemu praw doktoryzowania.

2. Wniosek o przyznanie Wydzia∏owi Nawiga-
cyjnemu prawa przeprowadzania przewodów doktor-
skich w zakresie dyscypliny transport. Opracowanie to

liczy∏o 380 stron wydruku i stanowi∏o gruntownie
przeredagowanà i uzupe∏nionà wersj´ wczeÊniejszego
wniosku (z roku 2009), który ze wzgl´du na ruchy
kadrowe na Wydziale i niespe∏nienie przez Wydzia∏
wymogów „minimum kadrowego”, nie móg∏ zostaç
z∏o˝ony do CK w 2009 roku. Wniosek ten zosta∏ przez
Centralnà Komisj´ do spraw Stopni i Tytu∏ów rozpa-
trzony pozytywnie i w ostatnich dniach 2010 roku
Wydzia∏ uzyska∏ prawa doktoryzowania. Recenzenci
tego wniosku wyrazili opini´, ˝e wniosek Wydzia∏u
Nawigacyjnego o przyznanie praw doktoryzowania,
by∏ najlepiej i najbardziej kompetentnie opracowanym,
jaki rozpatrywali w ciàgu ostatnich kilku lat.

Dzi´kuj´ serdecznie wszystkim, którzy przyczynili si´
do tego wielkiego sukcesu Wydzia∏u, a zw∏aszcza recen-
zentom wniosku, a tak˝e Jego Magnificencji Rektorowi
prof. Romualdowi Cwilewiczowi za wspieranie inicja-
tywy, prof. Andrzejowi Marszowi, ÊciÊle wspó∏pracu-
jàcej z nim dr hab. Annie Styszyƒskiej i wreszcie dr. hab.
Micha∏owi Holecowi oraz wszystkim pozosta∏ym profe-
sorom, którzy stanowili minimum kadrowe wymie-
nione we wniosku: prof. Krzysztofowi Ko∏owrockiemu,
prof. Miros∏awowi Jurdziƒskiemu, dr. hab. in˝. Zbignie-
wowi Burciu, dr. hab. in˝. Jerzemu Czajkowskiemu, dr.
hab. in˝. Jackowi Januszewskiemu, dr. hab. in˝. Andrze-
jowi Lenartowi, dr. hab. Leszkowi Smolarkowi. Spec-
jalne podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e panu dr. Walde-
marowi Królowi, prezesowi Fundacji Rozwoju WSM 
za bezinteresownà, b∏yskawicznà pomoc w oprawieniu
wniosku.

Szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania przewo-
dów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii
Morskiej w Gdyni zamieszczone zosta∏y na internetowej
stronie Wydzia∏u.

dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, 
prof. nadzw. AM, dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego

■ Stypendium dla doktoranta
W Gdaƒskim Parku Naukowo-Technologicznym odby∏a

si´ 26 stycznia br. uroczystoÊç wr´czenia stypendiów 
w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów – III edycja”.

WÊród 39 laureatów tego stypendium znalaz∏ si´
doktorant WPiT mgr Sebastian Wawszczak, który
odebra∏ dyplom z ràk Mieczys∏awa Struka – marsza∏ka
województwa pomorskiego. Promotorem rozprawy pt.
„Determinanty produkcji i konsumpcji piwa regional-
nego w Wielkopolsce” jest dr hab. Maria Âmiechowska,
prof. nadzw. AM – pracownik naukowo-dydaktyczny
Katedry Towaroznawstwa i Zarzàdzania JakoÊcià. 

WÊród zaproszonych goÊci na uroczystoÊci tej byli
obecni prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz – rektor
Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. in˝. Piotr
Przyby∏owski – dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci 
i Towaroznawstwa oraz dr hab. Maria Âmiechowska,
prof. nadzw. AM – promotor. 

Serdecznie gratulujemy tego wyró˝nienia zarówno
doktorantowi, jak i promotorowi, ˝yczàc dalszych suk-
cesów naukowych oraz osobistych. 

■ Wyró˝nienie pracy licencjackiej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdaƒsku w VII

edycji Konkursu Prac Licencjackich przyzna∏o wyró˝nie-
nie dla Pauliny Piotrowskiej, aktualnie studentki stacjo-
narnych studiów II stopnia kierunku zarzàdzanie.
Uznanie w oczach Kapitu∏y Konkursu zyska∏a praca
licencjacka napisana pod kierunkiem dr Katarzyny
Skrzeszewskiej nt. „Pozyskiwanie Êrodków unijnych na
zadania rozwojowe na przyk∏adzie Szpitala Miejskiego
im. J. Brudziƒskiego w Gdyni”. Promotor jest pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Ekonomii 
i Zarzàdzania. 

■
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IX BA ŢYCKI FESTIWAL NAUKI

Ma∏y kapitan
Po raz kolejny Akademia Morska ods∏ania∏a

morskie tajemnice podczas Ba∏tyckiego Festiwalu
Nauki

W Gdyni Ba∏tycki Festiwal Nauki trwa∏ od 25 do 29
maja, zorganizowany w namiotach  na molo Po∏udnio-
wym przy Akwarium Gdyƒskim (ponad 100 stoisk
czynnych od 10.00 do 18.00) i pod Klifem Or∏owskim
(równie˝ w sobot´, 28 maja br.) W niedziel´ dost´pne
by∏y dla ciekawych a˝ cztery statki: szkolno-badawczy
Akademii Morskiej „Horyzont II” oraz „Baltica”, „Oceano-
graf II” i „Oceania”.

WÊród atrakcji przygotowanych przez AM by∏y:
demonstracja wyposa˝enia mostka nawigacyjnego,
silnika okr´towego, najnowoczeÊniejszych Êrodków
∏àcznoÊci morskiej, samochodów elektrycznych, pokaz
zatapiania modeli statków i wiele innych. Mo˝na by∏o
równie˝ pokierowaç wielkim tankowcem czy masow-
cem w symulatorze nawigacyjno-manewrowym czy
wziàç udzia∏ w „konkursie na ma∏ego kapitana”, poma-
lowaç twarz bàdê pobujaç si´ w hamaku. 

Ba∏tycki Festiwal Nauki jest ciekawà imprezà popu-
larnonaukowà, organizowanà przez pomorskie wy˝sze
uczelnie, instytuty naukowe, instytuty bran˝owe oraz
inne, zwiàzane z naukà, instytucje regionu. Celem jest
upowszechnianie prowadzonych badaƒ naukowych
oraz zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie dla naszego
regionu ma Ba∏tyk.

CHÓR AKADEMII MORSKIEJ

10 wspania∏ych lat
Jesienià chór AM b´dzie obchodzi∏ dziesi´ciolecie

dzia∏alnoÊci artystycznej. A to znakomita okazja
zarówno do przedstawienia historii zespo∏u oraz
jego dokonaƒ.

Akademicki Chór powsta∏ jesienià 2001 roku i od
poczàtku wnosi powa˝ny wk∏ad w reprezentacj´
uczelni, zapewniajàc odpowiednià opraw´ wokalnà
wielu szkolnych uroczystoÊci, zw∏aszcza corocznych
inauguracji roku akademickiego czy Âwiàt Szko∏y.
Mo˝na stwierdziç, ˝e zespó∏ ju˝ na trwa∏e „wrós∏ 
w krajobraz” uczelni. Rola chóru jest istotna równie˝ 
z tego wzgl´du, ˝e cz´sto reprezentuje on AM na zew-
nàtrz dajàc, cieszàce si´ du˝ym zainteresowaniem,
koncerty, bioràc udzia∏ w festiwalach bàdê konkursach
muzycznych, uÊwietniajàc ró˝nego rodzaju uroczystoÊci
czy konferencje o ogólnopolskiej randze, a tak˝e odby-
wajàc zagraniczne tournee. Na jego trasie koncertowej
znalaz∏y si´ ju˝ Francja, Hiszpania, Niemcy (kilkakrot-
nie), zaÊ w najbli˝szym czasie planowane sà wyjazdy 
do W∏och oraz Szwecji. Przeby∏ ∏àcznie ok. 26.000 km,
zaÊpiewa∏ prawie 300 koncertów, nagra∏ p∏yt´, wyko-

nywa∏ koncerty transmitowane przez radio i telewizj´.
ChórzyÊci nierzadko koncertujà z orkiestrami: m.in.
Gdyƒskà Orkiestrà Kameralnà Sinfonia Nordica, Polskà
Filharmonià Ba∏tyckà. Poszczyciç si´ mo˝e równie˝
czo∏owymi lokatami w konkursach chóralnych. 

Przedstawiajàc chór, nie sposób pominàç jego dyry-
genta Karola Hill´, absolwenta gdaƒskiej Akademii Mu-
zycznej i Hochschule für Musik und Theater w Hambur-
gu, wyk∏adowc´ Akademii Muzycznej w ¸odzi, koncer-
tujàcego w Polsce oraz za granicà, laureata kilku 
presti˝owych nagród, w tym nagrody dla najlepszego
dyrygenta konkursów chóralnych. Niemniej utytu∏o-
wany jest kierownik Chóru Akademii Morskiej Marcin
Ciszewski, absolwent Akademii Muzycznej w Gdaƒsku,
a obecnie jej wyk∏adowca, Êpiewak dysponujàcy rzad-
kim g∏osem kontratenorowym, wspó∏pracujàcy z ró˝-
nymi polskimi zespo∏ami muzyki dawnej, koncertujàcy
w kraju i za granicà. 

Próby chóru odbywajà si´ w ka˝dy poniedzia∏ek oraz
Êrod´ o godz. 19.00 w Auli Akademii Morskiej. Bardzo
mile widziani sà wszyscy, którzy chcieliby przy∏àczyç si´
do zespo∏u i wspomóc go swoim Êpiewem. 

Krystian Mielczarski 
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■ Z∏oto w trójboju
Uniwersytet ¸odzki, w dniach od 7 do 8 maja 2011 r.,

zorganizowa∏ Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju
si∏owym. W zawodach wzià∏ udzia∏ równie˝ zespó∏ naszej
uczelni. Studenci Akademii Morskiej w Gdyni osiàgn´li
olbrzymi sukces, zdobywajàc z∏oty medal – mistrzostwo

Polski w typie uczelni spo∏eczno-przyrodniczych, a w kla-
syfikacji generalnej wszystkich uczelni w Polsce – trzecie
miejsce. Sukces studentów to znakomita promocja naszej
uczelni w Polsce. W bie˝àcym roku w AMP w trójboju
si∏owym w ¸odzi zespó∏ wystàpi∏ w poni˝szym sk∏adzie
zajmujàc nast´pujàce miejsce:

■ Pó∏fina∏ w siatkówce pla˝owej
W dniach 14 i 15 maja 2011 r. odby∏y si´ na pla˝y

miejskiej w Gdyni Akademickie Mistrzostwa Pomorza 
w siatkówce pla˝owej kobiet i m´˝czyzn. Zespó∏ ˝eƒski
Akademii Morskiej w Gdyni, w sk∏adzie: Katarzyna
Wontor i Aleksandra Theis, zajà∏ IV miejsce i tym sa-
mym zakwalifikowa∏ si´ do pó∏fina∏u AMP w siatkówce
pla˝owej, który odb´dzie si´ w dniach 27– 9.05.2011 r.
w Gdaƒsku.

■ Akademickie Mistrzostwa Pomorza w ˝eglarstwie:
reprezentacja Akademii Morskiej zdoby∏a 15 maja
pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach
Pomorza w ˝eglarstwie.

Akademi´ Morskà reprezentowa∏a za∏oga w sk∏adzie:
sternik - Mateusz Borysewicz, Ireneusz DoroÊ, Rados∏aw
Gajewski, Dominik Kulesza. Nasza za∏oga wyprzedzi∏a

reprezentacje Politechniki Gdaƒskiej oraz Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu. Regaty odby∏y si´
pod patronatem Rady Rektorów Województwa Pomor-
skiego, a organizatorem by∏o Narodowe Centrum ˚eg-
larstwa AWFiS w Górkach Zachodnich. Uczestniczy∏o 
w nich 32 studentów, reprezentujàcych Akademi´ Mor-
skà w Gdyni, Akademi´ Marynarki Wojennej w Gdyni,
AWFiS w Gdaƒsku, Politechnik´ Gdaƒskà i Uniwersytet
Gdaƒski. Na jachtach klasy Balt 23 rozegrano pi´ç wyÊ-
cigów w formule przesiadkowej. Oznacza∏o to, ˝e ka˝dy
kolejny bieg za∏ogi odbywa∏ si´ na innym jachcie. 

Akademickie regaty ostatni raz odby∏y si´ w Górkach
Zachodnich przed niemal 40 laty.

■ Stypendium ministra za osiàgniecia w sporcie
Na wniosek rektora prof. R. Cwilewicza, skierowany

do Ministerstwa Infrastruktury, dwóch studentów
Akademii Morskiej otrzyma∏o stypendia za wybitne
osiàgni´cia sportowe, wyp∏acane od 1 paêdziernika ub.
roku do 31 lipca br. Stypendia otrzymali: Karol Denisiuk
i Bartosz Samp.

Gratulujemy!

Sport

Karuk Mariusz WE waga 74 kg wynik 550 kg IV miejsce

P∏ocheç Marcin WPiT waga 83 kg wynik 575 kg V miejsce

Samp Bartosz WPiT waga 83 kg wynik 640 kg srebrny medal

Potoczny Kamil WPiT waga 93 kg wynik 695 kg srebrny medal

Banaszkiewicz Maciej WPiT waga 105 kg wynik 650 kg IV miejsce

Okroy Przemys∏aw WPiT waga 105 kg wynik 740 kg z∏oty medal

Janczewski Dawid WM waga 120 kg wynik 760 kg z∏oty medal

Trenerem zespo∏u jest mgr Jerzy Januszewski.
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Delfinalia 2011

Impreza rozpocz´∏a si´ w czwartek, 19 maja, turnie-
jem bowlingowym w kr´gielni U7. Zmagania pomi´dzy
dwoma organizatorami – uczelniami wy˝szymi – Aka-
demià Morskà oraz Akademià Marynarki Wojennej,
wygra∏a pierwsza z wymienionych. Póêniej odby∏ si´
Fina∏ Konkursu Karaoke w klubie studenckim „Buk-
szpryt”. Po burzliwych dyskusjach jury, konkurs wygra∏a
Sylwia Sierko, której serdecznie gratulujemy. Potem
mogliÊmy pos∏uchaç gry na b´bnach oraz muzyki
reggae, wykonywanej przez zespó∏ Jahmbalaya. Dodat-
kowà atrakcjà, podczas tej edycji Delfinaliów, by∏a hala
namiotowa, zlokalizowana na terenie uczelni oraz
odbywajàcy si´ w niej Dj Festival (ponad 30 wykonaw-
ców!!!). Piàtkowe koncerty to wyst´p zespo∏u reggae
Pajujo oraz rockowych: Koniec Âwiata i Cool Kids Of
Death (gwiazda wieczoru). Dobra pogoda przyciàgn´∏a
na koncert oko∏o 5 tys. osób.

Kulminacyjnym momentem Delfinaliów by∏a sobota.
Turnieje w Pro Evolution Soccer na konsolach Xbox 360
oraz turniej streetballa o puchar Delfinaliów, to tylko
niektóre niespodzianki, przygotowane przez organiza-
torów. W mi´dzyczasie odbywa∏o si´ wielkie grillowa-
nie, gry i zabawy. Od godz. 18.00 rozpocz´liÊmy kon-
cert artystów zrzeszonych w wytwórni MaxFloRec.

Wystàpili Majkel, Buka, Lilu, Bzzzt Sound, Rahim oraz
GrubSon. Moc wydobywajàca si´ ze sceny oraz dosko-
na∏e nag∏oÊnienie przyciàgn´∏y rekordowà liczb´ ponad
12 tys. ludzi!!! PublicznoÊç zosta∏a rozgrzana do czer-
wonoÊci i bawi∏a si´ do godz. 23.40 na terenie kam-
pusu akademickiego Akademii Morskiej. Po niezwykle
udanych koncertach cz´Êç osób uda∏a si´ do klubu
studenckiego „Bukszpryt” oraz hali namiotowej, gdzie
imprezy trwa∏y do bia∏ego rana. 

Wielkie podzi´kowania nale˝à si´ organizatorom
(Parlament Studentów Akademii Morskiej, Samorzàd
Studentów Akademii Marynarki Wojennej oraz Funda-
cja Studentów i Absolwentów Uczelni Wy˝szych – PSC)
oraz przede wszystkim Wam, uczestnikom, za tak liczne
przybycie oraz kulturalnà zabaw´, bez której tak du˝e
przedsi´wzi´cie nie mia∏oby racji bytu.

W przysz∏ym roku kolejna edycja Delfinaliów, na
którà ju˝ teraz serdecznie zapraszamy, a przygotowania
do nich rozpoczynamy ju˝ od lipca i mamy nadziej´, ˝e
b´dà tak udane, jak te w∏aÊnie zakoƒczone. 

Ze studenckim pozdrowieniem,
organizatorzy

Gdyƒski Festiwal Kultury Studenckiej okaza∏ si´ strza∏em w przys∏owiowà „10”, a liczne
atrakcje, przygotowane przez organizatorów, przyciàgn´∏y rzesz´ m∏odych ludzi. 
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La Coruña
przygoda intelektualna i kulturowa

Na trzecim roku studiów wyjecha∏am do Hiszpanii.
Studiowa∏am w La Coruña, mieÊcie w pó∏nocno-zacho-
dniej Hiszpanii nad Oceanem Atlantyckim. Wi´kszoÊç
wydzia∏ów Universidade da Coruña znajduje si´ blisko
siebie i jest oddalona od centrum miasta, jednak
wyk∏ady z dziedziny turystyki odbywajà si´ w CENP
Escuela Universitaria de Turismo w centrum, przy samej
pla˝y. Majàc tak wspania∏y widok na ocean, niektórzy
majà problem ze skupieniem si´ na nauce. W trakcie
„okienek” lub przerwy obiadowej wystarczà dwa kroki 
i mo˝na skorzystaç z uroków pla˝y. Szko∏a turystyczna
jest ma∏a, liczy zaledwie oko∏o 30 sal, przez co panuje
tu rodzinna atmosfera i wszyscy dobrze si´ znajà. Ze
wzgl´du na to, ˝e w naszej uczelni studiowa∏ ze mnà
tylko jeden „Erasmus”, mia∏am bardzo dobry kontakt 
z hiszpaƒskimi studentami. By∏a to wspania∏a okazja,
by podszkoliç j´zyk, zdobyç odpowiedni akcent, a na-
wet poznaç slogany, które budzi∏y wiele Êmiechu 
w trakcie prób wyjaÊniania, o co w∏aÊciwie chodzi∏o.
Jednak nie tylko w sferze towarzyskiej trzeba by∏o
wykazaç si´ znajomoÊcià j´zyka, ale przede wszystkim

podczas zaj´ç. Zw∏aszcza jeden wyk∏adowca bardzo nas
polubi∏ i zach´ca∏ do pracy. Zawsze chcia∏ znaç mojà
opini´ na ka˝dy poruszony przez niego temat.
Poczàtkowo by∏o to troch´ frustrujàce – odpowiadaç
przed ca∏à salà wype∏nionà Hiszpanami. Poczàtkowo
wa˝y∏am ka˝de s∏owo, by nie pope∏niç b∏´du, jednak 
z czasem, s∏yszàc pochwa∏y, przywyk∏am i ch´tnie
udziela∏am si´ na zaj´ciach. Mi∏o by∏o te˝ póêniej
us∏yszeç pozytywnà opini´ o Polakach, o darzeniu nas
szacunkiem i sympatià ze wzgl´du na naszà pracowi-
toÊç i osiàgni´cia. W oczach Hiszpanów jesteÊmy te˝
ludêmi bardzo wierzàcymi, gdy˝ Hiszpanie, mimo i˝
mieszkajà w kraju katolickim, sà w wi´kszoÊci nieprak-
tykujàcy. Zauwa˝y∏am to na mszach Êwi´tych, gdzie nie
mo˝na by∏o dostrzec m∏odzie˝y ani dzieci, a jedynie
osoby starsze. 

W ramach zaliczeƒ przedmiotów, musieliÊmy komen-
towaç artyku∏y turystyczne, pisaç recenzje filmów pod
kàtem turystyki, przedstawiaç projekty oraz zdawaç
egzaminy. OczywiÊcie wszystko w j´zyku hiszpaƒskim.
Niektóre projekty by∏y mniej pracoch∏onne, a nad niek-
tórymi trzeba by∏o pracowaç ca∏ymi dniami. Dodat-
kowà barier´ stanowi∏ j´zyk, bowiem pewne êród∏a
by∏y nawet w j´zyku galicyjskim czy kataloƒskim.
OsobiÊcie jednak nie mia∏am wi´kszych problemów ze
zrozumieniem j´zyka galicyjskiego ze wzgl´du na
poczàtkowy dwutygodniowy kurs. By∏ on pomocny
równie˝ dlatego, ˝e dwa przedmioty by∏y prowadzone
w∏aÊnie w tym j´zyku. 

Po ci´˝kiej pracy znów czeka∏a nas nagroda: darmowa,
dwudniowa wycieczka krajoznawcza dla studentów do
Mondoñedo. Ciekawym doÊwiadczeniem by∏o te˝
wyra˝anie swoich opinii na temat zaj´ç terenowych na
portalu minimundos.wordpress.com, który prowadzi
jeden z wyk∏adowców wraz ze studentami. 

Przebywajàc na wymianie studenckiej, mo˝na zwie-
dziç wspania∏e miejsca danego regionu, kraju, a nawet
wybraç si´ na inny kontynent. Wystarczy, ˝e ktoÊ
znajdzie bardzo tanie bilety lotnicze, nawet za 6 euro 
w dwie strony, rzuci has∏o i ju˝ zbiera si´ grupa ludzi
ch´tnych do podró˝owania. Poczàtkowo, oprócz La
Coruña, zwiedzaliÊmy miasta ca∏ego regionu. Przede
wszystkim, s∏awne miejsce pielgrzymek, Santiago de
Compostela, gdzie mia∏am okazj´ uczestniczyç we mszy
Êwi´tej prowadzonej przez papie˝a Benedykta XVI;
tak˝e Orense znane ze swych wspania∏ych goràcych
êróde∏, Lugo, Vigo czy wreszcie Caión, niezapomniane
miejsce, gdzie z zaskoczenia zosta∏am skàpana w ol-

Czy kiedykolwiek wczeÊniej bra∏am pod uwag´ studia za granicà? Nigdy. MyÊla∏am: – Z dala od
przyjació∏, rodziny, na pewno nie da∏abym rady. Do wyjazdu przekona∏a mnie kole˝anka swoimi

opowieÊciami o magicznym miejscu, jakim jest La Coruña. Teraz nie wyobra˝am sobie, 
jak mo˝na nie skorzystaç z szansy, którà daje program Erasmus.
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brzymich falach. Podczas zwiedzania poznaliÊmy te˝
wspania∏e smaki kuchni hiszpaƒskiej. W Galicji mo˝na
zjeÊç przede wszystkim szynk´, którà si´ szczycà,
tortill´, empanad´ z tuƒczykiem czy owoce morza,
zw∏aszcza wyÊmienite krewetki. Nigdy wczeÊniej ich nie
próbowa∏am, a tam – pokocha∏am i nawet nauczy∏am
si´ je sama przyrzàdzaç. Jak w ca∏ej Hiszpanii, królujà
tu tapas, czyli ma∏e porcje daƒ obiadowych. Pyszne, 
w wi´kszoÊci barów kosztujà mi´dzy 1 a 2 euro. Nast´p-
nie oczywiÊcie odwiedziliÊmy Barcelon´, Madryt,
Sewill´, Alicante i Giron´, a na zakoƒczenie goràca Gran
Canaria. Tym szcz´Êciarzom, którzy nie zapomnieli
wziàç ze sobà paszportu, uda∏o si´ nawet dotrzeç do
Maroka i spaç dwa dni na Saharze wÊród rdzennych
Berberów. Dodatkowo, po zorganizowaniu takich
wypraw, nabieramy doÊwiadczenia i nowych umiej´t-
noÊci, które przydadzà nam si´ w przysz∏ej karierze
zawodowej. Natomiast mi´dzynarodowe kontakty ze
studentami Erasmusa pozwalajà nam na p∏ynne

pos∏ugiwanie si´ j´zykiem angielskim i hiszpaƒskim.
Zwykle wÊród Erasmusów dominuje j´zyk angielski,
jednak zdarzali si´ i tacy, którzy znali jedynie hiszpaƒski.

Program Erasmus spe∏ni∏ moje marzenia. To mi´dzy-
narodowe przyjaênie na ca∏e ˝ycie, poznanie odmien-
nych kultur i niezapomniane wra˝enia z urokliwych 
i niesamowitych miejsc, które odwiedzi∏am. Wszystko
to sprawi∏o, ˝e na pewno chcia∏abym tam wróciç. Co
wi´cej, dzi´ki wymianie zyskuje si´ drugà rodzin´,
którà stanowià studenci Erasmusa. Moja rada dla stu-
dentów czytajàcych ten artyku∏ – uwierzyç w siebie i ani
chwili si´ nie wahaç. Po prostu ruszaç w Êwiat!  

Na koniec chcia∏abym z∏o˝yç serdeczne podzi´kowa-
nia W∏adzom Akademii Morskiej w Gdyni, które wspie-
rajà Program Wymiany Mi´dzynarodowej Erasmus,
umo˝liwiajàc nam studia poza granicami naszego kraju.

Dominika Stachowiak
Studentka WPiT

Fa∏y, gordingi, szoty, bargentyna,
nagielbank… – o co chodzi…?

Na prze∏omie kwietnia i maja odby∏a si´ ju˝ VIII
Ogólnopolska Konferencja na pok∏adzie polskiego trój-
masztowego ˝aglowca „Pogoria”. G∏ównym tematem
spotkania sympatyków ˝eglarstwa by∏y „Problemy
naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie ˝eglar-
skim”, a celem – umo˝liwienie zaprezentowania si´
m∏odych ludzi, ich osiàgni´ç z zakresu teorii i praktyki 
z dziedzin zwiàzanych z konstrukcjà, technologià i eks-
ploatacjà wspó∏czesnych jachtów ˝aglowych oraz wszel-
kich aspektów zwiàzanych z funkcjonowaniem systemu
cz∏owiek – obiekt techniczny – Êrodowisko. 

Warto wspomnieç, i˝ na pok∏adzie trójmasztowego
˝aglowca 50 proc. za∏ogi stanowià studenci i dokto-
ranci. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani sà w kubry-
kach 8–, 10–, 12 – osobowych. Oprócz prezentowania
swoich prac, m∏odzie˝ wykonuje wszelkie prace zwià-
zane z funkcjonowaniem statku (wachty nawigacyjne,
prace kuchenne i porzàdkowe).

W tym roku udzia∏ wzi´∏y uczelnie wy˝sze z ca∏ej
Polski, m.in.: Akademia Morska w Gdyni, Politechnika
Gdaƒska, Politechnika Warszawska, Akademia Górni-

Po przeczytaniu tytu∏u niniejszego artyku∏u, osoby, które nie majà nic wspólnego z ˝eglowaniem,
mogà w pierwszej chwili pomyÊleç: – Ale o co chodzi…? Znowu jakiÊ nowy kàcik kulinarny…?

Albo: – Czy ten artyku∏ jest w ogóle pisany w j´zyku polskim…?. Dlatego wszystkich
zainteresowanych chocia˝ minimalnà ch´cià odkrycia „o co chodzi”, zach´camy do krótkiego

opisu wydarzeƒ, które odby∏y si´ w doÊç nietypowych okolicznoÊciach i jeszcze bardziej
nietypowym miejscu!

NA POK¸ADZIE „POGORII”

☛
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czo-Hutnicza z Krakowa, Politechnika Âlàska, Uniwer-
sytet Warszawski i Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie. GoÊciem specjalnym by∏ lek. med. Marek
Tomala z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Paw∏a II. 

Na pok∏adzie ˝aglowca nie mog∏o zabraknàç pi´cioro
studentów z Ko∏a Naukowego „Nautica”, dzia∏ajàcego
przy Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w
Gdyni. Studenci 2 roku Aleksandra Bujalska (in˝ynieria
eksploatacji instalacji) i Adam Woêny (eksploatacja
si∏owni okr´towych i obiektów oceanotechnicznych)
przygotowali artyku∏ pt. „Wp∏yw farb antyporostowych
stosowanych do zabezpieczenia (konserwacji) kad∏u-
bów i zbiorników”, skupiajàc si´ m.in. na rodzaju i kla-
syfikacji organizmów porostowych, zapobieganiu pro-
cesowi porastania, sk∏adzie farb antyporostowych, ich
wp∏ywie na Êrodowisko oraz na analizie przepisów
na∏o˝onych przez Polski Rejestr Statków. 

Ma∏gorzata Malinowska, studentka 3 roku (in˝ynieria
bezpieczeƒstwa Êrodowiska morskiego), w artykule
„Projekt zarzàdzania Êrodowiskiem w nowoczesnej
marinie”, przybli˝y∏a sytuacj´ polskich „ma∏ych por-
tów”, czyli tzw. marin. Omawiajàc ich rodzaje, przez-
naczenie i zanieczyszczenia, zaprezentowa∏a swój
pomys∏ na zarzàdzanie nowoczesnà marinà, którego
g∏ównym za∏o˝eniem jest „ciàg∏e doskonalenie”.

Piotr St´pieƒ i Andrzej Jarmo∏owski, studenci 1 roku
magisterskich studiów uzupe∏niajàcych (eksploatacja
si∏owni okr´towych 2), skupili si´ na nap´dzie pomoc-

niczym ˝aglowca, jakim jest niewàtpliwie silnik, oma-
wiajàc „Mo˝liwoÊci regeneracji uszkodzonych przylgni
zaworów wydechowych nap´du pomocniczego na
przyk∏adzie „Daru M∏odzie˝y”. Przedstawili przyczyny
najcz´stszych uszkodzeƒ zaworów wylotowych oraz
ró˝ne sposoby regeneracji przylgni zaworów, skupiajàc
si´ g∏ównie na napawaniu laserowym i plazmowym.

Warto równie˝ wyszczególniç artyku∏ mgr Kamili
Rudê, pracujàcej w Katedrze Fizyki Akademii Morskiej
w Gdyni pt. „Prognozowanie pola wiatru metodami
satelitarnymi i naziemnymi”, który wzbudzi∏ spore
zainteresowanie wÊród wszystkich uczestników i tym
samym zosta∏ wyró˝niony spoÊród przedstawionych 26
artyku∏ów.

Niewàtpliwie elementem wyró˝niajàcym t´ konfe-
rencj´ od innych by∏ fakt, ˝e mi´dzy kolejnymi sesjami
(prezentacjami artyku∏ów) trzeba by∏o „˝yç” na p∏ynà-
cym ˝aglowcu, wykonujàc przy tym wszystkie nie-
zb´dne czynnoÊci potrzebne do osiàgni´cia zamie-
rzonego celu, czyli np. dop∏yni´cie z punktu A do
punktu B w okreÊlonym czasie. Trasa VIII Ogólnopol-
skiej Konferencji wiod∏a przez prawie ca∏e po∏udniowe
wybrze˝e Europy, z przerwami na kilka godzin w takich
portach, jak Genova, Nicea, Barcelona, Valencja,
Malaga. 

Dla wielu uczestników by∏ to pierwszy kontakt z tzw.
„morskà przygodà”. Dlatego nie oby∏o si´ bez kilku
podstawowych szkoleƒ, majàcych g∏ównie na celu
zapoznanie za∏ogi z podstawowymi zasadami „dobrej
praktyki morskiej”. Wszyscy wspólnie pracowali przy
rozwijaniu i zwijaniu ˝agli, chwytajàc wspólnie za fa∏y
(liny s∏u˝àce do podnoszenia np. ˝agli lub p∏etwy
sterowej), gordingi (lina s∏u˝àca do sprzàtania ˝agla
rejowego czyli dociàgania go do ˝agla rejowego) i szoty
(lina s∏u˝àca do ustawiania wolnego rogu ˝agla najko-
rzystniej wzgl´dem kierunku wiatru). Jednak gdy jedni
wylewali poty na wachtach nawigacyjnych przy ste-
rowaniu i utrzymywaniu ˝aglowca w ciàg∏ym „ruchu”,
inni pracowali w pocie czo∏a pod pok∏adem, przygo-
towujàc posi∏ki i jednoczeÊnie dbajàc o czystoÊç na
ca∏ym statku. 

Zm´czenie, ból, po∏amane paznokcie, pozdzierane
d∏onie czy spalone nosy od promieni s∏onecznych – to
tylko niektóre z uroków doÊwiadczonych na pok∏adzie
„Pogorii”. Pomimo tego, czas sp´dzony na ˝aglowaniu
z pewnoÊcià utkwi∏ w pami´ci wszystkim uczestnikom
na d∏ugo. Po zejÊciu z pok∏adu niejednemu zakr´ci∏a si´
∏ezka w oku, a wiatr jeszcze d∏ugo niós∏ ulubionà szant´
za∏ogi „˚egnajcie nam dziÊ hiszpaƒskie dziewczyny”.

Stopy wody pod kilem!
Uczestnicy Konferencji
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Moja praktyka morska

Komisja pod przewodnictwem prof. Witolda Gierusza
przyzna∏a tak˝e wyró˝nienia. Otrzymali je studenci
Wydzia∏u Nawigacyjnego: Micha∏ Wensierski – prezen-
tacja multimedialna pt. „Âwiat z pok∏adu zbiorni-
kowca”, Joanna Maciak – fotoreporta˝ pt. „Dla tych
chwil warto ˝yç”, student Wydzia∏u Mechanicznego
Adam Pokorski – „˚eglowaç trzeba umieç w ka˝dych
warunkach” (wspomnienia z praktyki na „Darze M∏o-
dzie˝y”), studenci Wydzia∏u Elektrycznego: Andrzej
Witos – „Na Spitzbergen HORYZONTEM II” (film),
Roman Bachan – „W stron´ zachodzàcego s∏oƒca”
(prezentacja multimedialna), Artur Ludwiniak – „Cztery
kontynenty” (prezentacja multimedialna), Micha∏
Szymoƒczyk – „Historia ma∏ej-wielkiej podró˝y” (foto-
reporta˝ z tekstem) oraz Krzysztof Bia∏ecki i Piotr
Herdzik – „Spitsbergen 2010” (prezentacja) oraz stu-
dentka Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania
Ma∏gorzata Bieliƒska – „Okiem hotelarza”(film i pre-
zentacja). 

Z okazji 90. rocznicy powstania uczelni, prorektor 
ds. morskich prof. in˝. kpt. ˝. w. Stanis∏aw Górski ufun-
dowa∏ dodatkowà nagrod´ – tygodniowy rejs „Darem
M∏odzie˝y”, którà rozlosowano wÊród uczestników
konkursu. Plakat zaprojektowa∏a i wykona∏a laureatka
konkursu z 2009 r. mgr in˝. Anna Waszkiel. Prace
udost´pniane sà w Sali Tradycji.

Konkurs Moja praktyka morska organizowany jest od
1990 roku. Zaproponowany zosta∏ przez kustosza
zbioru muzealnego we wspó∏pracy z Ryszardem Staniu-
lem, przewodniczàcym organizacji studenckiej. Do
2002 r. organizowany by∏ corocznie, wznowiony zosta∏
w 2009 roku, z formu∏à poszerzonà o filmy i prezen-
tacje multimedialne. Zbiór dotyczàcy historii konkursu,
zgromadzony w Sali Tradycji zawiera m.in.: nagrodzone
prace, dokumenty ˝ycia spo∏ecznego zwiàzane z posz-
czególnymi etapami organizacji konkursu, foldery
wystaw pokonkursowych, dokumentacj´ wystaw poza
uczelnià, dokumentacj´ prasowà i fotograficznà. 
W 2002 roku nastàpi∏o podsumowanie pierwszego
etapu (Ewa Otremba, „Analiza i opracowanie wyników
studenckiego konkursu Moja praktyka morska”. Gdynia
2002), które przekazano na r´ce rektora prof. dr. hab.
in˝. Józefa Lisowskiego, patronujàcego konkursowi 
u jego poczàtku. Materia∏ konkursowy omówiony te˝
zosta∏ m.in. na V krajowej Konferencji Muzealnictwa
Morskiego i Rzecznego w Gdaƒsku w 2000 roku (Ewa
Otremba, „Próby literackie i publicystyczne studentów

Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni”). Materia∏y fotogra-
ficzne pokonkursowe eksponowane by∏y na wystawie
sta∏ej. Materia∏y udost´pniane by∏y m.in. socjologom
kultury, historykom kultury organizacji, badaczom 
kultury studenckiej w celu promocji uczelni. Podczas
kilkunastu edycji, nagrody rektora otrzyma∏o 54 stu-
dentów Wydzia∏u Nawigacyjnego, Elektrycznego i Me-
chanicznego i jedna laureatka z Wydzia∏u Przedsi´bior-
czoÊci i Zarzàdzania. Niektórzy laureaci, motywowani
nagrodà rektora, wystàpili w ogólnopolskim konkursie
KOLOSY, odbywajàcym si´ w Gdyni.

Prace do kolejnej, pi´tnastej ju˝ edycji, przyjmowane
sà w Sali Tradycji (p. 207 B) od 1 paêdziernika do 15
listopada 2011 roku.

Ewa Otremba
eot@am.gdynia.pl

W przeddzieƒ Âwi´ta Szko∏y Morskiej, 7 grudnia, w Sali Tradycji wr´czono nagrody rektora prof.
dr. hab. Romualda Cwilewicza laureatom, tradycyjnego ju˝, studenckiego konkursu Moja

praktyka morska. Pierwszà nagrod´ otrzyma∏y Joanna Szczesiak i Anna Suchomska z Wydzia∏u
Nawigacyjnego za reporta˝ filmowy pt. „ W szpilkach na trapie”. Drugà nagrod´ przyznano

studentowi Paw∏owi Szafrankiewiczowi, równie˝ z Wydzia∏u Nawigacyjnego, za etiud´ filmowà
pt. Praktyka nawigacyjna na „Darze M∏odzie˝y”.

KONKURS

Pierwszy rzàd od lewej: Ma∏gorzata Bieliƒska (PiT), prof. Piotr
Przyby∏owski – dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania,
prof.  kpt. ˝.w. Stanis∏aw Górski – prorektor ds. morskich, prof. in˝.
Witold Gierusz – prorektor ds. kszta∏cenia.
Drugi rzàd od lewej: mgr Ewa Otremba, Andrzej Witos (WE), Adam
Pokorski (WM), Joanna Szczesiak (WN), Micha∏ Szymoƒczyk (WE),
prof. in˝. Janusz Mindykowski – dziekan Wydzia∏u Elektrycznego
Trzeci rzàd od lewej: Artur Ludwiniak (WE), Piotr Herdzik (WE),
Roman Bachan (WE), dr in˝. Przemys∏aw Krata, prodziekan Wydzia∏u
Nawigacyjnego, Pawe∏ Szafrankiewicz (WN)
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Rejs pod batutà
Najpi´kniejszy polski ˝aglowiec odby∏ rejs z orkiestrà,

grajàcà na jego pok∏adzie najpi´kniejsze utwory najwy-
bitniejszego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina.

Niebywa∏à przyjemnoÊç wzi´cia udzia∏u w takim
w∏aÊnie rejsie mia∏am we wrzeÊniu ubieg∏ego roku, gdy
nasz statek szkolny „Dar M∏odzie˝y” p∏ywa∏ Trasà
Chopinowskà z Narodowà Orkiestrà Symfonicznà
Polskiego Radia w Katowicach. Zawin´liÊmy do portów
w Kopenhadze, Goteborgu, Oslo, Dover, Boulogne-sur-
Mer – i wsz´dzie tam, w salach koncertowych, orkiestra
prezentowa∏a tamtejszej publicznoÊci twórczoÊç Fryde-
ryka Chopina w 200. rocznic´ jego urodzin. Pod
dyrekcjà Jacka Kasprzyka, szefa muzycznego NOSPR,
wykona∏a utwory nie tylko Chopina, ale tak˝e, nawià-
zujàc do morskiego charakteru podró˝y, zagra∏a
poemat symfoniczny „Morze” Claude’a Debussy’ego. 
W ka˝dym z portów za∏oga „Daru M∏odzie˝y” mia∏a
mo˝liwoÊç w koncertach tych uczestniczyç i bilety
rozchodzi∏y si´ b∏yskawicznie. 

Muzycy nie tylko przemykali po pok∏adzie statku 
w swoich eleganckich strojach, ale ciekawi byli wszys-
tkiego, co dzia∏o si´ podczas rejsu, poczàwszy od wska-
zaƒ odczytywanych na mostku studenckim, po wspólne
ze studentami obieranie ziemniaków na powszechnie
znanym „placu kaszubskim”. 

Rejs uÊwietnia∏y koncerty, które orkiestra zagra∏a
dwukrotnie, w tym jeden po˝egnalny podczas wieczoru
poprzedzajàcego zawini´cie do portu w Gdyni.

„Dar M∏odzie˝y” to statek, który przyciàga ludzi jak
magnes i ka˝dy, kto choç raz mia∏ mo˝liwoÊç prze-
p∏ynàç nim, wraca. Tak˝e orkiestra ju˝ podczas podró˝y
snu∏a plany kolejnego rejsu.

Katarzyna Muszyƒska

Z CHOPINEM NA „DARZE”
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By∏em wyk∏adowcà, starszym wyk∏ad-
owcà, docentem i tak dalej od 1962 r. 
i praktycznie – jak na razie – w dalszym
ciàgu. Moimi s∏uchaczami (taka nazwa
obowiàzywa∏a w Paƒstwowej Szkole Mor-
skiej) i studentami by∏o w tym czasie chyba
ponad dwa tysiàce m∏odych ch∏opców,
którzy chcieli iÊç na morze „po chleb i przy-
god´”. By∏y te˝ – choç nieliczne – dziew-
cz´ta, nie trzeba dodawaç, ˝e ∏adne i mi∏e.

Moim g∏ównym – najwa˝niejszym i byç
mo˝e jedynym – osiàgni´ciem dydakty-
cznym, owocem prawie pi´çdziesi´ciolet-
niej pracy w Alma Mater Marinensis, jest
fakt, ˝e nigdy nie obawia∏em si´, spotykanej chyba
tylko w naszym, marynarskim zawodzie, zamiany ról.
Chodzi mi o sytuacj´, gdy mustrujàc na statki,
wielokrotnie stawa∏em si´ podw∏adnym moich by∏ych
uczniów.

W tym miejscu niektórzy Czytelnicy mogà zdziwiç si´,
no bo jak to mog∏o si´ zdarzyç, aby wyk∏adowca,
starszy wyk∏adowca itd. móg∏ si´ znaleêç w tej, raczej
niekomfortowej, sytuacji.

Sprawa by∏a w tamtych odleg∏ych czasach,
w po∏owie ubieg∏ego wieku, zupe∏nie prosta.
Oto odpowiednie w∏adze Polski Ludowej
dba∏y o bezpieczeƒstwo Polski i niektórym
kategoriom ludzi odmawiano prawa wyko-
nywania wyuczonego zawodu. CzujnoÊç pro-
letariacka Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego dopad∏a mnie w 1953 roku, gdy by∏em
zaledwie asystentem maszynowym z dyplo-
mem jedynie IV klasy. A to skutecznie
uniemo˝liwi∏o mi wspinanie si´ po drabinie
morskiej, mechanicznej kariery.

Po dwuletniej s∏u˝bie wojskowej w kopalni
w´gla kamiennego w jednostkach w OÊwi´-

cimiu (!) i Weso∏ej ko∏o Mys∏owic i po ukoƒczeniu, 
w trybie wieczorowym, Politechniki Gdaƒskiej, zosta-
∏em zaanga˝owany jako wyk∏adowca przedmiotów me-
chanicznych w Paƒstwowej Szkole Morskiej w Gdyni.

W moim g∏´bokim przekonaniu wyk∏adowcà przed-
miotów zawodowych musi byç cz∏owiek posiadajàcy
nie tylko odpowiednià wiedz´ teoretycznà, ale te˝
odpowiedni zasób praktyki w zawodzie mechanika
okr´towego. Ale jak wspomnia∏em, w wykonywaniu

Sukcesy dydaktyczne mo˝na rozmaicie oceniaç. A to przy pomocy dr´twej statystyki
przeprowadzonych prac in˝ynierskich czy magisterskich, a to podsumowaniem godzin wyk∏adów

czy çwiczeƒ, a to wreszcie otrzymanymi ró˝norakimi nagrodami, medalami czy stanowiskami 
w nauczycielskiej hierarchii. Ale wed∏ug mnie, naprawd´ wa˝ne jest zupe∏nie co innego.

Strefa studenta
Oficjalny profil facebookowy Wydzia∏u Nawiga-

cyjnego dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ 11 stycznia 2011 r. Zosta∏
stworzony g∏ównie z myÊlà o studentach i kandydatach
na studia, ale równie˝ pracownikach, przyjacio∏ach –
czyli wszystkich zwiàzanych w jakiÊ sposób z Wydzia∏em
Nawigacyjnym. Jest to rodzaj „strefy studenta”, gdzie
ka˝dy mo˝e uzyskaç zarówno informacje zwiàzane z
dzia∏alnoÊcià naukowà wydzia∏u, wymieniç informacje
oraz opinie na wszelkie tematy, jak i zapoznaç si´ z
typowymi akcjami z ˝ycia studenckiego. Profil ma
charakter informacyjny, ale w niestandardowej, dosyç
luênej formie, przyjaznej dla m∏odych ludzi. Adminis-
tratorzy starajà si´ na bie˝àco redagowaç zarówno
sprawy zwiàzane z tematykà morskà, uczelnianà, jak
równie˝ promowaç ró˝nego rodzaju imprezy i venty,

mogàce zainteresowaç u˝ytkowników profilu.
Dodatkowo mo˝na pos∏uchaç muzyki czy obejrzeç
ró˝ne wideoklipy, niekoniecznie zwiàzane z tematem
morza. 

W tej chwili oficjalny profil facebookowy Wydzia∏u
Nawigacyjnego AM w Gdyni liczy ponad 300 sta∏ych
u˝ytkowników oraz szereg zaprzyjaênionych firm,
stowarzyszeƒ i organizacji. Dosyç dynamiczny sposób
jego prowadzenia sprawia, ˝e liczba osób zareje-
strowanych wcià˝ roÊnie, przez co dociera do coraz
szerszego grona odbiorców. W planach jest rozwój
profilu w nowych dziedzinach, jak fora dyskusyjne czy
ankiety, dzi´ki którym u˝ytkownicy b´dà mogli w
jeszcze wi´kszym stopniu wspó∏tworzyç profil wydzia∏u. 

Wszystkich goràco zach´camy do odwiedzin. 

AKADEMIA NA PORTALU SPO¸ECZNOÂCIOWYM

Osiàgni´cie dydaktyczne

☛
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wyuczonego zawodu mia∏em z ∏aski rzàdzàcej wówczas
i jedynie s∏usznej partii dziesi´cioletnià przerw´. By∏em
co prawda magistrem in˝ynierem, ale posiada∏em
najni˝szy dyplom oficerski i tym samym odczuwa∏em
doÊç spory niedosyt.

Na razie jednak nie mog∏em nic na to poradziç, bo
uzyskiwanie kolejnych dyplomów by∏o zale˝ne od
odpowiedniego sta˝u praktycznego, czyli od „wyp∏y-
wania” przez przewidziany ustawà czas na odpowied-
nim stanowisku na statku.

Mimo ˝e zosta∏em „zrehabilitowany” w poczàtku
1957 roku, jeszcze przez d∏u˝szy czas nie mog∏em
uzyskaç ksià˝eczki ˝eglarskiej, czyli marynarskiego pasz-
portu na ca∏y Êwiat. Ch´ç powrotu na morze i choçby
okresowej pracy w charakterze oficera-mechanika
zosta∏a  zrealizowana dopiero w 1975 roku, gdy uda∏o
mi si´ zamustrowaç na budow´ w Hamburgu sporego
turbinowego tankowca t/t „Rysy” w charakterze zaled-
wie IV mechanika. Niemal wszyscy pozostali mechanicy
byli… moimi uczniami, a mianowicie: trzeci mechanik
Gerard Diering (absolwent PSM 1966), drugi mechanik
Jurek Kowalski (absolwent PSM 1964), pierwszy
mechanik Andrzej Pinno (absolwent PSM 1965). Na
statku tym sp´dzi∏em 6 miesi´cy, poczàtkowo uczest-
niczàc w budowie, a nast´pnie w dziewiczej podró˝y
po doÊç nietypowy, jak na tankowiec, ∏adunek, bo po
140.000 ton kukurydzy z silosów znad Missisipi w USA
do… Zwiàzku Radzieckiego. Swoistym smaczkiem tego
∏adunku by∏ fakt, ˝e w tamtych latach w ZSRR Chrusz-
czow przeprowadza∏ pe∏nà medialnych sukcesów akcj´
produkcji w∏aÊnie… kukurydzy.

W czasie tych kilku miesi´cy spotka∏em si´ na „Rysach”
z du˝à ˝yczliwoÊcià moich by∏ych uczniów i wr´cz 
z pomocà i naukà, poniewa˝ oni byli ju˝ lepszymi
fachowcami ni˝ ja, szczególnie, ˝e statek by∏ nowo-

czesny, a dodatkowo by∏ to mój pierwszy tankowiec.
Nabyta praktyka pomog∏a mi w du˝ym stopniu przy

pisaniu podr´czników z kot∏ów i turbin okr´towych. 
Po rejsie tym Andrzej Pinno zosta∏ chiefem, chyba jako
pierwszy ze swego rocznika.

Kolejnym moimi uczniami-szefami byli: na m/t „Patris”,
bandery cypryjskiej, gdzie zamustrowa∏em w Bombaju
1 lutego 1979 roku jako II mechanik (a˝), chiefem by∏
Wies∏aw ˚yliƒski (absolwent PSM 1961), którego – o ile
pami´tam – egzaminowa∏em na kursie mechaników 
I klasy. Na tankowcu s/t „Vincent”, bandery singapur-
skiej, moimi prze∏o˝onymi byli Krzysztof Kobus (absol-
went PSM 1964) oraz Pawe∏ Wenta (absolwent 1965).
Na kolejnym tankowcu t/t „St. Tobias” bandery
liberyjskiej, gdzie jako II mechanik mia∏em wàtpliwà
przyjemnoÊç prze˝yç trafienie statku torpedà „Exocet”
na zatoce Perskiej w czasie wojny iracko-iraƒskiej, pier-
wszym mechanikiem by∏ Mitek Fidala (absolwent
1969). I wreszcie na gazowcu „David Gas”, równie˝
bandery liberyjskiej, na który zamustrowa∏em jako 
II mechanik, moim szefem by∏ chief engineer Jerzy
Daszkiewicz (absolwent PSM 1969), po którym
zosta∏em wreszcie równie˝ chiefem, w wieku – bagatela
– 57 lat.

Jak wynika z powy˝szych wspomnieƒ, moja droga do
czterech pasów ze Êrubà na mundurze by∏a doÊç d∏uga,
a osiàgni´cie tego celu zawdzi´czam równie˝, w znaczà-
cym procencie, moim by∏y s∏uchaczom z Peesemki, co
z przyjemnoÊcià wspominam i za co im serdecznie
dzi´kuj´.

I to by∏ mój najwi´kszy i najwa˝niejszy sukces peda-
gogiczny w mojej, prawie pó∏wiecznej, pracy w Mor-
skiej Szkole w Gdyni.

Andrzej Perepeczko

30. rocznica pierwszych demokratycznych
wyborów 

5 maja 1981 r. odby∏y si´ pierwsze w historii uczelni
demokratyczne wybory rektora. Przewodniczy∏ im i pro-
wadzi∏ wed∏ug nowej procedury, zaproszony przez
spo∏ecznoÊç  akademickà Wy˝szej Szko∏y Morskiej, doc.
Wojciech Orszulok (zm. 30 kwietnia b.r.), pracownik
Wydzia∏u Nawigacyjnego, cieszàcy si´ du˝ym autory-
tetem w Êrodowisku, absolwent Politechniki Gdaƒskiej
(nauk´ w tej uczelni rozpoczà∏ przed  drugà wojnà Êwia-
towà ), wybitny specjalista w dziedzinie eksploatacji
statków, jeden z prekursorów zaistnienia przedstawicieli
uczelni w gremiach mi´dzynarodowych fachowców. 

G∏osowa∏o 113 wybranych elektorów. Kandydatów
by∏o czterech. Doc. Miko∏aj Kostecki otrzyma∏ 69
g∏osów, doc. Piotr J´drzejowicz i doc. Jan S∏oniewski –

po 14, kpt. ˝. w. W∏adys∏aw Rymarz – 9. Ust´pujàcy
prof. kpt. ˝. w. Daniel Duda, absolwent Paƒstwowej
Szko∏y Morskiej, zas∏u˝ony dla rozwoju uczelni, z∏o˝y∏
nast´pcy gratulacje wraz z ˝yczeniami owocnej kaden-
cji. 25 maja 1981 r. dr in˝. Miko∏aj Kostecki uda∏ si´
pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970 znajdujàcy si´ w pob-
li˝u uczelni i oddajàc ho∏d, z∏o˝y∏ wiàzank´ kwiatów.
Kadencja rektora Kosteckiego okaza∏a si´ najkrótszà 
w historii. Dwa dni po wprowadzeniu stanu wojennego
13.12.1981, kierownik Urz´du Gospodarki Morskiej
odwo∏a∏ rektora („za nieprzeciwdzia∏anie próbom zor-
ganizowania strajku okupacyjnego na uczelni”), a w jego
miejsce mianowa∏ W. Rymarza. 

eot

Z KRONIKI UCZELNI

☛
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W roku 2011 nak∏adem uczelnianej oficyny wydawniczej,
ukaza∏y si´ nast´pujàce nowe pozycje:

■ Piotr Jankowski  „Wybrane zagadnienia elektrotechniki
w Êrodowisku Mathcad”
Do analizy tradycyjnych zagadnieƒ technicznych, a tak˝e

bardziej zaawansowanych, typu równania fizyki matematy-
cznej, s∏u˝à modele matematyczne implementowane w ró˝-
nych programach. Jednym z nich jest Êrodowisko Mathcad
zyskujàce sobie coraz wi´kszà popularnoÊç. Podr´cznik przed-
stawia przyk∏ady zastosowania Êrodowiska Mathcad w elektro-
technice teoretycznej. Zbiór wybranych przyk∏adów pokazuje
sposoby implementacji w Êrodowisku Mathcad, umo˝liwiajà-
cych m.in. tworzenie modeli rozwiàzaƒ ró˝niczkowo-ca∏-
kowych. W ksià˝ce omówiono równie˝ takie zagadnienia, jak:
interpolacja, aproksymacja, ca∏kowanie lub ró˝niczkowanie
numeryczne. Nie pomini´to tak˝e problematyki typowo elek-
trotechnicznej – projektowania magnetowodów czy te˝ analizy
zjawisk w linii d∏ugiej. Podr´cznik mo˝e byç przydatny g∏ów-
nie studentom wydzia∏ów o profilu elektrotechnicznym oraz
in˝ynierom.

■ Adam Weintrit „Jednostki miar wczoraj i dziÊ.
Przeglàd systemów miar i wag na làdzie i na morzu”
Publikacja przynoszàca obszernà wiedz´ na temat funkcjo-

nowania jednostki miar we wspó∏czesnym Êwiecie, ale tak˝e
podejmujàca prób´ historycznego uj´cia, objaÊnienia, ca∏oÊ-
ciowego zebrania i usystematyzowania problematyki jednos-
tek miar. Szczególnie uwzgl´dniono w opracowaniu specy-
ficzne miary stosowane g∏ównie w ˝egludze, transporcie 
i gospodarce morskiej z przeliczeniem ich na miary metryczne.
Pozycja przydatna zarówno dla studentów wydzia∏ów nawiga-
cyjnych uczelni morskich, oficerów marynarki, ˝eglarzy,
rybaków – ludzi zawodowo zwiàzanych z morzem, jak i dla
pasjonatów historii jednostek miar i wag oraz osób zajmujà-
cych si´ zagadnieniami metrologicznymi i normalizacyjnymi.

■ Leszek Smolarek „Trygonometria sferyczna dla nawi-
gatorów”
Trygonometria sferyczna zajmuje si´ badaniami w∏aÊciwoÊci

trójkàtów po∏o˝onych na powierzchni kuli, czyli na sferze.
Rozwijajàc si´ wczeÊniej ni˝ trygonometria p∏aska, znalaz∏a
szerokie zastosowanie w astronomii. Ksià˝ka Leszka Smolarka
ma s∏u˝yç pomocà w nauce obliczania elementów trójkàtów
sferycznych, a tak˝e w wykorzystaniu tej wiedzy do obliczeƒ
nawigacyjnych i astronawigacyjnych. Zawiera omówienie
w∏aÊciwoÊci  i oznaczeƒ trójkàta sferycznego, przytaczajàc zaÊ
podstawowe wzory trygonometrii sferycznej przedstawia
ró˝ne metody rozwiàzywania trójkàtów sferycznych i oblicza-
nia elementów ortodromy. Ka˝dy z rozdzia∏ów sk∏ada si´ 
z trzech cz´Êci: krótkiego przypomnienia wybranych wzorów 
i algorytmów, rozwiàzanych przyk∏adów i zadaƒ z odpowie-
dziami, a czytelnik, zale˝nie od posiadanych narz´dzi i umie-
j´tnoÊci, musi sam dobraç metod´ najbardziej mu odpowiada-
jàcà. 

■ Izabela Steinka  „Mikrobiologia ˝ywnoÊci i materia∏ów
przemys∏owych” 
W „Mikrobiologii ˝ywnoÊci i materia∏ów przemys∏owych”

prof. Izabela Steinka opisuje procesy mikrobiologiczne zacho-
dzàce w ró˝nych rodzajach ˝ywnoÊci oraz materia∏ach prze-
mys∏owych. Autorka podaje przyczyny i skutki wyst´powania
mikroflory w artyku∏ach spo˝ywczych i przemys∏owych oraz
metody jej prognozowania, zapobiegania i ograniczania roz-
woju. Ksià˝ka sk∏ada sie z dwóch cz´Êci: pierwsza dotyczy
mikroflory wyst´pujàcej w ˝ywnoÊci, druga – w artyku∏ach 
i materia∏ach przemys∏owych. Podzielona jest na osiem roz-

dzia∏ów omawiajàcych charakterystyk´ i sk∏adniki ˝ywnoÊci,
charakterystyk´ mikroflory kszta∏tujàcej jakoÊç ˝ywnoÊci, mi-
kroflor´ wyst´pujàcà w surowcach i produktach ˝ywnoÊcio-
wych, poj´cie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i zagro˝enia mikrobio-
logicznego, bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci a interakcje mikrobiolo-
giczne, optymalizowanie jakoÊci za pomocà czynników mikro-
biologicznych, biogennych i abiogennych, znaczenie bioareozolu
w przep∏ywie wirusów do ˝ywnoÊci, charakterystyk´ interakcji
mi´dzy drobnoustrojami i materia∏ami przemys∏owymi. Boga-
ctwo przyk∏adów, zobrazowanych równie˝ za pomocà tabeli
fotografii, sprawia, ˝e ksià˝ka jest niezwykle ciekawa. Polecana
jest przede wszystkim studentom kierunków towaroznawczych
i zarzàdzania jakoÊcià, ale tak˝e wszystkim Êwiadomym konsu-
mentom, zainteresowanym tematykà zdrowia, higieny i zdro-
wego od˝ywiania.

mgr Beata Gniadowicz
Wydawnictwo Akademii Morskiej

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
WYDAWNICTWA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

☛
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■ Andrzej Perepeczko, Navigare necesse est, 
wyd. Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2010, ss. 219.
Podczas uroczystoÊci Âwi´ta Szko∏y 8 grudnia 2010, odby∏a

si´ promocja ksià˝ki dr. nauk humanistycznych, of. mech. okr.
I kl. Andrzeja Perepeczki, prof. AM w Gdyni. W laudacji, wy-
g∏oszonej przez rektora prof. dr. hab. in˝. Romualda Cwile-
wicza oraz Ma∏gorzat´ Soko∏owskà („matk´ chrzestnà”, znanà
dziennikark´ i autork´ wielu ró˝notematycznych publikacji, 
a zw∏aszcza redaktor naczelnà i autork´ licznych hase∏ dwóch
tomów Encyklopedii Gdyni), podkreÊlono rol´ tej ksià˝ki, sta-
nowiàcej kolejnà wa˝nà wÊród licznych dzie∏ A. Perepeczki. 
O tej ksià˝ce autor napisa∏ w przedmowie: „ksià˝ka nie ukaza-
∏aby si´ bez ogromnej pracy w∏o˝onej przez panià Ma∏gorzat´
Soko∏owskà i to zarówno edytorskiej, jak i redakcyjnej. Dzi´ki
jej ingerencji, skrótom i wstawkom, niniejsza ksià˝ka uzyska∏a
zdecydowanie nowe i lepsze oblicze, w stosunku do moich
poprzednich publikacji na te bardzo mi bliskie tematy”. 

Publikacja sk∏ada si´ ze: wst´pu rektora, przedmowy autora
oraz szeÊciu chronologiczno-tematycznych rozdzia∏ów, doty-
czàcych Szko∏y Morskiej w Tczewie w 1920 r., Paƒstwowej
Szko∏y Morskiej w Gdyni (1930-1939), ewakuacji floty i kadry
oraz uczniów w momencie wybuchu II wojny Êwiatowej do
Wielkiej Brytanii oraz okresu kszta∏cenia na kursach kwalifika-
cyjnych w Wielkiej Brytanii, reaktywowania szko∏y morskiej 
w 1945 i kolejnych wydarzeƒ, faktów i sylwetek osób zwiàza-
nych z Gdynià, w latach zmian modelu i wariantu oraz profilu
kszta∏cenia w PSM, WSM (1969-2001) i Akademii Morskiej
(od 2002). Zamieszczono aneks z notami biograficznymi chro-
nologicznie, obejmujàcy komendantów szkolnych ˝aglowców:
„Lwowa”, „Daru Pomorza” i „Daru M∏odzie˝y”, a tak˝e nieod-

zowny w tego typu wydawnictwach indeks kilkuset nazwisk.
Na rewersie jest fotografia autora i krótka nota biograficzna.
Ksià˝ka zawiera liczne adnotacje dotyczàce najwa˝niejszych
podró˝y, statków szkolnych, od „Lwowa”, „Daru Pomorza”,
„Horyzontu” i „Zenitu” (statki instrumentalne), s/v „Dar
M∏odzie˝y” i statku szkolno-badawczego m/s „Horyzont II”.
Praca, zawierajàca wiele wartoÊci poznawczych, jest skiero-
wana do szerokiego kr´gu czytelniczego. 

W kolejnej edycji warto by opracowaç pe∏niejsze kompen-
dium z dziejów szkolnictwa morskiego dla popularyzacji
historii wÊród szerokiego grona odbiorcy, które by∏oby kon-
tynuacjà szerokiej dzia∏alnoÊci badawczej i edytorskiej prof.
Jana Kazimierza Sawickiego. Mimo starannoÊci edycji, orygi-
nalnej szaty graficznej, licznych niepublikowanych dotychczas
fotografii dobrze wkomponowanych w tekst, nie unikni´to
nielicznych b∏´dów np.: Jan Gottschalk, nie Gotschlik, Grodzi-
cki zamiast: Grodziski, Zaczyk zamiast: Zaczek, Bàbczyƒski
zamiast Babczyƒski, Matulewski, a nie Matuleski. ZaÊ A. Pere-
peczko jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie
historii, nie nauk historycznych. Jednak˝e odbiór ksià˝ki jest
pozytywny, a drobne lapsusy nie zawsze wynikajà z winy
autora i redaktora opracowania. Niestety, nak∏ad ksià˝ki zosta∏
ju˝ wyczerpany, co by∏o zwiàzane z uroczystoÊciami roku
jubileuszu uczelni: 90 lat kszta∏cenia kadr morskich. 

dr Witold Parteka

■ „Dni bezciastkowe” 
to opowieÊç o latach stalinowskich poprzez sprawozdania

szefa Miejskiego Urz´du Bezpieczeƒstwa  Publicznego, Milicji
Obywatelskiej, Polskiej Partii Robotniczej, a od 1949 PZPR oraz
Miejskiej Rady Narodowej. To tak˝e opowieÊç o ˝yciu miasta 
i ludzi widziana oczami tych „sprawozdawców”, czyli z pozio-
mu do tej pory zupe∏nie nieznanego, pokazuje narastajàcy
terror, dramatycznie z∏e zaopatrzenie rynku (zw∏aszcza pro-
blem… braku ziemniaków, który pojawi∏ si´ natychmiast wraz
z nowym ustrojem), prac´ przedsi´biorstw bacznie obserwo-
wanych przez UB:  portu, stoczni i zak∏adów rybnych,  sytuacj´
ksi´˝y oraz zwyk∏ych ludzi. Szczególnym zainteresowaniem
„cieszy∏o si´” szkolnictwo morskie, s∏uchacze Technikum Mor-
skiego Mechanicznego (jak nazywa∏a si´ wówczas Paƒstwowa
Szko∏a Morska) i gospodarka morska. To z jednej strony. 
A z drugiej:  poziom intelektualnych nowych „w∏adców”,
poniewa˝ zachowana zosta∏a oryginalna ortografia wraz ze
stylem oraz interpunkcjà.

Ksià˝ka, bogato ilustrowana zdj´ciami miasta z tamtych lat
(zarówno ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, jak Archiwum
Paƒstwowego oraz Instytut Pami´ci Narodowej i zbiorów pry-
watnych), a tak˝e tytu∏ami z ówczesnego „Dziennika Ba∏tyc-
kiego, nosi tytu∏ „Dni bezciastkowe” – jako ˝e rozporzàdze-
niem wojewody gdaƒskiego zabroniono z dniem 29.03.1946
podawania i sprzedawania wszelkiego rodzaju wyrobów cu-
kierniczych we worki, Êrody, czwartki i piàtki ka˝dego tygod-
nia. Kary jak za przekroczenie przepisów co do spo˝ycia
potraw mi´snych.

Autorkà wyboru jest Ma∏gorzata Soko∏owska, wydawca
Oficyna Verbi Causa, projekt i opracowanie graficzne Artur
Tarasiewicz.

Sprawozdania szefa MUBP do WUBP za luty 1952
W dniu 16.2.52 otrzymano agenturalne dane, ˝e na terenie

Technikum Mechaniczno-Morskiego zauwa˝ono wrogie
napisy na drzwiach ust´pu nast´pujàcej treÊci: „Mas∏o i s∏onina
jedzie do Stalina, a skór´ i flaki to jedzà Polaki, precz ze Stalinem”.
Poniewa˝ napis ten zauwa˝ono w dniu 15.2.52 a w dniu tym
mia∏ trening na sali gimnastycznej Kolejarz, zachodzi podej-
rzenie, ˝e mogli to zrobiç zawodnicy tego klubu sportowego.
Napisy sfotografowano. Podebrano podobne charaktery pis-
ma TMM. Poza tym nastawiono sieç w TMM, a˝eby pilnowaç
w dni treningowe dla ewentualnego uchwycenia sprawcy.

☛
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Sprawozdania do szefa WUBP za lipiec 1952
„Dalmor”: Obecnie, gdy rozpoczà∏ si´ sezon Êledziowy i ∏owi

si´ na morzu Pu∏nocnym sà mo˝liwoÊci dezercji, bo gdy w wy-
padku, gdyby statek nie zawinà∏ za granic´, mo˝na wyskoczyç
na brzeg przy przeje˝d˝aniu kana∏u Kiloƒskiego. I dlatego te˝
wszystkie przyj´cia personelu p∏ywajàcego wymagajà ponow-
nego rozpatrzenia i zwolnienia przyj´tego niepewnego ele-
mentu, dlatego te˝ spotkaç si´ mo˝na ponownie z brakiem
za∏óg. Jak wynika z doniesienia inf. ps. „Pionier”, który podaje,
ze pruba statku baza „Morska Wola”, który ma obs∏ugiwaç
trawlery na morzu Pu∏nocnym, winna odbywaç si´ na morzu
Pu∏nocnym, a nie jak zaradzono ko∏o Gorncholmu i kana∏u
Kiloƒskiego dlatego, ˝e statek przeznaczony jest na morze
Pu∏nocne, gdzie wiatry sà zawsze silniejsze i fala jest wi´ksza
jak na Ba∏tyku. Szef Zaleski R. kpt.

Sprawozdanie miesi´czne KMMO Gdynia Sprawozdanie
za czerwiec 1952 

W dniu 23.06.52 otrzymano wiadomoÊç o zniszczeniu po-
piersia tow. Stalina przez by∏ego absolwenta PSM Zaczyƒ-
skiego Józefa, który zrobi∏ to w stanie nietrzeêwym i Êwiad-
kowie nie mogà potwierdziç, czy dokona∏ tego umyÊlnie. Na
figuranta posiadamy ca∏y szereg materia∏ów jeszcze z okresu
jego pobytu w PSM, gdy˝ jest to element chuligaƒski, prze-
siàkni´ty kosmopolityzmem, do tego notoryczny pijak. Ojciec
jego w okresie okupacji nale˝a∏ do AK. W sprawie tej
przes∏uchano Êwiadków, którzy potwierdzajà momenty
przewrócenia i zniszczenia popiersia – sprawa zostanie prze-
kazana do prokuratora.

Sprawozdanie za paêdziernik 3.XI.1952 
Konstanty Maciejewicz ur. 3.5.1889 zatrzymany za oplus-

kwianie kandydatów na pos∏ów do Sejmu

GOÂCINNIE W LUBLINIE

„Dar M∏odzie˝y” w fotografii
W galerii „Po schodach” M∏odzie˝owego Domu

Kultury w Lublinie mo˝na by∏o podziwiaç wystaw´
pt. „Dar M∏odzie˝y. Mój wielki rejs” autorstwa
Anny Waszkiel oraz Anny O∏ów i Tomasza Degór-
skiego.

By∏a to pierwsza wystawa z cyklu zaplanowanego
przez Benona Bujnowskiego z lubelskiego MDK. Po-
przez kolejne wernisa˝e, których bohaterami b´dà inne
statki szkolne, poczynajàc od „Daru Pomorza”, poprzez
barki i okr´ty wojenne, pragnie przybli˝aç uczniom
morskà tradycj´ Polski i zainteresowaç tematykà
marynistycznà.

Anna Waszkiel pochodzi z Bia∏egostoku, a obecnie,
po ukoƒczeniu Wydzia∏u Elektrycznego gdyƒskiej
Akademii Morskiej, pracuje jako asystentka w Katedrze
Automatyki Okr´towej, a równoczeÊnie jest studentkà
nawigacji na Wydziale Nawigacyjnym i, od 2003 r.,
instruktorkà ˝eglarstwa. W latach 2008-2010 preze-
sowa∏a uczelnianemu Naukowemu Ko∏u Fotografii.

Natomiast Benon Bujnowski, gospodarz wystawy,
jest m´˝em wnuczki rodzonej siostry Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
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Nauczyciel szkó∏ rybo∏ówstwa morskiego

kpt. ˝. w. Edward Goc

Edward Goc urodzi∏ si´ 4 lipca 1922 r. w Olkuszu,
woj. ma∏opolskie. Do wybuchu II wojny Êwiatowej
ukoƒczy∏ gimnazjum, kontynuowa∏ nauk´ w tajnym
nauczaniu w okresie okupacji tam˝e. Po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ militarnych przyjecha∏ na wybrze˝e. W latach
1945-1946 by∏ sternikiem w Ustce, po ukoƒczeniu
kursów ˝eglarskich i rybackich, organizowanych przez
Lig´ Morskà. Swojà morskà edukacj´ i dalszà karier´
po∏àczy∏ z kszta∏ceniem m∏odzie˝y i pracà we flocie
rybackiej, póêniej handlowej i ratowniczej.

W latach 1946-1966 zatrudniony by∏ w szkolnictwie
rybackim w Gdyni. Po powstaniu Szko∏y Rybaków Dale-
komorskich, w ramach Paƒstwowego Centrum Wycho-
wania Morskiego, zosta∏ nauczycielem nawigacji,
wychowawcà (1.07.1946-28.02.1951) oraz sternikiem
na statkach-trawlerach „Neptun” i „Neptunia”, pe∏niàc
póêniej, w Technikum Rybo∏ówstwa Morskiego, funkcj´
II i I oficera na statku szkolnym „Henryk Rutkowski”
(1951-1954). Kapitanem by∏ kpt. ˝. w. Henryk Bora-
kowski w 1952 r., póêniejszy dyrektor Szko∏y Rybo∏ów-
stwa Morskiego (1957-1961). W momencie przekaza-
nia TRM i „wodowania” – 2 V 1954 r., statku „Jan
Turlejski” (kapitanem by∏ kpt. ˝. w. r. m. Wiktor
Gorzàdek) zosta∏ mianowany III oficerem. P∏ywajàc
okresowo (do 30 IX 1964), awansowa∏ do II i I oficera

(w 1960 r. uzyska∏ dyplom por.˝.w.r.m.). Wyznaczono
go na kierownika praktyk uczniów TRM, SRM i PSRM 
w Gdyni oraz wychowawc´ w TRM (1951-1956).

Od 4 czerwca do 31 sierpnia 1965 prowadzi∏ zaj´cia
z nawigacji. W latach 1961-1963 oraz 1964-1965,
mia∏ anga˝ w PPDiUR „Dalmor” i we flocie obcej 
poprzez PHZ „Polservice”. Od 1 listopada 1966 do 31
paêdziernika 1967 r. (na urlopie szkoleniowym ze PSRM,
w celu uzyskania dyplomu kapitana ˝eglugi wielkiej 
i praktyki morskiej) p∏ywa∏ na trawlerach-przetwór-
niach gdyƒskiego armatora floty ∏owczej jako I oficer,
okazjonalnie kapitan, np. na m/t „Jowisz” (czerwiec-
paêdziernik 1967). W 1966-1975 by∏ I oficerem,
póêniej kpt. ˝. w. (dyplom sygnowany przez dyrektora
GUM w 1967 r.) na statkach-przetwórniach PPDiUR
„Dalmor” w Gdyni. Od 1975 do 1982 w Polskim 
Ratownictwie Okr´towym w Gdyni, kapitan statków ra-
towniczych: „Perkun”, „Posejdon”, „Âwiatowid” i „Koral”,
dowodzi∏ wieloma akcjami ratowniczymi i holowa-
niami dalekomorskimi. Nale˝a∏ do Stowarzyszenia
Kapitanów ˚eglugi Wielkiej w Gdyni. Zmar∏ w Gdyni 14
stycznia 2011 r., spoczà∏ na Cmentarzu Witomiƒskim.

dr Witold Parteka
KEiZ Pracownia Historii AM w Gdyni

PO˚EGNANIA

Odszed∏ na wiecznà wacht´ jeden z ostatnich pierwszych nauczycieli i kapitanów szkó∏ 
rybo∏ówstwa morskiego w Gdyni, który swoim zaanga˝owaniem i pracowitoÊcià pozytywnie

zapisa∏ si´ w pami´ci pokoleƒ uczniów TRM, s∏uchaczy pomaturalnej PSRM i grona
pedagogicznego.

Wspó∏twórca polskiej szko∏y kapitanów

doc. mgr in˝. Wojciech Orszulok

Urodzi∏ si´ 10 czerwca 1917 r. w Gostyniu, woje-
wództwo poznaƒskie, syn Paw∏a i Heleny z d. Hoppe.
Po ukoƒczeniu gimnazjum w Tarnowskich Górach,
podjà∏ studia na Wydziale Okr´towo-Lotniczym Poli-
techniki Gdaƒskiej (Technische Hochschule). Praktyki
odbywa∏ w Stoczni Gdaƒskiej, a pracowa∏ w Gdyni 
w Stoczni Rybackiej i Stoczni Jachtowej. W 1939 r.
uzyska∏ pó∏dyplom uczelni. W tym samym roku zapro-

jektowa∏ z kolegami z motorówk´ dla komendanta
„Daru Pomorza” Konstantego Kowalskiego (u˝ytkowa∏
jà jeszcze kilka lat po wojnie nast´pca Stefan Goraz-
dowski). 

Wojn´ prze˝y∏ pracujàc jako robotnik na Âlàsku.
Studia wznowi∏ w 1946 r. W 1949 r. otrzyma∏ dyplom
magistra nauk technicznych oraz in˝. budowy okr´tów
na Wydziale Budowy Okr´tów PG. Od 1945 do 1971

W kwietniu odszed∏ doc. mgr in˝. Wojciech Orszulok, konstruktor i projektant statków, 
wyk∏adowca WSM w Gdyni, ˝eglarz, twórca myÊli okr´towej w Polsce.
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pracowa∏ w przemyÊle okr´towym: w Spó∏dzielni
„Wspólnota Morska” (kierownik techniczny), nast´pnie
w Zjednoczeniu Stoczni Polskich (kierownik grupy
kad∏ubowej w Stoczni Gdaƒskiej). By∏ jednym z projek-
tantów serii kutrów-stalówek, przebudowy jachtu „Zew
Morza” na potrzeby Paƒstwowego Centrum Wyszkole-
nia Morskiego w 1949 r. W latach1948-1966, w Cen-
tralnym Biurze Konstrukcji Okr´towych, awansowa∏ od
kierownika wydzia∏u, poprzez naczelnego konstruktora,
do dyrektora CBKO nr 1 w Gdaƒsku. Nadzorowa∏ i rów-
nie˝ projektowa∏ wiele typów nowo budowanych
statków (m.in. lugrotrawlery, statki pasa˝erskie i ratow-
nicze, drobnicowce). Od czerwca 1966 do koƒca
czerwca 1967 by∏ naczelnym konstruktorem w Central-
nym OÊrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemys∏u
Okr´towego. W 1967 mianowany zosta∏ g∏ównym
specjalistà w Zjednoczeniu Przemys∏u Okr´towego.
RównoczeÊnie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç dydaktycznà. 
W latach 1948-1951 by∏ asystentem na Wydziale
Budowy Okr´tów, prowadzi∏ prace projektowe oraz 
w 1962/1963 zaj´cia ze studentami: projektowania
statków Êródlàdowych i seminaria dyplomowe, zaÊ od
1967 do 1969 kierowa∏, jako profesor kontraktowy,
Katedrà Konstrukcji Okr´tów WBO. 

Jego zatrudnienie w WSM by∏o znaczàcym wzmoc-
nieniem ówczesnej kadry dydaktyczno-naukowej,
zw∏aszcza Wydzia∏u Nawigacyjnego. Ówczesny minister
˝eglugi Jerzy Szopa, ze wzgl´du na dorobek zawodowy,
naukowy i dydaktyczny, mianowa∏ go docentem na
wniosek rektora WSM prof. dr. in˝. B. Kowalczyka 
i opinii Rady WN oraz senatu uczelni. Wojciech Orszu-
lok by∏ cenionym wyk∏adowcà wiedzy okr´towej,
budowy okr´tów w Instytucie Eksploatacji Statku, okre-
sowo mianowany cz∏onkiem Komisji ds. WynalazczoÊci,
wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Nawigacji,
prodziekanem WN, starszym redaktorem w Dziale
Wydawnictw oraz organizatorem pierwszego laborato-
rium Êrodowiskowego badaƒ cech manewrowania
statków. Opracowa∏ z zespo∏em projekt rozbudowy
kolejnych statków szkolnych i budowy nast´pcy „Daru
Pomorza”. We wrzeÊniu 1983 r. przeszed∏ na emery-
tur´, utrzymujàc sporadyczny kontakt z uczelnià. 

W dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej posiada∏ liczne
prace projektowo-konstrukcyjne z budownictwa okr´-
towego, problematyki p´dników oraz dynamiki wspó∏-
pracy pewnika z kad∏ubem, niezatapialnoÊci i statecz-
noÊci floty rybackiej; recenzent prac doktorskich i opinii
o dorobku naukowym pracowników naukowych PG
(m.in. prof. dr. in˝. Jerzego W. Doerffera). 

Ze wzgl´du na perfekcyjne wykszta∏cenie i znajomoÊç
3 j´zyków obcych oraz kultur´ osobistà, pe∏ni∏ funkcje
w krajowych i obcych organizacjach. By∏ przewodniczà-
cym Komisji Regatowej w Operacji ˚agiel ‘74 w Gdyni
oraz Podkomisji Organizacji i Metod Konstruowania
przy KNIT, Sekcji Oceanotechniki Komitetu Badaƒ
Morza PAN, Rady Techniczno-Ekonomicznej PLO, eks-
perta FAO ds. konstrukcji statków rybackich w Dakarze,
Senegalu, Rzymie, Nigerii, sekcji Okr´towców SIMP
(Stowarzyszenie In˝ynierów i Mechaników Polskich),
NOT, gdaƒskiego oddzia∏u Polskiego Zwiàzku ˚eglar-

skiego i przedstawiciela Polski w podkomisji ds.
masowców i kontenerowców IMCO, cz∏onka Rady Tech-
nicznej PRS. Uczestniczy∏ aktywnie w krajowych i Êwia-
towych konferencjach (m.in. konferencji Prawa Morza
w ONZ) dotyczàcych zanieczyszczeƒ morza i ochrony
Êrodowiska. Wyk∏ada∏ na kursach dla konstruktorów
˝aglowców i sterników jachtowych. 

By∏ te˝ cenionym ˝eglarzem, kpt. ˝. w. j., dowodzi∏
jachtami Yacht Klubu Stoczni Gdaƒskiej podczas
pionierskiej wyprawy wokó∏ Islandii, w ekstremalnych
warunkach nawigacyjnych i pogodzie na: s/y „Kisme-
cie” (1965) i „Eurosie” (1968), gdy po raz pierwszy
op∏yni´to Islandi´ i Wysp´ Wikingów na jednostce bez
silnika pomocniczego. 

Publikowa∏ w znaczàcych polskich i zagranicznych
czasopismach morskich naukowych i popularno-
naukowych; wspó∏autor rozdzia∏ów w monografiach
naukowych (Historia budownictwa okr´towego,
Gdaƒsk 1972), ksià˝ek (z S. Wiewiórskim), Wyposa˝e-
nie pok∏adowe statku handlowego, Gdaƒsk 1982 i z J.
Neuman, Zapobieganie zanieczyszczeniom morza przez
statki, Gdynia 1981). Wyró˝niony wieloma odznacze-
niami, m.in.: nagrodà wojewody gdaƒskiego w 1980 r.
za wybitne osiàgni´cia naukowe, Zas∏u˝ony Nauczyciel
PRL, srebrnym medalem za wybitne osiàgni´cia spor-
towe, pozostajàc – mimo swojej wiedzy i wszechstron-
nej erudycji – cz∏owiekiem bardzo skromnym.

Zmar∏ w Sopocie 30 kwietnia 2011 roku, po˝egnany
w Gdaƒsku przez rodzin´ i nieliczne grono wspó∏pra-
cowników z PG i WSM. W nekrologach zamieszczono,
adekwatne do zas∏ug W. Orszuloka, sformu∏owania:
„wspó∏twórca polskiej szko∏y kapitanów” i „twórca
myÊli okr´towej w Polsce”.

dr Witold Parteka
KEiZ Pracownia Historii AM w Gdyni

Drugi z prawej: kpt. Wojciech Orszulok
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REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na uroczyste posiedzenie Senatu AM
z okazji

91. rocznicy szkolnictwa morskiego
które odb´dzie si´ 17 czerwca 2011 roku, godz. 11.00, 

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,

■ Wystàpienia zaproszonych GoÊci. 

■ Wr´czenie Nagród Rektora AM

■ Wr´czenie medali okolicznoÊciowych Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich

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

■ Wyprowadzenie sztandarów

■ „Gaude Mater Polonia” (chór AM)

■ Zakoƒczenie posiedzenia Senatu Akademii Morskiej. 

Imprezy towarzyszàce:
godz. 12.00 – „Biesiada morska” dla GoÊci i pracowników uczelni (boisko AM)

godz. 18.00 – Koncert Chóru Akademii Morskiej w Gdyni (aula im. T Meissnera)






