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Szanowni Państwo,
Uwagę Polaków i świata przyciągnęły w ostatnim czasie wyda-
rzenia majowego weekendu – uroczystości pożegnania „Daru 
Młodzieży”, który w tej chwili odbywa wokółziemski Rejs Niepod-
ległości. W tę historyczną podróż naszej flagowej jednostki wyru-
szyli studenci Akademii Morskiej w Gdyni – młodzi ambasadorowie 
Polski, ale również ambasadorowie naszej uczelni. Uczelni, która 
niebawem będzie Uniwersytetem Morskim i która wkrótce będzie 
świętować 100-lecie swojej działalności. 
To historyczne wydarzenia, w których uczestniczymy wszyscy ra-
zem jako społeczność akademicka. Podkreślę z całą mocą raz 
jeszcze to, co mówiłem podczas styczniowej debaty ze studentami. 
Akademię Morską w Gdyni tworzymy my – studenci i pracownicy 
uczelni. Razem budujemy tę uczelnię. Razem ją zmieniamy i razem 
jesteśmy z niej dumni.
Mamy wiele okazji, by świętować, by cieszyć się małymi i wielkimi 
sukcesami. Trwają zaliczenia, to okres ciężkiej pracy wykładowców 
i studentów. Życzę wszystkim, by ten czas zaliczeń, kolokwiów, eg-
zaminów zakończył się pomyślnie i byśmy z satysfakcją powiedzieli 
– To był dobry, ważny rok. W życiu naszym i naszej Akademii.
Zapraszam Państwa do lektury „Akademickiego Kuriera Morskie-
go”, który również się zmienia. Pismo będzie kwartalnikiem, aby 
częściej i szerzej informować pracowników i studentów uczelni 
o bieżących wydarzeniach. Zachęcam Państwa do aktywnego 
udziału w tworzeniu kolejnych numerów, informowania o tym, co 
ważnego dzieje się na Wydziałach, w Kołach Naukowych, w Par-
lamencie Studentów. 
Korzystając z okazji, że numer pojawia się w czerwcu, życzę stu-
dentom udanych wakacji i dobrego wypoczynku! 

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni

Przedruki artykułów, lub ich fragmentów, z „Akademickiego Kuriera Morskiego”
są dozwolone jedynie z dokładnym podaniem źródła i autora.

Zdjęcie na okładce: „Dar Młodzieży”; fot. Piotr Lewandowski
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Kalendarz wydarzeń 2017/2018

Kronika rektorska
2–6 grudnia 2017

Odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANS- 
COMP ZAKOPANE – „Komputerowe systemy wspomagania na-
uki, przemysłu i transportu”. Akademię Morską w Gdyni repre-
zentował prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk 
Śniegocki, prof. nadzw. AMG. Na potrzeby konferencji przygo-
towane zostały prezentacje: Enhancing southern Baltic ports’ 
touristic attractiveness – results of a preliminary field study; 
Zarządzanie wodami balastowymi w świetle nowych uregulo-
wań prawnych; Badania symulacyjne możliwości bezpiecznego 
wejścia jednostki do portu. Konferencję zorganizował Wydział 
Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

5 grudnia 2017

W Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Ro-
manowskiego w Nakle nad Notecią miała miejsce uroczystość 
podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią 
Morską w Gdyni a Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej im. 
kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Aka-
demię Morską w Gdyni reprezentowali: prorektor ds. nauki  

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG oraz pro-
rektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. 
nadzw. AMG, którzy przywieźli porozumienie, podpisane wcze-
śniej przez rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab.  
inż. Janusza Zarębskiego. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej  
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią 
reprezentował i porozumienie podpisał dyrektor placówki  
mgr Rafał Woźniak. Więcej na str. 46.

13 grudnia 2017

W Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium pt.: „Wspar-
cie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki 
morskiej”, które było skierowane do sygnatariuszy porozumień In-
teligentnych Specjalizacji Pomorza, w szczególności Inteligentnej 
Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore i portowo-logistycz-
ne” oraz przedstawicieli biznesu i jednostek naukowowo-badaw-
czych zainteresowanych wdrożeniem innowacji w gospodarce 
morskiej. Współorganizatorem tego wydarzenia był prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG.

20 grudnia 2017

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. 
nadzw. AMG odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Rytlu. 
Podczas wizyty wręczone zostały, ufundowane przez rektora 
Akademii Morskiej prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, pre-
zenty świąteczne dzieciom, które po sierpniowych nawałnicach 
przyjechały do Gdyni na zaproszenie rektora Akademii Morskiej.

4 stycznia

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG wziął udział w pierwszym roboczym spotkaniu w ramach 
Konsorcjum Naukowego „COP-Tradycja-Obronność” i przed-
stawił uczestnikom spotkania ofertę badań AMG. Spotkanie od-
było się w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

9 stycznia

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dla benefi-
cjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020 poświęcone zagadnie-
niom związanym z realizacją projektów w ramach Programu. 

Uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią 
Morską w Gdyni a Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego w Nakle nad Notecią. AMG reprezentują: prorektor ds. nauki  
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG oraz prorektor ds. kształce-
nia dr hab. inż. Mirosław Czechowski. 
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W spotkaniu wziął udział dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG – prorektor ds. nauki.

11 stycznia

• W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej odbyło się I spotkanie Komitetu Organizacyjnego 
Światowych Dni Morza. Akademię Morską w Gdyni reprezento-
wali rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorektor  
ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. 
AMG. Ze strony ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli minister 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk 
oraz Anna Moskwa, podsekretarz stanu. 
• Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG wziął udział w spotkaniu Związku Gmin Pomor-
skich z udziałem Władz Samorządowych oraz Władz Samorzą-
du Pomorskiego. 

17 stycznia

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski udzielał odpowie-
dzi na pytania studentów podczas pierwszej w historii Akademii 

Morskiej w Gdyni debaty studentów z rektorem Akademii Mor-
skiej w Gdyni. Debata odbyła się w auli im. T. Meissnera i wzięło 
w niej udział ponad 200 studentów uczelni. Pytania dotyczyły 
wielu kwestii podzielonych na siedem obszarów tematycznych: 
Uniwersytet Morski, Rejs Niepodległości, Ustawa 2.0, sprawy so-
cjalne, dydaktyka, dorobek naukowy studentów oraz sport, re-
kreacja i rozrywka. Debata była transmitowana online. Więcej 
na str. 32.

19 stycznia

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG wziął udział w spotkaniu członków Narodowego Centrum 
Badań Bałtyckich (NCBB), które odbyło się na Uniwersytecie 
Gdańskim.

20 stycznia

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od-
było się spotkanie inaugurujące prace Komitetu Organizacyjnego 
Rejsu Niepodległości, w którym uczestniczył prorektor ds. mor-
skich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG.



Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podczas pierwszej w historii uczelni debaty ze studentami. Fot. Magdalena Zajk
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22 stycznia

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz  
Zarębski uczestniczył w spotkaniu z wicepremierem, mini-
strem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem 
w murach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas 
spotkania odbyła się prezentacja projektu założeń do no-
wej Ustawy 2.0. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „Ustawa 2.0 - Założenia systemu 
szkolnictwa wyższego” ma powstać we współpracy ze środo-
wiskiem naukowym i odpowiadać na potrzeby innowacyjnej 
nauki i nowoczesnych uczelni.

24 stycznia

Najlepsi studenci z województwa pomorskiego odebrali wy-
różnienie podczas uroczystej gali, w której z ramienia Akademii 
Morskiej w Gdyni uczestniczył prorektor ds. kształcenia - dr hab. 
inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG.

24–26 stycznia

Podczas seminarium zorganizowanego w Szczecinie w ra-
mach międzynarodowego projektu JOHANN realizowanego 
w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (South Bal-
tic Cross-border Cooperation Program 2014-2020 Joint deve-
lopment of Small Cruise Ship tourism heritage products in the 
Southern Baltic Sea Region) prorektor ds. morskich dr hab. inż. 
kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG zaprezentował 
efekty i wnioski z pilotażowej podróży studialnej statku AMG 
„Horyzont II”. 

25 stycznia

W Warszawie w hotelu Novotel Airport odbyła się trzecia edy-
cja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2018, w której 
uczestniczył prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 
prof. nadzw. AMG.

26 stycznia

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział 
w GALA EVENING PRACODAWCÓW POMORZA, dorocznym 
spotkaniu pomorskiego środowiska gospodarczego, biznesu, 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorzą-
dowych oraz świata nauki i kultury, przy udziale zaproszo-
nych gości specjalnych. Gala stanowi również finał Konkursu 
„Pomorski Pracodawca Roku”, w ramach którego nagradzani 
są wyjątkowi przedsiębiorcy i wybitni naukowcy. 

31 stycznia

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw 
Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych z udziałem człon-
ków grupy roboczej Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na 
Śródlądowych Drogach Wodnych. Akademię Morską w Gdyni re-
prezentował prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 
prof. nadzw. AMG.

3 lutego

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył  
w Konwencie Morskim, który odbył się w Ratuszu Staromiejskim 
w Toruniu. Były to piąte obrady konwentu, a jeden z głównych 
tematów stanowiło szkolnictwo morskie. Spotkanie zgroma-
dziło blisko 130 uczestników, w tym parlamentarzystów oraz 
przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych 
województw pomorskich. Referat wprowadzający pt. „Te-
raźniejszość i przyszłość polskiego szkolnictwa morskiego” 
wygłosił prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Gdy-
ni, dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, charakteryzując 
polskie cywilne wyższe szkolnictwo morskie – stan obecny  
i szanse rozwoju. Więcej na str. 35.

5 lutego

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG wziął udział w kolejnym spotkaniu członków Narodowego 
Centrum Badań Bałtyckich (NCBB), które odbyło się na Uniwer-
sytecie Gdańskim.

Obrady V Konwentu Morskiego w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Obrady pro-
wadzi wiceprzewodniczący Konwentu Morskiego Piotr Soyka, prezes Remonto-
wa Holding SA. Fot. Wojtek Szabelski (torun.pl)
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10 lutego

W ostatnią sobotę karnawału, w marynistyczno-żeglarskiej 
scenerii Auli T. Meissnera Akademii Morskiej w Gdyni, odbył się 
tradycyjny 25. Wielki Bal Morski. Na zaproszenie rektora AMG 
prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego w balu uczestniczy-
li przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, władze regionu i miasta oraz prezesi i dyrektorzy 
przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Jubileuszowa edycja balu 
była tym bardziej szczególna, że podpisany został list intencyjny  
w sprawie przekształcenia Akademii Morskiej w Uniwersytet 
Morski. List podpisali rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof.  
dr hab. inż. Janusz Zarębski i Anna Moskwa, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Więcej na str. 36.

11–16 lutego

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG odbył podróż służbową do Japonii (Tokio). Celem wyjazdu 
był udział w posiedzeniu International Executive Board (IEB) In-
ternational Association of Maritime Universities (IAMU). Było to 
pierwsze spotkanie nowo ukonstytuowanego Zarządu IAMU, na 
posiedzeniu którego Akademia Morska w Gdyni przedstawiła 
założenia do systemu recenzji oraz zakresu współpracy pomię-
dzy AMG i IAMU.

16 lutego

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wysokimi odzna-
czeniami państwowymi zostali uhonorowani pracownicy Aka-
demii Morskiej w Gdyni. Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz  
Zarębski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  
prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk został odznaczony Krzyżem  



Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podczas 25. Wielkiego Balu Morskiego. Fot. Marcin Rakowski

Odznaczenia państwowe dla profesorów AMG. Od lewej na zdjęciu: prof. dr 
hab. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, wice-
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podsekretarz stanu Grzegorz 
Witkowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk. Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
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Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, prof. dr hab. inż. kpt.  
ż. w. Adam Weintrit otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. Aktu dekoracji w imieniu prezydenta RP Andrzeja 
Dudy dokonała minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Pre-
zydenta RP. Nagrody są przyznawane za zasługi w pracy na-
ukowo-badawczej i dydaktycznej. Więcej na str. 31. 

19 lutego

Na Dziedzińcu Heweliusza w gmachu głównym Politechniki 
Gdańskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego z parlamentarzystami wojewódz-
twa pomorskiego. Celem spotkania było omówienie Ustawy 2.0. 
Dyskusja, w której uczestniczył rektor prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski, służyła uzyskaniu wsparcia polityków różnych ugrupo-
wań dla projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
zwanej również Konstytucją dla Nauki.

20 lutego

• Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. KIS 17 Inte-
ligentnych Technologii Morskich, która odbyła się w Kołobrzegu  
w Ośrodku Szkoleniowym Akademii Morskiej w Szczecinie.
• W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Rejsu 
Niepodległości, w którym uczestniczył prorektor ds. morskich  
dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG.

22 lutego

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Za-
rębski wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. W spotka-
niu uczestniczyli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, 
przedstawiciele pomorskich uczelni, Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” i służby zdrowia. Jednymi 
z głównych tematów obrad były konsekwencje wynikające  
z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz 
ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni. 

26 lutego

W gdyńskim InfoBoksie odbyło się podpisanie „Porozumienia  
o Współpracy Partnerskiej” pomiędzy Akademią Morską w Gdy-
ni a Urzędem Miasta Gdyni. Porozumienie dotyczy realizacji za-
dania pod nazwą „Monitoring rynku turystycznego w Gdyni”.  
Z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni porozumienie podpisał 

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG - prorektor 
ds. nauki, a ze strony Urzędu Miasta Gdyni porozumienie podpisa-
ła Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Miasta Gdyni. 
Więcej na str. 48.

28 lutego

W posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
które odbyło się w Warszawie, uczestniczył prorektor ds. morskich 
dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG. Podczas 
spotkania omawiano problemy polskiego szkolnictwa morskiego.

1–3 marca

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG wziął udział w spotkaniu eksperckim, które odbyło się  
w Malmo w Szwecji. Spotkanie zostało zorganizowane przez 
World Maritime University w Malmo oraz przez International 
Associaton of Maritime Universities i poświęcone było omówie-
niu potencjalnych projektów informatycznych z udziałem AMG.

4–6 marca

Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w posie-
dzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych  
w Gliwicach. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicz-
nych to działające od 1989 roku stowarzyszenie rektorów re-
prezentujących polskie uczelnie techniczne. Celem KRPUT jest 
m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektyw-
nej współpracy uczelni technicznych w zakresie prowadzonej 
przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i or-
ganizacyjnej. Podczas obrad rektorzy dyskutowali o zmianach  
w projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. 
Ważnym tematem było także zagadnienie innowacyjności 
uczelni wyższych w kontekście liczby uzyskanych patentów i in-
nych praw wyłącznych, a także zmiany w związku z wejściem  
w życie RODO. Spotkanie zorganizowała Politechnika Śląska.

7 marca

Na zaproszenie dyrektora Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, który był współorganizatorem briefingu prasowego nt. uru-
chomienia programu INNOship - innowacje dla sektora stocz-
niowego odpowiedział prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz 
Czarnowski, prof. nadzw. AMG., biorąc udział w tym wydarzeniu.

12 marca

Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podpisał porozumienie 
o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni a firmą 
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Remontowa Electrical Solutions Sp. z o.o. Zakres współpracy 
będzie obejmował prace teoretyczne i badawcze w dzie-
dzinie szeroko pojętej gospodarki morskiej, elektrotechniki, 
elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki, jak również wza-
jemne wspieranie się w zakresie rozwiązywania bieżących 
problemów i zadań realizowanych przez obie strony. Celem 
nawiązanej współpracy jest podwyższenie kompetencji absol-
wentów Akademii Morskiej w Gdyni w zakresie elektrycznych 
urządzeń okrętowych oraz wspólna realizacja prac badawczo
-rozwojowych lub naukowych.

15 marca

Na zaproszenie prorektora ds. nauki dr hab. inż. Ireneusza 
Czarnowskiego, prof. nadzw. AMG Akademia Morska w Gdyni 
gościła Davida Lobaina Frómeta, doradcę Ambasadora Kuby 
w Polsce. W czasie spotkania zaprezentowano działalność na-
ukowo-dydaktyczną Akademii Morskiej w Gdyni oraz jej kierunki 
rozwoju. Omówiono także możliwości nawiązania współpracy 
w dziedzinie nauki i kształcenia oraz promocji uczelni.

19 marca

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG wziął udział w konferencji pt. „Business Beyond Borders – 
Destination Africa” zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Po-
morza oraz Pracodawców Pomorza. Konferencja odbyła się  
w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

20 marca

Akademia Morska w Gdyni gościła przedstawicieli instytucji Po-
morza współpracujących w ramach przedsięwzięcia strategicz-
nego „Study in Pomorskie”. Gospodarzem spotkania był prorek-
tor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, 
który powitał gości i przybliżył im profil uczelni. Więcej na str. 44.

21 marca

• W murach Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie „Kon-
stytucja dla nauki”, w którym uczestniczył rektor AMG prof. dr 



Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podpisał prozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Remontowa Electrical Solutions Sp. z o.o.
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hab. inż. Janusz Zarębski. Tematem debaty przedstawicieli trój-
miejskiego środowiska naukowego były planowane zmiany  
w szkolnictwie wyższym w ramach Ustawy 2.0. 
• W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Światowych Dni 
Morza odbywających się w dniach 13-15 czerwca w Szczecinie. 
Agencję Morską w Gdyni reprezentował prorektor ds. morskich 
dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG.

22 marca

• Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG otworzył konferencję pt. „Młodzi naukowcy wo-
bec wyzwań współczesnego Towaroznawstwa”, którą zorga-
nizowało Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO w ramach  
VI edycji Studenckich Dni Jakości. 
• Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG otworzył konferencję pt. „Forum Transportowe 
Młodych” zorganizowaną przez Koło Naukowe Innowacyjnych 
Systemów Transportowo-Logistycznych AMG. 

24 marca

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegoc-
ki, prof. nadzw. AMG uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu,  
podczas którego dokonano bilansu kadencji oraz wyboru no-
wych władz Sail Training Association Poland.

26 marca

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział 
w posiedzeniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, 

które odbyło się w gmachu Akademii Pomorskiej w Słup-
sku. Wśród tematów przedstawionych podczas posiedzenia 
RRWP były wydarzenia organizowane w ramach Komite-
tu Wykonawczego Rocznicy Obchodów 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości, włączenie się uczelni pomorskich  
w organizację Zlotu 100-lecia Związku Harcerstwa Polskie-
go „Gdańsk 2018”, organizacja Juwenaliów oraz Dni NCN. 
Urząd Marszałkowski zaprezentował plan pracy „Study  
in Pomorskie” na 2018 r. oraz koncepcję pomorskiego paktu 
na rzecz edukacji.

27 marca

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział  
w spotkaniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej Markiem Gróbarczykiem. Podczas spotkania omawiano 
kwestie rejsu „Daru Młodzieży” dookoła świata dla uczczenia 
stulecia niepodległej Rzeczypospolitej. 

29 marca

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w po-
siedzeniu Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

4 kwietnia

• Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorek-
tor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. 
nadzw. AMG uczestniczyli w spotkaniu z ministrem gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Spo-
tkanie dotyczyło rejsu „Daru Młodzieży” dookoła świata.

Uroczystość przekazania flagi RP dla „Daru Młodzieży” – prezydent Polski An-
drzej Duda z pierwszą damą, Agatą Dudą. Akademię Morską w Gdyni repre-
zentuje rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wraz ze studentami, Adą 
Sosnowską i Michałem Kołodziejczakiem. 

Uczestnicy spotkania „Study in Pomorskie” oraz jego gospodarz, prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG.
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• Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG wziął udział w konferencji naukowej pod patro-
natem MGMiŻŚ i UM Gdynia pt. „450 lat polskiej administracji 
morskiej”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Administracji 
Biznesu w Gdyni. 

13 kwietnia 

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. 
nadzw. AMG, w ramach Dni Otwartych AMG poprowadził wykła-
dy o kształceniu w AMG oraz zasadach rekrutacji. Więcej na str. 38.

19 kwietnia

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. nadzw. AMG uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgro-
madzeniu Związku Armatorów Polskich w Szczecinie. Wiodącą 
tematyką spotkania było utworzenie Funduszu Morskiego na 
wzór istniejących w kilku krajach Europy.

22 kwietnia

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. 
AMG otworzył X edycję Ogólnopolskiej Konferencji Maritime 
Conference, którą zorganizowało Koło Naukowe Transportu  
i Logistyki AMG. Więcej na str. 42.

23–24 kwietnia

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. nadzw. AMG wygłosił referat podczas XV Konferencji Na-
ukowo-Technicznej „Logistyka, systemy transportowe, bezpie-
czeństwo w transporcie”, która odbyła się w Szczyrku. 

2 maja

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski na dziedzińcu  
Pałacu Prezydenckiego odebrał z rąk prezydenta Andrzeja 
Dudy flagę Rzeczypospolitej Polskiej. 20 maja 2018 r. prezy-

Wygłoszenie najlepszego referatu podczas X edycji „Student Maritime Conference 2018”.
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dencka flaga popłynęła w Rejs Niepodległości na pokładzie 
„Daru Młodzieży”. Więcej na str. 13.

20 maja

Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział w ofi-
cjalnych uroczystościach pożegnania „Daru Młodzieży”, który 
wypłynął w rejs dookoła świata dla uczczenia 100 lat niepodle-
głości Polski. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Gdyni, 
goście i władze miasta, media, przedstawiciele rządu oraz lu-
dzie morza. Więcej na str 18.

21 maja

Odbyła się publiczna prezentacja nominowanych uczestników 
finału Konkursu Czerwonej Róży, w której uczestniczył prorektor 
ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. 
AMG.

27 maja

Odbyła się uroczysta Gala Konkursu Czerwonej Róży, podczas 
której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. W uroczysto-
ści uczestniczył prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław  
Czechowski, prof. nadzw. AMG.

27–29 maja

Odbyła się wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Gdyni  
w Hochschule Bremerhaven z okazji 40-lecia współpracy po-
między uczelniami. W spotkaniu uczestniczył prorektor ds. nauki 
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG.

29 maja

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Za-
rębski zaprosił wszystkich studentów, doktorantów i pracowni-
ków Akademii Morskiej w Gdyni do udziału w II Festynie Spor-
towym o Puchar JM Rektora AMG. Podczas festynu rozegrano 
zawody w rzucie oszczepem, podciąganiu na drążku, siłowaniu 
na rękę, przeciąganiu liny, ergometry wioślarskie – zmagania 
sztafet, zawody łucznicze – Vip. Każdy uczestnik festynu miał 
okazję spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Relacja 
z tego wydarzenia w kolejnym numerze Akademickiego Kuriera 
Morskiego.

Komendant „Daru Młodzieży” kpt. ż. w. Ireneusz Lewandowski składa meldunek premierowi Mateuszowi Morawieckiemu o gotowości wypłynięcia żaglowca w Rejs 
Niepodległości. Fot. Sławomir Dynek/CogitoMedia
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2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej 
na Rejs Niepodległości 

2 maja w polskim kalendarzu to Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej, ustanowiony w 2004 r.  
Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckie-
go prezydent Andrzej Duda wręczał odznacze-
nia państwowe oraz flagi RP za prowadzaną od 
lat działalność „dla bliźnich, dla rodaków”. Jedna 
z flag została przeznaczona dla „Daru Młodzie-
ży” – na jego pokładzie popłynie w Rejs Niepod-
ległości. 

Flagę RP z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał rektor 
Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Janusz Zaręb-
ski.

Wręczając flagi, prezydent Andrzej Duda powiedział: - Mam 
nadzieję, że te biało-czerwone flagi, które zabierzecie ze 
sobą i pokażecie waszym podopiecznym, podwładnym, 
kolegom, koleżankom będą mobilizacją do jeszcze lepszej 
działalności dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla rozsławiania 
Polski w kraju i poza granicami. 

Biały i czerwony pas w polskiej fladze stanowią odwzoro-
wanie kolorystyki godła państwowego, czyli orła białego na 
czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki górny biały 
pas reprezentuje białego orła, pas dolny to z kolei czerwone 
pole tarczy herbowej. 

2 maja obchodzony jest też Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą. Jest to święto ustanowione w 2002 r. przez Senat  
w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę nie-
podległości. 

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski odbiera flagę 
RP z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP
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Żagle Wolności

Trzydniowe uroczystości 
pożegnania „Daru Młodzieży”
20 maja 2018 r. „Dar Młodzieży” wypłynął w wo-
kółziemski Rejs Niepodległości. To druga podróż 
dookoła świata białej fregaty. Rejs uczci setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dla uhonorowania tego historycznego wydarzenia, 
Akademia Morska zorganizowała dla mieszkańców 
i gości Gdyni trzydniowe uroczystości pożegnania 
statku – „Żagle Wolności”. 

Takie wydarzenie nie mogło przejść bez echa – drugi rejs „Daru 
Młodzieży” dookoła świata zgromadził w Gdyni setki mieszkań-
ców i gości z Polski i świata. Każdy, komu biała fregata jest bliska 
sercu, przychodził na gdyńskie nabrzeże, by spotkać się z bliska 
ze statkiem, by wziąć udział w szeregu atrakcji o tematyce ma-
rynistycznej. 

Już w piątek, 18 maja, mieszkańcy i goście Gdyni mogli wziąć 
udział w bezpłatnych pokazach w Planetarium im. Antoniego 
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Ledóchowskiego w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akade-
mii Morskiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również 
wydziałowe symulatory. Wieczór z kolei rozbrzmiewał klima-
tycznymi szantami. Można było wysłuchać koncertów zespołów 
Jackpot i Johny Roger. 

Prawdziwie koncertowy był również wieczór sobotni. Do Gdyni 
przyjechały takie gwiazdy muzyki, jak zespół NaVi, Grzegorz Hyży, 
Natalia Szroeder i Justyna Steczkowska. Zanim rozbrzmiały kon-
certy gwiazd, gości powitał prowadzący wieczór Tomasz Galiń-
ski. Głos zabrali również rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr 
hab. inż. Janusz Zarębski oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.   

- Drodzy Państwo, czuję się zaszczycony, że jako rektor Akade-
mii Morskiej w Gdyni, na gdyńskim nabrzeżu, w gdyńskim por-
cie będę mógł razem z Państwem pożegnać jutro naszą białą 
fregatę – „Dar Młodzieży” przed jego wielkim wokółziemskim 
rejsem – powitał mieszkańców i gości Gdyni profesor Zaręb-
ski, rektor AMG. Rektor zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją 
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przed uczestnikami rejsu i wyraził też przekonanie, że niejeden 
chciałby ich doświadczyć: - Widzicie Państwo za mną mapę 
rejsu – myślę, że wielu z nas chciałoby wyruszyć w ten rejs, po-
czuć morską bryzę na twarzy, usłyszeć łomot żagli na wietrze. 
Profesor Zarębski prosił zgromadzonych gości, by kibicowali 
„Darowi Młodzieży”, by śledząc on-line pozycję statku, towarzy-
szyli fregacie w jej wokółziemskim rejsie. 

Tomasz Galiński, przekazując głos prezydentowi Gdyni, powie-
dział o mieście: - Gdynia zawsze była oknem Polski na świat. 
Młoda, dynamiczna i przebojowa wyrosła błyskawicznie, stając 
się dumą Polski Niepodległej. Powstał nowoczesny port, którego 
nasz kraj niezwykle potrzebował. Prezydent Wojciech Szczurek 
dodał, że Gdynia, miasto z morza i marzeń, pozwala spełniać 
marzenia młodym ludziom.  

Koncertową część sobotniego wieczoru rozpoczął Zespół NaVi. 
Zgromadzoną publiczność w muzyczny rejs zabrali: Małgorza-
ta Walenda,  Michał Grymuza i Paweł Poszytek. Po występie 

zespołu rolę gospodarzy wieczoru przejęli Aleksandra Kostka  
i Tomasz Kammel. Zaprosili publiczność do wysłuchania koncer-
tu Grzegorza Hyżego. Artysta swój występ zakończył szczegól-
nym utworem – piosenką „New Year’s Day”, która była głównym 
singlem promującym album U2 z 1983 roku pod tytułem „War”. 
Kolejną gwiazdą wieczoru była Natalia Schroeder, która na za-
kończenie swojego koncertu zaśpiewała piosenkę Grzegorza 
Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”. Muzyczną część wieczoru 
zakończył występ „szamanki polskiej sceny muzycznej”, Justyny 
Steczkowskiej. 

Po koncertach przyszedł moment na szczególną podróż w cza-
sie przez polską historię – niezwykłe multimedialne widowisko, 
wideomapping 4D na fasadzie Akwarium Morskiego. Finałem 
sobotnich atrakcji był spektakularny pokaz sztucznych ogni. 

Wydarzenia „Żagli Wolności” miały swoją kontynuację w nie-
dzielę, 20 maja, podczas oficjalnych uroczystości pożegnania 
„Daru Młodzieży” przed Rejsem Niepodległości. 
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Rejs Niepodległości

Słoneczne pożegnanie 
„Daru Młodzieży” 
Po wielomiesięcznych przygotowaniach, nad-
szedł wreszcie ten dzień. W słoneczne niedzielne 
przedpołudnie 20 maja 2018 roku, na wysuniętym 
w morze Molu Południowym, u stóp pomnika Jose-
pha Conrada Korzeniowskiego, byliśmy świadkami 
podniosłej uroczystości. Polska, Gdynia, Akademia 
Morska żegnały najsłynniejszy statek biało-czer-
wonej bandery, białą fregatę „Dar Młodzieży” 
wyruszającą w wyjątkową podróż – Rejs Niepod-
ległości. 

Sto lat Odrodzonej Rzeczypospolitej zasługuje, by opowie-
dzieć o tym światu z pokładu najwspanialszego ambasadora 
naszego kraju, jakim jest ten żaglowiec – zbudowany w Gdań-
sku, bazujący w Gdyni, przez którego pokład w ciągu 36 lat 
jego służby przewinęła się cała Polska, a którego wychowan-
kowie rozsiani są po całym świecie.

Tego dnia Gdynia podziwiała szyki umundurowanych studen-
tów Akademii Morskiej, prowadzonych przez Orkiestrę Repre-
zentacyjną Marynarki Wojennej, defilujących przez centrum 
miasta w kierunku fregaty cumującej w swoim stałym miejscu 
przy Nabrzeżu Pomorskim.

Równolegle, w budynku Wydziału Nawigacyjnego AMG, zebra-
li się członkowie Konwentu Morskiego – doradczego gremium, 
złożonego z morskich ekspertów, wspomagającego rząd w for-
mułowaniu strategicznych celów polskiej gospodarki morskiej. 
 
Zebranych powitał gospodarz spotkania, JM Rektor AMG prof. dr 
hab. inż. Janusz Zarębski, oddając przewodnictwo obrad ministrowi 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markowi Gróbarczykowi. 
Morskie priorytety rządu wypunktował premier Mateusz Mo-
rawiecki. Szef rządu, mówiąc o wciąż słabej kondycji prze-
mysłów morskich, zapewnił, że rząd wspiera i inwestuje w te 
gałęzie gospodarki. Jako przykład podał wykupienie od syn-
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dyka stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wsparcie skie-
rowane dla portu w Gdańsku. Zapewnił też, że Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma odpowiednie 
możliwości, by zmodernizować polski przemysł morski. Obec-
ność Polski i rodzimej gospodarki na morzach jest konieczna  
z prostego powodu, że kumuluje się tam 80 procent światowe-
go handlu, a rozwój specjalistycznych, nowoczesnych gałęzi 
przemysłu morskiego jest szansą Polski na powrót do grona 
liderów gospodarki morskiej w Europie. Czeka nas jednak co 
najmniej dekada nadrabiania zaległości, by po 10- 20 latach 
polskie porty stały się wiodącymi w Europie. 

Obrady zakończyło wystąpienie przewodniczącego Konwentu 
Morskiego kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego, który komendan-
towi żaglowca wręczył uroczysty dokument, kończący się sło-
wami: …niech doświadczenia minionych pokoleń wyznaczają 
kierunek tej trudnej, ale i fascynującej podróży.

Zakończenie obrad Konwentu stało się równocześnie począt-
kiem uroczystości pożegnania „Daru Młodzieży”. Na placu  
u burty „Daru Młodzieży” szeregi studentów Akademii Mor-
skiej, laureaci konkursu zakwalifikowani na rejs, sztandary 
uczelni, poczty organizacji społecznych. Dowódca uroczystości 
złożył meldunek o gotowości premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu. Przy dźwiękach hymnu wciągnięto na maszt flagę 
państwową. 

Na honorowej trybunie pod burtą żaglowca zasiedli, obok pre-
miera Mateusza Morawieckiego m.in. wicepremier, minister 

kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, rzecz-
niczka rządu Joanna Kopcińska, szef gabinetu premiera Marek 
Suski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, szefo-
wa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, rektor 
Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż Janusz Zarębski, 
przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich.

W swym wystąpieniu Marek Gróbarczyk, minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej, kierując się do uczestników rej-
su mówił: - Wierzę, że dzięki rejsowi i młodym ambasadorom, 
w wielu miejscach na świecie zagości cząstka naszej ojczyzny. 
Tworzycie historię, tak jak kiedyś tworzył ją „Dar Pomorza” -  
w 1934 r. żaglowiec opłynął świat, by głosić chwałę naszej od-
rodzonej państwowości. Tegoroczny rejs ma być również hoł-
dem dla pokoleń Polaków, dzięki którym żyjemy w wolnym  
i niepodległym państwie. Wam, młodzi przyjaciele, podczas tej 
niezwykłej przygody życia życzę stopy wody pod kilem i pomyśl-
nych wiatrów. Powiedzcie światu, jak Polska jest piękna.

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz  
Zarębski podkreślał natomiast, że opłynięcie świata pod  
żaglami to wciąż wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu: - To  
właśnie dzisiaj flagowa jednostka, biała fregata „Dar Mło-
dzieży” odda cumy i rozpocznie wielką morską przygodę.  Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego przemówienia.

Premier Mateusz Morawiecki dokonuje przeglądu formacji studentów Akademii 
Morskiej. 
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Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Fot. Sła-
womir Dynek/CogitoMedia

Przemówienie wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Premier Mateusz Morawiecki przemawia do uczestników pierwszego etapu Rejsu Niepodległości. Fot. Piotr Lewandowski
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We wszystkich portach, do których zawinie nasz żaglowiec, 
pokaże on biało-czerwoną banderę, a jego pojawienie się 
zawsze budzi ogromne zainteresowanie i pozytywne emocje.

- Polska to jest wielka sprawa – podkreślał w swym wystąpie-
niu premier Mateusz Morawiecki. – Polska jest najpiękniejsza  
i mówcie o tym we wszystkich portach całego świata, a wa-
szym życiem w przyszłości świadczcie o tym. Ta fregata pod 
pełnymi żaglami niech zachwyca was swym pięknem, niech 
zachwyca swoim pięknem cały świat. Niech zachwyca pięk-
nem i niech przypomina o tym wielkim dziele naszych przod-
ków, o odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej i niech mówi 
o tym wielkim dziele, które jest przed nami, czyli o budowie 
wielkiej Rzeczpospolitej w najbliższych latach, w najbliższych 
dekadach - podkreślił szef rządu.

Do uczestników rejsu zwrócił się także Piotr Gliński, wicepre-
mier, minister kultury: Pamiętajcie, że służba na morzu, to 
przede wszystkim służba Polsce. Pamiętajcie, że wasz rejs 
upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości jest czymś ważnym, czymś bardzo potrzebnym Polsce. 
Pamiętajcie, że Polska was potrzebuje.

- Wyruszacie w rejs życia. Zorientujecie się, jak potężna jest 
siła mórz i oceanów. Zorientujecie się, że człowiek jako czło-
wiek sam niewiele może zrobić, przekonacie się, że wszyscy  

w tej podróży będziecie sobie potrzebni. Będziecie pracować 
w zespole i później to przeniesiecie na grunt dalszego wasze-
go życia. Zdobędziecie szacunek jeden do drugiego – dodał 
kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki, przewodniczący 
Konwentu Morskiego.

Przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników rejsu 
odczytała szefowa Kancelarii Halina Szymańska. Prezydent, 
podkreślając wyjątkowość przesłania rejsu, napisał: Rusza-

Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Fot. Sławomir Dynek/CogitoMe-
dia

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wśród uczestników pierwszego etapu Rejsu Niepodległości. Fot. Piotr Lewandowski
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ją Państwo zatem w nieznane, podobnie jak przed 100 laty  
wyruszyli w nieznane nasi przodkowie, którzy podejmowali 
walkę o to, by wybić się na niepodległość. 

Mszę świętą w intencji uczestników rejsu na pokładzie „Daru 
Młodzieży” odprawił metropolita gdański arcybiskup Leszek 
Sławoj Głódź. Wyjątkowość chwili podkreślał ołtarz polowy 

ustawiony na pokładzie. To wierna replika historycznego ołta-
rza, który od 1930 roku do II wojny światowej służył kapelanom 
pierwszej naszej fregaty – „Daru Pomorza”. 

- Dzisiaj przeżywamy w naszej ojczyźnie ważne wydarzenie. „Dar 
Młodzieży” wyrusza w Rejs Niepodległości. Pragniemy zawierzyć 
Bogu „Dar Młodzieży” i uczestników rejsu – podkreślił arcybiskup 

Pożegnanie „Daru Młodzieży”. Od lewej: premier Mateusz  Morawiecki, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk, rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Fot. Wojciech Stróżyk

Upominki dla „Daru Młodzieży” z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odbiera 
komendant fregaty kpt. ż. w. Ireneusz Lewandowski. Fot. Wojciech Stróżyk

Mszę świętą na „Darze Młodzieży” odprawił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.  
Fot. Sławomir Dynek/CogitoMedia
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Sławoj Leszek Głódź. Przypomniał także słowa pierwszego komen-
danta „Daru Młodzieży”, Tadeusza Olechnowicza, który mówił, że 
statek ten jest najlepszym dowodem polskiego optymizmu: - I na-
szej ojczyźnie wciąż potrzeba optymizmu, wymieniajcie się po dro-
dze i wróćcie szczęśliwie. Czekamy na was na Skwerze Kościuszki.

Nuncjusz apostolski w Panamie abp. Mirosław Adamczyk 
odczytał treść listu z błogosławieństwem papieża Franciszka 
dla organizatorów i uczestników Rejsu Niepodległości. Ojciec 
Święty przekazał w nim także „wyrazy duchowej łączności  
i serdeczne pozdrowienia” wszystkim uczestnikom Eucharystii 
inaugurującej Rejs Niepodległości. Ojciec Święty życzył mło-
dym, aby ta wyprawa pozwoliła przygotować się i przybyć na 
Światowe Dni Młodzieży. Na zakończenie kilkunastu kapłanów 
udzielało komunii świętej.

Przed wypłynięciem w morze komendant „Daru Młodzieży” 
kpt. ż. w. Ireneusz Lewandowski na pokładzie fregaty zło-

żył meldunek premierowi o gotowości wypłynięcia żaglowca  
w Rejs Niepodległości. Jeszcze tylko życzenia pomyślnych wia-
trów, zejście gości z pokładu i rozpoczęły się manewry.

Chwilę po dwunastej pękły sformowane szyki i pod żaglowiec 
podeszli ci, którzy popłyną w dalszych etapach - kolejne zmia-
ny załogi rejsu. 

„Dar Młodzieży” stopniowo odchodził od nabrzeża wspoma-
gany przez holownik. Młodzi uczestnicy rejsu uformowali pa-
radę burtową, cześć weszła na wanty, pozdrawiając zgroma-
dzonych na brzegu. Holowniki i statki ratownicze żegnały „Dar” 
wodną kurtyną. Żaglowiec zaczął pisać historię swojej drugiej 
podróży dookoła świata.

Aleksander Gosk

Gdynia żegna „Dar Młodzieży” wyruszający w Rejs Niepodległości. Fot. Wojciech Stróżyk
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Przygotowania techniczne do wokółziemskiego rejsu

„Dar Młodzieży” przed Rejsem 
Niepodległości 

Od lat rozważano w Akademii Morskiej projekt 
kolejnego wielkiego rejsu naszej fregaty. W Dzia-
le Armatorskim planowano trasy, opracowywano 
różne warianty,  utrzymywano żaglowiec w sta-
nie technicznym pozwalającym bez ryzyka podjąć 
wielkie wyzwanie. Trudno wyobrazić sobie bowiem 
lepszego ambasadora Polski od „Daru Młodzieży” 
– fregaty mającej przyjaciół na wszystkich konty-
nentach, w setkach portów, odwiedzanych w ciągu  
36 lat służby na rzecz edukacji morskiej. 

Stulecie powrotu Rzeczypospolitej na mapę Europy okaza-
ło się momentem, w którym pomysł wielkiej podróży zyskał 
powszechne uznanie i rządowe wsparcie. Tak narodził się 
Rejs Niepodległości, którego patronem jest premier Rzeczy-
pospolitej, organizatorem Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej oraz Akademia Morska w Gdyni. Ten 
rejs to wielkie wyzwanie logistyczne, techniczne i nautycz-

ne, które stanęło przed armatorem żaglowca – Akademią 
Morską. 

Przygotowując się do wielkiego przedsięwzięcia, „Dar Mło-
dzieży” przeszedł, obok obowiązkowego stoczniowego 
przeglądu potwierdzenia klasy 5-letniej, szereg prac re-
montowo-modernizacyjnych. W ramach przeglądu doko-
wego dokładnym oględzinom poddano część podwodną 
kadłuba. Po oczyszczeniu pokryto kilkoma warstwami farb 
zabezpieczających przed korozją. Specjalnych farb antypo-
rostowych użyto do dwukrotnego pomalowania zewnętrz-
nych powierzchni całego kadłuba. 

Zdemontowano wał śrubowy ze śrubą napędową, trzon ste-
ru, płetwę sterową, kotwice, łańcuchy kotwiczne. Wszystkie 
elementy zostały sprawdzone, oczyszczone, zakonserwo-
wane, pomalowane i powtórnie zamontowane. Wymienio-
no już, w ramach systematycznego odtwarzania, fragmenty 

Praktykanci podczas prac konserwacyjnych. Fot. Aleksander Gosk

Praktykanci podczas prac konserwacyjnych. Fot. Aleksander Gosk
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rurociągów, elementy poszycia nadbudówek i międzypo-
kładów.

Na skutek kończącego się resursu, rozebrany został i pod-
dany dokładnemu sprawdzeniu m.in. jeden z silników głów-
nych. W wyniku przeglądu wykonano dodatkowo szlif wału 
napędowego. Dokładnemu oczyszczeniu i zakonserwowa-
niu poddano zbiorniki paliwa i wody słodkiej, przebudowa-
no i zmodernizowano statkową chłodnię.

Oględzinom poddano omasztowanie i takielunek – demon-
towane reje zostały sprawdzone i zakonserwowane, po-
dobnie jak tzw. bejwuty, czyli przegubowe mocowania rei 
do masztów. Maszty, reje, takielunek stały i ruchomy mu-
szą gwarantować w pełni bezpieczną żeglugę. W ramach 
modernizacji wyposażenia, zamontowano także najnowszej 
generacji echosondę. Przeprowadzono szczegółowe prze-
glądy i remonty wyposażenia oraz urządzeń pokładowych 
– m.in. kluz, kabestanów, wind, łańcuchów. 

Ważnym elementem prowadzonych prac, była komplekso-
wa wymiana stosowanych na statku olejów na biodegrado-
walne oleje nowej generacji wraz z wymianą i montażem 
dostosowanych do nich uszczelek. Gwarantuje to „Darowi 
Młodzieży” spełnienie ostrych rygorów ochrony środowiska, 
obowiązujących na wodach i w portach Północnej Ameryki, 
dokąd fregata popłynie w ramach Rejsu Niepodległości. By 
wypełnić te najwyższe normy, w Finlandii zamówiono naj-
nowszej generacji oczyszczalnię tzw. ścieków szarych i czar-
nych, wyprodukowaną specjalnie dla „Daru” przez renomo-
waną firmę Evac Oy - światowego potentata w produkcji 
instalacji sanitarnych na statki. Poza znakomitą wydajno-
ścią, gwarantującą uzdatnianie ścieków do jakości zgodnej 
z konwencyjnymi wymogami, charakteryzuje się mniejszymi 
gabarytami. Ostatnim akcentem technicznych przygotowań 
było zamontowanie nowoczesnej oczyszczalni wód bala-
stowych. Całość prac – ich zakres i sposób przeprowadze-
nia, wykonano pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

Warto pamiętać, że żaglowiec przygotowywany jest do wy-
jątkowego, wokółziemskiego rejsu, podczas którego wszyst-
kie mechanizmy i wyposażenie statku poddane zostaną 
surowemu egzaminowi w ekstremalnych często warunkach 
podczas żeglugi po wodach trzech oceanów. „Dar Młodzie-
ży” gotowy jest do wielkiej próby.

Żaglowiec w podróży spędzi 313 dni, odwiedzi 21 portów  
w tym 9 europejskich, licząc Kanary i Azory (Tallin, Kopenha-
ga, Stavanger, Szczecin, Bremerhaven, Bordeaux, Teneryfa, 
Ponta Delgada, Londyn), 3 afrykańskie (Dakar, Kapsztad, 

Mauritius), 4 azjatyckie (Dżakarta, Singapur, Szanghaj, 
Osaka) i 5 amerykańskich (San Francisco, Los Angeles, Aca-
pulco, Panama, Miami). Dwudziestym drugim portem jest  
w tej podróży Gdynia.

Pierwsza praktykancka ekipa zaokrętowała 15 maja – rejs 
zainaugurują uczniowie Zespołu Szkół Morskich ze Świno-
ujścia i Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej  
i Politechnicznej ze Szczecina oraz 70 laureatów konkursu.  
W sumie podczas całej podróży przez pokład „Daru Mło-
dzieży” przewinie się oprócz załogi stałej, 472 studentów 
Akademii Morskiej w Gdyni (218 z Wydziału Nawigacyjnego, 
200 z Wydziału Mechanicznego, 54 z Wydziału Elektrycz-
nego). Ponadto uczniowie średnich szkół morskich ze Świ-
noujścia (33) i Szczecina (29) oraz 400 laureatów konkursu 
zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej. Zaplanowano 7 wymian grup prak-
tykantów - w sumie 934 młodych ludzi weźmie udział w tym 
wyjątkowym przedsięwzięciu.  

Powrót do Gdyni zaplanowano na 28 marca 2019 roku. 
Przewiduje się, że „Dar Młodzieży” zawinie do 21 portów na 
4 kontynentach, podróżując po 3 oceanach. Dzień rocznicy 
Stulecia Niepodległej - 11 listopada 2018 r. - zastanie fregatę 
gdzieś między Szanghajem a Osaką. W dniach 22–28 stycz-
nia 2019 roku „Dar Młodzieży” weźmie udział w Światowych 
Dniach Młodzieży w Panamie. Wszędzie nasz żaglowiec po-
każe biało-czerwoną banderę, a jego pojawienie się zosta-
nie dostrzeżone - tak było zawsze, bo żaglowiec z załogą 
młodych ludzi morza, w każdym z portów budzi zaintereso-
wanie i pozytywne tylko emocje.  

Aleksander Gosk

Starszy mechanik „Daru Młodzieży” Jarosław Borowski podczas odbioru nowo za-
montowanej oczyszczalni wód balastowych firmy Alfa Laval. Fot. Marcin Kotowicz
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„Darem Pomorza” 
dookoła świata – 1934/1935 
W Akademii Morskiej przechowujemy księgę pa-
miątkową „Daru Pomorza”, gdzie pod datą 13 lipca 
1930 r., w dniu podniesienia bandery, wicepremier 
Eugeniusz Kwiatkowski napisał: Polska bez wła-
snego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie 
będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, 
ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani 
szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, 
ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, 
pracy, postępu i dobrobytu swym obywatelom.

Te słowa stały się przesłaniem kolejnych pokoleń ludzi pol-
skiego morza, także twórców i budowniczych polskiej edukacji 
morskiej. Warto przytaczać je także dzisiaj – w roku stulecia 
Niepodległości, dniu, w którym tak mocno wpisujemy biało
-czerwoną banderę w tę rocznicę. Rangę postępu, jaki zrobiła 
od dnia puckich zaślubin z morzem w 1920 roku Druga Rzecz-
pospolita, budując swą obecność na Bałtyku i morzach świata, 
uosabia niedziela 16 września 1934 roku, dzień, w którym Gdy-
nia żegnała „białą fregatę” ruszającą na Wielki Krąg. Kapitan ż. w. Konstanty Maciejewicz. Fot. ze zbiorów muzealnych AMG

„Dar Pomorza” w sztormie. Zdjęcie ze zbiorów muzealnych AMG. 
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Wybitni ludzie polskiego morza poprowadzili ten rejs - komen-
dantem był Konstanty Maciejewicz, oficerami m.in. Tadeusz 
Meissner i Stanisław Kosko. W załodze także nazwiska później-
szych komendantów „Daru” – Konstantego Kowalskiego, ra-
diooficera Alojzego Kwiatkowskiego (komendanta czasu woj-
ny), Stefana Gorazdowskiego, Kazimierza Jurkiewicza. W sumie 
107 osób na liście załogi.

Po opuszczeniu Europy, później Wysp Kanaryjskich, 11 listopada 
na Atlantyku załoga uroczyście obchodzi Święto Niepodległo-
ści. Biało-czerwone flagi pojawiają się na szczytach wszystkich 
trzech masztów „Daru”, zbiórka całej załogi, nabożeństwo na 
pokładzie, okolicznościowe przemówienie komendanta.
Po dotarciu przez Karaiby do Port Cristobal - Kanał Panamski 
obsadzony był wówczas przez US Army - doszło do wzrusza-
jących spotkań z żołnierzami polskiego pochodzenia, dzięki 
czemu, po życzliwym przyjęciu, na „Dar” desygnowano ofice-
ra komplementacyjnego. Doszło także do niespodziewanego 
spotkania – na przejście Kanału czekał Władysław Wagner – 
gdyński żeglarz kontynuujący rejs dookoła świata na jachcie 
„Zjawa II”. Załoga „Daru” pomaga harcerzowi w pracach 
szkutniczych, takielarskich, zaopatrują także jacht w żywność, 
lekarstwa, mapy, locje.

Wreszcie 1 grudnia „Dar Pomorza” – jako pierwszy statek pod 
biało-czerwoną banderą rusza przez Kanał, holując u bur-

ty „Zjawę” i jako pierwszy dociera na Pacyfik. W relacjach 
uczestników rejsu wielokrotnie pojawiają się polskie wątki. Do 
najsłynniejszego dochodzi w Nagasaki, gdzie statek odwie-
dza kilkunastu polskich misjonarzy - franciszkanów. Podczas 
oficjalnego powitania przez władze miasta przemówienia 
tłumaczył ojciec Maksymilian Kolbe. Na drugi dzień, gdy de-
legacja załogi z komendantem i statkowym kapelanem, ks. 
Wojciechem Kossak - Główczewskim, odwiedza klasztor, do-
chodzi do ponownego spotkania z ojcem Kolbe. Obecność 
kapelana na statku to także tradycja przedwojennego „Daru 
Pomorza”, a ksiądz Kossak-Główczewski to najwybitniejszy  
z morskich kapelanów. Opłynął pod żaglami świat, dwa lata 
później – także na „Darze” opłynął Horn.   

W relacjach pojawia się także opis spotkania w Szanghaju  
z amerykańskim krążownikiem USS „Augusta”. Po salucie ban-
derą, na pokład krążownika wbiega kompania honorowa, na 
odległych chińskich wodach okrętowa orkiestra gra… Mazurka 
Dąbrowskiego!

28 lipca 1935 roku „Dar Pomorza” przeciął na Atlantyku linię 
drogi z listopada 1934 – jako pierwszy z polską załogą za-
mknął wokółziemską pętlę. Wreszcie 3 września – wejście do 
Gdyni – gala banderowa, z bezanmasztu powiewa 39-me-
trowa biało-czerwona wstęga – każdy milimetr to jedna mila 
morska przebytej drogi. W porcie witają ich syreny, na niebie 
eskadra wodnosamolotów – cumują do Nabrzeża Francuskie-
go przy Dworcu Morskim. Witające  tłumy, orkiestra, oficjele 
z premierem Walerym Sławkiem – rejs przechodzi do historii.

Kadra oficerska „Daru Pomorza” w rejsie dookoła świata. Fotografia wykonana 
przy okazji wizyty na statku posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Polski 
w Japonii Michała Mościckiego. Stoją od lewej: IV oficer r. Stanisław Kosko, lekarz 
dr Jarosław Truszkowski, komendant Konstanty Maciejewicz, radiotelegrafista Aloj-
zy Kwiatkowski, minister Michał Mościcki, I oficer Tadeusz Meissner, kapelan ks. 
Wojciech Główczewski. Stoją za nimi od lewej: III oficer Stanisław Rowiński, II oficer 
Konstanty Kowalski, V oficer Stefan Gorazdowski. Fot. ze zbiorów muzealnych AMG

„Dar Pomorza” w gali banderowej przy Dworcu Morskim po powrocie z rejsu do-
okoła świata. Widoczna wstęga na krojcmaszcie obrazująca ilość przebytych mil 
morskich – wrzesień 1935. Fot. ze zbiorów muzealnych AMG
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Dwie podróże

„Darem Młodzieży” 
wokół trzech przylądków – 1987/1988 

Ponad pół wieku później wystartował na wielki 
krąg trzeci w wielkiej sztafecie naszych szkolnych 
żaglowców – „Dar Młodzieży”. Była to podróż nr 18 
nowej fregaty. W  1987 roku przyjęto zaproszenie na 
wielki zlot z okazji 200-lecia osadnictwa europej-
skiego na kontynencie australijskim. Zdecydowano 
równocześnie, że z Australii równie dobrze można 
wracać przez Pacyfik i Przylądek Horn, zamykając 
po drodze wokółziemską pętlę. Obok załogi stałej 
w podróży uczestniczyło 111 studentów Wyższych 
Szkół Morskich – 72 ze Szczecina i 39 z Gdyni. Wszy-
scy zaliczyli całą trasę – wymiany załóg po drodze 
nie było. 

W historii zapisano brawurowe przejście „Daru Młodzie-
ży”, dowodzonego przez komendanta Leszka Wiktorowicza, 
pod pełnymi żaglami pod wiszącym mostem w Sydney. Po 
entuzjastycznym przyjęciu w portach australijskich, przez 
Nową Zelandię, żaglowiec wziął kurs na Horn. W dzienni-
ku zapisano, że trawers przylądka nieprzejednanego „Dar 
Młodzieży” minął 6 marca 1988 roku, o godz. 7.15 czasu 
statkowego - Komendant każe trąbić. Długo, bardzo długo 
słychać nad Hornem dźwięk syreny polskiego żaglowca... 
Horn widoczny jak na dłoni. Bandera w dół. „Dar Młodzie-
ży” kłania się Czarnej Skale. Jak na żaglowiec przystało, pod 
żaglami, w pełnym sztormie, pośród siwych grzywaczy sta-
tek mija legendarny przylądek – tak widział tamten moment 
red. Zbigniew Urbanyi – uczestnik i kronikarz rejsu, dzien-

Uczestnicy pierwszego rejsu „Daru Młodzieży” dookoła świata. Fot ze zbiorów muzealnych AMG
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nikarz, żeglarz, człowiek niezwykle zasłużony dla idei po-
wstania naszego żaglowca. Żaglowiec zamknął Wielki Krąg 
10 kwietnia 1988 roku o godz. 7.06, przecinając na Atlantyku 
swój kurs z 16 października 1987 roku.

Powrót przez Szczecin do Gdyni, gdzie na Nabrzeżu Po-
morskim był gorąco witany przez tłumy mieszkańców. Była 
to najdłuższa podróż, fregata zawinęła do 15 portów, a za 
najdłuższy nieprzerwany przelot pod żaglami, wynoszący 
1241 mil morskich „Dar” otrzymał w nagrodę prestiżowy tzw. 
„Boston Tea Pot”. Wchodząc do portu, miał prawo podnieść 
na maszcie biało-czerwony wimpel o długości 36 352 mi-
limetrów. Poza portem macierzystym przebywał 277 dni,  
z czego 233 dni w morzu, opływając świat najtrudniejszym 
szlakiem wokół trzech osławionych przylądków – Dobrej 
Nadziei, Horn i Leeuwin. 

Trudno wymienić wszystkie wielkie  rejsy w dotychczaso-
wej historii „Daru Młodzieży”. W Japonii, Australii, Stanach 
Zjednoczonych, Brazylii, Chinach, portach Europy i Afryki 
studenci naszych akademii i szkół morskich, budowali oraz 
utrwalali prestiż kraju i bandery. Niezależnie od czasów  
i okoliczności byliśmy postrzegani jako reprezentanci narodu 
o znaczącej morskiej tradycji. Dobrej szkole marynarskiego 
rzemiosła, kształcącej znakomitych, cenionych oficerów  
i kapitanów światowej floty.

Aleksander Gosk„Dar Młodzieży” pod wiszącym mostem w Sydney. Zdjęcie z ulotki AMG - w zbio-
rach muzealnych uczelni

Na pokładzie „Daru Młodzieży” podczas pierwszego wokółziemskiego rejsu. Fot. ze zbiorów muzealnych AMG
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Kartka z historii

Ołtarz „Daru Pomorza”

Został zamówiony specjalnie w 1930 roku dla Szkoły Morskiej  
i wędrował  wraz „Darem Pomorza” niemal do samego wybu-
chu wojny. Wykonany z drewna mahoniowego, z krucyfiksem 
w centralnej części, z Chrystusem z jasnego drewna. Na lewym 
skrzydle płaskorzeźba orła w koronie, poniżej pelikan karmią-
cy pisklęta będący ikonograficznym wyobrażeniem Eucharystii. 
Prawe skrzydło wypełnia rzeźbiony wizerunek hełmu z rozpo-
startymi skrzydłami na osi tworzonej przez kotwicę, a poniżej 
stylizowany żaglowiec, symbol kościoła.

Ołtarz na czas okupacji ukryty na szkolnym strychu, po wojnie 
ocalony został od zniszczenia przez Leona Turzyńskiego, kraw-
ca PSM. Czasy uniemożliwiały powrót ołtarza do Szkoły. Bez-
pieczne schronienie znalazł w kościele pw. Świętej Rodziny na 
Grabówku. Proboszcz ks. Piotr Topolewski  wygospodarował dla 
niego godne miejsce – stanowił boczny ołtarz świątyni.   

Ołtarz służył m.in. słynnemu  kapelanowi „Daru Pomorza”, księ-
dzu Wojciechowi Kossak-Główczewskiemu. Opłynął z fregatą 
świat w latach 1934/1935, także Przylądek Horn w podróży wo-
kół Ameryki Południowej w 1937 roku.

Po upadku PRL-u, ołtarz wypożyczany był na uroczystości Święta 
Szkoły 8 grudnia. Wreszcie zainteresowane strony doszły do po-
rozumienia – Centralne Muzeum Morskie, właściciel muzealnego 
„Daru Pomorza” przejęło ołtarz, zobowiązując się do jego eks-
ponowania w międzypokładzie żaglowca. W otwartej w Wyższej 
Szkole Morskiej kaplicy znalazła się wierna replika historycznego 
ołtarza, druga replika pozostała w kościele pw. Świętej Rodziny. 

Właśnie przy zdemontowanym z kaplicy Akademii Morskiej 
ołtarzu odprawiono mszę świętą podczas pożegnania „Daru 
Młodzieży” wyruszającego w Rejs Niepodległości. Po uroczy-
stości wrócił na swoje stałe miejsce w murach uczelni. 

Aleksander Gosk

Ołtarz wraca do uczelni po zakończeniu mszy świętej na pokładzie „Daru  
Młodzieży”. Fot. Piotr Lewandowski

Przy replice historycznego ołtarza z „Daru Pomorza” arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odprawił mszę świętą w intencji Rejsu Niepodległości „Daru Młodzieży”. 
Fot. Sławomir Dynek/CogitoMedia
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Odznaczenia państwowe

Ordery Odrodzenia Polski 
dla rektora i pracowników AMG  
16 lutego 2018 roku, na uroczystości w Pałacu Pre-
zydenckim, trzech pracowników Akademii Morskiej  
w Gdyni otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. 

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy do-
konała minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezy-
denta RP, która również odczytała list głowy państwa skie-
rowany do uczestników uroczystości. 

Medale otrzymali:
• prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk – Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski;
• rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski;
• prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit – Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski.

Nagrody przyznawane są osobom zasłużonym w pracy na-
ukowo-badawczej, dydaktycznej oraz w rozwijaniu między-
narodowej współpracy naukowej. 

W liście skierowanym do odznaczonych Orderami Odrodze-
nia Polski prezydent Andrzej Duda napisał: Pragnę gorąco 
pogratulować wszystkim wybitnym ludziom nauki odzna-
czonym dziś Orderem Odrodzenia Polski. To jedno z najstar-
szych i najwyższych rangą odznaczeń państwowych, usta-
nowione w początkach II Rzeczypospolitej z myślą o tych, 
którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, 
kultury, sztuki, działalności społecznej przyczyniają się do 
rozwoju naszej Ojczyzny. 

Prezydent w uznaniu zasług osób odznaczonych napisał 
również: Z pełnym przeświadczeniem chcę stwierdzić, że 
należą Państwo do grona takich właśnie osób, którym pań-
stwo polskie chce w szczególny sposób podziękować, doce-
niając Państwa wytrwałą i ofiarną służbę oraz dokonania  
w dziedzinie badań, dydaktyki i międzynarodowej współ-
pracy naukowej.

Serdecznie gratulujemy! 

Minister Halina Szymańska odczytała list prezydenta RP. Fot. Krzysztof Sitkowski/
KPRP

Akt dekoracji - minister Halina Szymańska i rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. 
dr hab. inż. Janusz Zarębski. Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
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Debata studentów z rektorem AMG

„Wy jesteście najważniejsi” 
17 stycznia 2018 roku o godz. 12:00 w auli im.  
T. Meissnera odbyła się pierwsza w historii 
AMG debata studentów z rektorem Akademii 
Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Januszem 
Zarębskim.
Uczestników debaty powitał Michał Kołodziejczak, członek 
Parlamentu Studentów AMG. Podziękował on studentom 
za licznie nadesłane pytania - wyraz ich zaangażowania  
i troski o uczelnię. Rektor AMG z kolei podziękował za zapro-
szenie na debatę, wyraził też uznanie dla studentów, którzy 
podjęli inicjatywę zorganizowania takiego spotkania. 

Przed debatą rektor Akademii Morskiej, prof. dr hab. Janusz 
Zarębski otrzymał pytania studentów podzielone na 3 blo-

ki tematyczne – propozycję zmiany nazwy uczelni, spra-
wy socjalne i praktyki. Po zapoznaniu się z poruszonymi 
kwestiami, rektor AMG zaproponował rozszerzenie zakresu 
rozmów i ostatecznie pytania studentów zostały podzielo-
ne na siedem obszarów tematycznych: Uniwersytet Morski, 
Rejs Niepodległości, Ustawa 2.0, sprawy socjalne, dydak-
tyka, dorobek naukowy studentów oraz sport, rekreacja  
i rozrywka.

W słowie wstępnym rektor AMG bardzo mocno podkreślił 
wagę relacji partnerskich między studentami, a pracownikami  
i władzami uczelni: - Dla mnie, dla władz uczelni, dla pra-
cowników, Wy jesteście najważniejsi. My jesteśmy na uczel-
ni dlatego, że Wy tu jesteście. Bardzo proszę, żebyście tak 
te relacje postrzegali. 

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczy w pierwszej w historii uczelni debacie ze studentami. Fot. Magdalena Zajk
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Kolejnym blokiem tematycznym były sprawy socjalne. Rektor  
Akademii Morskiej w Gdyni, odpowiadając na zgłoszone przez 
studentów pytania, zapowiedział funkcjonowanie biura ds. osób 
niepełnosprawnych, zatrudnienie pracownika do spraw wydziało-
wych komisji stypendialnych, aktywację bezprzewodowego inter-
netu w akademikach. Na odrębne spotkanie rektor zaprosił delega-
cję studentów – przedstawicieli wszystkich wydziałów, by wspólnie 
omówić kwestię funduszy przekazywanych kołom naukowym  
(w chwili obecnej te środki wynoszą 35 tys. zł i pochodzą z puli 
350 tys. zł przekazywanych studentom na różnego rodzaju ak-
tywności).

Wśród pytań dotyczących zakresu dydaktyki pojawiło się 
szereg kwestii związanych z bieżącymi problemami stu-
dentów. Rektor kilkakrotnie przywołał regulamin studiów, 
by zapewnić studentów, że uczelnia stosuje się do wytycz-
nych wskazanych w artykułach regulaminu. Rektor omó-
wił system oceniania studentów, który podany jest również  
w karcie przedmiotu i dostępny na stronie wydziału oraz 
system oceniania wykładowców, co jest z kolei obowiąz-
kiem studentów, którzy drogą online wypełniają właści-
we ankiety. Przyznał, że godny przeanalizowania byłby 
wniosek studentów o wprowadzenie systemu sprawozdań 
przygotowywanych przez opiekuna roku – zadeklarował, 
że taki wniosek spotkałby się z jego aprobatą. Rektor przy-
znał również, że konieczne są zmiany dotyczące zajęć  
z ceremoniału morskiego, który powinien być znany 
wszystkim studentom uczelni.  

Dużo miejsca w debacie rektor Akademii Morskiej w Gdy-
ni poświęcił zagadnieniom z zakresu dorobku naukowe-
go studentów. Rektor wyraził ubolewanie, że studenci nie 
uczestniczą bezpośrednio w realizacji projektów badaw-
czych i zachęcił słuchaczy do zgłaszania swojego akce-
su do prorektora ds. nauki czy do właściwych dziekanów. 
Mówiąc o projektach naukowo-badawczych, prof. dr hab. 
inż. Janusz Zarębski zaznaczył jednak, że ponad 700 stu-
dentów korzysta z wyposażenia laboratoriów na Wydzia-
le Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym, które zostały 
wyposażone dzięki wygranemu przez uczelnię projektowi  
o wartości ponad 30 milionów zł. Rektor zachęcał studen-
tów, by angażowali się w działalność kół naukowych, by 
brali udział w organizowanych przez koła konferencjach, 
dzięki którym zarówno studenci, jak i uczelnia są widocz-
ni w środowisku. Sporo uwagi rektor poświęcił stypendiom 
i grantom. Z uznaniem wymienił laureatów konkursów 
(konkurs Czerwonej Róży, Diamentowy Grant), jak również 
podsumował przyznane przez ministerstwo w minionym 
roku stypendia naukowe dla czterech studentów i jednego 
doktoranta. 

Rektor AMG zauważył konieczność poprawy kontaktu in-
formacyjnego oraz poprosił studentów o budowanie rela-
cji partnerskich z władzami uczelni: - Chciałbym, żebyście 
się czuli partnerami moimi i władz uczelni. Przyszliście tutaj 
przede wszystkim, żeby się uczyć, ale nie tylko. To jest rów-
nież czas na zabawę, na relaks, a naszym zadaniem jest 
pomóc Wam przejść przez ten, nie mam wątpliwości, naj-
piękniejszy odcinek Waszego młodego życia. Rektor pod-
kreślił, jak bardzo ceni sobie osobisty kontakt ze studentami 
i zadeklarował swoją dyspozycyjność dla wszystkich, którzy 
będą potrzebowali takiego kontaktu. 

Dzieląc się ze studentami informacjami na temat plano-
wanego przekształcenia uczelni w Uniwersytet Morski, rek-
tor zaznaczył, że zmiana nazwy Akademii Morskiej byłaby 
dużym benefitem nie tylko dla uczelni, ale również dla sa-
mych studentów. Profesor Zarębski podkreślił, że Akademia 
Morska spełniła ustawowy warunek, jakim jest uzyskanie 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, 
aby można było aktu zmiany dokonać. Sama zmiana z ko-
lei oznacza dla uczelni wyższą pozycję w różnego rodza-
ju rankingach uczelnianych – formalnych i nieformalnych  
i lepsze postrzeganie studentów na rynku nie tylko polskim, 
ale także międzynarodowym. Rektor był głęboko przeko-
nany, że przekształcenie Akademii Morskiej w Uniwersytet 
Morski jest decyzją słuszną, popartą ponadto przez wiele 
instytucji Trójmiasta.

W kolejnym bloku tematycznym dotyczącym Rejsu Niepod-
ległości rektor podał szacunkowe dane dotyczące czasu 
trwania rejsu, liczby uczestników oraz odwiedzanych przez 
fregatę portów. 

Ustawę 2.0 rektor Akademii Morskiej w Gdyni określił przeło-
mem w nauce i szkolnictwie wyższym i podzielił się ze studenta-
mi swoją wiedzą na temat przebiegu prac nad ustawą. Zazna-
czył, że konsultacje społeczne, w których uczestniczyły uczelnie 
wyższe, rektorzy, również Akademia Morska w Gdyni, trwały po-
nad 600 dni, a liczba uwag do ustawy, która spłynęła ze wszyst-
kich uczelni, była większa jak liczba stron samej ustawy. Rektor 
Akademii Morskiej zapewnił swoich słuchaczy, że niezależnie od 
tego, czy nowa ustawa, zwana Konstytucją dla Nauki, wejdzie  
w życie, czy też nie, Akademia Morska w Gdyni będzie sprawnie 
funkcjonować, stosując się do obecnych aktów prawnych, jak  
i realizując założenia nowych w dotychczas przedstawio-
nej formule. Wymienił kilka zasadniczych zmian dotyczą-
cych studentów: studia prowadzone nie na wydziałach, 
ale na całej uczelni, większy wymiar obowiązkowych prak-
tyk oraz obowiązkowe praktyki na studiach magisterskich,  
likwidacja dziekanatów. 
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Ostatnim blokiem pytań styczniowej debaty były sport, re-
kreacja i rozrywka. Rektor Akademii Morskiej zapowiedział 
rozpoczęcie w 2019 r. budowy nowoczesnej hali sportowej 
oraz nowego domu studenta. Obie inwestycje to łączny 
koszt około 40 milionów zł. Rektor zachęcał studentów do 
zaangażowania się w wydarzenia sportowe organizowane 
przez uczelnię – festyny sportowe (w tym II Festyn Spor-
towy o Puchar Rektora), Delfinalia, konkursy artystyczne  
(w tym organizowany po raz pierwszy w akademii  
The Voice of Akademia).

Podsumowując debatę ze studentami, rektor Akademii 
Morskiej w Gdyni powiedział o uczelni: - Pamiętajmy, że to 
jest nasz drugi dom. Razem budujemy tę uczelnię. Razem 
jesteśmy z niej dumni. A razem na pewno możemy więcej, 
niż indywidualnie. Bądźmy dla siebie inspiracją. 

Kończąc debatę, rektor poprosił studentów, by kontakto-
wali się z nim mailowo we wszystkich ważnych dla nich 
kwestiach, a Parlament Studentów poprosił z kolei o za-
proszenie do udziału w spotkaniu wewnętrznym.

W debacie z rektorem Akademii Morskiej w Gdyni wzięło udział ponad 200 stu-
dentów uczelni. Fot. Magdalena Zajk

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Finał konkursu „Razem do zawodu”
28 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym odbył się finał konkursu „Razem do zawo-
du”. Konkurs zorganizowała Regionalna Izba Go-
spodarcza Pomorza w ramach projektu „Programy 
motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawo-
dowych”. 

Celem konkursu „Razem do zawodu” było wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokal-
nym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowa-
nie kompetentnych kadr na rynek pracy.

13 projektów zgłoszonych do konkursu z ramienia Akademii Mor-
skiej w Gdyni ocenił dr Sławomir Skiba. Podczas finału konkursu 
nasza uczelnia wyróżniła nagrodą specjalną projekt „Popra-
wa bezpieczeństwa jednostek pływających (żaglówek) - knagi  
i kotwiczki Danfortha”. Projekt zgłoszony został przez Powiatowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 

Stoisko Akademii Morskiej w Gdyni podczas finału konkursu.

- Uczcie się, bawcie i wykorzystujcie ten najpiękniejszy okres 
w Waszym życiu – powiedział rektor Akademii Morskiej do 
zgromadzonych w auli studentów na zakończenie spotka-
nia. W debacie udział wzięło ponad 200 studentów uczelni.
Debata była transmitowana online.
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V Konwent Morski 

Konwent Morski obradował w Toruniu 
 „Polskie szkolnictwo na rzecz gospodarki morskiej 
– potencjał, kierunki rozwoju” – temu tematowi 
poświęcono obrady V Konwentu Morskiego w to-
ruńskim Ratuszu Staromiejskim.  

Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników, w tym par-
lamentarzystów oraz przedstawicieli władz administracyj-
nych i samorządowych województw pomorskich. Gośćmi 
specjalnymi byli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP 
Adam Kwiatkowski, przewodniczący Komitetu Stałego Rady 
Ministrów Jacek Sasin, wiceminister gospodarki morskiej  
i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna, Sekretarz Stanu, szef 
Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, pomorscy 
posłowie - Dorota Arciszewska-Mielewczyk, szefowa Ko-
misji Morskiej Sejmu RP oraz Małgorzata Zwiercan. Polskie 
wyższe uczelnie morskie reprezentowali: prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski – rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr 
hab. kmdr Tomasz Szubrycht – rektor, komendant Akademii 
Marynarki Wojennej, przedstawiciele władz Akademii Mor-
skiej w Szczecinie. Gości powitał prezydent Torunia Michał 
Zaleski, obrady prowadził prezes Remontowa Holding Piotr 
Soyka – wiceprzewodniczący Konwentu.

- Chcemy, aby gospodarka morska była wizytówką nasze-
go kraju – zapewnił Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu 
Stałego Rady Ministrów. Jak podkreślił, w tym celu właśnie, 
niezbędne jest wykształcenie odpowiedniej kadry, stąd na-
cisk na edukację w tej dziedzinie.

Referat wprowadzający wygłosił prorektor Akademii Mor-
skiej w Gdyni, dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, cha-
rakteryzując polskie cywilne wyższe szkolnictwo morskie 
– stan obecny i szanse rozwoju. Potencjał morskiego szkol-
nictwa wojskowego omówił komandor Tomasz Szubrycht,  
o kadrach inżynierskich na rzecz gospodarki morskiej mó-
wił z kolei prorektor Politechniki Gdańskiej profesor Marek 
Dzida. Analizę szans morskiego szkolnictwa zawodowego 
przedstawiła dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kłaninie Aldona Czerwińska.

Zadaniem Konwentu jest opiniowanie kluczowych kierunków 
działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądo-
wej oraz przedkładanie projektów koncepcji rozwoju ob-

szarów, którymi zajmuje się ministerstwo w efekcie podnie-
sienia spraw polskiego morza do rządowych priorytetów. 
Wśród zagadnień, na które rząd kładzie nacisk, jest m.in. 
przywrócenie żeglowności polskich rzek, ożywienie polskie-
go przemysłu stoczniowego, wsparcie rybołówstwa, powrót 
narodowej bandery, konieczność kształcenia fachowców 
dla gospodarki morskiej, w tym także powrotu do szkolnic-
twa zawodowego, kształcącego wysoko wykwalifikowane 
kadry dla przemysłu okrętowego. W skład forum eksperc-
kiego zrzeszającego ludzi morza wchodzą przedstawiciele 
szeroko pojętego środowiska specjalistów morskich różnych 
branż m.in. prezesów spółek morskich, wykładowców i ka-
pitanów.

Pierwsze - założycielskie posiedzenie Konwentu Morskiego, 
utworzonego z inicjatywy kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego 
ze wsparciem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej Marka Gróbarczyka, odbyło się 2 lutego 2017 roku  
w Sopocie. Pierwszy dokument przedłożony do oceny człon-
kom Konwentu pt.: „Koncepcja wzmocnienia działań proroz-
wojowych żeglugi handlowej w Polsce – w tym odtworzenia 
żeglugi liniowej” zaprezentował przewodniczący, kpt. ż. w. 
Zbigniew Sulatycki. Akademię Morską w Gdyni reprezentuje 
w pracach Konwentu prorektor ds. morskich, dr hab. inż. kpt. 
ż. w. Henryk Śniegocki. 

Kolejne posiedzenia odbyły się w Szczecinie (12.05.2017)  
i Kołobrzegu (27.06.2017). Posiedzenie czwarte – 7 paździer-
nika 2017 roku, zbiegło się z inauguracją roku akademickiego  
w Akademii Morskiej w Gdyni. W budynku Wydziału Nawi-
gacyjnego AMG omawiano problemy polskiego rybołów-
stwa, żeglugi śródlądowej, szkolnictwa morskiego. Przed-
stawiciele rządu i parlamentu przedstawili podstawowe 
tematy z zakresu zainteresowań resortów, wpływające na 
politykę morską kraju. 

Spotkanie VI Konwentu Morskiego odbyło się 20 maja  
w Gdyni przy okazji pożegnania „Daru Młodzieży” wycho-
dzącego w historyczną podróż dookoła świata. 

Aleksander Gosk
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25. Wielki Bal Morski

Jubileuszowy bal 
Tradycyjnie, w ostatnią sobotę karnawału, 10 lu-
tego 2018 r., w marynistyczno-żeglarskiej scenerii 
auli T. Meissnera Akademii Morskiej w Gdyni, od-
był się Wielki Bal Morski.  

W tym roku przypadła 25. edycja Wielkiego Balu Morskiego 
Akademii Morskiej w Gdyni, odkąd to 20 lutego 1993 r. przy-
wrócono tradycję organizacji tego szczególnego dla historii 
szkoły wydarzenia. Pierwszy bowiem bal odbył się 97 lat temu 
dla uczczenia pierwszej rocznicy istnienia Szkoły Morskiej  
w Tczewie. Na tym i kolejnych balach spotykały się elity towa-
rzyskie miasta, przedstawiciele władz Rzeczypospolitej, wy-
bitni ludzie morza oraz sami słuchacze szkoły. Bale tczewskie 
były znakomitą okazją do nawiązania znajomości i „pokazania 

się” w prestiżowym towarzystwie. Szkoła organizowała bale 
również po swojej przeprowadzce do Gdyni, podtrzymując 
rangę i splendor tych wydarzeń. Bale odbywały się w mu-
rach Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni od 1930 r. do 1938 r.,  
a pierwszy powojenny bal zgromadził gości już 8 grudnia 1945 r. 
Władze Polski Ludowej były jednak niechętne tym wydarze-
niom, traktując je jako burżuazyjno-mieszczański relikt prze-
szłości i tak, tradycja Wielkiego Balu Morskiego znikła aż do 
1993 r., kiedy to ówczesny rektor Wyższej Szkoły Morskiej, prof. 
Józef Lisowski i Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Morskich 
postanowili przywrócić tradycyjny Bal Morski do stałego ka-
lendarza obchodów Święta Szkoły. Zmienił się jedynie termin 
balu – pierwsze organizowane były w grudniu, teraz Wielki Bal 
Morski zamyka karnawał. 

Podpisanie listu intencyjnego - rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski i Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Fot. Marcin Rakowski
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I tak, jak co roku, aula przy ul. Morskiej wypełniła się ludźmi 
morza, przedstawicielami uczelni oraz władz samorządowych 
i centralnych. Na zaproszenie rektora AMG prof. dr hab. inż. 
Janusza Zarębskiego w balu uczestniczyli przedstawiciele Mi-
nisterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wła-
dze regionu i miasta oraz prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw 
gospodarki morskiej. Jubileuszowa edycja balu była tym bar-
dziej szczególna, że podpisany został list intencyjny w sprawie 
przekształcenia Akademii Morskiej w Uniwersytet Morski. List 

podpisali rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski i Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zmiana 
nazwy z „Akademii” na „Uniwersytet” jest zmianą prestiżową, 
podnoszącą rangę uczelni w rankingach światowych i euro-
pejskich. Uczelnia spełnia obecnie wszystkie wymagania for-
malne, a o zmianę wnioskował Senat. Zaproszony na uroczy-
stość prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podkreślił podczas 
swojego wystąpienia zbieżność dat – 10 lutego świętowała 
bowiem nie tylko uczelnia, ale także całe miasto obchodziło 
92. Urodziny Gdyni.  

Po części oficjalnej rozpoczęła się taneczna część wieczoru 
uświetniona pokazami profesjonalnych tancerzy, którzy zapre-
zentowali gościom dwa układy taneczne. Nie były to jedyne 
atrakcje wieczoru. Kolejną niespodzianką był pokaz iluzjonisty, 
Tomasza Juszy, oraz występ zwyciężczyni „The Voice of Akade-
mia”, studentki Wydziału Elektrycznego, Karoliny Murawiejko. 
Jej wokalna interpretacja utworu „Niech żyje bal” zachwyciła 
przybyłych gości. Jedną z długo wyczekiwanych atrakcji wie-
czoru był z pewnością występ Wojciecha Gąssowskiego, który 
zapraszał gości do zabawy w rytmie rock 'n' rolla. Na zakoń-
czenie uroczystości odbyło się losowanie nagrody głównej 
oraz nagrody specjalnej. 

Bal trwał do białego rana, a wychodzący w szampańskich hu-
morach jego uczestnicy zadeklarowali swój udział w następ-
nym Wielkim Balu Morskim.

Uczestnicy 25. Wielkiego Balu Morskiego. Fot. Marcin Rakowski

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Fot. Marcin Rakowski
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Otwarte bramy AMG

Dzień Otwarty Akademii Morskiej 
w Gdyni  
13 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00–14.00 Akade-
mia Morska w Gdyni otworzyła swoje bramy dla 
wszystkich, którzy zastanawiając się nad wyborem 
uczelni i odpowiedniego dla siebie kierunku stu-
diów, przyszli poznać ofertę uczelni. Goście mogli 
wejść do laboratoriów, wziąć udział w specjalnie 
przygotowanych na tę okazję wykładach i warszta-
tach, poznać działania studenckich kół naukowych. 

To była doskonała okazja, by przekonać się, czy wśród  
9 kierunków studiów i 42 specjalności są właśnie te, które in-
teresują przyszłych studentów. Wydarzenia Dnia Otwar-
tego przebiegały w budynku głównym Akademii Morskiej  
i w budynku Wydziału Nawigacyjnego. 

Gościliśmy uczniów m.in. z Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, Zespołu Szkół Chłodni-
czych i Elektronicznych w Gdyni, Zespołu Szkół Ekologicz-
no - Transportowych w Gdyni, Powiatowego Zespołu Szkół  
nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, II Liceum Ogólno-
kształcącego w Rumi, Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich 
Obrońców Westerplatte w Gdańsku, Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusoci-
nie. Nie zabrakło również osób, które przybyły indywidualnie.

Uczniowie mieli możliwość udziału w wykładach tematycz-
nych przygotowanych przez pracowników uczelni:
• Zostań studentem Akademii Morskiej w Gdyni - prowadzący: 
dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG - prorek-
tor ds. kształcenia, mgr Izabela Bednarska - kierownik Działu 
Kształcenia i Biura Promocji;
• Port Gdynia i Gdańsk a transport ładunków skonteneryzowa-
nych - prowadzący: mgr inż. Adam Kaizer;
• Elektrotechnika Okrętowa - wczoraj, dzisiaj i jutro – prowa-
dzący: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG - pro-
dziekan ds. morskich i nauki;
• Telekomunikacja w służbie bezpieczeństwa na morzu – pro-
wadzący: dr inż. Krzysztof Januszewski;

• Nawigacja - wczoraj i dzisiaj – prowadzący: dr hab. inż. kpt. 
ż. w. Adam Weintrit;
• Prezentacja Wydziału Nawigacyjnego – prowadzący:  
dr inż. Tomasz Neumann – prodziekan ds. studenckich i pro-
mocji;
• Kawa, jakiej nie znamy – prowadzący: dr inż. Przemysław 
Dmowski;
• Momenty prawdy i ich znaczenie dla  doskonalenia jakości 
relacji usługowych w hotelarstwie - prowadząca: dr inż. Alek-
sandra Grobelna;
• Wybrane narzędzia marketingu elektronicznego - prowa-
dząca: dr Natalia Mańkowska;
• Oferta Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni 
- prowadząca: mgr inż. Małgorzata Malinowska wraz ze stu-
dentami z Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego 
oraz kół naukowych;
• Ścieżki kariery po Wydziale Mechanicznym - prowadzący:  
dr inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AMG - prodziekan  
ds. studiów niestacjonarnych i praktyk, dr inż. Justyna Molenda 
- prodziekan ds. dydaktycznych;
• Carbon, Kevlar i ich zastosowanie w sportach wyczynowych 
(F1, Moto GP, WRC, żeglarstwo) - prowadzący: dr inż. Krzysztof 
Dudzik.

Prócz wysłuchania ciekawych wykładów tematycznych matu-
rzyści mogli wziąć również udział w specjalnie przygotowa-
nych dla nich warsztatach:
• Roboty są wśród nas - prowadzący: mgr inż. Andrzej Rak;
• Czy mając program Mathcad, musisz uczyć się matematyki 
- prowadzący: dr inż. Piotr Jankowski;
• Charakterystyka procesu rozdrabniania - prowadząca:  
dr inż. Millena Ruszkowska;
• Charakterystyka koktajli owocowo-warzywnych - prowadzą-
ca: dr inż. Millena Ruszkowska;
• Papier i tektura bez tajemnic - prowadząca: dr inż. Aleksan-
dra Heimowska.

W auli im. Tadeusza Meissnera swoją działalność zaprezen-
tował Parlament Studentów Akademii Morskiej w Gdyni oraz 
koła naukowe działające w uczelni:



39Akademicki Kurier Morski Nr 01/2018 (58)   |   www.am.gdynia.pl

• Koło Naukowe HMI - Human Machine Interface;
• Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EV PL;
• Koło Naukowe Morski Klub Łączności SZKUNER SP2ZIE;
• Koło Naukowe NAUTICA;
• Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO;
• Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG;
• Koło Naukowe Innowacyjne Systemy Transportowo – Logi-
styczne (ISTL);
• Koło Naukowe NAWIGATOR.

Prócz udziału w wykładach i warsztatach tematycznych ma-
turzyści mieli możliwość zwiedzania laboratoriów Wydziału 
Elektrycznego (laboratorium odnawialnych źródeł energii, la-
boratorium automatyzacji okrętowych systemów energetycz-
nych statku, laboratorium oprogramowania systemów pomia-
rowych, laboratorium optoelektroniki, laboratorium systemów 
pomiarowo – kontrolnych, laboratorium morskich systemów 
radiokomunikacyjnych, laboratorium układów mikrofalowych, 
symulator wysokich napięć, laboratorium sterowników pro-
gramowalnych), Wydziału Mechanicznego (symulator siłowni 
okrętowej i symulator dotykowy Offshore, laboratorium okrę-
towych silników spalinowych, laboratorium inżynierii produkcji, 
laboratorium mechanizmów i urządzeń pomocniczych, labo-

ratorium diagnostyki technicznej, laboratorium wytrzymałości 
materiałów, laboratorium technik komputerowych, laborato-
rium reologii i fizyki), Wydziału Nawigacyjnego (laboratorium 
map elektronicznych, Planetarium im. Antoniego Ledóchow-
skiego – obsługiwane m.in. przez studentów z Koła Naukowe-
go NAWIGATOR, symulator manewrowy – obsługiwany m.in. 
przez studentów z Koła Naukowego „Seaways”) oraz Wydzia-
łu Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (laboratorium analiz 
spektralnych, laboratorium ładunków niebezpiecznych, labo-
ratorium towaroznawstwa przemysłowego, laboratorium che-
mii, wody, paliw i smarów). Studenci z Koła Naukowego HMI - 
Human Machine Interface specjalnie z okazji Dnia Otwartego 
przygotowali dla maturzystów Escape Room.  

Otwarta dla zwiedzających była również Sala Tradycji AMG, 
w której uczniowie poznawali bogatą historię naszej uczelni.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom 
i studentom za pomoc w organizacji Dnia Otwartego Akade-
mii Morskiej w Gdyni.

 Magdalena Zajk
specjalista ds. promocji

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG i rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podczas Dnia Otwartego. 



40 Akademicki Kurier Morski Nr 01/2018 (58)   |   www.am.gdynia.pl

PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

PO WER - Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

SezAM 
- projekt ogólnorozwojowy AMG
„SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” to 
ogólnorozwojowy projekt AMG nagrodzony pierw-
szym miejscem w konkursie na dofinansowanie 
szkół wyższych prowadzonym przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  
PO WER - Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój na lata 2014 - 2020.  

Program stawia sobie za cel poprawę polityki i działań pu-
blicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki. 
Beneficjentem tych działań ma być w szczególności szkol-
nictwo wyższe ukierunkowane na potrzeby rozwoju gospo-
darczego. Program zakłada również promocję innowacji 
społecznych i współpracy ponadnarodowej. 

W konkursie brały udział publiczne i niepubliczne szkoły 
wyższe z całego kraju. Wnioski były oceniane według 6 kry-
teriów, wśród nich były między innymi: programy kształce-
nia i stażowe, studia doktoranckie, podnoszenie kompeten-
cji pracowników szkoły czy wsparcie oferowane studentom  
w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Ocenie podlegał 
także system zarządzania uczelnią. Każdy ze zgłoszonych 
projektów musiał obejmować zakresem merytorycznym co 
najmniej połowę z powyższych modułów. Projekt SezAM 
uzyskał najwyższą lokatę w ocenie merytorycznej. 

Realizacja projektu stwarza Akademii Morskiej w Gdyni moż-
liwość poszerzenia swojej oferty kształcenia, a tym samym 
wzmocnienia pozycji uczelni. Wybrane zadania projektowe 
będą realizowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. 
Realizacja działań projektowych zwiększy konkurencyjność 
absolwentów uczelni, będzie również wsparciem dla pra-
cowników akademii, aby mogli poszerzyć swoje kwalifikacje, 
kompetencje dydaktyczne oraz zarządcze, wpływające na 
jakość realizacji zadań statutowych. Pomocne będą w tym 
kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, realizowane rów-
nież w ośrodkach zagranicznych.

Projekt SezAM to też otwarcie nowego kierunku prac zwią-
zanego z poszerzeniem informatyzacji uczelni. Część zadań 

projektowych, zwłaszcza tych związanych z uruchomieniem 
i realizacją nowego kierunku studiów oraz nowych specjal-
ności, realizowana będzie w ścisłej współpracy z przedsię-
biorcami. 

W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy kierunek 
studiów inżynierskich — Informatyka. Powstaną nowe spe-
cjalności na Wydziale Nawigacyjnym, uruchomione zosta-
ną nowe usługi elektroniczne i modyfikacji ulegnie program 
kształcenia na kierunku Innowacyjna Gospodarka. Ponadto 
uczelnia zaoferuje studentom pakiet szkoleń poszerzają-
cych ich kompetencje miękkie i zawodowe, a także rozszerzy 
zakres doradztwa zawodowego Biura Karier AMG. 

Środki przeznaczone na ten program pochodzą z fun-
duszy Unii Europejskiej. Wartość projektu SezAM wynosi  
6 123 068,32 zł, z czego 3% tej kwoty będzie stanowił wkład 
własny uczelni.
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Prorektorat ds. nauki

Akademia Morska w Gdyni przystąpiła do Konsorcjum 
Narodowego Centrum Badań Bałtyckich
30 listopada 2017 r. Akademia Morska w Gdyni 
przystąpiła do Konsorcjum Narodowego Centrum 
Badań Bałtyckich.  

Dotychczas Konsorcjum tworzyli: lider – Uniwersytet Gdański 
oraz partnerzy – Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Instytut Morski w Gdań-
sku. 

Podczas uroczystego podpisania umowy, poza Akademią Mor-
ską w Gdyni do Konsorcjum dołączyły: Politechnika Gdańska, 
Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Oceanologii PAN w So-
pocie, Morski Instytut Rybacki – PIB i Instytut Budownictwa Wod-
nego PAN w Gdańsku.

Celem działań Konsorcjum NCBB jest integracja środowiska na-
ukowego związanego z interdyscyplinarnymi badaniami Mo-
rza Bałtyckiego. Poprzez wspólne identyfikowanie priorytetów 
badawczych oraz zbudowanie trwałej i zorganizowanej sieci 
zasobów ludzkich i infrastrukturalnych zostanie zwiększony po-
tencjał polskich instytucji naukowych zajmujących się morzem. 

Partnerzy Konsorcjum będą podejmowali wspólne starania 
przy występowaniu o fundusze w ramach programów polskich 
i międzynarodowych. Prowadzona przez Konsorcjum NCBB 
działalność edukacyjna wspierająca administrację, sektor biz-
nesu oraz sektor pozarządowy wpływa na zwiększenie roli ba-
dań morza na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej.

„Nowe Technologie dla Dziewczyn”

Stypendium dla studentki Wydziału Elektrycznego AMG
Sylwia Wnuczko - studentka studiów drugiego stop-
nia realizowanych na Wydziale Elektrycznym otrzy-
mała stypendium w programie „Nowe Technologie 
dla Dziewczyn 2017”.

12 października 2017 r. 25 dziewczyn, studentek kierunków infor-
matycznych i pokrewnych, z uczelni z całej Polski, otrzymało sty-
pendia programu „Nowe technologie dla dziewczyn”. Wybrano je 
spośród ponad 600 kandydatek.

„Nowe technologie dla dziewczyn” to pionierski w Polsce program 
stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość 
z branżą informatyczną. Program ma na celu zainteresowa-
nie młodych kobiet branżą nowych technologii oraz kierunkami 
studiów, które wiążą się z ich tworzeniem. Celem programu jest 
udzielenie utalentowanym maturzystkom i studentkom wsparcia 
w nauce oraz w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodo-
wej w branży technologicznej. Spożytkowanie wielkiego poten-
cjału kobiet w kluczowym dla cywilizacji obszarze nowych tech-
nologii jest bowiem warunkiem koniecznym dla jej rozwoju. Sylwia Wnuczko z dyplomem programu stypendialnego „Nowe Technologie dla 

Dziewczyn 2017”.
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Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG

Student Maritime Conference 2018 
W dniach 22-24 kwietnia 2018 r. w Akademii Morskiej 
w Gdyni odbyła się długo przez wszystkich wycze-
kiwana, jubileuszowa X edycja „Student Maritime 
Conference 2018”, organizowana przez działające 
przy Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych 
Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG. 

W tym roku do Gdyni przyjechało 250 studentów z całej 
Polski. Jest to dowodem na to, że konferencja z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jest doceniana 
oraz szanowana wśród społeczności akademickiej. W kon-
ferencji brały udział 24 koła naukowe z całej Polski, m.in. 
z Poznania, Warszawy, Gdańska, Torunia, Szczecina, Krako-
wa, Wrocławia, Łodzi, Rzeszowa, Siedlec i Wałbrzycha.

Konferencja rozpoczęła się 22 kwietnia 2018 r. na Wydziale 
Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie po uprzed-
nim zarejestrowaniu uczestników oraz rozdaniu upominków, 
odbyła się część oficjalna prowadzona przez członków  
KNTiL TRANSLOG – Tobiasza Ekmana i Martę Czapiewską. 
Uroczystego otwarcia konferencji miał zaszczyt dokonać 
prof. Andrzej Grzelakowski, dziekan Wydziału Przedsiębior-
czości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. 

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników konferen-
cji oraz szanownych gości, a także przedstawicieli władz 
Akademii Morskiej w Gdyni w osobie prorektora ds. nauki 
dr hab. inż. Ireneusza Czarnowskiego, wygłoszone zosta-
ły referaty, które zakwalifikowały się do trzeciego etapu 
konkursu. W składzie komisji oceniającej byli: prof. Andrzej 
Grzelakowski, opiekun Koła dr Sławomir Skiba, Marianna 
Maruszczak, Aleksandra Zdanowska oraz mgr inż. Adrian-
na Karaś. Nagrodę za najlepszy referat otrzymali Sebastian 
Radzikowski i Tobiasz Klochowicz z Koła Naukowego Logi-
styki Stosowanej WAT, którzy wygłosili ciekawą prezentację 
pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce”. Oprócz 
referatów studentów, prezentację przedstawił również 
przedstawiciel jednego ze sponsorów konferencji - pan Mi-
chał Trojanowski - dyrektor Projektów i Marketingu Scan-
dinavian Express. Pozostałymi sponsorami konferencji byli 
VGL Group Sp. z o.o. oraz Leasing Polski Sp. z o.o. Podczas 
przerwy kawowej został rozdany słodki poczęstunek z okazji 
jubileuszowej odsłony konferencji.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji, wspólnym zdję-
ciu i przerwie obiadowej, wszyscy uczestnicy konferencji 
udali się na terminal promowy Stena Line w Gdyni, gdzie 
po odprawie mogli przygotowywać się do wieczornej inte-
gracji, odbywającej się w C-View Bar na pokładzie 10. Na-
stępnego dnia, około godziny 9:00, prom Stena Line Spirit 
wpłynął do portu w Karlskronie, skąd uczestnicy wybrali się 
autobusem do centrum, aby zwiedzić miasto. We wtorek 
24 kwietnia o 7:00 rano prom Stena Line wpłynął do portu  
w Gdyni, skąd uczestnicy konferencji kierowali się na Dwo-
rzec Główny, aby powrócić do swoich miast.

W imieniu całego KNTiL TRANSLOG bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom X edycji „Student Maritime Confe-
rence 2018” za tak liczne przybycie, wygłoszenie referatów 
na wysokim poziomie oraz świetną zabawę na promie. 

Oskar Klein 
prezes KNTiL TRANSLOG

Prowadzący konferencję, członkowie KNTiL TRANSLOG: Marta Czapiewska  
i Tobiasz Ekman.
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Wydział Elektryczny

XXVIII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów 
Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, 
Automatyki i Robotyki oraz Informatyki
Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni 
był gospodarzem XXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, 
Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Infor-
matyki. Zjazd odbył się w dniach 23 – 25 maja 2018 
roku w Gdyni i uczestniczyło w nim blisko 100 osób.

Historia Zjazdów ma swój początek w 1991 roku, kiedy to ówczesny 
dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Tade-
usz Glinka zainicjował coroczne spotkania dziekanów wydziałów 
oraz przedstawicieli krajowych instytucji naukowych i przemysłu.

Zjazd otworzył dziekan Wydziału Elektrycznego Akademii Mor-
skiej w Gdyni – prof. Krzysztof Górecki, który zaprezentował histo-
rię i stan aktualny wydziału. Następnie kilka słów o uczelni – Aka-
demii Morskiej w Gdyni przedstawił JM Rektor prof. dr hab. inż.  
Janusz Zarębski. Część oficjalną zakończyło wyjątkowe, muzycz-
ne przedstawienie autorstwa prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. 
„Muzyczna opowieść o Darze Młodzieży”. Po zakończeniu części 
oficjalnej odbyło się zwiedzanie laboratoriów wydziału. Po połu-
dniu uczestnicy Zjazdu wzięli udział w sesji poświęconej tematyce 
Ustawy 2.0. Wieczór zakończył się na pokładzie muzealnego stat-
ku „Dar Pomorza”, na którym dziekani bawili się przy szantach. 
Drugiego dnia Zjazdu uczestnicy udali się z wizytą do Elektrow-
ni Wodnej Żarnowiec, a następnie byli gośćmi na Zamku Jana III 

Sobieskiego w Rzucewie. Po południu dziekani wysłuchali dwóch 
wykładów: „Kształcenie oficerów floty handlowej na Wydzia-
le Elektrycznym AMG” oraz „Działalność Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich”. Wieczorem rozpoczęła się część bankietowa –  
w pierwszej kolejności dziekani udali się do Teatru Muzycznego  
w Gdyni na spektakl „Notre Dame di Paris”, a następnie bawili się do 
białego rana przy rytmach największych przebojów muzycznych. 
 
Trzeci dzień Zjazdu miał formę konferencyjną. Wykłady wygłosili: 
• prof. J. Garus – „Procedury stosowane przez PKA podczas oceny 
jakości kształcenia na kierunku studiów (ocena programowa)”;
• prof. R. Barlik – „Rola rad jednostek organizacyjnych i centralnej 
komisji ds. Stopni i tytułów w awansach naukowych – problemy”;
• prof. A. Demenko – „Działalność Komitetu Elektrotechniki PAN”;
• prof. M. Malinowski – „Rozwój zawodowy i naukowy inżynierów 
dzięki aktywności w IEEE”;
• dr P. Stankiewicz – „Aspekty społeczno–humanistyczne w kształ-
ceniu technicznym”.

Na koniec dziekan prof. Krzysztof Górecki podziękował wszystkim 
uczestnikom na udział w XXVIII Zjeździe Dziekanów, owocną dys-
kusję, życzliwość i dobrą zabawę. 

Za rok dziekani spotkają się na XXXIX zjeździe w Krakowie.

Zdjęcie grupowe uczestników Zjazdu. Fot. Kamil Bargieł
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Wiosenna edycja targów

Akademia Morska w Gdyni 
podczas targów edukacyjnych
Studenci i pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni 
reprezentowali naszą uczelnię podczas wiosen-
nej edycji targów edukacyjnych, które adresowa-
ne były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  
a w szczególności do tegorocznych maturzystów. 

Akademia Morska w Gdyni uczestniczyła m.in. w:
• XIV Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus”,
• XII Powiatowych Targach „Nauka-Praca-Kariera”,
• Targach Edukacyjnych „Giżycko 2018”,
• XXV Ogólnopolskich Targach Ofert Edukacji Akademickiej 
„Promocja Edukacyjna 2018”,
• VII Człuchowskich Powiatowych Targach Pracy i Edukacji,
• Targach AKADEMIA 2018 w Gdańsku,

• Targach Edukacji i Pracy „Młoda przedsiębiorczość w powiecie 
puckim”,
• Brodnickich Targach Edukacji i Pracy „Wybierz swój zawód już dziś”,
• XII Targach Edukacyjnych „Przyszłość 2018”,
• Targach EduDay w Stargardzie i Szczecinie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z chęcią podchodzili do 
stoiska informacyjnego uczelni. Zadawali pytania dotyczące re-
krutacji, oferty edukacyjnej, mundurów i warunków studiowania. 
Dużym zainteresowaniem wśród tegorocznych maturzystów 
cieszyła się oferta edukacyjna Wydziału Przedsiębiorczości i To-
waroznawstwa oraz Wydziału Nawigacyjnego. 

Magdalena Zajk
specjalista ds. promocji

„Study in Pomorskie”

Przedstawiciele Instytucji Pomorza 
w Akademii Morskiej w Gdyni
20 marca 2018 r. Akademia Morska w Gdyni gości-
ła przedstawicieli instytucji Pomorza współpracu-
jących w ramach przedsięwzięcia strategicznego 
„Study in Pomorskie”.  

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań, które przyczynią 
się do umiędzynarodowienia pomorskich ośrodków akademic-
kich i do poprawy ich konkurencyjności. Zadaniem „Study in Po-
morskie” jest wypromowanie kompleksowej oferty dla studentów 
zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicz-
nych naukowców.

Gospodarzem spotkania był prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ire-
neusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, który powitał gości i przy-
bliżył im profil uczelni. W czasie spotkania omówiono plany dal-

szych działań, które mają służyć zacieśnieniu współpracy uczelni 
i instytucji Pomorza, podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć 
służących rozwojowi regionu oraz promujących województwo 
pomorskie jako doskonałe miejsce do nauki, pracy i życia.

Uczestnicy spotkania „Study in Pomorskie”.
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W dniach 22–23 marca 2018 r. w Akademii Morskiej  
w Gdyni odbyła się VI konferencja naukowa z cyklu 
„Studenckie Dni Jakości” zorganizowana przez Nauko-
we Koło Towaroznawstwa „CARGO” działające przy 
Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

Celem Konferencji była integracja środowisk studenckich z całej 
Polski oraz możliwość zapoznania się z przyszłym rynkiem pracy. 
Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny pt. „Towaroznawstwo w opi-
nii młodych – perspektywy i szanse rozwoju” z udziałem uczestni-
ków konferencji oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z Trójmiasta 
i okolic. Podczas konferencji uczestnicy prezentowali swoje prace 
naukowe. Poruszały one zagadnienia związane z wymagania-
mi współczesnego konsumenta, ekologii w towaroznawstwie, 
współczesnych trendów w towaroznawstwie czy bezpieczeństwa 
i jakości żywności. Spośród 33 uczestników reprezentujących róż-
ne ośrodki naukowe (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Akademia Morska w Gdyni) wyróżniono kilku najlep-
szych autorów, którzy zostali nagrodzeni przez komitet naukowy.

I miejsce - Ilona Podkowa-Zawadzka z Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-

miu, praca pt. „Wpływ rodzaju surfaktantu na właściwości żeli 
pod prysznic” oraz Katarzyna Sarna z Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu, praca pt. „Zastosowanie biosurfaktantów do wytwarzania 
nowoczesnych żeli pod prysznic o podwyższonym bezpieczeń-
stwie stosowania”. 
II miejsce - Julia Szulc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, praca pt. „Pesto z liści rzodkiewki jako innowacyjny 
produkt zero waste”. 
III miejsce - Alicja Bulczak z Akademii Morskiej w Gdyni, pra-
ca pt. „Kostki rosołowe, czy warto je stosować? Ocena fizyko-
chemiczna wybranych koncentratów rosołowych” oraz Maciej 
Świtalski z Akademii Morskiej w Gdyni, praca pt. „Ocena jakości 
sensorycznej kapusty kwaszonej wybranych producentów”. 

Konferencja objęta była honorowym patronatem rektora Aka-
demii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, 
prof. dr hab. inż. Andrzeja S. Grzelakowskiego, marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego, Mieczysława Struka oraz prezyden-
ta Miasta Gdyni, dr Wojciecha Szczurka.

Sponsorami SDJ 2018 byli: MegaCoffee, Opatowicz&Waker, 
Port Gdynia S.A., Dr Oetker, Browar Amber, Kram SA, Parla-
ment Studentów Akademii Morskiej w Gdyni, Centrum Graficz-
ne Gryf, Gdyńska Szkoła Filmowa.

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Studenckie Dni Jakości

Stoisko Akademii Morskiej w Gdyni podczas Studenckich Dni Jakości. 
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Prorektorat ds. nauki 

Porozumienie o współpracy
5 grudnia 2017 r. miała miejsce uroczystość podpi-
sania porozumienia o współpracy pomiędzy Aka-
demią Morską w Gdyni a Zespołem Szkół Żeglugi 
Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 
w Nakle nad Notecią.

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądo-
wej. Akademię Morską w Gdyni reprezentowali: prorektor 
ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG 
oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Cze-
chowski, prof. nadzw. AMG, którzy przywieźli porozumie-
nie, podpisane wcześniej przez rektora Akademii Morskiej  
w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego. Zespół Szkół 
Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 
w Nakle nad Notecią reprezentował i porozumienie podpi-
sał dyrektor placówki mgr Rafał Woźniak.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in. staro-
sta nakielski Tomasz Miłowski, wicestarosta nakielski Andrzej 
Kinderman, burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią 
Sławomir Napierała, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Bydgoszczy Jerzy Słomiński oraz nauczyciele i uczniowie 
Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Główne cele zawartego porozumienia obejmują m.in.:
• podjęcie współpracy w zakresie kształcenia, badań na-
ukowych oraz praktyk morskich, z wykorzystaniem statków 
szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni, celem doskonalenia 
i podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności nauczycie-
li oraz stworzenia warunków do pełnego rozwoju uczniów 
Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią,

• zapewnienie możliwości współpracy uczniów ze studenc-
kimi kołami naukowymi, działającymi w Akademii Morskiej 
w Gdyni i organizowania zajęć warsztatowych, wykładów 
oraz seminariów dla uczniów na terenie Akademii Morskiej 
w Gdyni.

W geście uhonorowania obchodzonego uroczyście w tym 
dniu „Dnia Marynarza Śródlądowego”, Akademia Morska 
w Gdyni przekazała na ręce dyrektora koła ratunkowe oraz 
kamizelki ratunkowe na potrzeby Zespołu Szkół Śródlądo-
wych.

Uroczystości podpisania porozumienia o współpracy. Podpis składa dyrektor Ze-
społu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle 
nad Notecią mgr Rafał Woźniak. 

AMG reprezentują: prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. 
nadzw. AMG. 

Uroczystości podpisania porozumienia o współpracy. Przemawia starosta nakiel-
ski Tomasz Miłowski. 
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13 grudnia 2017 r. w auli im. Tadeusza Meissnera 
Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium 
pt.: „Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej 
w sektorze gospodarki morskiej” skierowane do sy-
gnatariuszy porozumień Inteligentnych Specjalizacji 
Pomorza. 

Seminarium adresowane było przede wszystkim do Inteligent-
nej Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore i portowo-lo-
gistyczne” oraz przedstawicieli biznesu i jednostek naukowo-
wo-badawczych zainteresowanych wdrożeniem innowacji  
w gospodarce morskiej. 

Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowych re-
zultatów i działań podejmowanych w ramach Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza, a także nakreślenie dalszych kierun-
ków działań oraz możliwości realizacji przedsięwzięć badaw-
czo-rozwojowych w ramach projektów i programów finan-
sowanych ze źródeł regionalnych, krajowych i europejskich. 
Uczestnicy spotkania otrzymali informacje o zrealizowanych 
lub będących w trakcie realizacji projektach, w których biorą 
udział ośrodki naukowo-badawcze lub instytucje ze świata 
biznesu z województwa pomorskiego. Ponadto, uczestnicy se-
minarium mieli możliwość rozmowy z ekspertami w zakresie 
wybranych instrumentów finansowych ze środków UE. 

Akademię Morską w Gdyni podczas seminarium reprezento-
wał prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskie-
go reprezentowała pani Karolina Lipińska z Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego. 

Po zakończonym seminarium odbyło się II Walne Zgromadze-
nie Członków Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji 
Pomorza „Technologie offshore i portowo-logistyczne”.

Prorektorat ds. nauki 

Seminarium „Wsparcie działalności 
badawczo-rozwojowej w sektorze 
gospodarki morskiej”

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG podczas 
seminarium. 
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Porozumienie o współpracy

„Monitoring rynku turystycznego w Gdyni” 
- AMG dla Urzędu Miasta Gdynia 

26 lutego 2018 roku w gdyńskim InfoBoksie pomię-
dzy Akademią Morską w Gdyni a Urzędem Miasta 
Gdyni zostało podpisane „Porozumienie o Współ-
pracy Partnerskiej”, które ma zaowocować specja-
listyczną wiedzą o gdyńskim ruchu turystycznym. 
Porozumienie dotyczy bowiem realizacji zada-
nia pod nazwą „Monitoring rynku turystycznego  
w Gdyni”. 

W ramach nawiązanej współpracy pracownicy i studenci 
uczelni opracują metodę, która pozwoli dokładnie określić, 

skąd turyści przybywają do Gdyni, jakich atrakcji szukają  
i czego oczekują po mieście jako miejscu rozrywki i wypo-
czynku. Ponadto specjaliści z Akademii Morskiej spróbują 
określić, w którą stronę powinna rozwijać się miejska tury-
styka pod kątem potrzeb turystów. Pozyskanie tych danych 
umożliwi miastu rozwój tej części lokalnej gospodarki. 

Z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni porozumienie podpi-
sał prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
nadzw. AMG, a ze strony Urzędu Miasta Gdyni - Katarzyna 
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Miasta Gdyni. 

Podpisanie porozumienia między Gdynią i Akademią Morską podczas konferencji prasowej - prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG 
i wiceprezydent Miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. Fot. Jan Ziarnicki



49Akademicki Kurier Morski Nr 01/2018 (58)   |   www.am.gdynia.pl

PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Uczestnicy uroczystości, od lewej: Zuzanna Makowska – studentka pierwszego roku WN, kierunek Nawigacja, Robert Bursiewicz – absolwent WN, kierunek Nawigacja, 
były przewodniczący Koła „Nawigator”, jeden ze sponsorów wyjazdu, Julia Kasenko – studentka drugiego roku WN, kierunek Nawigacja, Mariusz Spyra – student drugie-
go roku WN, kierunek Nawigacja, Tomasz Andrzejewicz – student trzeciego roku WN, kierunek Nawigacja, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Nawigator”, 
prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit – WN, opiekun naukowy Koła „Nawigator”, Mr Kitack Lim (Korea) – Sekretarz Generalny IMO, Wacław Bielawski – stały przed-
stawiciel Polski przy IMO, Rafał Smentek – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Fot. Jan Roeske.

70-lecie utworzenia IMO

Studenckie Koło Naukowe „Nawigator” 
po dziesięciu latach znów w IMO
W dniach 14-18 maja 2018 roku dwunastu przed-
stawicieli Studenckiego Koła Naukowego „Nawi-
gator” wraz ze swym opiekunem naukowym prof. 
dr hab. inż. kpt. ż. w. Adamem Weintritem przeby-
wali w Londynie, gdzie wzięli udział w uroczysto-
ściach 70-lecia podpisania deklaracji utworzenia 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO (do 
1982 r. Międzynarodowej Morskiej Organiza-
cji Doradczej, ang.  Intergovernmental Maritime 
Consultative Organisation - IMCO).  

W siedzibie IMO spotkali się ze stałym przedstawicielem Polski przy 
IMO panem Wacławem Bielawskim, który zaaranżował spotkanie  
z Sekretarzem Generalnym IMO panem Kitack Lim  z Korei.

Przewodniczący Koła pan Tomasz Andrzejewicz, student trzecie-
go roku Wydziału Nawigacyjnego, kierunek Nawigacja, wręczył 

Sekretarzowi Generalnemu upominek od JM Rektora AMG prof. 
dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, okolicznościową lunetę. Po roz-
pakowaniu prezentu pan Kitack Lim fachowo skierował lunetę w 
kierunku Polski, życzliwie spoglądając z oddali na naszą uczelnię.

Podczas kilkudniowego pobytu w Londynie studenci odwiedzili 
m.in. siedzibę Nautical Instituite,  Greenwich Maritime Museum, 
Cutty Sark oraz Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich. 
Spotkali się z panem Capt. Kubą Szymańskim Sekretarzem Ge-
neralnym firmy Intermanager, a także z Capt. Johnem Lloydem 
CEO oraz panią Bridget Hogan z Nautical Institute.

Wyprawa została całkowicie sfinansowana ze środków ze-
wnętrznych, a jednym ze sponsorów był pan Robert Bursiewicz 
z firmy Navy Sun, nasz absolwent, były przewodniczący Koła, 
uczestnik wyprawy Koła do Londynu z 2008 roku.
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20 lutego 2018 roku w Sali Tradycji Akademii Morskiej 
w Gdyni odbyło się spotkanie absolwentów uczelni.

Na początku spotkania kustosz mgr Ewa Otremba przybliży-
ła uczestnikom wydarzenia historię muzeum, które powstało 
ok. 1935 r., by pokazać piętnastoletni dorobek uczelni. Kustosz 
podkreśliła unikalność muzeum w skali kraju i odpowiedziała 
na szereg pytań o historię m.in. gmachów na terenie uczelni. 
Podczas spotkania podkreślono zasługi dyrektora Adama Mo-
huczego, który w latach 1929 -1936 kierował Państwową Szkołą 
Morską i był twórcą nowoczesnej na owe czasy wizji, organiza-
torem m.in. rejsu „Daru Pomorza” dookoła świata (1934-1935), 
międzynarodowych wykładów akademickich w okresie letnim  
w gmachu uczelni w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

Kolejnym punktem spotkania była relacja kapitana żeglugi wiel-
kiej Marka Marca, absolwenta kierunku Nawigacja w Państwowej 
Szkole Morskiej, który – z elementami humorystycznymi - opowie-
dział o trudach oraz przyjemnościach studiowania w latach '60.

Wystąpienie to rozpoczęło podobne wypowiedzi absolwen-
tów Państwowej Szkoły Morskiej, Wyższej Szkoły Morskiej 
oraz Akademii Morskiej w Gdyni, które zostały zarejestrowane  
w materiale filmowym ze spotkania.

W związku ze zbliżającym się w 2020 r. stuleciem uczelni po-
wstaje studencka grupa dokumentacyjna mająca na celu re-
jestrowanie wspomnień byłych studentów oraz pracowników.
Inicjatywę tę podjęli niżej podpisani studenci Akademii Mor-
skiej w Gdyni pod przewodnictwem kustosz mgr Ewy Otremby 
w celu zgromadzenia i utrwalenia wspomnień Ludzi Morza 
wykształconych w murach naszej uczelni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników 
Akademii Morskiej w Gdyni zainteresowanych historią naszej 
uczelni na kolejne spotkania związane z kultywowaniem pa-
mięci o dokonaniach wybitnych pracowników i absolwentów. 
Zachęcamy kolegów pasjonatów (zwłaszcza tych, którzy będą 
jeszcze studiować w 2020 r.) do dołączenia do naszego „ze-
społu studenckich dokumentalistów” tworzącego się pod kie-
runkiem pracownika uczelnianego muzeum mgr Ewy Otremby.

Kontakt: Sala Tradycji, p. 207 B, ul. Morska 83, poniedziałki, wtor-
ki, czwartki, piątki godz. 7.00–14.00, e-mail: eot@am.gdynia.pl,  
e-mail: Sala_Tradycji@bg.am.gdynia.pl

Jakub Burzyński, Arkadiusz Grelik

Sala Tradycji

Studenci ocalają od zapomnienia

Wystąpienie kapitana żeglugi wielkiej Marka Marca w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni. 
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Prace remontowe nabrały tempa i objęły większość 
obiektów kampusu AMG. Remont finansowany jest 
ze środków uczelni, z dotacji Gminy Miasta Gdyni 
oraz Funduszu Kształcenia i Rehabilitacji Studentów 
Niepełnosprawnych.

Budynek A

Wykonywane są zabezpieczenia przeciwpożarowe (stolarka 
drzwiowa EI 30, EI 60, systemy oddymiania klatek schodowych). 
Przewidywany termin zakończenia tych prac to wrzesień 2018 r.  
W trakcie realizacji jest również remont pomieszczeń dydak-
tycznych Wydziału Mechanicznego, który powinien zakończyć 
się we wrześniu br., podobnie jak wykonanie izolacji ścian fun-
damentowych finansowane z dotacji MGMiŻŚ. Z kolei w trakcie 
przygotowania są prace remontowe oraz przebudowa sali sto-
łówki i bufetu. Tutaj remont rozpocznie się we wrześniu br.

Budynek B

W trakcie przygotowań jest remont i przebudowa pomieszczeń 
na poziomie 100. Prace rozpoczną się we wrześniu br., a miesiąc 
później ruszy remont auli. Trwa drugi etap remontu elewacji bu-
dynku finansowany z dotacji Gminy Miasta Gdyni. Przewidywa-
ny termin zakończenia tych prac to wrzesień br. 

Budynek C

W czerwcu br. planowane jest zakończenie przebudowy po-
mieszczenia C-203 oraz remontu i przebudowy pomiesz-
czeń dydaktycznych w piwnicy i na parterze budynku. W trak-
cie przygotowań są prace remontowe sanitariatów oraz holu 
(etap pierwszy remontu posadzki), a ich planowana realizacja 
to wrzesień 2018 r. Wówczas też zakończy się kładzenie izolacji 
ścian fundamentowych wykonywane z dotacji MGMiŻŚ.

Budynek Wydziału Nawigacyjnego

Wykonywane są zabezpieczenia przeciwpożarowe w budyn-
ku (stolarka drzwiowa EI 30, EI 60, systemy oddymiania klatek 
schodowych, SAP), a prace zakończą się w lipcu 2018 r. Miesiąc 
później zakończy się remont instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z węzłem c.o., c.w.u. Remont instalacji elektrycznej roz-
pocznie się z kolei na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Budynek A, B, C

Trwają prace przygotowawcze do wykonania w budynkach 
sieci okablowania strukturalnego, sieci sygnalizacji pożaru, sieci 
przeciwpożarowej, sieci dla potrzeb nagłośnienia oraz kamer 
CCT wraz z przygotowaniem pomieszczeń przeznaczonych na 
lokalne punkty dystrybucyjne (serwerownie). Realizacja tych 
prac planowana jest na koniec 2018 r. Trwają remonty pomiesz-
czeń dydaktycznych na potrzeby wydziałów oraz jednostek 
uczelni.

SDM 2, 3, 4

W trakcie realizacji są prace remontowe mieszkań studenckich. 
Przewidywany termin ich zakończenia to grudzień 2018 r.

Remont kampusu AMG

Prace remontowe w obiektach AMG
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Sport

Sukcesy studentów

Jacek Kozłowski podczas zawodów Pucharu Świata w kickboxingu. Agnieszka Kaszuba podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu.

Srebro w zawodach Pucharu Świata
w kickboxingu

W dniach 19–22 kwietnia 2018 r. w Insbrucku (Austria) odbyły się 
zawody Pucharu Świata w kickboxingu. Jacek Kozłowski, student 
Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, zdobył drugie 
miejsce w kategorii +94 kg. W kategorii wystąpiło 8 zawodników 
m.in. z Austrii, Włoch, Słowacji. 

Agnieszka Kaszuba na podium podczas Mistrzostw Polski AZS w lekkoatletyce.

Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski
AZS  w lekkoatletyce

W dniu 19 maja 2018 r. w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Polski 
AZS w lekkoatletyce. Naszą uczelnię reprezentowała student-
ka pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego – Agnieszka Ka-
szuba. W skoku o tyczce zajęła trzecie miejsce, uzyskując wynik  
3,70 m. 

Złoto w Halowych Mistrzostwach Polski
w Toruniu

Agnieszka Kaszuba, studentka Wydziału Nawigacyjnego, zdo-
była pierwsze miejsce w skoku o tyczce w 62. PZLA Halowych 
Mistrzostwach Polski w Toruniu (17-18 lutego 2018 r.). Studentka 
uzyskała wynik 4,20 m w klasie mistrzowskiej międzynarodowej. 

Jacek Kozłowski podczas zawodów Mistrzostw Polski AZS w kickboxingu. 

Złoto w Mistrzostwach Polski AZS
w kickboxingu

W dniach 17–18 maja 2018 r. w Lublinie odbyły się Mistrzostwa 
Polski AZS w kickboxingu. AMG reprezentował Jacek Kozłowski, 
student Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. W for-
mule Light Contact +94 kg po dwóch wygranych pojedynkach 
zajął pierwsze miejsce.
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Matylda Waberska podczas XVIII Mistrzostw Polski w armwrestlingu.

Srebro w XVIII Mistrzostwach Polski
w armwrestlingu

Matylda Waberska, studentka pierwszego roku na kierunku 
Transport i Logistyka, wywalczyła dwa srebrne medale w se-
niorskiej kategorii kobiet do 60 kg podczas XVIII Mistrzostw Pol-
ski w armwrestlingu (siłowanie na rękę). Mistrzostwa odbyły się 
w Cieszynie w dniach 6-18 marca 2018r. Matylda na zawody 
pojechała nie tylko jako zawodniczka, ale również jako sędzina 
podnosząca kwalifikacje. Zdała egzamin składający się z czę-
ści teoretycznej i praktycznej, uzyskując tym samym najwyższą  
w Polsce kategorię sędziowską. Dzięki temu w 2017 r. mogła sę-
dziować wydarzenia takie jak Mistrzostwa Europy czy Puchar 
Świata Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku ma już za-
planowany wyjazd do Bułgarii na kolejne europejskie zawody.

Michał Parczewski na podium podczas Mistrzostw Polski Karate WKF.

Piąte złoto Michała Parczewskiego
w Mistrzostwach Polski Karate WKF

W dniach 18–19 maja 2018 r. Michał Parczewski reprezentował 
Akademię Morską w Gdyni na Akademickich Mistrzostwach 
Polski Karate WKF, których organizatorem był KU AZS Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na zawody przyjechało 
163 zawodniczek i zawodników z 35 uczelni. Michał startował 
w konkurencji kumite (walka) do 67 kg, gdzie po 4 wygranych 
pojedynkach zajął miejsce. To piąty z rzędu złoty medal i tytuł 
akademickiego mistrza Polski dla Michała i Akademii Morskiej 
w Gdyni!  

Drużyna w składzie: Aleksander Bochan, Krzysztof Domaros, Konrad Gawrewicz, 
Maciej Gałda, Adam Hermanowski, Kacper Jakubowski, Dawid Jażdżewski, Pa-
weł Kowal, Jakub Szczytko, Damian Urbanowicz, Szymon Wilemski, Michał Ziętek 
oraz trener, mgr Andrzej Kowalski.

Akademickie Mistrzostwa Polski
w Piłce Siatkowej Mężczyzn

W dniach 11–14 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Akade-
mickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn, w których 
startowało 12 zespołów wyłonionych z wojewódzkich lig akade-
mickich. Prawo startu z woj. pomorskiego wywalczyły: PG, UG  
i AMG. W wyniku losowania utworzono 4 grupy eliminacyjne po 
3 zespoły. W grupie A – UKW Bydgoszcz, UAM Poznań i AM Gdy-
nia. Pierwsze miejsce w grupie zajęła AMG i awansowała do 
półfinałów, pokonując UMK Toruń 2:1. Organizatorem imprezy 
była Politechnika Poznańska.
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Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni

Najnowsze publikacje
Violetta Skrodzka, Agnieszka Hajduk, 
Sławomir Skiba, 
„Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań”

Skrypt „Podstawy rachunkowości” autorstwa Violetty Skrodzkiej, 
Agnieszki Hajduk i Sławomira Skiby obejmuje zestaw zadań, 
dotyczących takich zagadnień jak: zasoby majątkowe i źró-
dła ich finansowania w ujęciu bilansowym, ewidencja operacji 
gospodarczych na kontach bilansowych, kategorie wynikowe, 
koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, ewidencja ob-
rotu wyrobami gotowymi, ustalanie wyniku finansowego w wa-
riancie porównawczym i kalkulacyjnym.
Zadania umożliwiają m.in. sporządzenie bilansu oraz klasyfika-
cję operacji gospodarczych zachodzących w podmiocie gospo-
darczym, a także sporządzanie rachunku zysków i strat.
Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów uczelni ekono-
micznych, jak również dla początkujących księgowych. Ma 
służyć przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna ułatwiająca 
zrozumienie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Andrzej Łoziński, 
„Miernictwo wielkości nieelektrycznych”

 
„Miernictwo wielkości nieelektrycznych” autorstwa Andrze-
ja Łozińskiego jest to podręcznik akademicki, obejmujący za-
kres przedmiotu o tej samej nazwie na kierunku Elektronika  
i telekomunikacja w Akademii Morskiej w Gdyni. Składa się on  
z dwóch części. Część pierwsza stanowi teoretyczne wprowa-
dzenie, dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych z miernictwa wielko-
ści nieelektrycznych, natomiast część druga zawiera instrukcje 
na temat sposobu przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych. 
Informacje teoretyczne obejmują m.in. układ pomiarowy, klasy-
fikację i ogólne zasady działania czujników, omówienie różnych 
rodzajów tensometrów. Przedstawiono także dane dotyczące 
pomiarów temperatury i związanych z tym termoelementów, 
termometrów rezystancyjnych i termistorów. Omówiono pomia-
ry promieniowania temperaturowego. Podkreślono znaczenie 
w miernictwie wielkości nieelektrycznych detektorów piezoelek-
trycznych oraz akcelerometrów, omawiając typy różnych akce-
lerometrów i ich działanie. 
Instrukcje laboratoryjne dotyczą m.in. pomiarów tensometrycz-
nych, skalowania termoelementu i pomiarów kąta za pomocą 
akcelerometru.
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Joanna Newerli-Guz,
„Towaroznawcze i konsumenckie aspekty 
jakości przypraw”

 
Monografia Joanny Newerli-Guz pt. „Towaroznawcze i kon-
sumenckie aspekty jakości przypraw” stanowi obszerne stu-
dium na temat przypraw, ich znaczenia w kształtowaniu ja-
kości produktów spożywczych i w zachowaniach konsumenta.  
W pracy, opierającej się na studiach literaturowych i badaniach 
empirycznych, przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat 
wybranych aspektów towaroznawstwa przypraw. Zawarto  
w niej oryginalne wyniki badań własnych wybranych wyróżni-
ków jakościowych trzech najpopularniejszych w Polsce przy-
praw – pieprzu, majeranku i cynamonu – oraz wyniki badań 
(ankietowych i neuromarketingowych) zachowania konsu-
mentów na rynku przypraw. Dokładnie omówiono wybrane 
zagadnienia związane z przyprawami, charakteryzując rynek 
przypraw w Polsce i na świecie oraz czynniki wpływające na 
ich jakość. Ponadto poza aromatyzowaniem żywności przed-
stawiono inne, przyszłościowe funkcje przypraw, zagadnienia 
związane z ich autentycznością i identyfikowalnością oraz ba-
dania towaroznawcze w tym zakresie. Jest to pierwsza praca, 
która podejmuje tematykę przypraw w tak szerokim ujęciu, pre-
zentując niepublikowane dotąd wyniki badań autorki.  Zawie-
ra nowe podejście do problematyki przypraw, uwzględniające 

Mirosław Jurdziński,
„Kotwiczenie dużych statków”

 
Publikacja Mirosława Judzińskiego pt. „Kotwiczenie dużych stat-
ków” stanowi swoiste kompendium wiedzy nawigacyjnej na 
temat tego trudnego i niebezpiecznego manewru. Omówiono 
tu m.in. procedury kotwiczenia na dużych statkach z uwzględ-
nieniem ochrony urządzeń kotwicznych przed uszkodzeniem, 
zwłaszcza przed utratą kotwic i łańcuchów  kotwicznych przy 
nadmiernych prędkościach statku podczas podejścia do pozycji 
rzucania kotwicy. Jednocześnie zwrócono uwagę na utrzyma-
nie sprzętu i całego systemu kotwiczenia w ciągłej gotowości 
eksploatacyjnej. Pokazano także zakres problemów,  jakie po-
jawiają się przy manewrach kotwicznych dużych statków wraz  
z ograniczeniami systemów kotwicznych. Jest to wydanie drugie, 
poprawione i uzupełnione w stosunku do wydania z roku 2005. 
Poszerzono je o dwa zagadnienia: proces planowania nawiga-
cji na podejściu do pozycji kotwiczenia zgodnie z zaleceniami 
Konwencji SOLAS oraz analizę awaryjności kotwicznych statków 
zarówno ilościową, jak i jakościową. Publikacja przeznaczona 
jest przede wszystkim dla oficerów pokładowych we flocie mię-
dzynarodowej oraz dla studentów uczelni morskich.

Beata Gniadowicz
Kierownik Wydawnictwa 

takie elementy jak bezpieczeństwo, jakość, zwracając uwagę 
na potrzebę autentyczności przypraw, ale także na nowe trendy  
w ich zastosowaniu. Po raz pierwszy też w literaturze przed-
miotu zaprezentowano kompleksowe badania konsumenckie 
na temat wiedzy o przyprawach, jak i oczekiwań konsumentów  
w tym zakresie. 
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Parlament Studentów

Szanty w Bukszprycie

Parlament Studentów

Bal Studenta w Hotelu Mercure

Z początkiem letniego semestru Parlament Studen-
tów Akademii Morskiej w Gdyni wraz z akademickim 
Klubem Studenckim BUKSZPRYT zapoczątkowali 
cykl koncertów szantowych popularnego gdyńskie-
go zespołu Johny Roger. 

W piątkowe wieczory studenci oraz pracownicy Akademii Mor-
skiej spotykali się w klubie i wraz z zespołem wspólnie śpiewali 
szanty, w przerwie których odbywały się żeglarskie konkursy.  
Jak na szkołę morską przystało, znajomość szant jest nieodzow-
nym elementem wychowania morskiego, a więc kolejne edycje 
z pewnością będą organizowane!

20 kwietnia 2018 r. w Hotelu Mercure w Gdyni odbył 
się Bal Studenta zorganizowany przez Parlament 
Studentów. Udział w balu wzięli studenci akademii 
wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni 
goście, w tym władze uczelni na czele z rektorem 
prof. dr hab. inż. Januszem Zarębskim. 

Ten wyjątkowy wieczór rozpoczął się od przywitania zaproszonych 
gości przez przedstawicieli Parlamentu Studentów i podziękowania 
organizatorom balu za przygotowanie wydarzenia. Zabawa rozpo-
częła się po toaście wzniesionym przez rektora Akademii Morskiej  
w Gdyni. Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębki życzył wszystkim 
biesiadnikom szampańskiej zabawy i niezapomnianych wrażeń. 
Zabawa trwała do białego rana, a każdy z uczestników mógł sko-
rzystać z „Magicznego lustra”, które robiło pamiątkowe zdjęcia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom balu za przybycie 
i wspólną zabawę!

Michał Kołodziejczak
Parlament Studentów Akademii Morskiej w Gdyni

Janusz „JASIU” Piotrkowski z zespołu Johny Roger (skrzypce, gitara, bodhran, har-
monijka, śpiew)

Uczestnicy Balu Studenta w Hotelu Mercure.
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Był pionierem powojennej żeglugi i szkolnictwa morskiego. Uro-
dził się 25 września 1929 roku w Brześciu n. Bugiem. W 1947 roku 
po przyjęciu do Szkoły Jungów Państwowego Centrum Wycho-
wania Morskiego odbył praktykę morską na „Darze Pomorza”.  
W 1949 roku rozpoczął naukę na, przeniesionym do Szcze-
cina, Wydziale Nawigacyjnym Państwowej Szkoły Morskiej, 
który ukończył dwa lata później. Po dyplomie rozpoczął pracę  
w Polskich Liniach Oceanicznych. Na morze powrócił w 1955 
roku po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. W następnym 
roku oddelegowany został do Stoczni Gdańskiej na budowa-
ny dla PLO prototypowy „dziesięciotysięcznik”  m/s „Marceli 
Nowotko”, którym wypłynął w pierwszy eksploatacyjny rejs, 
otwierający regularną żeglugę do portów Japonii. Kolejne 
statki, porty, kolejne dyplomy i awanse - 21 kwietnia 1965 
roku Roman Watras zdobywa dyplom kapitana żeglugi wiel-
kiej. Wkrótce odchodzi z PLO i w 1966 roku podejmuje pracę  
w szkolnictwie morskim. Początkowo jako kapitan szkolnego 
żaglowca „Janek Krasicki” i wykładowca nawigacji oraz wie-
dzy okrętowej, następnie kierownik Wydziału Nawigacyjno
-Połowowego Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego  
w Gdyni. W 1968 roku prowadził przygotowania programowe 
i organizacyjne, zmierzające do włączenia Wydziału w skład 
Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej.

Równolegle rozpoczął studia magisterskie (1968-1973) na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskie-
go i przyjął etat wykładowcy nawigacji i wiedzy okrętowej  
w PSM/WSM, później stanowisko wykładowcy w Zespole Na-
utyki na Wydziale Nawigacyjnym WSM. Po przekształceniu  
w Instytut Eksploatacji Statków Wydziału Nawigacyjnego WSM 
zajmował się teorią manewrowania dużymi statkami i eks-
ploatacją zbiornikowców. Uczestniczył także w pracach nad 
organizacją ośrodka szkoleniowego manewrowania dużymi 
statkami w Iławie. Pływał także u obcych armatorów oraz  
w „Chipolbroku” - w sumie na 40 statkach, jako kapitan na 23.

Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu aktywny - był 
ławnikiem w Izbie i Odwoławczej Izbie Morskiej w Gdyni.  
Zainicjował ideę ufundowanie pomnika wiceadmirała  
Kazimierza Porębskiego, który w 1993 roku uroczyście odsło-
nięto przed Wydziałem Nawigacyjnym WSM. Wiele energii 
i inicjatywy włożył w popularyzowanie dziejów szkolnictwa 
morskiego, działał w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi 
Wielkiej. 

Pożegnania

Kapitan Roman Watras

Kapitan Roman Watras zmarł 25 lutego 2018 roku - odszedł 
zasłużony marynarz, wychowawca kadr morskich -  skromny, 
pogodny, zawsze uśmiechnięty człowiek morza.
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„Nasza Akademia – partnerskie zarządzanie 
Uczelnią”

Pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni zostali zaproszeni przez 
rektora uczelni, prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego do udziału 
w drugiej edycji projektu „Nasza Akademia – partnerskie zarzą-
dzanie Uczelnią”. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni zachęcał 
pracowników uczelni do zgłaszania ich pomysłów, innowacji 
bądź oczekiwań, których realizacja zagwarantuje przewagę 
konkurencyjną Akademii Morskiej w Gdyni nad innymi uczelnia-
mi, wpłynie na jej sukcesy, usprawni pracę i procedury. 

Pracownicy do dnia 31 stycznia 2018 r. mogli zgłaszać swoje po-
mysły na zmiany w obszarach: proces kształcenia, procedury 
obiegu dokumentów, procedury zarządzania uczelnią, badania 
naukowe i rozwój kadry, obsługa studentów i doktorantów, inte-
gracja społecznością, poprawa warunków pracy. Dla tych osób, 
które zgłoszą najciekawsze pomysły, rektor Akademii Morskiej 
w Gdyni przewidział nagrody finansowe. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 11 czerwca 2018 r. podczas Uroczystego Posiedzenia Se-
natu Akademii Morskiej w Gdyni.  

Pierwsza edycja projektu „Nasza Akademia - Partnerskie zarzą-
dzanie Uczelnią” zaowocowała realizacją jednego z nagrodzo-
nych pomysłów – „Pakiet Medyczny dla pracowników Akademii 
Morskiej w Gdyni”. Uczelnia dofinansowuje wszystkim pracow-
nikom i ich rodzinom pakiety medyczne „VIP” w placówce wy-
łonionej w drodze postępowania przetargowego (Pol – Med).

Inicjatywy sportowo-rekreacyjne

Z inicjatywy rektora Akademii Morskiej w Gdyni pracownicy 
uczelni mogą korzystać również z nieodpłatnych zajęć pilates, 
które odbywają się w hali sportowej Akademii Morskiej w Gdy-
ni. Do dyspozycji pracowników uczelni, decyzją rektora Akade-
mii Morskiej w Gdyni, jest również pływalnia kryta przy Al. Jana 
Pawła II. Osoby chętne mogą także wziąć udział w wycieczkach 
integracyjnych organizowanych przez uczelnię dla swoich pra-
cowników. 

Inicjatywy te mają na celu sprawienie, by Akademia Morska  
w Gdyni była przyjaznym i cenionym miejscem pracy dla 
wszystkich zatrudnionych tu osób. 

Projekty i programy dla pracowników AMG

Inicjatywy rektora dla uczelni 






