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■ 8 grudnia
• Podczas Âwi´ta Szko∏y w holu g∏ównego budynku

AM zaprezentowany zosta∏ dorobek uczniów
Zespo∏u Szkó∏ Plastycznych, b´dàcy plonem pleneru
artystycznego, jaki odby∏ si´ na pok∏adzie „Daru
M∏odzie˝y” podczas czerwcowego rejsu. Has∏em
pleneru by∏o: NAMALOWAå MORZE.

• Zakoƒczona zosta∏a 15 ju˝ edycja konkursu „Moja
praktyka morska”. Komisji wybierajàcej najlepsze
prace studentów przewodzi∏ prorektor ds. kszta∏ce-
nia dr hab. in˝. Witold Gierusz, prof. nadzw. AM.

■ 9 grudnia
• Podczas Âwi´ta Szko∏y spotkali si´ byli i obecni

rektorzy Wy˝szej Szko∏y Morskiej oraz Akademii
Morskiej: prof. Daniel Duda, prof. W∏adys∏aw
Rymarz, prof. Józef Lisowski, prof. Romuald
Cwilewicz i prof. Piotr J´drzejowicz.

■ 21 grudnia 2011 – 19 stycznia 2012
• Odbywa∏y si´ spotkania op∏atkowe i noworoczne:

za∏óg statków szkolnych, Wydzia∏u Elektrycznego,
Wydzia∏u Mechanicznego, Wydzia∏u Nawigacyjnego,
Stowarzyszenia Kapitanów ˚eglugi Wielkiej. 

KRONIKA
grudzieƒ 2011 – maj 2012

Uczniowie  Zespo∏u Szkó∏ Plastycznych z dyrektorem ds. artystycznych Paw∏em Domaszewiczem, rektor prof. Romuald Cwilewicz 
oraz autor filmu dokumentalnego o plenerze na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y” Micha∏ Dàbrowski.

Prorektor ds. kszta∏cenia dr hab. in˝. Witold Gierusz, prof. nadzw.
AM z laureatami konkursu „Moja praktyka morska”. 

Byli i obecni rektorzy WSM oraz AM. Od lewej: 
prof. Daniel Duda, prof. Piotr J´drzejowicz, prof. Romuald Cwilewicz, 

prof. W∏adys∏aw Rymarz i prof. Józef Lisowski.
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■ 12 stycznia
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski 

uczestniczy∏ w spotkaniu noworocznym przedsta-
wicieli bran˝y gospodarki morskiej na Zamku
Ksià˝àt Pomorskich w Szczecinie.

■ 16 stycznia 
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz wzià∏ udzia∏ 

w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego, 
w Willi Uphagena w Gdaƒsku.

■ 25 stycznia 
• Z inicjatywy Navimoru International COM sp. z o.o.

goÊciliÊmy w naszej uczelni nowego ambasadora
Republiki Angoli w Polsce Domingos Culolo 
wraz z delegacjà. Ambasador wyrazi∏ ˝yczenie
odwiedzenia Akademii Morskiej w Gdyni, gdy˝ 
∏àczy nas wspólny projekt budowy Akademii
Rybo∏ówstwa w Namibe. Gospodarzem spotkania
by∏ prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Piotr
J´drzejowicz wraz z dziekanami Wydzia∏ów, którzy
zaprezentowali goÊciom symulatory oraz osiàgni´cia
swoich Wydzia∏ów.

■ 26 stycznia
• W odpowiedzi na zaproszenie, które wystosowa∏

dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznaw-
stwa prof. dr hab. in˝. Piotr Przyby∏owski, prorektor
ds. nauki prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz wzià∏
udzia∏ w uroczystym wr´czeniu dyplomów
absolwentom studiów stacjonarnych WPiT.

■ 15 lutego
• Akademi´ Morskà odwiedzi∏ konsul honorowy

Rzeczpospolitej Polskiej w K∏ajpedzie (Litwa)
Tadeusz Jerzy Macio∏. By∏a to robocza wizyta,
zwiàzana z przygotowywanym wyjazdem 
pracowników i studentów AM do ˚ytomierza. 
Wi´cej na str. 22.

■ 18 lutego
• Odby∏ si´ tradycyjny, dwudziesty ju˝ (odkàd 20

lutego 1993 r., z inicjatywy ówczesnego rektora
WSM, prof. dr. hab. in˝. Józefa Lisowskiego 
i Stowarzyszenia Absolwentów Szkó∏ Morskich 
powrócono do tej tradycji) Bal Morski. Miss 
Morskich Syren i Królowà Balu Morskiego 2012
zosta∏a Katarzyna Bajerska, pracowniczka SDK AM 
w Gdyni, a nagrod´ g∏ównà Balu Morskiego zdobyli
paƒstwo Daszkiewiczowie.

■ 23 lutego 
• Prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Piotr

J´drzejowicz dokona∏ uroczystego otwarcia 
konferencji „Towaroznawstwo w XXI wieku – szanse
i zagro˝enia” w ramach Studenckich Dni JakoÊci.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem obj´li:
prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, rektor AM
prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz oraz dziekan
WPiT prof. dr hab. in˝. Piotr Przyby∏owski. 

■ 23 marca 
• Przewodniczàcy Rady Rektorów Województwa

Pomorskiego rektor prof. R. Cwilewicz wzià∏ udzia∏
w posiedzeniu Rady Rektorów, które odby∏o si´ 

w Akademii Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku. 
Spotkanie rozpocz´∏o si´ od prezentacji uczelni 
oraz omówienia projektu modernizacji „Zwi´kszenie
dost´pu do edukacji artystycznej poprzez popraw´
stanu infrastruktury ASP w Gdaƒsku” oraz stopnia
zawansowania prac. 

• Na Wydziale Nawigacyjnym odby∏o si´ uroczyste,
symboliczne przeci´cie wst´gi i ods∏oni´cie tablicy 
z nazwà auli – Auditorium Maximum. Dokona∏ tego
rektor prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz wraz 
z dziekanem Wydzia∏u Nawigacyjnego dr hab. in˝.
kpt. ˝. w. Adamem Weintritem, prof. nadzw. AM.

Rektor prof. Romuald Cwilewicz i konsul honorowy RP 
w K∏ajpedzie (Litwa) Tadeusz Jerzy Macio∏ (pierwszy z lewej).

Miss Morskich Syren 
i Królowa Balu
Morskiego 2012
Katarzyna Bajerska.

☛



■ 27 marca
• Rektor prof. R. Cwilewicz przyjmowa∏ w murach

Akademii Morskiej marsza∏ka województwa
pomorskiego Mieczys∏awa Struka. Omawiana by∏a
realizacja programów unijnych dotyczàcych 
modernizacji infrastruktury uczelni. 

■ 29 marca
• Rektor prof. R. Cwilewicz uczestniczy∏ w Ratuszu

G∏ównomiejskim w uroczystoÊci wr´czenia

insygniów Kawalera Paƒstwowego Orderu Zas∏ugi
Monice Tarnowskiej – konsul honorowej Francji 
w Gdaƒsku i Adamowi Koperkiewiczowi –
dyrektorowi Muzeum Historycznego Miasta Gdaƒska
przez ambasadora Francji w Polsce Fran˜ois Barry’ego
Delongchampsa. 

■ 2 kwietnia
• W Urz´dzie Miasta i Gminy Sztum podpisane

zosta∏o porozumienie o wspó∏pracy mi´dzy gminà
Sztum a Akademià Morskà w Gdyni. Porozumienie
jest pierwszym krokiem do realizacji ustaleƒ, które
zapad∏y podczas Mi´dzynarodowej Konferencji
Naukowej CSR Spo∏eczna OdpowiedzialnoÊç 
Organizacji „Samorzàd – przedsi´biorczoÊç –
nauka”, odbytej 18 czerwca ubieg∏ego roku. 
Przed podpisaniem umowy burmistrz wraz ze
wspó∏pracownikami goÊcili w Akademii Morskiej.
Odby∏o si´ spotkanie w szerokim gronie, by ustaliç
obszary wspó∏pracy. Porozumienie podpisali: 
prof. Romuald Cwilewicz – rektor Akademii Morskiej
w Gdyni, prof. Piotr Przyby∏owski – dziekan 
Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa 
oraz burmistrz Leszek Tabor.

■ 12 kwietnia
• Rektor prof. R. Cwilewicz uczestniczy∏ w rozprawie

w Sàdzie Okr´gowym w Warszawie, dotyczàcej
w∏asnoÊci ˝aglowca „Dar M∏odzie˝y”, podczas której
przes∏uchiwany by∏ ostatni Êwiadek – prof.
Aleksander Walczak z Akademii Morskiej 
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☛

Dwudziesty ju˝ Bal Morski; rektor prof. Romuald Cwilewicz 
oraz pos∏anka Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

W dniach 14-18 maja w siedzibie Akademii Morskiej odby∏o si´ naukowe seminarium, zorganizowane wspólnie przez Akademi´ Morskà 
oraz Hochschule Bremerhaven pt. „9th German-Polish Joint Seminar - managing cultural diversity in Europe”. 

Na zdj´ciu: uczestnicy seminarium z w∏adzami uczelni.



w Szczecinie. Zapad∏a tego dnia decyzja o zawarciu
ugody. Sàd nakaza∏ stronom przygotowanie w ciàgu
2 tygodni treÊci ugody, w oparciu o art. 182 ust. 1
p. 3 ustawy z 12.09.1990 o szkolnictwie wy˝szym.

■ 13 kwietnia
• Rektor-elekt prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz

przyjà∏ zaproszenie prezesa Gdaƒskiego Klubu
Biznesu dr. Jana Zar´bskiego oraz prof. Dariusza
Zarzeckiego do udzia∏u w „Êniadaniu biznesowym”.
Tematem spotkania by∏ arbitra˝ mi´dzynarodowy
oraz rola informacji w zarzàdzaniu ryzykiem.

■ 13-14 kwietnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz wzià∏ udzia∏ 

w konferencji naukowej „Testament RMS TITANIC. 
100 lat po tragedii”. Konferencja zorganizowana
by∏a przez Urzàd Morski, Akademi´ Morskà, 
Wy˝szà Szko∏´ Administracji i Biznesu 
im. E. Kwiatkowskiego, Lig´ Morskà i Rzecznà,
Stowarzyszenie Kapitanów ˚eglugi Wielkiej, 
przy wspó∏udziale Ko∏a Naukowego „Nawigator”
Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej 
w Gdyni oraz Ko∏a Naukowego Prawa Morskiego
WSAiB. Cz´Êç sesji odbywa∏a si´ w gmachu WSAiB,
cz´Êç w Audytorium Maximum Wydzia∏u 
Nawigacyjnego AM.

■ 17 kwietnia
• Rektor prof. R. Cwilewicz uczestniczy∏ w obronie

pracy in˝ynierskiej na Wydziale Elektrycznym.
Promotorem by∏ dr in˝. Andrzej ¸ebkowski, 
dyplomantami ¸ukasz Âmiarowski i Adam Rosicki.
Efektem pracy: motocykl, jaki poddano konwersji,
nap´dzany silnikiem spalinowym o pojemnoÊci
1000 ccm. Parametry motocykla elektrycznego 
po konwersji: pr´dkoÊç maksymalna 200km/h,
zasi´g 300 km. Motocykl poddany b´dzie 
w najbli˝szym czasie kolejnym modyfikacjom.

■ 20 kwietnia
• Z wizytà u prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

by∏o trzech rektorów: obecny prof. R. Cwilewicz,
by∏y prof. J. Lisowski i rektor-elekt prof. 
P. J´drzejowicz. Omawiano sprawy dotyczàce 
szkolnictwa morskiego w Gdyni oraz strategi´ 
ewentualnego przekszta∏cenia Akademii Morskiej 
w Uniwersytet Morski, a tak˝e spraw´ Âwi´ta Szko∏y
14 czerwca br.

■ 21 kwietnia
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski

wyjecha∏, na zaproszenie firmy BUMAR, jako
cz∏onek polskiej delegacji na negocjacje w sprawie
dostawy szkolnego statku ˝aglowego dla Marynarki
Wojennej Indonezji. Decydujàce spotkanie 
w Ministerstwie Obrony RI odby∏o si´ w D˝akarcie 
19 kwietnia.

■ 26 kwietnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz podpisa∏ zawarcie

ugody (przed Sàdem Okr´gowym w Warszawie)
mi´dzy Akademià Morskà a Ministerstwem
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie „Daru M∏odzie˝y”. Zgodnie z ugodà

ministerstwo uzna∏o, ˝e Akademia Morska w Gdyni
jest w∏aÊcicielem i armatorem „Daru M∏odzie˝y”.

■ 7 maja
• Rektor prof. R. Cwilewicz wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊci

z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof.
Edmunda Wittbrodta. Spotkanie odby∏o si´ w Auli
Gmachu G∏ównego Politechniki Gdaƒskiej. Laudacje
wyg∏osili: marsza∏ek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
premier Rzàdu RP w latach 1997-2001 prof. Jerzy
Buzek, minister nauki i szkolnictwa wy˝szego 
prof. Barbara Kudrycka oraz prezes Polskiej
Akademii Nauk prof. Micha∏ Kleiber.
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Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, rektor prof. Romuald
Cwilewicz, by∏y rektor prof. Józef Lisowski oraz rektor-elekt prof.

Piotr J´drzejowicz.

Prof. Józef Lisowski, rektor prof. Romuald Cwilewicz, dr in˝.
Andrzej ¸ebkowski i dyplomanci z motocyklem elektrycznym.
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Rektor: 
prof. zw. dr hab. Piotr J¢DRZEJOWICZ

Prorektorzy: 
prorektor ds. kszta∏cenia – dr in˝. Miros∏aw CZECHOWSKI

prorektor ds. nauki – prof. dr hab. in˝. Janusz MINDYKOWSKI
prorektor ds. morskich – dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk ÂNIEGOCKI, prof. nadzw. AM

Wybory w∏adz uczelni
Komisja Wyborcza Akademii informuje o wyniku wyborów 

na kadencj´ 2012-2016.
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Dziekan: 
dr hab. in˝. Adam WEINTRIT, prof. nadzw. AM 

Prodziekani: 
ds. morskich, wspó∏pracy i rozwoju: 

dr in˝. kpt. ˝. w. Bogumi∏ ¸àczyƒski, prof. nadzw. AM
ds. studenckich i promocji wydzia∏u: 

dr in˝. Przemys∏aw Dziula
ds. dydaktyki i organizacji studiów: dr Sambor Guze.

Dziekan: 
prof. dr hab. in˝. Adam CHARCHALIS

Prodziekani: 
ds. naukowych i studenckich: 

dr hab. in˝. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AM
ds. dydaktycznych: dr in˝. Rafa∏ Pawletko

ds. studiów niestacjonarnych i praktyk: dr in˝. Jan
Ros∏anowski, st. of. mech. okr´towy, prof. nadzw. AM

Dziekan: 
prof. dr hab. in˝. Janusz ZAR¢BSKI

Prodziekani: 
ds. nauki i promocji: 

dr hab. in˝. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM
ds. kszta∏cenia: 

dr in˝. Boles∏aw Dudojç, of. elektryk okr´towy
ds. studiów niestacjonarnych: dr in˝. Wies∏aw Citko.

Dziekan: 
prof. dr hab. in˝. Piotr PRZYBY¸OWSKI 

Prodziekani: 
ds. studenckich: dr in˝. Przemys∏aw Dmowski

ds. kszta∏cenia: dr Tomasz Owczarek
ds. studiów niestacjonarnych: dr Romuald Zabrocki.

Przewodniczàcy KWA
dr hab. in˝. Zbigniew Powier˝a, prof. nadzw. AM 

WYDZIA¸ NAWIGACYJNY WYDZIA¸ ELEKTRYCZNY

WYDZIA¸ MECHANICZNY WYDZIA  ̧PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA
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W paƒskim programie wyborczym, dotyczàcym
strategii rozwoju uczelni, sà m.in. plany przeksz-
ta∏cenia Akademii w Uniwersytet Morski.

Uniwersytet Morski to kolejny krok w kierunku pod-
noszenia poziomu kszta∏cenia i umacniania autorytetu
uczelni. Uwa˝am, ˝e trzeba zrobiç wszystko, aby spe∏niç
kryteria dla tzw. uniwersytetu przymiotnikowego.
Zgodnie z prawem o szkolnictwie wy˝szym, uniwersytet
klasyczny (np. Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet
Jagielloƒski) to uczelnia z prawem nadawania tytu∏u dok-
tora na co najmniej 12 kierunkach. Uniwersytet przy-
miotnikowy, np. humanistyczno-przyrodniczy, nadaje
tytu∏ doktora na co najmniej 6 kierunkach. Akademii
brakuje jeszcze 2 uprawnieƒ i mam nadziej´, ˝e do
koƒca kadencji uda si´ je uzyskaç. Wydzia∏ Elektryczny
wyst´puje o prawo doktoryzowania na kierunku elek-
tronika (posiada to prawo dla elektrotechniki), do z∏o-
˝enia wniosku o uzyskanie kolejnych uprawnieƒ przy-
mierza si´ Wydzia∏ Nawigacyjny oraz Przedsi´biorczoÊci
i Towaroznawstwa.

Kolejny punkt programu: prowadzenie zaj´ç z wy-
branych specjalnoÊci w j´zyku angielskim.

Musimy to zrobiç, bo liczba maturzystów spada –
wahania demograficzne sà bezlitosne, a przecie˝ od nas
niezale˝ne. Kierunki techniczne cieszà si´ sporym po-
wodzeniem wÊród maturzystów, gdy˝ wykszta∏cony
absolwent naszych specjalnoÊci ma perspektyw´ za-
trudnienia i wysokich zarobków we flocie Êwiatowej.
Jednak musimy otworzyç si´ tak˝e na inne kraje, po-
przez ofert´ kszta∏cenia studentów wybranych specjal-
noÊci w j´zyku angielskim. Oferta ta powinna przy-
ciàgnàç do naszej uczelni studentów zagranicznych,
zw∏aszcza Azji i Afryki. Studenci z Ukrainy czy Bia∏orusi,
których zapraszamy do studiowania, majà z regu∏y
polskie korzenie i znajà nasz j´zyk. Wyra˝am nadziej´,
˝e sytuacja demograficzna b´dzie istotnym czynnikiem
motywujàcym naszà kadr´ do podj´cia wysi∏ku prowa-
dzenia zaj´ç w j´zyku angielskim. Licz´ na to, ˝e wpro-
wadzenie zaj´ç z wybranych specjalnoÊci w j´zyku an-
gielskim podniesie poziom znajomoÊci tego j´zyka, a co
za tym idzie, otworzy równie˝ polskim studentom
wi´ksze mo˝liwoÊci.

Kiedy studenci doczekajà si´ otwarcia e-dzieka-
natu?

To jest temat doÊç pilny, bo w tej materii jesteÊmy
sporo zapóênieni. Przy dzisiejszej technologii uczelnia
winna oferowaç studentom mo˝liwoÊç pe∏nej samoob-
s∏ugi. Dlatego b´dziemy pilnie dà˝yç do wdro˝enia
systemu wirtualnego dziekanatu, zapewniajàcego pe∏-
nà i bezpiecznà gam´ e-us∏ug dla dziekanatów, studen-
tów, pracowników i administracji uczelni. Po∏o˝y to kres
pisaniu podaƒ, wystawaniu w kolejkach przed dziekana-
tami, jak równie˝ usprawni i odcià˝y prac´ nauczyciela
akademickiego, przy wielu ucià˝liwych i absorbujàcych
czasowo formalnoÊciach. Istnieje tak˝e potrzeba rozsze-
rzenia dost´pu do Internetu i zapewnienia bezprzewo-
dowego Internetu na terenie domów studenckich 
i wszystkich uczelnianych pomieszczeƒ. Jest to warunek
konieczny, aby rozwijaç ró˝ne formy e-learningu w pos-
taci wyk∏adów i kursów wirtualnych, mo˝liwoÊci kon-
sultowania itp. Musimy iÊç w t´ samà stron´, w którà
idzie Êwiat. Uda∏o si´ wdro˝enie systemu informatycz-
nego do zarzàdzania uczelnià w zakresie gospodarki
materia∏owej oraz kadr, teraz kolej na dydaktyk´.

Obiecuje pan „pomoc m∏odym nauczycielom 
akademickim, aspirujàcym do uzyskania stopni nau-
kowych, w sposób wykraczajàcy poza aktualne roz-
wiàzania ustawowe”. To brzmi w sposób bardzo
niesubordynowany…

Ustawa przewiduje tylko jeden rodzaj pomocy: 3-mie-
si´czny urlop naukowy dla tych, którzy majà otwarty
przewód doktorski. Adiunkci przygotowujàcy si´ do ha-
bilitacji nie majà ju˝ takiego prawa. Jednak istnieje
mo˝liwoÊç, aby decyzjà rektora zwolniç pracownika 
z cz´Êci pensum dydaktycznego, zmniejszajàc w ten
sposób obcià˝enie i dajàc czas na dokoƒczenie pracy
naukowej. Istnieje mo˝liwoÊç zaoferowania przez uczel-
ni´ wsparcia finansowego w postaci op∏acenia udzia∏u
w mi´dzynarodowej konferencji czy zakupu niezb´d-
nego sprz´tu. 

W strategii Akademii konferencje naukowe sà
bardzo wa˝ne. Czy polityka ta b´dzie kontynuo-
wana?

Od Akademii 
do Uniwersytetu Morskiego

z rektorem-elektem prof. zw. dr. hab. Piotrem J´drzejowiczem 
rozmawia Ma∏gorzata Soko∏owska.
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Organizowana co dwa lata konferencja TransNav,
dotyczàca nawigacji i bezpieczeƒstwa w ˝egludze, oraz
Conference on Computational Collective Intelligence –
Technologies, poÊwi´cona kolektywnej inteligencji obli-
czeniowej zdoby∏y miejsce i uznanie spo∏ecznoÊci mi´-
dzynarodowej. Tego rodzaju konferencje sà wydarze-
niami samofinansujàcymi si´ (z op∏at uczestników), 
a presti˝ i dorobek uczelni roÊnie. Konferencje naukowe
organizowane w uczelni majà bezpoÊrednie prze∏o˝enie
na wysokoÊç dotacji na badania statutowe, gdy˝ uzna-
wane pokonferencyjne wydawnictwa przynoszà pun-
kty, które decydujà o kategorii wydzia∏u oraz o wyso-
koÊci dotacji dla uczelni. W strategii Akademii bardzo
wa˝nym czynnikiem sà zlecenia z przemys∏u. W tym za-
kresie przed nami jeszcze d∏uga droga, lecz pierwszy
krok zosta∏ zrobiony. W ramach projektu Wydzia∏u Elek-
trycznego dr in˝. Andrzej ¸ebkowski z zespo∏em wypro-
dukowa∏ zestaw samochodów elektrycznych, które za-
kupi∏y od Akademii firmy sektora energetyki. Kolejna
umowa, która zosta∏a podpisana z firmà Admiral Boats
z Bojana, daje nam mo˝liwoÊç montowania silników
elektrycznych w ∏odziach motorowych.

Liczba maturzystów spada, ale uczelnia ma si´ roz-
budowywaç...

Trzeba stwarzaç studentom jak najlepsze warunki,
gdy˝ im lepsza oferta kszta∏cenia i pracy, tym wi´ksze
zainteresowanie ze strony studentów. Wszystkie nasze
wydzia∏y techniczne mia∏y w tym roku akademickim
wi´cej kandydatów ni˝ w ubieg∏ym i ten fakt bardzo
cieszy. Aby sprostaç oczekiwaniom wszystkich studen-
tów w zakresie dalszego rozwoju i modernizacji uczelni,
podj´to ju˝ budow´ nowych pomieszczeƒ dla Biblio-
teki G∏ównej (zostanie przeniesiona do dawnej kot∏ow-
ni), uzyskano te˝ pozwolenie na nadbudow´ Budynku
I Wydzia∏u Mechanicznego, natomiast w planach d∏u-
goterminowych jest jeszcze dom akademicki na miar´
standardów XXI wieku oraz kompleks sportowy z nowà
halà.

Trudno chyba staraç si´ byç konkurencyjnym, 
a równoczeÊnie utrzymywaç dobre relacje z otocze-
niem, z innymi uczelniami. W obecnej strategii jest
punkt mówiàcy o wspó∏pracy z organami samorzà-
dowymi. Do tej pory raczej na tym polu wia∏o ch∏o-
dem.

To jest problem widoczny od lat, choç zupe∏nie dla
mnie niezrozumia∏y. B´d´ dà˝y∏ do tego, by prezydent
Gdyni doceni∏ fakt, ˝e ma na swoim terenie tak znanà 
i uznanà w Êwiecie uczelni´…

■

Rektor prof. R. Cwilewicz sk∏ada gratulacje rektorowi-elektowi
prof. Piotrowi J´drzejowiczowi.

Rektor-elekt prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz
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Wspania∏y trzydziestoletni
„Dar M∏odzie˝y”

D˝entelmen Sportu
10 lipca 1982 roku „Dar M∏odzie˝y” wyszed∏ w dzie-

wiczy rejs pod dowództwem kpt. ˝. w. Tadeusza Olech-
nowicza. Rostock by∏ pierwszym zagranicznym portem,
stamtàd kapitan Olechnowicz, obdarzony w Êwiecie
˝eglarskim przydomkiem „Big Ted”, wprowadzi∏ ˝aglo-
wiec, poprzez kana∏ La Manche, na Atlantyk. W ciàgu
48 godzin przeprowadzono bardzo ostry i wyczerpu-
jàcy dla ca∏ej za∏ogi trening. Niemal bez przerwy sta-
wiano i sprzàtano ˝agle, przestawiano reje, zmieniano
kursy, çwiczono zwroty. Przez dwa dni komendant nie
oszcz´dza∏ ani siebie, oficerów i sta∏ej za∏ogi, ani te˝
studentów, uwa˝a∏ bowiem, ˝e przed czekajàcymi rega-
tami trzeba si´ „nauczyç” statku. 21 lipca „Dar” wszed∏
do Falmouth, a start do regat na trasie Falmouth –
Lizbona nastàpi∏ 25 lipca.

„By∏a punktualnie godzina pi´tnasta. Wielki Ted wy-
kalkulowa∏ wszystko bezb∏´dnie. W pi´ç minut póêniej
„Dar M∏odzie˝y" przecià∏ lini´ startu, b´dàc absolutnie

pierwszym. Wia∏ s∏aby, taki do „trójki”, wiatr, a statek
tak p∏ynà∏, ˝e wszystkim serca ros∏y. Pi´ç, szeÊç w´z∏ów
i patrzymy za ruf´, „Gorch Fock” daleko w tyle otoczo-
ny rojowiskiem „drobnoustrojów”, „Pogoria” tak˝e. [...]
Towarzyszàce „Darowi” statki i jachty zostajà w tyle,
inne zawracajà. Wreszcie pozostajemy sami. Przed
nami pusty, pe∏en s∏oƒca kana∏ La Manche. Wszyscy
uczestnicy sà ju˝ za rufà – napisa∏ Zbigniew Urbanyi 
w ksià˝ce pt. „Trzeci w wielkiej sztafecie”.

27 lipca oko∏o 4.00 zaobserwowano rozb∏yski czer-
wonych rakiet, co oznacza∏o, ˝e ktoÊ wzywa pomocy.
Kapitan Olechnowicz natychmiast przerwa∏ regatowà
˝eglug´. Potrzebujàcym pomocy okaza∏ si´ niemiecki
jacht „Peter von Danzig”, na którego pok∏adzie by∏
poparzony oficer nawigacyjny. Po udzieleniu pierwszej
pomocy przez polskiego lekarza okr´towego, rannego
przekazano na portugalski okr´t wojenny, skàd helikop-
ter przetransportowa∏ go do szpitala w Nantes.

Po czterogodzinnej przerwie „Dar” rozpoczà∏ poÊcig
za konkurentami, którzy w tym czasie wysforowali si´
na czo∏o wyÊcigu. Na szcz´Êcie pogoda w dalszym ciàgu
by∏a ∏askawa i nast´pnego dnia polski ˝aglowiec znowu
znalaz∏ si´ na czele. Emocjonujàcy finisz rozpoczà∏ si´
29 lipca, gdy do linii mety pozosta∏o nieca∏e 40 mil, 
a g∏ówny konkurent – niemiecki ˝aglowiec „Gorch Fock”
– by∏ zaledwie 6 mil za rufà! Ostatecznie „Dar M∏o-
dzie˝y” przecià∏ lini´ mety na wejÊciu do Lizbony 29
lipca o godzinie 21.53.09 czasu statkowego, wyprze-
dzajàc „Gorch Focka” o 14 minut i 18 sekund! Tym
samym niemal dok∏adnie powtórzy∏ finisz z Operacji
˚agiel'72, gdy na mecie w Skagen „Dar Pomorza” wy-
przedzi∏ tego samego „Gorch Focka” o 4 minuty i 44
sekundy.

Po kilkudniowym postoju w Lizbonie wszystkie ˝ag-
lowce uczestniczàce w regatach przesz∏y do hiszpaƒ-
skiego portu Vigo. W czasie tego przelotu nastàpi∏a
wymiana za∏óg mi´dzy statkami i jachtami. 14 sierpnia
rozpocz´∏y si´ nast´pne regaty, tym razem na trasie
Vigo – Southampton. Po udanym starcie „Dar M∏o-
dzie˝y” przeszed∏ ok. 100 mil przy korzystnym wietrze,

W ciàgu 30 lat „Dar M∏odzie˝y” odby∏ 166 podró˝y szkoleniowych, sp´dzajàc w morzu 
5492 dni, przeszed∏ ponad 484 807 mil morskich, zawinà∏ do 605 portów le˝àcych 
na 5 kontynentach. Przeszkolonych zosta∏o 14 383 studentów i uczniów polskich 

oraz zagranicznych. Budowa zacz´∏a si´ 4 marca 1981 roku w Stoczni Gdaƒskiej, 10 czerwca
1981 roku zamustrowa∏ pierwszy cz∏onek za∏ogi – starszy mechanik Karol Kuma∏a, jako szef

nadzoru armatorskiego, nied∏ugo potem do∏àczy∏ przysz∏y komendant kpt. ˝. w. Tadeusz 
Olechnowicz. 4 lipca odby∏a si´ uroczystoÊç podniesienia bandery. 

Medal wybity z okazji jubileuszu 30-lecia „Daru M∏odzie˝y”.
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„Dar M∏odzie˝y” 
w∏asnoÊcià Akademii Morskiej w Gdyni

Ugoda, zawarta dnia 26 kwietnia przed Sàdem
Okr´gowym w Warszawie, pomi´dzy Skarbem Paƒ-
stwa – ministrem transportu, budownictwa i gos-
podarki morskiej, reprezentowanym przez Ann´
Wypych-Namiotko, podsekretarza stanu w Minis-
terstwie TBiGM, a Akademià Morskà w Gdyni, re-
prezentowanà przez prof. Romualda Cwilewicza –
rektora AM w Gdyni, stwierdza:

Skarb Paƒstwa – Minister TBiGM uznaje, i˝ zgod-
nie z art.182 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 wrzeÊ-

nia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, statek „Dar
M∏odzie˝y”, wpisany do rejestru okr´towego przez
Izb´ Morskà przy Sàdzie Okr´gowym w Gdaƒsku 
z siedzibà w Gdyni, pod numerem ROG/S/515 jest
w∏asnoÊcià Akademii Morskiej w Gdyni oraz jest
Êrodkiem trwa∏ym Akademii Morskiej w Gdyni 
i jako taki stanowi sk∏adnik mienia uczelni oraz
zarzàdzany jest przez uczelni´ b´dàcà jego w∏aÊci-
cielem i armatorem.

■
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ale nast´pnego dnia dopad∏a go cisza morska, która
przetrzyma∏a ˝aglowiec prawie przez dwie doby. Gdy
wreszcie nadszed∏ wiatr, przy którym „Dar” osiàga∏ a˝
14 w´z∏ów, by∏o za póêno na nadrobienie zaleg∏oÊci.
Inni uczestnicy regat, którzy wybrali tras´ „na wprost”
przez Zatok´ Biskajskà, zdobyli tak wielkà przewag´, ˝e
„Dar” nie mia∏ ˝adnych szans w konkurencji ogólnej.

Operacj´ ˚agiel'82 zakoƒczy∏a parada morska na
wodach Solent, a „Dar M∏odzie˝y”, który zdà˝y∏ ju˝
zdobyç przydomek „Najszybszy spoÊród wielkich”, idàc
pod wszystkimi ˝aglami, wzbudzi∏ niek∏amany podziw 
i zachwyt wielusettysi´cznej widowni. 8 wrzeÊnia „Dar”
wróci∏ do Gdyni.

W czerwcu 1982 r. Komitet Olimpijski przyzna∏ szkol-
nej fregacie tytu∏ D˝entelmena Sportu 1982. Wyró˝nie-
nie to by∏o wyrazem uznania dla decyzji komendanta,
który zaryzykowa∏ utrat´ szansy na zwyci´stwo w pres-
ti˝owych regatach. Dodatkowo Mi´dzynarodowy Komi-
tet Olimpijski przes∏a∏ na pok∏ad „Daru” list gratula-
cyjny Komisji Fair Play, co by∏o równoznaczne z przyz-
naniem jednej z siedmiu równorz´dnych nagród tego˝
komitetu.

„Patelnià” Êwiata do Japonii
W nast´pnym roku „Dar M∏odzie˝y” wyszed∏ z Gdyni

w rejs do Japonii. Komendantem zosta∏ ponownie kpt.
˝. w. Tadeusz Olechnowicz. Na pok∏adzie by∏o 119
Êwie˝o upieczonych studentów Wydzia∏u Nawigacyj-
nego WSM. Ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´ i wy-
mogi szczegó∏owego kalendarza uroczystoÊci w Osace,
Êlubowanie pierwszego rocznika przysz∏ych nawigato-
rów oraz studencka immatrykulacja odby∏y si´ tu˝
przed wyjÊciem w morze, czyli 22 lipca 1983 roku.
Przez ten ca∏y czas ch∏opcy, którzy nierzadko po raz
pierwszy widzieli morze podczas egzaminów wst´p-
nych do WSM, musieli wdrapywaç si´ na maszty, kilka-
dziesiàt metrów nad chybotliwym pok∏adem „wisieç
brzuchem” na rei i sprzàtaç lub klarowaç oporne p∏ótna
˝agli. 12 sierpnia „Dar” ominà∏ Gibraltar i wszed∏ na
wody Morza Âródziemnego. Na Morzu Czerwonym
termometry wskazywa∏y w cieniu ponad 40°C! Mimo
to na pok∏adzie praca musia∏a si´ toczyç ustalonym
rytmem. Przeprawa przez morze, s∏usznie zwane przez
marynarzy wielu bander „patelnià Êwiata”, trwa∏a
niemal tydzieƒ. Przez ca∏y ten czas zdawa∏o si´, ˝e nie
mo˝e byç ju˝ gor´cej. Tymczasem ... gdy „Dar” zawinà∏
do le˝àcego nad zatokà Tadjura portu D˝ibuti, b´dà-
cego stolicà ma∏ej republiki o tej samej nazwie, rt´ç 
w termometrach statkowych, umieszczonych w cieniu,
podnios∏a si´ do wr´cz niewiarygodnej wysokoÊci 
52°C (!). 28 wrzeÊnia „Dar” stanà∏ na kotwicy na redzie
Singapuru. Po mini´ciu filipiƒskiej wyspy Luzon i przej-
Êciu cieÊniny mi´dzy Tajwanem i Luzonem, wp∏ynà∏ na
trzeci i najwi´kszy z oceanów – Pacyfik. Po 89 dniach
podró˝y, 18 paêdziernika, zacumowa∏ w porcie doce-
lowym. W Osace powita∏y go goràce oklaski zebranych
na nabrze˝u t∏umów i wielkie bukiety pi´knych kwia-
tów. Prawie dwutygodniowy pobyt w japoƒskim porcie
zosta∏ bardzo interesujàco zaplanowany przez gospo-
darzy miasta. Najbardziej atrakcyjnym momentem uro-

czystoÊci by∏a parada wielkich ˝aglowców. 23 lutego
1984 roku, po 217 dniach podró˝y i przebyciu 28 065
mil morskich, „Dar M∏odzie˝y” zacumowa∏ w Gdyni,
przy nabrze˝u Pomorskim, obok swego poprzednika,
statku – muzeum „Dar Pomorza”.

Regaty do Quebecu
W 1984 roku, dla uczczenia 450. rocznicy wyprawy

francuskiego ˝eglarza i odkrywcy Jacquesa Cartiera 
z Malo do brzegów Kanady, którà zdoby∏ podówczas
dla Francji, Sail Training Association zorganizowa∏o
Operacj´ ˚agiel'84. Zaproszony do udzia∏u w tej impre-
zie „Dar M∏odzie˝y” wyszed∏ z Gdyni 31 marca i 9
kwietnia dotar∏ do Malo, serdecznie witany przez za∏ogi
wczeÊniej przyby∏ych ˝aglowców i jachtów oraz przez
licznie zgromadzonych mieszkaƒców i turystów. 15
kwietnia „Dar”, wraz z innymi jednostkami, wyszed∏ 
z portu w uroczystej paradzie ˝aglowej, a nast´pnie
uda∏ si´ na red´ Brestu, skàd 18 kwietnia nastàpi∏ start
do regat na trasie Brest – Las Palmas – Hamilton na
Bermudach. Mimo niezbyt mocnych i niesprzyjajàcych
wiatrów „Dar” pozostawi∏ wszystkich konkurentów za
rufà i do Las Palmas zawinà∏ 29 kwietnia, aby 1 maja
ruszyç w drog´ przez Atlantyk. Niestety, zdecydowanie
z∏e ˝eglarskie warunki spowodowa∏y, ˝e na trawersat´
oceanu polski ˝aglowiec potrzebowa∏ a˝ 28 dni. 2
czerwca wystartowano do drugiego etapu regat na
trasie Hamilton – Halifax. Tym razem wiatry sprzyja∏y
fregacie i „Dar” wygra∏ regaty w klasie ˝aglowców
rejowych.

G∏ówne uroczystoÊci 450. rocznicy podró˝y Cartiera
mia∏y miejsce w Quebec, dokàd „Dar” zawinà∏ 23
czerwca na dwanaÊcie dni postoju. OpSail'84 zakoƒ-
czy∏a si´ paradà ˝aglowà na wodach ujÊcia rzeki Mersey
pod Liverpoolem. Defilad´ jednostek ˝aglowych odbie-
ra∏a królowa brytyjska El˝bieta II, a z brzegów obser-
wowa∏o parad´ ponad milion widzów.

Dooko∏a Êwiata i wokó∏ Hornu
Dwa wyczyny najbardziej nobilitujà ˝aglowiec: rejs

dooko∏a Êwiata i przejÊcie wokó∏ przylàdka Horn. Po-
niewa˝ „Dar Pomorza” spe∏ni∏ te warunki w dwóch
swoich s∏ynnych podró˝ach: dooko∏a Êwiata w latach
1934/1935 i wokó∏ Ameryki Po∏udniowej, zimà
1936/1937, w∏adze WSM postanowi∏y, ˝e „Dar M∏o-
dzie˝y” dokona obu wyczynów w jednej podró˝y.
Wykorzystano przy tym fakt zaproszenia jednostki do
Australii (na obchody 200-lecia osadnictwa), skàd na
Horn ju˝ tylko jeden skok. Wielki rejs zaplanowano na
jesieƒ i zim´ 1987/88. W ten najd∏u˝szy rejs ˝aglowiec,
pod dowództwem kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza,
wyszed∏ 3 sierpnia. 6 paêdziernika o godzinie 4.55 GMT
zosta∏ przekroczony równik na d∏ugoÊci zachodniej
32°34’4”. Po po∏udniu odby∏ si´, drugi w historii szkol-
nej fregaty, uroczysty i wielce skomplikowany chrzest
równikowy jako bardzo atrakcyjny przerywnik w nud-
nawej nieco, bezwietrznej ˝egludze przez spokojny
Atlantyk. Na trasie do Port Louis na wyspie Mauritius
przyszed∏ oczekiwany wiatr i zacz´∏a si´ prawdziwa
˝egluga! „W czasie sztormu wiatr uderzy∏ z si∏à 9 stopni
w skali Beauforta i tylko szybkie sprzàtni´cie ˝agli 

☛
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z wysi∏kiem ca∏ej za∏ogi zapobieg∏o szkodom. Mimo ˝e
mijaliÊmy dopiero 36 stopieƒ szerokoÊci po∏udniowej,
by∏ to przedsmak tego, co znaczà „ryczàce czterdzie-
stki”. 30 paêdziernika przekroczyliÊmy greenwichowski
zerowy po∏udnik, wracajàc na pó∏kul´ wschodnià, a dwa
dni póêniej zeszliÊmy poni˝ej 40 stopnia szerokoÊci geo-
graficznej po∏udniowej. „Dar M∏odzie˝y” znalaz∏ si´
wi´c po raz pierwszy w swej historii w „ryczàcych czter-
dziestkach”. Rozpocz´∏a si´ ˝egluga, jakiej jeszcze nie
by∏o. Si∏a wiatru 9-10 w skali Beauforta, szybkoÊç 15
w´z∏ów, rekordowy w historii „Daru” przebieg 58 mil 
w ciàgu jednej wachty ... 4 listopada, w 63 dniu pod-
ró˝y „Dar M∏odzie˝y” wszed∏ na Ocean Indyjski. (...)”
(„Wybrze˝e” – 31.01.1988 r.)

Na ostatnim odcinku drogi na piàty kontynent „Dar”
dogoni∏, p∏ynàce tà samà trasà, ˝aglowce b´dàce repli-
kà tzw. pierwszej floty, która przed 200 laty wioz∏a z Wysp
Brytyjskich pierwszych skazaƒców, którzy stali si´ pio-
nierami osadnictwa w Australii. Na czele 8 ˝aglowców
p∏ynà∏ brytyjski „Bounty”, b´dàcy dok∏adnym odpo-
wiednikiem s∏ynnego statku, na którym w 1798 roku
wybuch∏ – chyba najbardziej znany i najcz´Êciej opisy-
wany i filmowany – bunt na morzu.

8 grudnia, akurat w dniu Âwí ta Szko∏y Morskiej w Gdyni,
˝aglowce wesz∏y w paradnym szyku do portu Fremantle.
Kilkudniowy pobyt obfitowa∏ w rozmaite ceremonie,
pokazy, spotkania, imprezy, wizyty i rewizyty.

„Na uroczyste po˝egnanie w dniu 12 grudnia zebra∏y
si´ na nabrze˝ach niezliczone t∏umy widzów. Nic dziw-
nego, parada bowiem i wyjÊcie w morze gromady
bia∏oskrzyd∏ych ˝aglowców jest w dzisiejszych czasach
niezwykle rzadko spotykanym zjawiskiem. T∏umy te nie
zawiod∏y si´, wszystkich bowiem czeka∏o niespodzie-
wane przez nikogo widowisko. Kapitan Wiktorowicz
widzàc, ˝e wiatr jest przychylny, kaza∏ stawiaç „wszy-
stko”. Fregata w pe∏nej krasie wysz∏a na zat∏oczonà
red´.(...) Na dwóch australijskich niszczycielach „Swan”
i „Derwent” – ca∏a tutejsza w∏adza oraz premier Za-
chodniej Australii Mike Burke, reprezentanci ˝ycia kul-
turalnego, gospodarczego, Polonii. Wokó∏ znowu setki
jachtów i statków wycieczkowych. „Dar M∏odzie˝y”
minà∏ obydwa niszczyciele z du˝à pr´dkoÊcià 
w odleg∏oÊci... zaledwie 20 (!) metrów. Za∏oga tamtych
okr´tów najpierw zblad∏a, widzàc t´ piramid´ ˝agli
sunàcà prosto na nich, a potem rozleg∏ si´ grzmot
oklasków. Australijski pilot, doÊwiadczony kapitan,
Roger Tunmore, by∏ szary jak popió∏. Dopiero gdy
niszczyciele zosta∏y daleko, nisko uk∏oni∏ si´ na mostku
Leszkowi Wiktorowiczowi. Nasz „Stary” prowadzi∏ fre-
gat´ po mistrzowsku, trzymajàc jà „mocno w garÊci”.

Na trasie Hobart – Sydney przygotowano regaty.
Organizatorzy spodziewali si´ w tym rejonie i o tej
porze silnych, niemal sztormowych wiatrów, tymcza-
sem okaza∏o si´, ˝e panowa∏y niespodziewane cisze, 
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a co najwy˝ej – lekkie i zdecydowanie przeciwne
wiatry. Z. Urbanyi tak opisa∏ zakoƒczenie regat: „Morze
okaza∏o si´ sprawiedliwe. Zabra∏o wiatr na regatach,
przys∏a∏o podmuchy i to Êredniej si∏y z korzystnego
kierunku, gdy w Êrod´ 20 stycznia fregata znalaz∏a si´ 
u wrót wielkiej zatoki Port Jackson. Na jej brzegach
roz∏o˝y∏o si´ Sydney. 200 lat temu tutaj wylàdowali
pierwsi biali. „Dar”, manewrujàc mistrzowsko w g´st-
niejàcym mrowiu jachtów i statków, szybko mija∏
poszczególne zatoczki. Telewizja i prasa szybko zorien-
towa∏y si´, ˝e czeka je nie lada widowisko. Ju˝ widaç
s∏ynny gmach opery. Zbli˝a si´ wielki most. Mi´dzy
topami masztów a dolnym prz´s∏em zaledwie 2 metry
wolnej przestrzeni! Australijski pilot zblad∏. Na brze-
gach tysiàce ludzi z napi´ciem patrzà ... Wielka fregata
p∏ynie i ... pod wszystkimi ˝aglami przechodzi na drugà
stron´! Grzmot oklasków na brzegach. Ten wyczyn
sprawi∏, ˝e komendant Wiktorowicz i jego za∏oga stali
si´ najpopularniejszymi ludêmi w Sydney” („Przekrój”
– 11.01.1988 r.)

Na zakoƒczenie swej wizyty na „Darze” premier
Australii powiedzia∏:

– Macie wspania∏ego ambasadora. Pozna∏em go
wczeÊniej z przekazów telewizyjnych. Teraz wiem, ˝e
jest jeszcze ∏adniejszy ni˝ na ekranie. Polski ˝aglowiec
by∏ znaczàcym, a na niektórych etapach Tall Ships`
Australia 1988, decydujàcym akcentem naszego 200-
lecia. Chocia˝by wasze brawurowe wyjÊcie z Fremantle,
upór w regatach, aby walczyç do koƒca, czy ten fanta-
styczny wyczyn, jakim by∏o przejÊcie pod mostem 
w Sydney. ˚aden inny ˝aglowiec nie dokona∏ tej sztuki.

Na Pacyfiku zapanowa∏a sztormowa pogoda, która
trzyma∏a bez przerwy a˝ do samego prawie przylàdka
Horn. W czasie tego przelotu, 27 lutego o godzinie
1.34, zapisano w dzienniku okr´towym: „W pozycji
52°15'S i 120°45'W uzyskano 16,6 w´z∏a – nowy
rekord pr´dkoÊci statku”. W nocy 4 marca sztorm
rozszala∏ si´ na ca∏ego. Wia∏a pe∏na dwunastka, a w pew-
nym momencie, wskutek zderzenia si´ dwóch olbrzy-
mich fal i straszliwego uderzenia w kad∏ub, fregata
dos∏ownie po∏o˝y∏a si´ na burt´, osiàgajàc niespoty-
kany nigdy przedtem przechy∏, wynoszàcy a˝ 60°!
Dziennikarz Zbigniew Urbanyi tak opisa∏ ten dzieƒ: „Na
ekranach radarów widaç wyraênie kontury poszczegól-
nych wysp i wysepek. Oto ogromna Haste. Na niej pó∏-
wysep Hardy zakoƒczony „fa∏szywym Cabo de Hor nos”.
Jak wyjaÊnia locja, le˝y on na zachód od tego prawdzi-
wego. Potem ju˝ wyspy i ska∏y grupy Hermite. Na niej
nawigatorzy rozpoznajà Cabo West. Od niego do Hornu
tylko 22 mile! Jest szaro, ale przed bukszprytem
jaÊnieje skrawek b∏´kitnego nieba. Wszyscy majà
nadziej´, i˝ uda si´ zobaczyç s∏ynnà ska∏´, a mo˝e i sfo-
tografowaç. Ilu by∏o takich, co to p∏ynàc z dalekiej
Australii, w ci´˝kiej pogodzie nie spojrzeli nawet w na-
grod´ na groêne oblicze Starego Ludo˝ercy...?

Nadzieja na zdj´cia roÊnie. Wszak idziemy blisko
wybrze˝y. Zaledwie Widm.

Wreszcie nieco w lewo od dziobu rysuje si´ we mgle
ciemny sto˝ek...

– Panowie! To jest ON! — stwierdza Komendant,
przebywajàcy od wielu godzin na mostku. — Stawiaç
bander´!!!

☛
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☛

Bia∏o-czerwona w´druje na gafel. 15 minut póêniej,
ju˝ w pe∏nym s∏oƒcu, d∏ugim rykiem syren k∏ania si´
polska fregata Przylàdkowi Nieprzejednanemu.

A ten ... ?! Jakby uradowany, i˝ znowu po 39 latach
mo˝e zobaczyç wielki ˝aglowiec, ods∏ania si´ zupe∏nie.
Czarny, wysoki sto˝ek, na grani drobne igliczki, strzela 
z morza wysokà, bo 40-metrowà Êcianà, zaÊ po∏udnio-
wo-zachodnim pó∏wyspem „pazurem” (na nim znaj-
duje si´ latarnia morska) – wskazuje nieodleg∏à Antar-
ktyd´. Oto jak wyglàda ten legendarny „kraniec Êwiata”
(„Panorama” – 10.07.1988 r.).

„Dar M∏odzie˝y” op∏ynà∏ przylàdek Horn dok∏adnie
6 marca 1988 roku o godzinie 7.15 czasu statkowego,
w pozycji 56°00,5' S i 067°17,0' W. Z tà chwilà przy-
by∏o Êwiatu 163 kaphornowców, którym – zgodnie 
z ˝eglarskà tradycjà – wolno pluç na zawietrznà i gwiz-
daç na pok∏adzie.

W Gdyni ˝aglowiec zacumowa∏ 1 czerwca 1988 roku.
Poza portem macierzystym przebywa∏ 277 dni, z czego
233 dni w morzu, przeszed∏ ∏àcznie 36 352 mile morskie
i z tej racji, wchodzàc do Gdyni, mia∏ prawo podnieÊç
na maszcie bia∏o-czerwony wimpel o d∏ugoÊci 36 352
milimetrów, tak bowiem stanowi dawna tradycja ˝eg-
larska.

Operacja Columbus
Z Bremerhaven „Dar” wyszed∏ 13 kwietnia 1992,

udajàc si´ ju˝ na operacj´ COLUMBUS'92, organizo-
wanà dla uczczenia 500. rocznicy odkrycia Ameryki
przez Krzysztofa Kolumba.

W czasie przelotu przez Morze Pó∏nocne, kana∏ La
Manche i Zatok´ Biskajskà komendant ˝aglowca –
„Wielki Ted” kapitan Olechnowicz, zaprawia∏ studen-
tów w ˝eglarskim rzemioÊle. Start do wielkich regat
Êladami Krzysztofa Kolumba odby∏ si´ 3 maja na redzie
Kadyksu. Na red´ Las Palmas, gdzie znajdowa∏a si´
meta pierwszego etapu, fregata przyby∏a 8 maja, po
przep∏yni´ciu pod ˝aglami 695 mil morskich w ciàgu 
4 dób, 13 godzin i 16 minut, co daje Êrednià pr´dkoÊç
6,4 w´z∏a. Statki Kolumba – jak wynika z zapisów 
w jego dzienniku – pokona∏y t´ odleg∏oÊç w ciàgu 5
dni, czyli p∏yn´∏y niewiele wolniej!

Start do drugiego etapu, z Las Palmas do San Juan na
wyspie Puerto Rico, nastàpi∏ 12 maja. Podczas przelotu
przez Atlantyk, na odcinku liczàcym 2960 mil, „Dar”
napotka∏ korzystniejsze dla siebie wiatry i przeby∏ t´
odleg∏oÊç w 18 dni 4 godziny i 30 minut, uzyskujàc
Êrednià pr´dkoÊç zbli˝onà do 7 w´z∏ów. Na redzie San
Juan stanà∏ 31 maja. W czasie dwutygodniowego pos-
toju za∏oga i studenci z WSM sp´dzali czas niezwykle
urozmaicenie. Jedna po drugiej odbywa∏y si´ imprezy,
zabawy, wycieczki i nic dziwnego, ˝e jeden z prak-
tykantów, student II roku Wydzia∏u Nawigacyjnego
WSM, Grzegorz Rutkowski, zanotowa∏ w swym staran-
nie i szczegó∏owo prowadzonym „dzienniku rejsu”:
„Prawd´ mówiàc, czujemy si´ jak w raju”.

13 czerwca na ulicach San Juan odby∏a si´ parada
za∏óg wszystkich ˝aglowców i jachtów, które przyby∏y
na Puerto Rico, i do póêna w sobotnià noc trwa∏ nie-

przerwanie, pe∏en ogniÊcie goràcych rytmów i tanecz-
nego zapami´tania, prawdziwie karaibski, ˝ywio∏owy
festyn. Nast´pnego dnia rano rzucono cumy w goÊcin-
nym San Juan. Po wyjÊciu w morze „Dar” najpierw
skierowa∏ si´ na wschód, aby po pewnym czasie zrobiç
zwrot o 180° i przejÊç na wszystkich ˝aglach w wielkiej
paradzie nieopodal starego fortu w San Juan. Po zakoƒ-
czeniu parady, w dalszym ciàgu na pe∏nych ˝aglach,
„Dar” po∏o˝y∏ si´ na kurs 340°, wiodàcy prosto do
nast´pnego portu, Baltimore, gdzie w czasie trzech dni
(26-29 czerwca) t∏umy odwiedzi∏y pok∏ad szkolnej
fregaty.

Kulminacyjny moment wspania∏ej imprezy
COLUMBUS'92 w Nowym Jorku by∏ coraz bli˝ej. Ju˝ 
w piàtek, 26 czerwca, wesz∏y do Nowego Jorku trzy
statki – wierne repliki „Santa Marii”, „Pinty” i „Niny”
Kolumba – i zacumowa∏y w pobli˝u lotniskowca-
muzeum USS „Intrepid”. Szokujàce zestawienie jednos-
tek, nale˝àcych do tak bardzo odleg∏ych w czasie epok,
w szczególny sposób podkreÊla∏o niebywa∏à odwag´
wielkiego odkrywcy, który otworzy∏ dla Europy pot´˝ny
kontynent.

G∏ównym punktem nowojorskich uroczystoÊci by∏a
wielka parada ˝eglarska w dniu amerykaƒskiego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci 4 lipca. Wystartowa∏a w godzinach po-
rannych spod mostu Verrazano, nast´pnie ˝aglowce
przep∏yn´∏y wodami rzeki Hudson wzd∏u˝ zachodnich
brzegów Manhattanu. Uczestniczy∏o przesz∏o 250 jed-
nostek, w tym a˝ 34 najwi´ksze statki klasy A. Parad´
prowadzi∏ amerykaƒski ˝aglowiec „Eagle”. Za nim p∏y-
n´∏y inne, równie pi´kne i s∏awne, a wÊród nich polskie:
„Iskra”, „Dar M∏odzie˝y” i „Fryderyk Chopin”. Niestety,
przeciwny, s∏aby wiatr, wiejàcy w dó∏ rzeki sprawi∏, ˝e
statki, po postawieniu ˝agli sz∏y w paradzie na
silnikach.

7 lipca na ulicach Nowego Jorku odby∏a si´ defilada
wszystkich – oprócz s∏u˝b – ˝eglarzy ze statków i jach-
tów, uczestniczàcych w najwi´kszej ˝aglowej paradzie.
Tego samego dnia „Dar M∏odzie˝y” opuÊci∏ nowojorski
port i skierowa∏ si´ do Bostonu, który mia∏ byç ostatnim
miejscem pobytu fregaty w Stanach Zjednoczonych.
Jednak˝e zaproszenie, wystosowane przez Akademi´
Coast Guard spowodowa∏o, ˝e po wizycie w Bostonie
(11-16.07) zaszed∏ na trzy dni do New London i do-
piero ruszy∏ przez Atlantyk do Liverpoolu, gdzie mia∏y
si´ zakoƒczyç uroczystoÊci. Do Gdyni powróci∏ 30
wrzeÊnia, koƒczàc tym pracowity i pe∏en wra˝eƒ sezon
˝eglarski 1992.

Do Japonii po raz drugi
W 1997 roku du˝y japoƒski port Osaka postanowi∏

zorganizowaç mi´dzynarodowy zlot ˝aglowców Sail
Osaka’97, na wzór spotkania z 1983 roku. O ile w 1983
roku okazjà by∏o 400 lat od wybudowania pa∏acu
Szoguna, w roku 1997 pretekstem sta∏o si´ – jak po-
dano w oficjalnej publikacji – 100-lecie budowy nowo-
czesnego portu Osaka. 

Zaproszenie „Daru M∏odzie˝y” by∏o atrakcyjnym wy-
ró˝nieniem zarówno dla polskiego ˝aglowca, jak i poÊ-



rednio dla armatora statku, czyli Wy˝szej Szko∏y
Morskiej w Gdyni. ˚aglowiec, pod dowództwem kapi-
tana ˝eglugi wielkiej Henryka Âniegockiego, opuÊci∏
port macierzysty 28 grudnia, majàc na pok∏adzie 91
studentów I roku Wydzia∏u Nawigacyjnego. Poniewa˝
rejs wypad∏ w nietypowej porze, pop∏yn´∏o te˝ 6 wy-
k∏adowców z WSM oraz wyk∏adowca j´zyka angielskie-
go z Bremerhaven – Hans Rummel, wielki entuzjasta
„Daru” i przyjaciel Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni. 

Program Sail Osaka’97 przewidywa∏ rozegranie
dwóch regat na trasach: Hongkong – Naha na Okina-
wie i Kagoshima – Osaka. OczywiÊcie terminy rozpocz´-
cia obu regat by∏y ju˝ du˝o wczeÊniej ustalone, wobec
czego „Dar” nie móg∏ p∏ynàç – jak poczàtkowo plano-
wano – wokó∏ Afryki, lecz skierowano ˝aglowiec krótszà
drogà przez Kana∏ Sueski. Pierwszym portem by∏a
dopiero Ceuta, le˝àca na afrykaƒskim brzegu naprzeciw
Gibraltaru, w odleg∏oÊci 2375 mil morskich od Gdyni.

Jeden ze studentów, Rados∏aw Osiƒski, tak wspomi-
na∏ przelot przez Ocean Indyjski:

„Zacz´∏y si´ kolokwia z matematyki. Co tydzieƒ
musieliÊmy zaliczyç nowà porcj´ materia∏u, piszemy
poprawki. Mamy siedem dni na opanowanie wiedzy
przekazywanej nam na codziennych zaj´ciach przez
matematyka dr. Piskórza. Nie wiem, jak on z nami
wytrzymuje i nie wyrzuci któregoÊ za burt´. Uczyç si´
matematyki nie mamy kiedy, nie pozwala na to brak
czasu i zm´czenie. Nasz matematyk ma nie tylko
sprawny umys∏, codziennie w ramach porannej gim-
nastyki ucina sobie podniebny spacerek przez bram-
seling. ˚e te˝ mu si´ chce”.

Start do pierwszego etapu regat Osaka Sail’97 mia∏
miejsce 28 marca. Trasa do portu Naha na Okinawie
liczy∏a 800 mil (odleg∏oÊç tablicowa), natomiast „Dar
M∏odzie˝y” przep∏ynà∏ pod ˝aglami 1226,6 mil ze Êred-
nià pr´dkoÊcià 6,9 w´z∏a i na tym pierwszym odcinku
regat dos∏ownie znokautowa∏ konkurentów, przycho-
dzàc do Naha na Okinawie wczeÊniej a˝ o pó∏torej
doby. 

Drugi etap regat, z Kagoshimy do Osaki, zosta∏ przer-
wany z powodu braku wiatru, a pozycje poszczegól-
nych statków oznaczone i zmierzone. Do Osaki „Dar
M∏odzie˝y” wszed∏ 26 kwietnia, po przebyciu w sumie
13 777 mil, z przeci´tnà pr´dkoÊcià na ca∏ej trasie 6,4
w´z∏a.

W drog´ powrotnà zwyci´ski „Dar” wyszed∏ z Osaki
5 maja, bardzo si´ spieszàc, bowiem mia∏ wziàç udzia∏
w tzw. „zlocie milenijnym Gdaƒska”, czyli Sail
Gdaƒsk’97. Do Gdyni wszed∏ 21 sierpnia, koƒczàc tym
samym 8-miesi´czny dalekowschodni rejs. Nast´pnie
wzià∏ udzia∏ w paradzie z okazji 1000-lecia Gdaƒska. 
A po odbyciu krótkich rejsów szkoleniowych 1 paê-
dziernika wróci∏ do Gdyni, by wziàç udzia∏ w kolejnej
inauguracji roku akademickiego.

W 1998 roku przypad∏a 500. rocznica podró˝y zna-
komitego portugalskiego ˝eglarza Vasco da Gamy do
Indii. Do brzegów Indii Vasco da Gama dotar∏ 20 maja
1498 roku i na pamiàtk´ tego wydarzenia postano-
wiono zorganizowaç w Lizbonie – stolicy Portugalii –
Wielkà Âwiatowà Wystaw´ EXPO'98.

„Dzieƒ Polski” wyznaczono na 2 czerwca i w zwiàzku
z tym zaplanowano, ˝e do Lizbony wejdzie „Dar M∏o-
dzie˝y”, na którym ma si´ odbyç uroczysta gala z udzia-
∏em prezydenta KwaÊniewskiego. Z Lizbony „Dar”
wyszed∏ 4 czerwca o godzinie 11.10. Poniewa˝ ju˝ nie
obowiàzywa∏y komendanta dok∏adne terminy, kapitan
Wiktorowicz da∏ upust swym ˝eglarskim zami∏owa-
niom. Majàc do dyspozycji zaprawionych studentów 
z Wydzia∏u Nawigacyjnego, którzy stanowili za∏og´
statku w poprzednim roku na trasie Gdynia – Osaka,
przewa˝ajàcà cz´Êç drogi powrotnej przelecia∏ na
˝aglach. Z liczàcej 2328 mil trasy a˝ 2183 przebyto po
˝eglarsku, co stanowi∏o 94% drogi, z przeci´tnà niez∏à
pr´dkoÊcià 6,2 w´z∏a. 

Sezon ˝eglarski 2000 by∏ w prasie wybrze˝owej
wielokrotnie okreÊlany jako „Wspania∏y Rok 2000”. Nic
zresztà dziwnego. Rok wczeÊniej „Dar” otrzyma∏ za-
proszenie do Australii. Nic z tego jednak nie wysz∏o, za
to „wypali∏a” Ameryka, a ÊciÊlej Operation Sail‘2000.
Co prawda na prze∏omie lat 1999/2000 rozgorza∏a 
w mediach niemal ca∏ego Êwiata dyskusja, czy rok 2000
jest ostatnim rokiem XX wieku, jednak˝e niezale˝nie od
jej wyniku, zadzia∏a∏a magia daty... dwójka i trzy zera!

W dalekà podró˝ „Dar M∏odzie˝y” wyszed∏ z Gdyni 3
kwietnia. Kapitanem by∏ Leszek Wiktorowicz. Statek
czeka∏ udzia∏ w presti˝owych regatach, organizowanych
przez ISTA (Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Szkolenia
pod ˚aglami) The Tall Ships’ Races 2000. W Southamp-
ton zacumowa∏ 11 kwietnia, a kilkudniowy postój stu-
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Wa˝niejsze wydarzenia w historii „Daru M∏odzie˝y”

04.03.1981 Po∏o˝enie st´pki pod budow´ ˝aglowca.

12.04.1981 Wodowanie w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina.

04.07.1982 Podniesienie bandery na „Darze M∏odzie˝y” w porcie macierzystym – Gdyni.

1982 Pierwszy rejs – udzia∏ w regatach „The Cutty Sark Tall Ships' Races'82 – najlepszy czas przelotu na trasie regat 
i nagroda „Fair Play” przyznana przez Mi´dzynarodowy Komitet Olimpijski za akcj´ ratowniczà w czasie po˝aru
na jachcie „Peter von Danzig”.

1983 Udzia∏ w zlocie ˝aglowców w Osace z okazji 400-lecia zamku Szoguna.

1984 I miejsce w regatach Operacja ˚agiel`84 na trasie: Bermudy – wybrze˝a Ameryki Pn. – Halifax – Quebec.

1987–1988 Podró˝ dooko∏a Êwiata – 36 352 Mm w 277 dni – nagroda „Boston Tea Pot” za najd∏u˝szy, nieprzerwany 
przelot pod ˝aglami (1241 Mm).
Udzia∏ w uroczystoÊciach 200-lecia osadnictwa w Australii – brawurowe przejÊcie pod ˝aglami 
pod mostem w Sydney.

06.03.1988 Op∏yni´cie przylàdka Horn.
1992 III miejsce w klasie A (najwi´ksze ˝aglowce Êwiata) w regatach Columbus'92 z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki;

udzia∏ w zlocie ˝aglowców w Nowym Jorku z okazji Êwi´ta 4 lipca.

1994 Nagroda CAPE HORN TROPHY za zwyci´stwo w klasie A w regatach „Cutty Sark” na trasie: 
Weymouth – La Coruna – Porto – St. Malo.

1997 Zwyci´stwo w regatach „Osaka Sail” i udzia∏ w uroczystoÊciach 100-lecia portu Osaka. Ponadto ˝aglowiec 
otrzyma∏ honorowà nagrod´ mera Osaki. Udzia∏ w obchodach Tysiàclecia Gdaƒska.

1998 Wizyta w Lizbonie na Wystawie Âwiatowej Expo'98 pod has∏em „Morze dziedzictwem dla przysz∏oÊci”, 
w ramach prezentacji dorobku Polski morskiej.

2001 Nagroda CAPE HORN TROPHY za zwyci´stwo w klasie A w regatach „Cutty Sark” na trasie: 
Antwerpia – Alesund – Bergen – Esbjerg.

2001 Udzia∏ w prezentacji Polski na Europaliach 2001 w Antwerpii i Ostendzie.

2002 Udzia∏ w Europaliach 2002 w portach: Bilbao, Santander, Gijon.

2003–2006 Udzia∏ w regatach Tall Ships’ Races.

2007 W Liverpool statek bra∏ udzia∏ w European Capital of Culture 2008.
Udzia∏ w regatach Tall Ships’ Races 2007 na trasie Aarhus-Kotka-Sztokholm-Szczecin.
Udzia∏ w Hanza Sail: w Warnemünde, Cuxhaven Sail, w Sail de Ruyter w Vlissingen. 

2008 W Warnemünde statek uczestniczy∏ w uroczystym celebrowaniu wyjÊcia w dziewiczy rejs wycieczkowca 
„AIDA Bella”. 
W Harlingen bra∏ udzia∏ w obchodach Festiwal of Harlingen. 
W Rouen uczestniczy∏ w imprezie L’Armada Rouen 2008. 
Udzia∏ w regatach Tall Ships’ Races 2008 na trasie Liverpool-Maloy.
Udzia∏ w Hansa Sail Rostock w Warnemünde. 
W Den Helder statek uczestniczy∏ w zakoƒczeniu regat Tall Ships’ Races 2008.
Udzia∏ w Lütte Sail w Bremerhaven. 
Udzia∏ w Jesiennych Prezentacjach Morskich na zaproszenie Urz´du Miasta Szczecin. 

2009 Udzia∏ w regatach Tall Ships’ Races 2009 na trasie Gdynia – St. Petersburg – Turku– K∏ajpeda. 
W Santander statek uczestniczy∏ w II Festiwalu Morza (Festiwal de la Mar). 
Udzia∏ w Hansa Sail Rostock w Warnemünde. 

2010 Na trasie Volos-Warna-Stambu∏-Lavrion statek bra∏ udzia∏ w Historical Seas Tall Ships’ Regatta. 
Udzia∏ w Sail Sassnitz.
Udzia∏ w regatach Tall Ships’ Races 2010, na trasie Aalborg-Kristandand. 
Udzia∏ w Sail Bremerhaven i Sail Amsterdam. 
W Warnemünde statek uczestniczy∏ w Hansa Sail Rostock. 

2011 Zwyci´stwo w ˝eglarskim wyÊcigu z „Mirem” o nagrod´ „Tea Cup Trophy” na trasie Turku-Gdynia. 
Udzia∏ w regatach Tall Ships’ Races na trasie Greenock-Lerwick-Stavanger-Halmstad. 
Na trasie K∏ajpeda-Turku-Gdynia statek bra∏ udzia∏ w The Culture 2011 Tall Ships Regatta. 
W Warnemünde statek uczestniczy∏ w Hansa Sail Rostock. 
Udzia∏ w uroczystoÊciach setnych urodzin ˝aglowca „Pasat” w Lubece.
Udzia∏ w Hafengeburtstag Hamburg 2011.

2012 „Dar M∏odzie˝y” uroczyÊcie Êwi´towa∏ swe 30. urodziny oraz 30 lat pi´knej s∏u˝by na morzu w barwach Wy˝szej
Szko∏y Morskiej i Akademii Morskiej.

☛
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denci wykorzystali na zwiedzanie miasta i okolic, a tak˝e
odwiedzili szko∏´, w której w latach II wojny Êwiatowej
kontynuowali przerwanà nauk´ s∏uchacze PSM w Gdyni.
Nieopodal, w Portsmouth, zwiedzono liniowiec „Victory”
– okr´t flagowy admira∏a Nelsona. 

Regaty rozpocz´∏y si´ 19 kwietnia, a 27 kwietnia
„Dar M∏odzie˝y” zameldowa∏ si´ na mecie w Kadyksie.
Tras´, liczàcà wed∏ug odleg∏oÊci tablicowej 984 mile,
przeby∏ w 191 godzin i 40 minut. Uzyskano zatem
Êrednià zupe∏nie dobrà pr´dkoÊç, wynoszàcà 8,2 w´z∏a.
Najgroêniejszy rywal „Daru” – rosyjski ˝aglowiec „Mir”,
lini´ mety przeszed∏ dopiero po dwóch dniach.
„Kruzensztern” i pozosta∏e jednostki – jeszcze póêniej.
W rezultacie za∏oga „Daru M∏odzie˝y” zaj´∏a pierwsze
miejsce nie tylko w klasie A – wielkich ˝aglowców, ale
tak˝e w klasyfikacji generalnej – we wszystkich
pozosta∏ych klasach. 

Uskrzydlony ambasador 
Podczas wiosennego rejsu szkoleniowego 2010 r. po

Morzu Âródziemnym „Dar M∏odzie˝y” pe∏ni∏ w Grecji
rol´ ambasadora RP. Na pok∏adzie ˝aglowca Ambasada
RP w Atenach zorganizowa∏a po∏àczone obchody Êwi´ta
3 Maja i Wojska Polskiego. By∏a to doskona∏a okazja do
zaprezentowania Akademii Morskiej w Gdyni, jej wy-
jàtkowych mo˝liwoÊci i osiàgni´ç w edukacji kadr
marynarzy. W spotkaniu uczestniczy∏o ok. 350 goÊci –
przedstawicieli wszystkich ministerstw, Êwiata kultury,
Polonii, kr´gów biznesu – w szczególnoÊci wielu grec-
kich armatorów. GoÊciem honorowym uroczystoÊci by∏
sekretarz generalny Mi´dzynarodowej Organizacji
Morskiej Efthimios Mitropoulos oraz grecka minister
gospodarki i shoppingu Louka Katseli. 

Andrzej Perepeczko

☛

Zwiedzanie z komentarzem, uzupe∏nionym prezenta-
cjà filmów dotyczàcych statku (w tym prób filmowych
studentów), w godz. 10.00–13.00, od poniedzia∏ku do
piàtku.

Na wystawie zgromadzono kolekcj´ pamiàtkowych
przedmiotów, przekazanych w ró˝nych portach Êwiata,
dokumenty ˝ycia spo∏ecznego (dyplomy, gratulacje,
kurtuazyjne wpisy), fragmenty artyku∏ów w prasie Êwia-
towej dotyczàce spektakularnych osiàgni´ç statku, me-
dale upami´tniajàce wa˝ne wydarzenia w historii ˝ag-
lowca, monety wybite z okazji rocznic wodowania.

WÊród dokumentów sà m.in. pisma i ulotki z okresu
gromadzenia spo∏ecznych Êrodków na statek, doku-
ment nadania „DAROWI M¸ODZIE˚Y” tytu∏u propaga-
tora kultury polskiej za granicà przez ministra spraw
zagranicznych, okolicznoÊciowe adresy i gratulacje.
Ca∏oÊç uzupe∏niona fotografiami z wizyt i wydarzeƒ
towarzyskich na statku.

Wszystkie materia∏y pochodzà z zasobów Sali Tradycji;
dotyczà g∏ównie lat obfitujàcych w liczne sukcesy ˝ag-
lowca. 

Ewa Otremba

W gmachu g∏ównym Akademii Morskiej w Gdyni, przy ul. Morskiej 83, w holu w obok 
Sali Tradycji, dost´pna jest do koƒca czerwca 2012 r. wystawa dokumentów i pamiàtek 

z „DARU M¸ODZIE˚Y”.

TRZYDZIEÂCI LAT MIN¢¸O
1982-2012



4 6 •  A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

19C Z E R W I E C 2 0 1 2

– Ta aula to w∏aÊciwie „dziecko” by∏ego dziekana 
dr. in˝. Andrzeja Niewiaka, który ju˝ 15 lat temu wspól-
nie z dr. Waldemarem Królem z Fundacji Rozwoju WSM
przygotowywa∏ jej koncepcj´ – mówi dziekan prof.
Adam Weintrit. – Nie by∏oby jej te˝ bez przychylnoÊci
obecnego rektora prof. Romualda Cwilewicza, bez
Andrzeja Bomby – pe∏nomocnika dziekana ds. technicz-
nych, kanclerzy – S∏awomira Polaƒskiego i Roberta Fa-
biaƒskiego, Ma∏gorzaty Bielskiej nadzorujàcej inwesty-
cj´, Jerzego Budnego – kierownika obiektu, Ilii Bikov-
skiego aran˝ujàcego wn´trze, Janusza Sawki czuwajàcego
nad wyposa˝eniem audiowizualnym. No i oczywiÊcie bez
pieni´dzy, bo dopiero znalezienie êród∏a finansowania
umo˝liwi∏o realizacj´ tych marzeƒ. 4 mln z∏ na aul´ i 4

mln na Planetarium uda∏o si´ Akademii Morskiej po-
zyskaç z unijnych funduszy na „Podwy˝szenie jakoÊci
infrastruktury naukowo-dydaktycznej przez nadbudo-
w´, rozbudow´ i zakup wyposa˝enia do budynku
administracyjno-magazynowego Wydzia∏u Nawigacyj-
nego Akademii Morskiej w Gdyni”, finansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Wydzia∏ Nawigacyjny wzbogaci∏ si´ te˝, w ramach
projektu europejskiego, wspierajàcego rozwój bazy ma-
terialnej, o czytelni´ wyposa˝onà w literatur´ fachowà
i stanowiska komputerowe, po∏àczone z Internetem,
dostosowanà dla osób niepe∏nosprawnych ruchowo. 
Z okien czytelni jest pi´kny widok na basen ˚eglarski,
co mo˝e dzia∏aç z jednej strony rozpraszajàco, z drugiej
jest niez∏ym çwiczeniem silnej woli. W przyziemiu ot-
warty zosta∏ tak˝e sklepik, punkt ksero, nowa sala labo-
ratoryjna i archiwum wydzia∏owe. Na projekcie sko-
rzysta∏ te˝ OÊrodek ˚eglarski AM – wyglàdajàcy wczeÊ-
niej dramatycznie, bo nieremontowany chyba od wojny.

– Pewnym utrudnieniem podczas przebudowy by∏a
koniecznoÊç wygospodarowania miejsca na… damskie
toalety, poniewa˝ blisko jedna czwarta studentów to
kobiety – wyjaÊnia dziekan. Aby znaleêç miejsce, trzeba
by∏o podnieÊç nieco kàt nachylenia audytorium. Ale
warto by∏o o to zadbaç, bo studentki Wydzia∏u Nawi-

We wrzeÊniu ub. roku zosta∏o otwarte Planetarium, a od lutego tego roku Wydzia∏
Nawigacyjny mo˝e chwaliç si´ pi´knà, nowoczesnà aulà na 220 miejsc oraz wyremontowanym
ca∏ym przyziemiem. A wszystko to w miejscu sali gimnastycznej, nieczynnej – bo zalanej przed

dwudziestu laty przez wod´ zatoki i s∏u˝àcej od tamtej pory za magazyn staroci.

Auditorium Maximum –
europejska aula

WYDZIA¸ NAWIGACYJNY

☛

Rektor prof. Romuald Cwilewicz i dziekan Wydzia∏u
Nawigacyjnego prof. Adam Weintrit symbolicznie oddajà 
do u˝ytku nowà, pi´knà i nowoczesnà aul´.
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Komisja ds. przygotowania Wniosku o przyznanie
Wydzia∏owi Elektrycznemu w Gdyni uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego w dyscyplinie elektrotechnika w sk∏adzie: prof. dr
hab. in˝. Józef Lisowski – przewodniczàcy, prof. dr hab.
in˝. Marek Hartman – cz∏onek, prof. dr hab. Wojciech
Sobczak – cz∏onek, prof. dr hab. in˝. Janusz Zar´bski –
cz∏onek, zosta∏a powo∏ana na posiedzeniu Rady
Naukowej WE 18 marca 2010 r.

Wniosek o przyznanie wspomnianych uprawnieƒ
zosta∏ przedstawiony na posiedzeniu Rady Wydzia∏u
Elektrycznego 22 wrzeÊnia 2011 roku przez przewod-
niczàcego Komisji prof. dr. hab. in˝. Józefa Lisowskiego.
W trakcie wielowàtkowej dyskusji, popierajàcej ide´
przed∏o˝enia przez Wydzia∏ wniosku o przyznanie up-
rawnieƒ do nadawania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika, zwrócono
uwag´ na trzy elementy:

Wydzia∏ Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni jest pierwszà, w 92-letniej historii 
polskiego szkolnictwa morskiego, jednostkà, która uzyska∏a uprawnienia do nadawania

stopnia naukowego doktora habilitowanego.

PRAWA HABILITOWANIA 
DLA WYDZIA¸U ELEKTRYCZNEGO

gacyjnego sà cz´sto lepsze od swoich kolegów. Jeszcze
ciàgle jednak muszà walczyç z konserwatywnymi
poglàdami armatorów. Nie majà problemów z pracà na
statkach badawczych czy pasa˝erskich, gorzej jest 
z handlowymi.

Z funduszy unijnych powsta∏a te˝ nowa pracownia 
w Katedrze Meteorologii i Oceanografii Nautycznej 
(w budynku przy ul. S´dzickiego), a tak˝e pracownia
komputerowa dla Katedry Systemów Transportowych,
przy ul. Morskiej, w pomieszczeniach zwolnionych przez
Enamor. W kilku salach zainstalowano nowe pomoce
audiowizualne, ekrany multimedialne, a wyposa˝enie
pracowni w Katedrze Matematyki wzbogacono o rzut-
nik multimedialny i komputer.

Symbolicznego przeci´cia wst´gi i ods∏oni´cia tablicy
z nazwà auli – Auditorium Maximum – dokona∏ rektor
prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz wraz z dziekanem
Wydzia∏u Nawigacyjnego prof. Adamem Weintritem.

Dobiegajà te˝ koƒca prace remontowe na zewnàtrz
budynku – jako ostatnia do stanu ÊwietnoÊci doprowa-
dzona zostanie elewacja nad wejÊciem g∏ównym.

Budynek Wydzia∏u Nawigacyjnego powsta∏ w 1938 r.
jako Dom ˚eglarza: g∏ówna baza sportu ˝eglarskiego.
Projekt – z czytelnà symbolikà nawiàzujàcà do „stylu
okr´towego” – wy∏oniony zosta∏ w 1936 na drodze
konkursu, którego laureatami zostali Bohdan Dami´cki
i Tadeusz Sieczkowski. Budynek sk∏ada∏ si´ z cz´Êci:
klubowej, z lokalami dwóch g∏ównych klubów w Pol-
sce, tj. Yacht Klubu Polski i Oficerskiego Yacht Klubu, 
z cz´Êci ogólnej, restauracyjno-hotelowej, dost´pnej
dla szerokiej publicznoÊci, z tarasami otwartymi na
pe∏ne morze, hotelem dla ˝eglarzy na 2 i 3 kondyg-
nacji oraz apartamentami Prezydenta RP. W cz´Êci
sportowej zaplanowana by∏a p∏ywalnia kryta 12 na
25 m, g∏´bokoÊci 2,5 m, oÊrodek wychowania fizycz-
nego z salà gimnastycznà oraz salà boksersko-szer-
mierczà wraz z odpowiednimi szatniami, pokojem
lekarskim itp. Zaprojektowano licowanie elewacji jas-
nym piaskowcem szlifowanym, dolne partie – pias-
kowcem ∏amanym. Oddany mia∏ byç do u˝ytku pod
koniec 1939 r. Wojna ostatecznie przekreÊli∏a te plany.
A po wojnie w celu kszta∏cenia kadr dla gospodarki
morskiej Ministerstwo ˚eglugi i Handlu Zagranicz-
nego powo∏a∏o w ukoƒczonym budynku Paƒstwowe
Centrum Wychowania Morskiego (PCWM). Po latach
funkcjonowania PCWM oraz podleg∏ych tej organiza-
cji Szko∏y Jungów oraz Szko∏y Rybaków Dalekomor-
skich przekszta∏cono szko∏y w technikum, a PCWM
rozwiàzano. 

èród∏o: 
Ma∏gorzata Soko∏owska: 

Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia 2001; 
Antoni Komorowski: 

Jachting Zatoki Gdaƒskiej, Gdaƒsk 2007, str. 45.

Rektor prof. Romuald Cwilewicz, dziekan WN prof. Adam 
Weintrit oraz kanclerz S∏awomir Polaƒski.

☛
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■ spe∏nienie przez Wydzia∏, z nadmiarem, stosownych
wymogów dotyczàcych minimów kadrowych w roz-
patrywanej sprawie, zarówno w kontekÊcie „Ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym...” z dnia
14 marca 2003 roku, jak i nowej ustawy, wchodzàcej
w ˝ycie w dniu 01.10.2011 roku: na Wydziale Elek-
trycznym obecnie zatrudnionych jest na pe∏nym
etacie 19 pracowników samodzielnych, tj. posiadajà-
cych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ doktora
habilitowanego, reprezentujàcych nauki techniczne
(w tym 10 profesorów tytularnych), spoÊród których
9 osób (w tym 5 profesorów tytularnych) reprezentuje
dyscyplin´ naukowà elektrotechnika;

■ niezagro˝onà zdolnoÊç odtworzenia grupy samo-
dzielnych pracowników naukowych na Wydziale
Elektrycznym AM w Gdyni, gwarantujàcej utrzyma-
nie quorum w nast´pnych kilkunastu latach;

■ wyró˝niajàce wyniki dzia∏alnoÊci naukowo-badaw-
czej i naukowo-rozwojowej Wydzia∏u, udokumento-
wane m.in. danymi za lata 2008-2010, takimi jak:
• liczba wydawnictw zwartych – 64, w tym mono-

grafie i podr´czniki akademickie – 43, 
• ∏àczna liczba publikacji w czasopismach – 166, w tym

93 z listy JCR (tzw. lista filadelfijska),
• ∏àczna liczba prac opublikowanych w materia∏ach

konferencji naukowych – 168, w tym 127 na kon-
ferencjach zagranicznych,

• redakcja wydawnictw zwartych – 5,
• patenty i zg∏oszenia patentowe – 17,
• wdro˝enie nowych technologii i urzàdzeƒ – 5.
Rada Wydzia∏u Elektrycznego w g∏osowaniu jawnym

podj´∏a jednomyÊlnie uchwa∏´ o nast´pujàcej treÊci:
Rada Wydzia∏u Elektrycznego Akademii Morskiej 

w Gdyni, dzia∏ajàc na podstawie §44 pkt. 8 i 13 Statutu
Akademii Morskiej w Gdyni w zwiàzku z §2 pkt. 1 Rozpo-
rzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
27 stycznia 2004 roku w sprawie trybu zg∏aszania
wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania
stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 21,
poz. 194), upowa˝nia Dziekana Wydzia∏u Elektryczne-
go Akademii Morskiej w Gdyni do zg∏oszenia wniosku
do Centralnej Komisji do Spraw Tytu∏u Naukowego 
i Stopni Naukowych o przyznanie Wydzia∏owi Elek-
trycznemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Szeroka dyskusja w przedmiotowej sprawie odby∏a
si´ równie˝ na posiedzeniu Senatu Akademii Morskiej
w Gdyni 29 wrzeÊnia 2011 roku. Senat udzieli∏ jedno-
znacznego poparcia dla wniosku Wydzia∏u Elektrycz-
nego. Nast´pnie wniosek zosta∏ z∏o˝ony w Biurze Cen-
tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów i zarejestro-
wany w dniu 30 wrzeÊnia 2011 roku pod sygnaturà
BCK-VI-U/DRHAB-694/11. Centralna Komisja do spraw
Stopni i Tytu∏ów, na podstawie stosownych przepisów
prawnych, po zasi´gni´ciu opinii Rady G∏ównej Nauki 
i Szkolnictwa Wy˝szego, podj´∏a decyzj´ o przyznaniu 
z dniem 26 marca 2012 roku Wydzia∏owi Elektrycz-
nemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do na-

dawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Niewàtpliwe korzyÊci dla uczelni i wydzia∏u wynika-
jàce z uzyskania odnoÊnych uprawnieƒ mo˝na okreÊliç
w oparciu o zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wy˝szym:
■ Wydzia∏ ma mo˝liwoÊç pozyskania dodatkowych

Êrodków finansowych na prowadzenie studiów dok-
toranckich (Art. 195. u. 1);

■ Wydzia∏ mo˝e prowadziç studia na okreÊlonym przez
Senat uczelni w drodze uchwa∏y kierunku studiów 
i poziomie kszta∏cenia, w ramach obszarów kszta∏ce-
nia oraz dziedzin odpowiadajàcych uprawnieniom
do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowa-
nego (Art.11. u. 1);

■ Senat uczelni na wniosek jednostki uprawnionej do
nadawania stopnia doktora habilitowanego mo˝e
nadawaç tytu∏ honorowy doktora honoris causa,
(Art.16. u. 1).
Nale˝y wyraênie podkreÊliç, i˝ dzisiejszy sukces jest

jednoczeÊnie wielkim wyzwaniem i szansà rozwoju 
Wydzia∏u.

Prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski
dziekan Wydzia∏u Elektrycznego

Prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski – przewodniczàcy komisji ds. 
przygotowania wniosku o przyznanie Wydzia∏owi Elektrycznemu
w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego z wnioskiem przygotowanym do wys∏ania. 
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Celem wyjazdu by∏a promocja Akademii Morskiej
oraz zach´canie polskiej i ukraiƒskiej m∏odzie˝y do stu-
diowania na naszej uczelni. Podczas pobytu wyg∏osi-
liÊmy prezentacje o naszej uczelni w dwóch szko∏ach we
Lwowie i jednej w ˚ytomierzu.

18.04.2012 spotkaliÊmy si´ w polskiej ambasadzie 
z konsulem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej we
Lwowie Piotrem MiÊkowiakiem, przedstawiajàc cel naszej
wizyty na Ukrainie. Nast´pnie udaliÊmy si´ na spot-
kanie w Lwowskim Liceum Ogólnokszta∏càcym nr 24
im. Marii Konopnickiej, w którym j´zykiem wyk∏adowym
jest j´zyk polski. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
z dwóch klas maturalnych oraz dyrektorka szko∏y. 

Na poczàtku konsul Tadeusz Macio∏ przedstawi∏ nas 
i opowiedzia∏ uczniom o tradycji i historii szko∏y. Nas-
t´pnie dr in˝. Miros∏aw Czechowski przedstawi∏ cieka-
wà ofert´ edukacyjnà Wydzia∏u Mechanicznego, a dr in˝.
Karol Korcz – Wydzia∏u Elektrycznego. Obaj, przekazu-
jàc informacje o swoich wydzia∏ach, zach´cali do stu-
diowania w Akademii Morskiej, nie zapominajàc o in-
teresujàcych praktykach morskich, które czekajà na
przysz∏ych ˝aków. Uczniowie mieli równie˝ mo˝liwoÊç
bezpoÊredniej rozmowy z naszymi studentami, którzy
opowiadali o swoich doÊwiadczeniach i mo˝liwoÊciach
realizowania si´, poza zaj´ciami dydaktycznymi, w ró˝-

W dniach 17-20 kwietnia 2012 r. delegacja z Akademii Morskiej w Gdyni w sk∏adzie: dr in˝.
Miros∏aw Czechowski – prodziekan ds. dydaktycznych Wydzia∏u Mechanicznego, dr in˝. Karol

Korcz – prodziekan ds. studenckich Wydzia∏u Elektrycznego, Kamila Turzyƒska – studentka
Wydzia∏u Mechanicznego, cz∏onek Ko∏a Naukowego „Nautica” i Parlamentu Studentów, Maciej
Krupa – student Wydzia∏u Elektrycznego, cz∏onek Parlamentu Studentów, wraz z honorowym

konsulem Rzeczpospolitej Polskiej Tadeuszem Macio∏em, przebywali na Ukrainie.

We Lwowie i ˚ytomierzu
PROMOCJA AKADEMII MORSKIEJ NA UKRAINIE

Delegacja AM z konsulem generalnym RP we Lwowie 
Piotrem MiÊkowiakiem; Ambasada Lwów.

Z uczniami Liceum Ogólnokszta∏càcego nr 10 we Lwowie.
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nych organizacjach dzia∏ajàcych na terenie Akademii
Morskiej. Przedstawili oni równie˝ prezentacj´ multi-
medialnà o Kole Naukowym „Nautica” oraz opowie-
dzieli o dzia∏alnoÊci Parlamentu Studentów Akademii
Morskiej w Gdyni, do którego oboje nale˝à. Po zakoƒ-
czonym spotkaniu w liceum udaliÊmy si´ na Cmentarz
Orlàt Lwowskich, aby oddaç ho∏d poleg∏ym Polakom.

W po∏udnie mieliÊmy drugie spotkanie z uczniami,
tym razem w Liceum Ogólnokszta∏càcym nr 10 we Lwowie.
Tam równie˝ kadra wyk∏adowców i studenci zaprezen-
towali ofert´ naszej uczelni, a dyrektorka opowiedzia∏a
bogatà histori´ tej placówki.

Nast´pnego dnia wyruszyliÊmy do ̊ ytomierza. W spot-
kaniu, które odby∏o si´ w ukraiƒskiej szkole Êredniej 
nr 36, uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz osoby ze
stowarzyszeƒ Polaków na Ukrainie. Tam równie˝ przed-
stawiliÊmy naszà ofert´. W tej szkole spotkaliÊmy si´ 
z najwi´kszym zainteresowaniem uczniów, którzy
chcieliby studiowaç na naszej uczelni. ProwadziliÊmy

osobiste rozmowy, odpowiadajàc na pytania i zach´ca-
jàc do przyjazdu do Gdyni. 

Warto zaznaczyç, ̋ e zostaliÊmy mi∏o przyj´ci w ka˝dej
ze szkó∏. Takie wyjazdy sà potrzebne, aby pokazaç m∏o-
dym ludziom, jakie mo˝liwoÊci niesie ze sobà studiowa-
nie na morskich uczelniach. 

Kamila Turzyƒska
rok II ESOiOO

Dr in˝. Miros∏aw Czechowski przedstawia ofert´ edukacyjnà
Wydzia∏u Mechanicznego, ˚ytomierz.

Konsul honorowy RP Tadeusz Macio∏, ˚ytomierz.

Na Cmentarzu Orlàt Lwowskich.
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Olimpijski rejs 
„Darem M∏odzie˝y”

Formu∏a Olimpiady polega na przeprowadzeniu za-
wodów w 3 etapach. Pierwszy odbywa si´ w szko∏ach
przyst´pujàcych do zawodów w ca∏ej Polsce. Drugi,
przeprowadzony w wybranych placówkach, wy∏ania tzw.
finalistów, którzy przyst´pujà do 3. etapu w uczelni,
która w danej edycji sprawuje patronat. Z uczelni tej 
(w tym roku nasza AM) powo∏ywani sà nauczyciele
akademiccy odpowiedzialni za uk∏adanie zadaƒ na
poszczególne etapy. W sk∏ad cz∏onków Komitetu Olim-
piady, uczestniczàcych przy uk∏adaniu i sprawdzaniu
zadaƒ, wchodzà równie˝ pracownicy UTR.

Akademia Morska by∏a gospodarzem tych zawodów
ju˝ po raz trzeci. WczeÊniej odbywa∏y si´ u nas fina∏y 
V i IX edycji. Wszystkich goÊci i uczestników oraz Komi-
tet Olimpiady powita∏ dziekan Wydzia∏u Elektrycznego
prof. Janusz Mindykowski. G∏os zabra∏ równie˝ przewod-
niczàcy Komitetu G∏ównego Olimpiady prof. Andrzej
Borys z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy, a formalnego otwarcia dokona∏ rektor
prof. Romuald Cwilewicz.

Z ramienia Akademii Morskiej koordynatorem olim-
piady by∏ dr in˝. Piotr Jankowski (sta∏y cz∏onek Komi-
tetu G∏ównego Olimpiady), a do uk∏adania zadaƒ na
wszystkie etapy powo∏any zosta∏ zespó∏ w sk∏adzie: prze-

wodniczàcy dr in˝. Piotr Jankowski, dr hab. in˝. Krzysz-
tof Górecki, prof. nadzw. AM, dr in˝. Krzysztof Posob-
kiewicz, dr in˝. Jacek Dàbrowski, dr in˝. Roman
Kostyszyn, dr in˝. Krystyna Noga, dr in˝. Daniel
Wojciechowski, dr in˝. Andrzej Gil, dr in˝. Stanis∏aw
Lindner, dr in˝. Piotr Kaczorek. Ponadto w pracach
logistycznych przy Olimpiadzie powo∏ano dodatkowy
zespó∏ w sk∏adzie: dr in˝. Boles∏aw Dudojç, mgr in˝.
Bart∏omiej Bastian, mgr in˝. Andrzej Pi∏at.

Po zawodach zarówno uczniowie, jak i ich opiekuno-
wie-nauczyciele, mogli zapoznaç si´ z laboratoriami
naszego wydzia∏u, a po po∏udniu zwiedzali statek
„Horyzont II”, na którym mgr in˝. Bart∏omiej Bastian
oraz mgr in˝. Andrzej Pi∏at przedstawili informacje 
o Wydziale Elektrycznym, o ca∏ej uczelni i perspekty-
wach dla jej absolwentów. Du˝ym zainteresowaniem
cieszy∏ si´ tak˝e pokaz w Planetarium na Wydziale Na-
wigacyjnym, gdzie prezentacj´ poprowadzi∏ mgr Marek
Szczepaƒski.

Zakoƒczenie Olimpiady odby∏o si´ w naszej sto∏ówce
akademickiej, podczas kolacji ufundowanej przez Ko-
mitet G∏ówny Olimpiady i SEP.

dr in˝. Piotr Jankowski

W Akademii Morskiej odby∏ si´ 13 marca Fina∏ XIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej,
Elektronicznej i Teleinformatycznej EUROELEKTRA, ogólnopolskiego konkursu organizowanego

przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, przy wspó∏udziale Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Rektor Akademii Morskiej i dziekan Wydzia∏u Elektrycznego ufundowali dla
zwyci´zców w poszczególnych grupach oraz dla ich opiekunów naukowych (3 nauczycieli szkó∏)

nagrod´ g∏ównà w postaci rejsu statkiem szkolnym „Dar M∏odzie˝y".

EUROELEKTRA 2012

Uczestnicy olimpiady.GoÊci wita prof. Janusz Mindykowski.
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SDK GEPARDEM ROKU

O obu nagrodach SDK zosta∏o powiadomione pod
koniec 2011 – po ukazaniu si´ poprzedniego numeru
„Akademickiego Kuriera Morskiego”, dlatego piszemy
o tym teraz, gratulujàc laureatowi. Nagroda przyzna-
wana jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu, który
przeanalizowa∏ bilanse 30 tys. firm z lat 2008-2010,
sk∏adane w Krajowym Rejestrze Sàdowym. 

– WartoÊç Studium od tej pory jeszcze wzros∏a –
mówi dyrektor SDK prof. Henryk Âniegocki – bo mamy
szeÊç nowych symulatorów, których oprogramowanie
jest na bie˝àco aktualizowane. Trzy symulatory sà dla
przysz∏ych nawigatorów i trzy dla mechaników.
NowoÊcià jest symulator ∏adunkowy LNG, LNPG i tan-
kowcowy. Ich w∏aÊcicielem jest SDK, a jedynym w∏aÊci-
cielem SDK jest Akademia Morska. Tote˝ studenci majà
bezp∏atny dost´p do symulatorów. Ale symulatory
tak˝e zarabiajà na siebie i pracujà pe∏nà parà. Np. od
trzech lat na kurs DP (dynamiczne pozycjonowanie) 
sà wielomiesi´czne zapisy. Podobnie jak na szkolenia 
z map elektronicznych. 

– Stajemy si´ coraz bardziej mi´dzynarodowi –
dodaje prof. Âniegocki – Grupa Nigeryjczyków, która
ukoƒczy∏a u nas szkolenie podstawowe, wraca teraz na
kurs chiefowski. Grupa z kontraktu rzàdowego wróci∏a
do siebie na praktyki, ale o wizy starajà si´ kolejne 
42 osoby. Na kursie dynamicznego pozycjonowania
mamy dwunastu Szwedów, którzy twierdzà, ˝e nasz
kurs jest po prostu lepszy.

Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej wyró˝nione zosta∏o w III edycji Konkursu 
„Efektywna Firma” za wysokà efektywnoÊç dzia∏ania oraz w Konkursie „Gepardy Biznesu” 

za dynamiczny rozwój. 

ROZWOJOWO W SDK I SMACZNIE W „NAWIGATORZE”

Na parterze budynku Wydzia∏u Nawigacyjnego 8 maja uroczyÊcie
otwarta zosta∏a restauracja „Nawigator” – prowadzona przez SDK, 

z cenami dostosowanymi do kieszeni studentów: 
np. kotlet z frytkami i surówkà za 11,50, pierogi za 6 z∏.
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Porozumienie i nagroda

Porozumienie, podpisane 10 stycznia 2012 r., dotyczy
realizacji wspólnych dzia∏aƒ innowacyjnych z ratownic-
twa Êródlàdowego wodnego i powodziowego, upow-
szechniania wiedzy w zakresie bezpieczeƒstwa na Êród-
làdowych obszarach wodnych oraz poszukiwania no-
wych form wspó∏pracy.

W jego ramach konsultowane b´dà propozycje inno-
wacyjnych rozwiàzaƒ, zaproponowanych przez Akade-
mi´ Morskà w Gdyni, a w szczególnoÊci wielozadanio-
wego pojazdu dla dowódcy akcji ratowniczej oraz
zestawu holowniczego noÊnika r´kawów przeciwpowo-
dziowych, opartych na wynikach prac prowadzonych
przez zespó∏ badawczy, kierowany przez dr. hab. in˝.
kpt. ˝. w. Zbigniewa Burciu, prof. nadzw. AM. Porozu-
mienie podpisali: prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz –
rektor ds. nauki, prof. Zbigniew Burciu oraz st. bryg.
mgr in˝. Andrzej Mróz – komendant wojewódzki Paƒst-
wowej Stra˝y Po˝arnej.

– Po∏udniowy obszar Polski zagro˝ony jest powodzi-
ami, zw∏aszcza Ma∏opolska – wyjaÊnia kpt. Z. Burciu. –
Na morzu technika dotyczàca bezpieczeƒstwa i ratowa-
nia ˝ycia jest, w porównaniu do ratownictwa Êródlà-
dowego, znacznie bardziej zaawansowana. Bo to nasza
codziennoÊç. Natomiast stra˝ po˝arna priorytetów ma
wiele: po˝ary, wypadki, ratownictwo chemiczne, itp.

Akademia Morska podpisa∏a porozumienie o wspó∏pracy naukowo-technicznej z Ma∏opolskà
Komendà Wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Umowa ta daje pracownikom naukowym

uczelni nowy obszar badawczy, a stra˝y – mo˝liwoÊç korzystania z wyników badaƒ.

MA¸OPOLSKA STRA˚ PO˚ARNA ORAZ WIATR I WODA

Szkolenie sekcji ppo˝. na „Darze M∏odzie˝y” 
przez Ma∏opolskà Stra˝ Po˝arnà.

Koncepcyjny pojazd ratownictwa brzegowego i Êródlàdowego;
kierownik zespo∏u badawczego prof. Zbigniew Burciu.
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Seminarium boloƒskie

Eksperci boloƒscy podzielili si´ swojà wiedzà 
w zakresie:
■ projektowania programów kszta∏cenia zgodnie z KRK

i aktualnymi uregulowaniami prawnymi – prof. dr
hab. Jerzy Bola∏ek z Uniwersytetu Gdaƒskiego;

■ definiowania efektów kszta∏cenia dla programów
studiów i przedmiotów/modu∏ów – prof. dr hab. in˝.
Janusz M. Pawlikowski z Politechniki Wroc∏awskiej.
Podczas wyk∏adów, jak równie˝ w bloku dyskusyjnym,

poruszano nast´pujàce zagadnienia:
Projektowanie programów kszta∏cenia zgodnie 

z KRK i aktualnymi uregulowaniami prawnymi
■ Jakie sà konsekwencje wdro˝enia systemu kwalifi-

kacji dla szkolnictwa wy˝szego (efekty kszta∏cenia i ich
walidacja jako podstawa projektowania programów
kszta∏cenia, rola wewn´trznych i zewn´trznych syste-
mów zapewniania jakoÊci w projektowaniu i realiza-
cji programów, korekta modelu 2-stopniowego, przy-
pisywania punktów ECTS)? 

■ Jakie dzia∏ania nale˝y podjàç na poziomie uczelni i jej
jednostek, aby wdro˝yç nowe regulacje zwiàzane z pro-
gramami kszta∏cenia? 

■ Jakie wymagania wobec programu kszta∏cenia i pro-
gramu studiów wynikajà z nowych aktów prawnych?

■ Jak projektowaç efekty kszta∏cenia dla programu
kszta∏cenia? Jak tworzyç matryce opisujàce efekty
kszta∏cenia?

■ Jak projektowaç programy studiów w oparciu o efek-
ty kszta∏cenia zdefiniowane dla programu kszta∏ce-
nia?
Definiowanie efektów kszta∏cenia dla programów

studiów i przedmiotów/modu∏ów
■ Jakie sà kategorie efektów kszta∏cenia? Jaki jest j´zyk

opisu? Przyk∏ady taksonomii. 
■ Jaka jest ró˝nica w definiowaniu efektów kszta∏cenia

dla obszarów, programów kszta∏cenia i modu∏ów
kszta∏cenia/przedmiotów?

■ Jak definiowaç efekty kszta∏cenia, aby mo˝na by∏o
sprawdziç ich osiàgni´cie?

■ Jak definiowaç efekty kszta∏cenia, aby eksponowaç
umiej´tnoÊci kognitywne i praktyczne?

■ Jakie cechy powinny posiadaç dobrze sformu∏owane
efekty kszta∏cenia dla przedmiotu/modu∏u?

■

29 lutego 2012 r. w murach Akademii Morskiej w Gdyni odby∏o si´ seminarium boloƒskie,
wspó∏organizowane przez Fundacj´ Rozwoju Systemu Edukacji, na temat: „Zadania uczelni
wynikajàce z aktualnych uregulowaƒ prawnych dotyczàcych krajowych ram kwalifikacji dla

szkolnictwa wy˝szego”.

Podczas marcowej wizyty w Gdyni  przeszkoli∏a wi´c
sekcj´ przeciwpo˝arowà na „Darze M∏odzie˝y” – w tym
z kolei oni sà mistrzami. Wspólne seminaria, wspólne
projekty – wszystko to zaowocuje zwi´kszeniem bezpie-
czeƒstwa na obszarach wodnych. Elementem ∏àczàcym
jest nasz trena˝er: Koncepcyjny Pojazd Ratownictwa
Brzegowego i Âródlàdowego, za który otrzymaliÊmy 
nagrod´ na warszawskich Targach Wiatr i Woda na po-
czàtku marca, przyznanà przez Polskà Izb´ Przemys∏u
Jachtowego i Sportów Wodnych za innowacj´. Pojazd
jest modelem 12-tonowego prototypu: mobilnego sys-
temu dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i ∏àcznoÊci,
realizowanego w ramach projektu rozwojowego finan-
sowanego przez NCBiR. Koordynatorem projektu jest
dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Zbigniew Burciu prof. nadzw. AM
i to on oraz wiceprzewodniczàca Parlamentu Studenc-
kiego Iga Popowniak odebrali nagrod´.

■

Prof. Zbigniew Burciu oraz cz∏onkowie zespo∏u badawczego
uhonorowani na warszawskich targach Wiatr i Woda.
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Pozytywista Roku

„POZYTYWISTA ROKU” to wyró˝nienie dla osób, firm
lub instytucji, które zas∏u˝y∏y si´ w szczególny i kon-
struktywny sposób dla swoich spo∏ecznoÊci lokalnych, 
a szerzej dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

Nagroda za 2011 rok przyznawana by∏a w nast´pujà-
cych kategoriach:

■ Gospodarka;
■ Ekologia i rozwój zrównowa˝ony;
■ Nauka i edukacja;
■ Kultura i sztuka;
■ OÊwiata;
■ Dzia∏alnoÊç spo∏eczna;
■ OsobowoÊç;
■ Za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci.
W kategorii „Kultura i sztuka” Kapitu∏a Konkursu wy-

ró˝ni∏a projekt „Pomorska Biblioteka Cyfrowa”, którego
celem jest m. in. ustawiczne rozwijanie oferty biblioteki
o nowe publikacje i kolekcje tematyczne, publikowanie
interesujàcych zbiorów z historii i kultury Pomorza, 
w tym dotyczàcych historii Gdaƒska, Gdyni, Sopotu
oraz Kaszub.

Projekt realizowany jest przez Politechnik´ Gdaƒskà
(partner wiodàcy) oraz nast´pujàce uczelnie (partnerzy):
Uniwersytet Gdaƒski, Polska Akademia Nauk Biblioteka
Gdaƒska, Akademia Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku, Gdaƒski
Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni,
Akademia Muzyczna w Gdaƒsku, Akademia Wychowa-

nia Fizycznego i Sportu w Gdaƒsku, Pedagogiczna Bib-
lioteka Wojewódzka w Gdaƒsku, Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w S∏upsku, Centrum Inicjatyw Eduka-
cyjnych – Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach, Mu-
zeum PiÊmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
i Morski Instytut Rybacki – Paƒstwowy Instytut Badaw-
czy. Wszyscy wyró˝nieni otrzymali medale i znaczki
„Pozytywista Roku” wraz z dyplomami.

Politechnika Gdaƒska otrzyma∏a nagrod´ specjalnà, 
a laureatem w kategorii „Kultura i sztuka” zosta∏a Fun-
dacja Braci Golców.

■

25 kwietnia 2012 roku w Auli Kryszta∏owej Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego zosta∏y
wr´czone nagrody i wyró˝nienia w konkursie „Pozytywista Roku” 2011, którego organizatorem

by∏a Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsi´biorczoÊci „WOKULSKI”.

BIBLIOTEKA AM
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Ko∏o Naukowe „Nawigator”

Rok 2010 by∏ dobrym rokiem dla „Nawigatora” –
uda∏o si´ nam wygraç konkurs Czerwonej Ró˝y na naj-
lepsze ko∏o naukowe. Nagroda zosta∏a wykorzystana
g∏ównie na wypraw´ naukowà do Kopenhagi. W roku
2011 ko∏o, pod rzàdami prezes Joanny Szcz´Êniak,
dalej ros∏o w si∏´, ale z powodu jej wyjazdu na studia
do Shanghaju (tak˝e z ramienia KN) wybrany zosta∏
nowy zarzàd: Magdalena Beregel – prezes, Rafa∏ Hofman
– wiceprezes, Sebastian Piwowarczyk – skarbnik, Anna
Suchomska – sekretarz.

A oto krótkie sprawozdanie:
W 2011 r. po raz kolejny Ko∏o Naukowe „Nawigator”

w∏àczy∏o si´ w organizacj´ sympozjum TransNav 2011,
po raz pierwszy jako oficjalny partner i po raz pierwszy
studenci mieli okazj´ do zaprezentowania swojego
dorobku naukowego. Joanna Szcz´Êniak wyg∏osi∏a
referat „Environmental Safe Arctic Water Exploatation”,
a Jan Kral i Filip Smalczewski „Marine Environmental
Protection as an Aspect of Ballast Water Management”. 

Podczas Âwiatowego Zjazdu Uczelni Morskich – IAMU
AGA naszà uczelni´ reprezentowali studenci Wydzia∏u
Nawigacyjnego i cz∏onkowie naszego ko∏a: Joanna
Szcz´Êniak, Jan Kral i Filip Smalczewski. 

Potem by∏ tygodniowy rejs szkoleniowy jachtem
„Garda” (obecnie „Nest”), najnowszym nabytkiem OÊ-
rodka ˚eglarskiego Akademii Morskiej, pod has∏em:
Navigare necesse est – Nawigacja kiedyÊ i dziÊ. A w paê-
dzierniku – weekendowy rejs „Gardà” do K∏ajpedy.

W marcu 2012 roku nasze ko∏o zorganizowa∏o w Auli
Wydzia∏u Nawigacyjnego otwarte spotkanie z kapita-
nem ˝. w. Wojciechem Kuczem, dowódcà kontenerow-
ca „Elba Maersk”. Studenci wype∏nili sal´ prawie w stu
procentach, a spotkanie zakoƒczy∏o si´ sukcesem: zos-
taliÊmy zaproszeni, by zwiedziç jeden z najwi´kszych
statków Êwiata.

Kilkunastu studentów z naszego ko∏a mia∏o mo˝liwoÊç
obserwowaç rozpraw´ w Odwo∏awczej Izbie Morskiej
przy Sàdzie Rejonowym w Gdaƒsku z siedzibà w Gdyni.
Sprawa dotyczy∏a zderzenia dwóch statków przy wej-
Êciu do portu ÂwinoujÊcie. Jednym z ∏awników by∏ 
prof. Henryk Âniegocki, wyk∏adowca przedmiotu MPDM,
który zaproponowa∏ omówienie rozprawy podczas pro-
wadzonych zaj´ç. A s´dzia Wojciech Midziak objaÊni∏
studentom zasady funkcjonowania Izby Morskiej. 

Wraz z wyk∏adowcà budowy i statecznoÊci statku 
dr. in˝. Przemys∏awem Kratà udaliÊmy si´ do Polskiego
Rejestru Statków. Tam mieliÊmy okazj´ zapoznaç si´ 
ze strukturà oraz funkcjonowaniem PRS, dowiedzieç
si´, w jaki sposób odbywa si´ dochodzenie przyczyn
wypadków morskich oraz w jaki sposób ustalane sà

wytyczne odnoÊnie klasyfikacji ró˝nych parametrów
technicznych statków. 

W marcu 2011 r. w Centrum Techniki Okr´towej SA
w Gdaƒsku odby∏o si´ seminarium pt. „Statki – badania
i projektowanie”, w którym udzia∏ wzi´∏a reprezentacja
naszego ko∏a wraz z dr. in˝. Przemys∏awem Kratà. Udzia∏
w seminarium pozwoli∏ nam na praktyczne zapoznanie
si´ z w∏asnoÊciami kad∏ubów oraz nap´dów statków. 

W dniach 13 i 14 kwietnia 2012 r. odby∏a si´ konfe-
rencja naukowa „Testament RMS Titanic. 100 lat po tra-
gedii”, zorganizowana przy wspó∏udziale Ko∏a Nauko-
wego. G∏ównym organizatorem by∏ Urzàd Morski, a wÊród
prelegentów krajowej s∏awy naukowcy, w tym równie˝
pracownicy naukowi AM w Gdyni, którzy przybli˝yli
techniczne aspekty katastrofy sprzed stu lat. Ko∏o wys-
tawi∏o swojego prelegenta – Mateusza Gila, który opo-
wiedzia∏ o wykrywalnoÊci gór lodowych. Ko∏o odegra∏o
istotnà rol´ w przygotowaniu i przeprowadzeniu kon-
ferencji. Dwóch naszych cz∏onków moderowa∏o przebieg
sesji, a inni pe∏nili rol´ gospodarza na WN.

Cz∏onkowie KN zostali przeszkoleni na dodatkowych
wyk∏adach i laboratoriach z astronawigacji do obs∏ugi
planetarium, co pozwoli im pomóc w przyjmowaniu grup
zorganizowanych, lecz przede wszystkim jest wst´pem
do konferencji o astronawigacji, którà KN zamierza zor-
ganizowaç w roku 2013. Ma to byç konferencja ogólno-
polska, zapraszamy szko∏y morskie, obserwatoria i kie-
runki astronomiczne. 

W czerwcu tego roku KN organizuje wypraw´ nauko-
wà do Lizbony, by zwiedziç EMS¢ (European Maritime
Safety Agency), czyli najstarszy uniwersytet morski. Pie-
niàdze uda∏o si´ uzbieraç dzi´ki zaanga˝owaniu cz∏on-
ków ko∏a i wsparciu sponsorów. W najbli˝szych planach
mamy tak˝e naukowo-badawczy rejs promem „Scandi-
navia” do Sztokholmu. Kapitan promu, poznany na
konferencji o „Titanicu”, z wielkà aprobatà wyrazi∏ si´ 
o studentach i zaoferowa∏ ten ciekawy wyjazd. W na-
szych planach jest tak˝e wyprawa do I∏awy – oÊrodka
szkolenia kapitanów i pilotów. W ramach „wypraw stat-
kowych” planujemy tak˝e wyjÊcie na nowe statki SAR
(3000) i statek do zbierania zanieczyszczeƒ „Kpt. Poinc”
– wszystko dla poznania nietypowej ˝eglugi. Ci napraw-
d´ zainteresowani morzem dzi´kujà losowi za mo˝li-
woÊci, jakie daje KN. W kole jest oko∏o 35 studentów.

KN „Nawigator” dzia∏a od 2007 r. przy Katedrze Nawigacji,
na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
Opiekunem jest dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, prof.
nadzw. AM. 

Rafa∏ Hofman
KN „Nawigator”

Zosta∏o stworzone po to, by poszerzaç horyzonty studentów, wzbogacaç wiedz´ 
o doÊwiadczenia praktyczne oraz organizowaç wyprawy naukowe, promowaç uczelni´ i wydzia∏.

PRACOWITE 3 LATA
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Gniazdo ˝eglarstwa

W miejsce Jacht Klubu Akademii Morskiej utworzony
zosta∏ w 2009 r. OÊrodek ˚eglarski. Kierownikiem rektor
mianowa∏ doÊwiadczonego ˝eglarza i szkoleniowca
Andrzeja Szklarskiego. OÊrodek przejà∏ majàtek i po-
mieszczenia, b´dàce w dotychczasowej dyspozycji klubu
oraz niewielkie, znacznie ju˝ wyeksploatowane, regato-
we jachty balastowe. OÊrodek dzia∏a nieco inaczej ni˝
JKAM, chocia˝ cele pozosta∏y podobne: g∏ównym zada-
niem jest promocja uczelni oraz dzia∏anie na rzecz
szeroko poj´tego wychowania ˝eglarskiego i wodnego
– poprzez organizacj´ szkoleƒ ˝eglarskich, rejsów
sta˝owo-szkoleniowych, rajdów, sp∏ywów i imprez inte-
gracyjnych. Za korzystanie z jachtów studenci i pracow-
nicy AM wnoszà op∏aty symboliczne, natomiast osoby
spoza uczelni – na zasadach komercyjnych (chyba, ˝e
przepracujà na rzecz OÊrodka okreÊlonà iloÊç godzin).

Podstawowa zmiana organizacyjna polega na jedno-
osobowym zarzàdzaniu i pe∏nej odpowiedzialnoÊci
prawno-materialnej za podejmowane decyzje i prowa-
dzenie gospodarki finansowej oraz na zatrudnieniu, 
w pe∏nym wymiarze czasu pracy, bosmana, ponoszà-
cego odpowiedzialnoÊç za prowadzenie gospodarki
magazynowej oraz techniczne przygotowanie posiada-
nego sprz´tu. Kierownik i bosman odpowiadajà te˝ za,
zgodne z odpowiednimi przepisami, wyposa˝enie
jachtów oraz obsadzenie ich za∏ogami. Bosmanem jest
Krzysztof Zygmaƒski – doÊwiadczony ˝eglarz, wczeÊniej
bosman na „Zjawie IV” i „Zawiszy Czarnym”.

OÊrodek dysponuje szeÊcioma jednostkami p∏ywajà-
cymi: czterema („Nest”, „Almak”, „August”, „Twins”) jach-
tami ˝aglowymi, pontonem ze sztywnym dnem typu

RIB, zarejestrowanym jako jacht motorowy, dwiema sza-
lupami wios∏owo-˝aglowymi „Dar M∏odzie˝y 1” i „Dar
M∏odzie˝y 2”, u˝yczonymi przez szkolnà fregat´.

W maju 2011 roku Akademia kupi∏a jacht „Garda”,
najwi´kszy i najlepiej wyposa˝ony jacht Akademii,
spe∏niajàcy funkcj´ jachtu flagowego i reprezentacyj-
nego. Jego g∏ównym przeznaczeniem jest realizacja
rejsów sta˝owo-szkoleniowych dla studentów Akademii
Morskiej. To wygodny i szybki jacht, z dobrym wypo-
sa˝eniem nawigacyjnym. W rejsach po wodach os∏oni´-
tych i wewn´trznych mo˝e na nim zaokr´towaç 10
osób, a w rejsach pe∏nomorskich 8 (z powodu iloÊci
miejsc w tratwie ratunkowej). 

W lutym tego roku og∏oszony zosta∏ konkurs na nowe
imi´ jachtu. Komisja konkursowa, po uwzgl´dnieniu
nazw znajdujàcych si´ w Rejestrze Jachtów i przeanali-
zowaniu pomys∏ów 36 osób (studentów, pracowników
naukowych i 4 absolwentów), zdecydowa∏a, ˝e jacht
Akademii Morskiej w Gdyni b´dzie nosi∏ nazw´ s/y „Nest”
i odpowiednie wnioski oraz dokumenty rejestracyjne
zosta∏y z∏o˝one w Polskim Zwiàzku ˚eglarskim. Nazw´
„Nest” zaproponowa∏y dwie panie: dr Beata Milczek –
adiunkt w Katedrze Matematyki oraz Ma∏gorzata Galej
– studentka WN.

– Jest to nazwa jednostki zakupionej dla Szko∏y
Morskiej w Tczewie w roku 1920, która po remoncie
otrzyma∏a nazw´ „Lwów". Na tym w∏aÊnie ˝aglowcu
szkoli∏y si´ pierwsze roczniki s∏uchaczy polskich szkó∏
morskich. Nazwa jest krótka, dobrze brzmi po angiel-
sku – uzasadni∏a propozycj´ dr Beata Milczek. 

– Niech „Nest” b´dzie tym gniazdem, gdzie pod kie-
runkiem doÊwiadczonych kapitanów i instruktorów 
b´dziemy mogli nauczyç si´ dobrego ˝eglarstwa –
uzupe∏ni∏a Ma∏gorzata Galej.

W sezonie ˝eglarskim 2011 jachty uczestniczy∏y 
w wielu przedsi´wzi´ciach szkoleniowych oraz promu-
jàcych Akademi´ Morskà. Ju˝ w maju jachty „Nest”,
„Almak” i „Twins” pop∏yn´∏y do Kaliningradu, gdzie
wzi´∏y udzia∏ w Mi´dzynarodowych Regatach o Puchar
„Kruzenszterna”. Jachty OÊrodka ˚eglarskiego wzi´∏y
równie˝ udzia∏ w Morskiej Pielgrzymce Rybaków, zlotach
BalticSail i Oldtimerów oraz uczestniczy∏y w regatach
˝eglarskich odbywajàcych si´ na wodach Zatoki Gdaƒ-
skiej. Ponadto na jachcie „Nest” zrealizowano ponad
dwumiesi´czny rejs sta˝owo-szkoleniowy na morza
Pó∏nocne i Norweskie. Rejs podzielono na pi´ç dwuty-
godniowych etapów, dzi´ki czemu a˝ 35 uczestników

W pi´knie odnowionych pomieszczeniach OÊrodka ˚eglarskiego Akademii Morskiej 
prowadzone sà szkolenia ˝eglarskie, nowo zakupiony jacht otrzyma∏ imi´ „Nest”, a w maju

odby∏y si´ uroczyste chrzciny.

OÂRODEK ˚EGLARSKI AM

Wodowanie „Nesta”.
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uzyska∏o sta˝ morski, umo˝liwiajàcy uzyskanie wy˝-
szych patentów ˝eglarskich. W trakcie tego rejsu „Nest”
przekroczy∏ pó∏nocne ko∏o podbiegunowe i wp∏ynà∏ na
wody Arktyki. 

W trakcie sezonu ˝eglarskiego nie zaniechano te˝
dzia∏alnoÊci szkoleniowej. Ju˝ w kwietniu zorganizo-
wano pierwszy kurs ˝eglarski na patent m∏odszego
instruktora ˝eglarstwa, a w miesiàcach letnich przepro-

wadzono kilka kursów na patenty ˝eglarza i sternika
jachtowego. Do celów szkoleniowych wykorzystywano
g∏ównie „Almaka” oraz „RIB-AM” jako jednostk´
zabezpieczenia ratowniczego. W miesiàcach jesienno-
zimowych planowane jest uruchomienie szkoleƒ
specjalistycznych oraz warsztatów szkoleniowych dla
˝eglarzy.

■

Trzynasty Piknik Naukowy

Festiwal, adresowany do wszystkich mieszkaƒców
Wybrze˝a i regionu niezale˝nie od wieku, p∏ci, czy wyk-
szta∏cenia, odbywa∏ si´ w Gdyni, Gdaƒsku, Sopocie,
S∏upsku, Elblàgu, Miastku, Malborku, Kwidzynie, Pel-
plinie, B´dominie, gm. Nowa Karczma, Borucinie, gm.
St´˝yce, W´glowicach k. KoÊcierzyny. A gdyƒski Piknik,
podobnie jak w latach ubieg∏ych – pod koniec maja
(23-27) na al. Jana Paw∏a II, przy Akwarium Gdyƒskim,
w budynku Wydzia∏u Nawigacyjnego i basenie Akade-
mii Morskiej w Gdyni. 

Pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Gdyni
przygotowali szereg zabaw i pokazów majàcych udo-
wodniç, i˝ nauka nie zamyka si´ jedynie w màdrych
ksi´gach, ˝e spotykamy si´ z nià na co dzieƒ. Potrafi
byç ciekawa i zadziwiajàca, a ponadto pomaga poznaç
i zrozumieç otaczajàcy nas Êwiat. Poni˝ej prezentujemy
festiwalowy „rozk∏ad jazdy” w Akademii Morskiej 
w Gdyni w dniach 23-25 maja br.:
■ 23 maja (Êroda) – ul. Morska 81/87:

• Optoelektronika we wspó∏czesnym Êwiecie –
wybrane zagadnienia;

• Symulacja pracy si∏owni okr´towej;
• Wyposa˝enie si∏owni okr´towej, uruchamianie

silnika g∏ównego;
• Jak wyglàda stop metali?
• Czy lody sà zdrowe?
• Statki i porty morskie na weso∏o. 

■ 24 maja (czwartek) – ul. Morska 81/87:
• Niewidzialni towarzysze naszego ˝ycia;
• Chemia, jakà ka˝dy lubi;
• Zanieczyszczenia na wodzie i làdzie – jak z nimi

walczyç? 
• Zestresowany metal, czyli zachowanie materia∏u

pod obcià˝eniem;
• Symulacja pracy si∏owni okr´towej;
• Wyposa˝enie si∏owni okr´towej, uruchamianie

silnika g∏ównego;

• Jak wyglàda stop metali?
• Analiza instrumentalna w ˝yciu;
• Proste metody wykrywania zafa∏szowaƒ ˝ywnoÊci.

■ 25 maja (piàtek) – Wydzia∏ Nawigacyjny, al. Jana
Paw∏a II 3:
• Planetarium – gdzie jest nasze miejsce we wszech-

Êwiecie;
• Morska mapa elektroniczna zamiast papierowej –

to ju˝ teraêniejszoÊç;
• Poczuj si´ kapitanem statku;
• Radar morski trzecim okiem nawigatora.
Uwieƒczeniem Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki by∏ Piknik

Naukowy przy Akwarium Gdyƒskim, podczas którego
zaprezentowa∏y si´ wszystkie instytucje bioràce udzia∏
w Festiwalu. 

Akademia Morska przygotowa∏a szereg atrakcji dla
dzieci, m∏odzie˝y, jak i doros∏ych:

• Zabawy z chemià (II);
• Nowa era motoryzacji – pojazdy z nap´dem elek-

trycznym, technologie i infrastruktura;
• Palcem po mapie;
• Inwestowanie i gie∏da na weso∏o;
• Nawigacja kiedyÊ i dziÊ;
• Egzamin na ma∏ego kapitana (konkurs dla dzieci) 

i marynarski tatua˝!
• Hamaka z ˝aglowca czar;
• Malowanie twarzy dla prawdziwych wilków mors-

kich!
• ¸owienie statków, poszukiwanie skarbów i çwi-

czenie pami´ci m∏odych uczestników w grze
„Memory”;

• Gdy wielki statek si´ przewróci i zanieczyÊci morze;
• Zanieczyszczenia na wodzie i làdzie – jak z nimi

walczyç? (II)
• „Horyzont II” – zwiedzanie statku.

■

Ju˝ po raz kolejny Akademia Morska bra∏a znaczàcy udzia∏ w tej presti˝owej imprezie,
popularyzujàcej tematy i osiàgni´cia prowadzonych badaƒ naukowych. Festiwal organizowany

jest od 2003 roku przez wy˝sze uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej
Akademii Nauk, instytuty bran˝owe oraz zwiàzane z naukà Êrodowiska pozauczelniane.

X BA ŢYCKI FESTIWAL NAUKI 
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W holu budynku g∏ównego uczelni przy ul. Morskiej
oraz w budynku Wydzia∏u Nawigacyjnego przy al. Jana
Paw∏a II 13 kwietnia 2012 roku odby∏ si´ Dzieƒ Otwarty.
Z tej okazji przygotowano stoiska informacyjne, tak aby
kandydaci na studentów mieli mo˝liwoÊç porozmawia-
nia ze studentami Akademii Morskiej w Gdyni, zapoz-
nania si´ z ofertà edukacyjnà oraz zasadami i termina-
mi rekrutacji na rok akademicki 2012/2013.

Parlament Studentów odpowiada∏ na pytania doty-
czàce realizowanych w trakcie studiów przedmiotów,
egzaminów, praktyk studenckich, stypendiów oraz za-
ch´ca∏ do uczestnictwa w Gdyƒskim Festiwalu Kultury
Studenckiej Delfinalia 2012. 

Program Dnia Otwartego obejmowa∏ m.in.: zwiedzanie
sal wyk∏adowych i laboratoriów po∏àczone z prezen-
tacjami poszczególnych wydzia∏ów. Dodatkowo w Sali
Tradycji Akademii Morskiej przygotowana zosta∏a
wystawa pamiàtek z „Daru M∏odzie˝y” oraz odby∏a si´
projekcja filmów z praktyk studenckich.

Zaprezentowa∏y swojà dzia∏alnoÊç, osiàgni´cia i za-
mierzenia ko∏a naukowe dzia∏ajàce w Akademii Mor-
skiej: Ko∏o Naukowe „Rekiny Biznesu”, Ko∏o Naukowe
Turystyki i Hotelarstwa, Ko∏o Naukowe „Translog”, Ko∏o
Naukowe „Hossa”, Ko∏o Naukowe „Nawigator”, Ko∏o
Naukowe „Nautica”.

W Dniu Otwartym wzià∏ równie˝ udzia∏ Akademicki
Zwiàzek Sportowy Akademii Morskiej w Gdyni, który
zach´ca∏ zarówno przysz∏ych, jak i obecnych studentów
do aktywnego sp´dzania wolnego czasu.

Liczba uczestników Dnia Otwartego by∏a zdecydowa-
nie wy˝sza ni˝ w latach poprzednich. Kandydaci pocho-
dzili nie tylko z Trójmiasta, lecz równie˝ ¸odzi, War-
szawy i Olsztyna. I wszyscy otrzymali materia∏y infor-
macyjne oraz drobne upominki. 

Studentom i pracownikom Akademii Morskiej 
w Gdyni, uczestniczàcym w Dniu Otwartym, serdecznie
dzi´kujemy za zaanga˝owanie, a zainteresowanych stu-
diami zapraszamy za rok.

■

DZIE¡ OTWARTY AKADEMII MORSKIEJ 

Pierwszy wyró˝niony

Kapitan Janusz Zbierajewski od pó∏ wieku p∏ywa po
morzach i oceanach. Jest jednà z  najbardziej popular-
nych, rozpoznawalnych i cenionych postaci w polskim
Êrodowisku ˝eglarskim. To wielki ˝eglarz, ale tak˝e uz-
nany nauczyciel i publicysta. Dowodzi∏ „Zawiszà Czar-
nym”, „Pogorià”, a teraz ˝egluje na „Kapitanie Bor-
chardzie”. Uznanie kapitu∏y zdoby∏ tym, ˝e jako jedyny
zgodzi∏ si´ prowadziç rejsy w projekcie „Zobaczyç
morze”: na „Zawiszy Czarnym” po∏ow´ za∏ogi stanowi∏y
osoby niewidome lub s∏abo widzàce.  

Przewodniczàcy kapitu∏y kadm. Czes∏aw Dyrcz pod-
kreÊli∏, ˝e dokonania kapitana, jako cz∏owieka i ˝eg-

larza, zas∏ugujà na najwy˝szy szacunek i uznanie. Akcja,
którà pomóg∏ zrealizowaç, to wyjàtek na Êwiatowà skal´
i powód do dumy.  

UroczystoÊç odby∏a si´ 4 marca 2012 r. w Warszawie,
podczas Targów Wiatr i Woda. Nagroda im. kapitana
Leszka Wiktorowicza zosta∏a ustanowiona w celu uho-
norowania wyjàtkowych dokonaƒ ˝eglarskich, osiàgni´ç
w dziedzinie wychowania morskiego m∏odzie˝y lub
kszta∏towania ÊwiadomoÊci morskiej. Powo∏ali jà spad-
kobiercy kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza, Miasto Gdynia,
Stowarzyszenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press
Club. 

Laureatem pierwszej edycji Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza 
zosta∏ kapitan Janusz Zbierajewski.

NAGRODA IM. KPT. LESZKA WIKTOROWICZA
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Fiesta Española

Imprez´ urozmaici∏y ciekawe prezentacje przygoto-
wane przez cz∏onków ko∏a, przybli˝ajàce kultur´, geo-
grafi´ oraz ofert´ turystycznà Hiszpanii. GoÊciom
spodoba∏y si´ przygotowane przez nas konkursy, w któ-
rych mo˝na by∏o wykazaç si´ talentami plastycznymi,
znajomoÊcià j´zyka hiszpaƒskiego oraz Hiszpanii. Uda∏o
nam si´ równie˝ zaanga˝owaç do zabawy Hiszpanów,
którzy doskonale poradzili sobie z naszym trudnym
j´zykiem polskim, a jako jurorzy w konkursie plastycz-
nym oceniali znajomoÊç kraju oraz walory estetyczne
prac.

Punktem programu, na który wszyscy czekali, by∏
pokaz taƒca pasodoble, podczas którego mo˝na by∏o
nauczyç si´ kilku podstawowych kroków. Ch´tnych do
taƒca by∏o bardzo wielu, a popraw´ naszych umiej´t-
noÊci tanecznych zawdzi´czamy instruktorce – Karolinie
Smoliƒskiej. Po wysi∏ku nadszed∏ czas na uwieƒczenie
naszej imprezy jubileuszowym tortem, ufundowanym
przez kierownika Katedry OUTH prof. dr. hab. in˝. Piotra
Palicha, któremu serdecznie dzi´kujemy.

Wieczór hiszpaƒski zakoƒczyliÊmy karaoke, po∏àczo-
nà z akcjà charytatywnà „dla Pauliny”. Muzykalni oka-
zali si´ nie tylko Polacy, ale równie˝ Hiszpanie, którzy
odwa˝yli si´ nawet zaÊpiewaç w j´zyku polskim.

Szczególne podzi´kowania pragniemy z∏o˝yç prorek-
torowi ds. nauki prof. zw. dr. hab. Piotrowi J´drzejowi-
czowi, mgr Izabeli Dudek-Muczyƒskiej, mened˝er WPIT
mgr Wioletcie Suszek-Mas∏owskiej oraz opiekunce na-
szego ko∏a dr Katarzynie Mysiak, bez których impreza
ta nie mog∏aby si´ odbyç. 

Dominika Stachowiak
Magdalena Muzyka

Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa

Goràce rytmy i Êródziemnomorskie smaki towarzyszy∏y jubileuszowej X edycji Dnia Hotelarza,
organizowanego przez Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni. 

Tym razem cykliczna impreza Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa odby∏a si´ 1 marca
2012 r. Fiesta Española przenios∏a nas w goràcy klimat s∏onecznej Hiszpanii. GoÊçmi specjalnymi

byli rodowici Hiszpanie, studenci programu Erasmus, którzy przygotowali dla nas pyszne, 
oryginalne, hiszpaƒskie tortille. GoÊcie mogli tak˝e spróbowaç tradycyjnej sangrii oraz szynki
jamón serrano. Nie zabrak∏o pomidorów oraz oliwek, które sà podstawowymi sk∏adnikami

kuchni hiszpaƒskiej. Degustacja cieszy∏a si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem. 

NAUKOWE KO¸O TURYSTYKI I HOTELARSTWA
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Stena Association 
of Maritime Institutions

Stowarzyszenie STAMI zosta∏o utworzone przez firm´ 
˝eglugowà Stena w 2009 r. Jest porozumieniem instytucji
przygotowujàcych kadry i szkolàcych za∏ogi na statki tego
armatora. Spotkanie inicjujàce odby∏o si´ w St. Petersburgu
(Rosja). Akademia Morska w Gdyni bierze udzia∏ w pracach
STAMI od poczàtku istnienia organizacji. W pierwszym
spotkaniu, z ramienia AM w Gdyni, udzia∏ wzi´li rektor 
prof. R. Cwilewicz oraz prof. kpt. ˝. w. Bogumi∏ ¸àczyƒski.

Stena, dzia∏ajàc poprzez swoje ogniwo zarzàdzajàce
za∏ogami Northern Marine Management Ltd., postanowi-
∏a, i˝ spotkania cz∏onków organizacji powinny odbywaç si´
co pó∏ roku, kolejno w ich siedzibach. I tak w czerwcu
2010 gospodarzem by∏a Szwecja, w grudniu 2010 – Indie,
w czerwcu 2011 – Szkocja, w grudniu 2011 – Filipiny. 

G∏ównymi za∏o˝eniami, które postawili przed sobà orga-
nizatorzy, jest stworzenie optymalnego systemu przygoto-
wania przysz∏ych za∏óg dla floty Steny. Powinne one pójÊç
w nast´pujàcych kierunkach : 
■ zwi´kszenie ÊwiadomoÊci i uwzgl´dnienie odr´bnoÊci na-

rodowych w obszarze bezpiecznej i profesjonalnej pracy
na statkach,

■ rozwini´cie obszarów wspólnych dzia∏aƒ i zakresów szko-
leƒ za∏óg,

■ stworzenie instytucjonalnej podstawy dla wspó∏pracy i wy-
miany doÊwiadczeƒ,

■ wymiana studentów,
■ wymiana wyk∏adowców i instruktorów,
■ stworzenie podstaw do rozwoju ró˝nych projektów i po-

zyskiwanie Êrodków do ich realizacji.

Za∏o˝ycielami stowarzyszenia byli:
Stena, Northern Marine Management Ltd. – Szkocja,

Angolan Maritime Trainging Center – Angola, University of
Rijeka – Chorwacja, Tolani Maritime Institute – Indie,
Amet University – Indie, Philippine Center for Advanced
Maritime Simulation and Training Inc. – Filipiny, Mapua-
PTC CMET, Malayan Colleges of Laguna – Filipiny, Aka-
demia Morska w Gdyni – Polska, Admiral Makarov State
Maritime Academy – Rosja, Chalmers University of Techno-
logy – Szwecja, City of Glasgow College – Wielka Brytania.
Ewentualne rozszerzenie liczby cz∏onków organizacji musi
uzyskaç akceptacj´ firmy Stena. 

W oparciu o protokó∏ z ostatniego zebrania, g∏ówne dzia-
∏ania skupiajà si´ wokó∏ nast´pujàcych zagadnieƒ:
■ Zatrudnienie kobiet na statkach Stena.
■ Szkolenie z zakresu management and leadership.
■ Stworzenie poradnika „Cultural Awareness Booklet”.
■ Kreowanie ró˝nych kursów specjalistycznych; pierwszym

by∏o „WejÊcie do pomieszczeƒ zamkni´tych / Entry into
Enclosed Spaces”.

■ Zasady wype∏nienia konwencji Marpol i prowadzenie
potwierdzajàcych ksiàg.

■ Zainicjowanie i rozwój strategii wspólnych kursów na sy-
mulatorach.

■ Szkolenie wyk∏adowców i instruktorów.
■ Stworzenie systemu praktyk morskich dla kadetów i stu-

dentów.
■ Za∏o˝enie odr´bnej platformy wymiany informacji w In-

ternecie.

W dniach 28 i 29 maja 2012 odby∏o si´ kolejne, szóste ju˝, spotkanie Stowarzyszenia STAMI.
Osiemnastu przedstawicieli firm cz∏onkowskich obradowa∏o w Sali Senatu Akademii Morskiej w

Gdyni, na Wydziale Nawigacyjnym oraz w OÊrodku Manewrowania Statkami w I∏awie.

Uczestnicy spotkania STAMI na Filipinach, grudzieƒ 2011
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Stena prowadzi projekt bardzo podobny do wa˝nego
dla AM w Gdyni projektu za∏o˝enia Szko∏y Morskiej w Angoli.

W marcu 2012 r., z inicjatywy uczelni Chalmers w
Goeteborgu, odby∏o si´ pierwsze spotkanie instruktorów
symulatorów nawigacyjnych, w którym uczestniczy∏o trzech
instruktorów z Wydzia∏u Nawigacyjnego AM w Gdyni.
Stena pokrywa∏a koszty przelotów, bazy hotelowej itp.

Dzia∏alnoÊç STAMI przynosi konkretne po˝ytki dla zrze-
szonych uczelni i oÊrodków szkoleniowych. Nale˝y przy-
puszczaç, ˝e Stena zaoferuje wkrótce pewnà iloÊç miejsc
dla studentów odbywajàcych praktyki morskie.

Bogumi∏ ¸àczyƒski
Tomasz ¸àczyƒski

Przygoda z Erasmusem 
w Finlandii

Kotka to miejscowoÊç nadmorska, po∏o˝ona w po∏ud-
niowo-wschodniej cz´Êci kraju. Tam w∏aÊnie sp´dzi∏am
cztery miesiàce wraz z ludêmi pochodzàcymi z ró˝nych
krajów. Pozna∏am Czechów, Niemców, Litwinów, ¸otyszk´,
Rosjan, Chiƒczyków i oczywiÊcie Finów z uczelni KYAMK.
Nasza grupa liczy∏a oko∏o 26 osób. MieszkaliÊmy w dwóch
hostelach, tak wi´c mieliÊmy okazj´ poznaç si´ bardzo
dobrze nie tylko na uczelni, ale równie˝ sp´dzajàc ze sobà
czas wolny. 

Fiƒski system edukacji wydaje si´ byç podobny do tego,
który mamy w Polsce – jedynym wyjàtkiem by∏o to, ˝e
wyk∏ady bardzo cz´sto by∏y po∏àczone z çwiczeniami, co
dawa∏o wymierne efekty podczas wykonywania ró˝nych
grupowych projektów. 

Szczególnie wa˝nà umiej´tnoÊcià okaza∏a si´ zdolnoÊç
do wyg∏aszania wczeÊniej przygotowanych prezentacji.
Wielokrotne wystàpienia przed grupà zaowocowa∏y wi´kszà
odwagà do publicznych prezentacji na poszczególne tema-
ty. W ramach zaj´ç na uczelni odbywaliÊmy tak˝e kurs
umo˝liwiajàcy przyjrzenie si´ bli˝ej kulturze Finlandii.
Zwyczaje i ˝ycie codzienne przybli˝y∏ mi mój „tandem
partner” – Osku. SpotykaliÊmy si´ raz w tygodniu i razem
sp´dzajàc czas wolny, opowiadaliÊmy sobie o obyczajach
w naszych ojczyznach, a tak˝e nieformalnie uczyliÊmy
siebie nawzajem naszych narodowych j´zyków.  

Erasmus bowiem to nie tylko zdobywanie wiedzy na
uczelni, to równie˝ doÊwiadczenia wynikajàce z codzien-
nego ˝ycia i próba zrozumienia ró˝nic kulturowych. Zwie-
dzanie pó∏nocnej cz´Êci Europy by∏o dla mnie wspania∏à
mo˝liwoÊcià spe∏niania moich marzeƒ. Podró˝ do Rosji –
do Sankt Petersburga, by∏a pierwszà, jakà odby∏am. Póê-
niej uda∏o mi si´ jeszcze zwiedziç ciekawe zakàtki Finlandii
– Helsinki, Tampere, Porvoo i znane w Polsce z zawodów
narciarskich Lahti, a tak˝e pop∏ynàç promem do Estonii.
Ka˝de z odwiedzonych miast zaskakiwa∏o na swój sposób,
jednak mnie najbardziej spodoba∏ si´ Sankt Petersburg.
Miasto niezwykle europejskie, w którym przekona∏am si´,
˝e stereotypy nale˝y ∏amaç i na pewno nie mo˝na w nie
wierzyç. 

W sp´dzanym wspólnie wolnym czasie nie mog∏o oczy-
wiÊcie zabraknàç fiƒskiej sauny – 3 razy w tygodniu.
Razem tak˝e ucz´szczaliÊmy na si∏owni´ i basen. Zaj´cia
wychowania fizycznego za ka˝dym razem odbywa∏y si´ 
w innym miejscu, dzi´ki czemu mieliÊmy mo˝liwoÊç gry 
w golfa, tenisa, paddle, squosha. BraliÊmy tak˝e udzia∏ 
w zaj´ciach ze spinningu, hokeja na sali oraz mojej ulu-
bionej siatkówki. Aktywnie sp´dzany czas wolny by∏ urze-
czywistnieniem zdrowego fiƒskiego trybu ˝ycia. Niezwyk-
∏ym prze˝yciem by∏o równie˝ kibicowanie Finlandii
podczas mi´dzynarodowego turnieju w hokeju na lodzie 
w Helsinkach. Sport ten jest najwa˝niejszym sportem naro-
dowym w Finlandii. Odbywajàcy si´ w tym czasie mecz
Finlandia vs Czechy przegrali nasi po∏udniowi sàsiedzi.
Zasady tej gry pozna∏am dzi´ki Osku – wielkiemu fanowi
hokeja na lodzie.

Cztery miesiàce min´∏y niezwykle szybko, ale wykorzys-
ta∏am t´ szans´ na aktywne poznawanie innych kultur.
Moja fiƒska przygoda by∏a prze˝yciem, którego nigdy nie
zapomn´. Zawarte tam znajomoÊci pozostanà na ca∏e
˝ycie, a wspomnienia i zdj´cia zawsze b´dà mi przypomi-
na∏y o mojej „ma∏ej fiƒskiej rodzinie”.

Katarzyna Drobiszewska
Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa

RiFP, studia stacjonarne II stopnia

Finlandia – kraj, o którym wiedzia∏am niewiele, zanim nie prze˝y∏am tam swojej przygody 
z Erasmusem. Decyzj´ o wyborze w∏aÊnie tego kraju podj´∏am na podstawie rozmów z innymi

„erasmusowcami", którzy mieli ju˝ przyjemnoÊç go odwiedziç. Pod koniec sierpnia 2011
wyjecha∏am w nieznane, lekko przera˝ona, ale z jak najbardziej pozytywnym nastawieniem. 

I tak to si´ zacz´∏o... 
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■ Adam Salomon, Spedycja – teoria, przyk∏ady,
çwiczenia.
Podr´cznik stanowi podstaw´ do çwiczeƒ z przed-

miotów: spedycja, spedycja portowo-morska, spedycja
morska, logistyka oraz spedycja mi´dzynarodowa,
prowadzonych w AM w Gdyni. SzeÊç rozdzia∏ów mery-
torycznych, urozmaiconych przyk∏adami i zakoƒczo-
nych pytaniami problemowymi, zadaniami do samo-
dzielnego rozwiàzania oraz odpowiedziami. Przed-
stawiono charakterystyk´ spedycji, jej podstawowe
poj´cia i istot´, w tym znaczenie umowy spedycji.
Omówiono podstawowe zwyczaje i uzanse handlowe:
Combiterms 2000, jednolite zwyczaje i praktyka doty-
czàca akredytyw dokumentowych, jednolite zasady
dotyczàce inkasa dokumentów handlowych, terminów
dostaw i przewozu, najnowszà wersj´ Incoterms 2010
oraz przyk∏ady wyznaczania despatch/demurrage w por-
tach morskich. Przedstawiono podstawowe dokumenty
spedycyjno-transportowe wraz z przyk∏adami ich wys-
tawiania. Wskazano na znaczenie opakowaƒ. Podano
przyk∏ad kalkulacji kosztów przemieszczania ∏adunków
wraz z wykorzystaniem wagi obcià˝eniowej oraz rol´
informatyki i stosowania kodów kreskowych.

■ Janusz Mindykowski, Tomasz Nowak, Roman
Kostyszyn, Mariusz Szweda – Laboratorium
elektroenergetyki okr´towej
Skrypt autorstwa czterech pracowników naukowych

Wydzia∏u Elektrycznego zawiera zestaw çwiczeƒ labora-
toryjnych, obejmujàcy podstawowe zagadnienia z za-
kresu elektroenergetyki. W zwiàzku z dynamicznym 
w ostatnich latach rozwojem elektrotechniki (w tym
elektroenergetyki okr´towej) zawarto tu równie˝
aplikacje okr´towe tych˝e zagadnieƒ, ukierunkowane
na popraw´ eksploatacji systemów elektroenergetycz-
nych w zakresie bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska.
Zamieszczono 15 çwiczeƒ laboratoryjnych, z których
cz´Êç ma charakter okr´towy, pozosta∏e zaÊ s∏u˝yç
mogà pomocà w procesie kszta∏cenia in˝ynierów elek-
tryków. Do ka˝dego çwiczenia dodano obszerny mate-
ria∏ teoretyczny, zachowujàc identyczny uk∏ad treÊci.
Pozycja zosta∏a przygotowana g∏ównie dla studentów
Wydzia∏u Elektrycznego, niemniej jednak w p∏aszczyê-
nie dydaktycznej cechuje jà du˝a uniwersalnoÊç, poz-
walajàca poszerzyç wiedz´ w tym zakresie tak˝e
kadrom oficerskim floty handlowej.

■ Jan Kazimierz W∏odarski, Antoni Podsiad∏o, Stefan
Kluj – Uszkodzenia systemu t∏ok-cylinder (TC) 
okr´towych silników spalinowych
Podr´cznik obszernie opisujàcy procesy tribologiczne,

cieplne i mechaniczne, wynikajàce z eksploatacji
systemu t∏ok-cylinder w okr´towych silnikach spali-
nowych. Omówiono w nim rol´ uk∏adu TC w strukturze
silnika okr´towego, budow´ tego systemu, obcià˝enia
cieplne i mechaniczne jego elementów, smarowanie,
procesy destrukcyjne w skojarzeniach systemu TC oraz
eksploatacyjne uwarunkowania ich trwa∏oÊci. Przed-
stawiono przyczyny, przebieg i skutki uszkodzeƒ

systemu TC, problematyk´ diagnozowania i monitoro-
wania warunków wspó∏pracy elementów systemu TC.
Uj´to równie˝ wyniki badaƒ w∏asnych i doÊwiadczeƒ
eksploatacyjnych autorów. Podr´cznik przeznaczony
jest przede wszystkim dla studentów wydzia∏ów me-
chanicznych akademii morskich. Mo˝e równie˝ sta-
nowiç pomoc dla pracowników zaplecza naukowego
eksploatacji, a tak˝e s∏u˝b technicznych armatorów
statków morskich.

■ Tadeusz Podoski, Adam Taszner – Laboratorium
podstaw fizyki
Pozycja zawiera 33 çwiczenia laboratoryjne z fizyki,

obejmujàce: mechanik´, ruch falowy i termodynamik´.
Opis ka˝dego çwiczenia zawiera tylko niezb´dne
wiadomoÊci potrzebne do wykonania çwiczenia i oceny
niepewnoÊci pomiarowych uzyskanych wyników. W cz´Êci
wst´pnej przedstawiono podstawowe informacje o po-
miarach i niepewnoÊciach pomiarowych, dok∏adnie
omawiajàc niepewnoÊci systematyczne (maksymalne),
metod´ ró˝niczki zupe∏nej, niepewnoÊci przypadkowe,
a tak˝e niepewnoÊci statystyczne wielkoÊci z∏o˝onych.
Zaprezentowano sposoby zapisu wyników pomiaro-
wych i ich niepewnoÊci oraz zasady wykonywania
wykresów i badania funkcji liniowej. Skrypt u∏atwia
studentom I roku Akademii Morskiej przygotowanie si´
do samodzielnego wykonywania pomiarów i analizy
wyników.

■ Artur Król, Tadeusz Stupak – Laboratorium urzàdzeƒ
nawigacyjnych. Cz´Êç I. Systemy nawigacyjne
Skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla stu-

dentów Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej,
stanowiàc du˝à pomoc przy opanowaniu wiedzy z za-
kresu urzàdzeƒ nawigacyjnych. W czterech rozdzia∏ach
w przyst´pny sposób omówiono mi´dzy innymi
naziemne systemy nawigacyjne, systemy satelitarne,
dzia∏anie Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)
oraz echosond´ z jednoczesnym wprowadzeniem do
badaƒ nad jej zastosowaniem. Ka˝dy rozdzia∏ sk∏ada si´
z cz´Êci teoretycznej i opisu przebiegu çwiczeƒ, zawiera
tak˝e wykaz stosownej literatury przedmiotu.

■ Promocja zdrowia w morskim Êrodowisku pracy.
Szkolenie liderów – red. Maria Je˝ewska,
Bogdan Jaremin
Podr´cznik jest omówieniem zagadnieƒ medycznych

i psychologicznych oraz problemów z zakresu systemu
opieki medycznej – z uwzgl´dnieniem aspektów praw-
nych, z jakimi spotykajà si´ ludzie podejmujàcy prac´
na morzu. Przedstawiono w nim najcz´stsze problemy
zdrowotne marynarzy oraz kwesti´ samopomocy me-
dycznej na statkach. Podj´to równie˝ prób´ wskazania
regu∏ doboru ludzi do pracy na morzu. Ukazano za-
gro˝enia i metody zapobiegania im oraz walki z nimi, 
a tak˝e problemy, z jakimi mogà zetknàç si´ liderzy na
statku, oraz sposoby ich rozwiàzywania. Ksià˝ka skie-
rowana jest przede wszystkim do ludzi rozpoczynajà-
cych prac´ na morzu, ale tak˝e mo˝e stanowiç ciekawà

NOWOÂCI WYDAWNICZE
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lektur´ dla marynarzy z d∏ugim sta˝em pracy. Autorzy
sà pracownikami Kliniki Chorób Zawodowych i Wew-
n´trznych Mi´dzywydzia∏owego Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej Gdaƒskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, lekarzami i psychologami.

■ Stefan E. Czy˝, Grzegorz Skorek – Przeciwpo˝arowe 
i przeciwwybuchowe systemy zabezpieczajàce
statków i portów
W skrypcie omówiono zagadnienia dotyczàce zapo-

biegania po˝arom i wybuchom, w szczególnoÊci na
statkach oraz w obiektach brzegowych i morskich u˝yt-
kowanych w transporcie cieczy palnych. Zakres przed-
stawionej wiedzy odpowiada programowi studiów 
w specjalnoÊci: in˝ynieria bezpieczeƒstwa Êrodowiska
morskiego. Ksià˝ka sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów, 
w których opisano podstawy zagro˝enia po˝arem i wy-
buchem, po˝arowo bezpiecznà konstrukcj´ statku,
cechy bezpieczeƒstwa po˝arowego portu, sta∏e insta-
lacje zapewniajàce bezpieczny stan atmosfery, sta∏e
instalacje zabezpieczajàce przed niekontrolowanym
wyp∏ywem cieczy palnych i emisjà par oraz instalacje
zapobiegajàce powstawaniu êróde∏ zap∏onu, a tak˝e
procedury i sprz´t bezpieczeƒstwa. Zestawiono równie˝
wa˝niejsze symbole i oznaczenia u˝yte w skrypcie. Za-
mieszczono przyk∏adowe dokumenty zwiàzane z bez-
pieczeƒstwem przeciwpo˝arowym.

■ Izabela Steinka, Anita Kuku∏owicz – åwiczenia 
z mikrobiologii i higieny 
Skrypt sk∏ada si´ z 28 çwiczeƒ dotyczàcych charakte-

rystyki laboratorium mikrobiologicznego, przygotowy-
wania po˝ywek bakteriologicznych oraz metod steryli-
zacji materia∏ów i sprz´tu, podstaw mikrobiologicznej
analizy ˝ywnoÊci, wzrostu drobnoustrojów na pod∏o-
˝ach mikrobiologicznych, oznaczenia bakterii fermentacji
mlekowej i toksykogennych, mikroflory psychrofilnej 
i psychrotrofowej, wybranych pa∏eczek z rodziny Enter-
obacteriaceae, tlenowych laseczek przetrwalnikujàcych,
oceny morfologii i oznaczenia liczebnoÊci komórek za
pomocà mikroskopii, metod iloÊciowego oznaczania
drobnoustrojów w ˝ywnoÊci, badania mikroflory pro-
duktów ˝ywnoÊciowych, oznaczania mikroflory wody,
badania wra˝liwoÊci mikroorganizmów na Êrodki dezyn-
fekcyjne, metod badania czystoÊci mikrobiologicznej
skóry ràk, badania mikroflory jamy ustnej i nosogar-
dzieli, wykrywania obecnoÊci gronkowców w Êrodo-
wisku, badania czystoÊci mikrobiologicznej opakowaƒ,
metod badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego
powietrza. Ka˝de çwiczenie sk∏ada si´ z cz´Êci opisowej
oraz cz´Êci praktycznej.

■ Witold J. Stepowicz – Podstawy mikroelektroniki
Podr´cznik zawiera prezentacj´ treÊci programowych

przedmiotu: mikroelektronika, wchodzàcego w sk∏ad
zaj´ç na kierunku: elektronika i telekomunikacja na Wy-
dziale Elektrycznym. W zwiàzku jednak z pojawieniem
si´ nowej dziedziny nauki i techniki – nanoelektroniki
konieczna b´dzie modyfikacja wybranych fragmentów
jego treÊci w formie uzupe∏nieƒ i komentarzy. W kilku-
nastu rozdzia∏ach kolejno zdefiniowano zakres i cele
mikroelektroniki oraz podano stosowane klasyfikacje

uk∏adów scalonych. Osobne miejsce poÊwi´cono wy-
bitnym twórcom mikroelektroniki. Omówiono tak˝e
podstawowe procesy technologiczne stosowane do
wytwarzania uk∏adów scalonych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ich wp∏ywu na w∏aÊciwoÊci elektrycz-
ne. Opisano równie˝ bipolarne i unipolarne uk∏ady sca-
lone. Kolejno zaprezentowano cyfrowe uk∏ady scalone
oraz wybrane analogowe poduk∏ady scalone,  podsta-
wowe rodzaje uk∏adów scalonych typu ASIC, proble-
matyk´ in˝ynierii napr´˝eƒ, coraz szerzej stosowanych
w mikroelektronice. Podano m.in. podstawowe infor-
macje na temat innych ni˝ krzem wybranych materia-
∏ów pó∏przewodnikowych. Na zakoƒczenie zaÊ zaj´to
si´ prognozami oraz ograniczeniami rozwoju mikro-
elektroniki.

■ Andrzej ¸uksza – Filtry cyfrowe i procesy
sygna∏owe. åwiczenia laboratoryjne z wykorzy-
staniem zestawu uruchomieniowego procesora
sygna∏owego ADSP-2181
Procesory sygna∏owe sà podstawowymi uk∏adami

realizujàcymi przetwarzanie sygna∏ów cyfrowych.
G∏ównym obszarem ich zastosowaƒ jest budowa
urzàdzeƒ przetwarzajàcych sygna∏y w czasie rzeczy-
wistym. W celu u∏atwienia prac badawczych nad tymi
urzàdzeniami produkowane sà odpowiednie zestawy
startowe (uruchomieniowe). Przyk∏adem jest zestaw
ADSP-2181, s∏u˝àcy do wykonywania çwiczeƒ labora-
toryjnych. Jego budowa, metody oprogramowania
oraz opis instrukcji laboratoryjnych stanowià temat
niniejszego skryptu. Pierwsze trzy rozdzia∏y sà wpro-
wadzeniem do çwiczeƒ laboratoryjnych, zawierajà opis
architektury procesora ADSP-2181, zestawu ADSP-2181
EZ-KIT Lite i metod jego programowania. Czwarty
rozdzia∏ poÊwi´cony jest budowie wirtualnych przy-
rzàdów laboratoryjnych, stosujàcych kart´ dêwi´kowà
jako przetwornik A/C i C/A, które sà wykorzystywane 
w pomiarach budowanych urzàdzeƒ. Rozdzia∏ piàty
zawiera szeÊç instrukcji laboratoryjnych, czyli çwiczeƒ
realizujàcych uk∏ady generatorów, liniowych filtrów
cyfrowych, modulatorów, demodulatorów, mieszaczy 
i filtrów adaptacyjnych.

■ Anetta WaÊniewska,Katarzyna Skrzeszewska – Ekono-
mia mened˝erska. Podstawy teoretyczne z zadaniami 
Pozycja korespondujàca z tematykà wyk∏adów z eko-

nomii mened˝erskiej, znajdujàcych si´ w programie
studiów na kierunku: zarzàdzanie i towaroznawstwo.
Pierwszy blok tematyczny obejmuje zagadnienia
zwiàzane z istotà ekonomii mened˝erskiej i zasadami
podejmowania decyzji. Kolejny blok omawia proble-
matyk´ warunków, w jakich podejmowane sà wspom-
niane decyzje. W ostatnim bloku zaprezentowano
procedury podejmowania decyzji mened˝erskich.
Ka˝dy z siedmiu rozdzia∏ów zawiera: omówienie
tematu, zbiór pytaƒ testowych wielokrotnego wyboru,
zbiór zadaƒ (w tym kilka rozwiàzanych) oraz zestaw
pytaƒ – problemów do samodzielnego opracowania.
Na koƒcu podr´cznika znajdujà si´ rozwiàzania testów
i zadaƒ. Konstrukcja ksià˝ki umo˝liwia studentom
zrozumienie istoty ekonomii mened˝erskiej, a tak˝e jej
stosowne wykorzystanie w praktyce.

☛
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■ Henryk Spigarski, Morze jak chleb powszedni. 
Profesor dr kpt. ˝. w. Daniel Duda. Monografia.
Wydawnictwo Fundacji Promocji Przemys∏u Okr´to-

wego i Gospodarki Morskiej opublikowa∏o kolejnà
monografi´, tym razem o wieloletnim rektorze Wy˝szej
Szko∏y Morskiej, kapitanie ˝eglugi wielkiej, profesorze
zwyczajnym nauk technicznych, dyrektorze Urz´du
Morskiego, kierowniku katedry w Akademii Marynarki
Wojennej, przewodniczàcym Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego. „WartoÊç poznawcza publikacji znacz-
nie wykracza poza obszar biografistyki i z pewnoÊcià
stanowi trwa∏y element poznania najnowszych dziejów
wy˝szego szkolnictwa morskiego w Polsce” – napisa∏ 
w przedmowie prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki.
Ksià˝ka opowiada o drodze Daniela Dudy z podgórskiej
Bochni do nadmorskiej Gdyni i od junga do kapitana.
A poprzez dzieje cz∏owieka – o Wy˝szej Szkole Morskiej,
z którà zwiàzany by∏ przez wiele lat i sta∏ si´ za ˝ycia
legendà pracy na rzecz polskiego morza.

Henryk Spigarski jest redaktorem blisko 40 pozycji
ksià˝kowych, m.in. wspomnieƒ prof. Jerzego Doerffera,
trylogii Ryszarda Leszczyƒskiego „Ginàce frachtowce”,
autorem monografii o prof. Józefie Lisowskim.

www.oficynamorska.pl

■ Ma∏gorzata Soko∏owska, Wies∏awa Kwiatkowska –
GDYNIANKA
OpowieÊç o dziennikarce, pisarce, autorce ksià˝ek 

o Gdyni, niez∏omnie walczàcej o prawd´ i pami´ç
Grudnia`70 oraz osàdzenie jego sprawców, wi´zionej
w stanie wojennym, represjonowanej w PRL za dzia∏al-
noÊç na rzecz niepodleg∏oÊci Polski, „SolidarnoÊci” 
i „SolidarnoÊci Walczàcej”, wspó∏autorce „Encyklopedii
Gdyni”. Odznaczona Medalem E. Kwiatkowskiego 
za wybitne zas∏ugi dla Gdyni, poÊmiertnie Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 r. przy
Pomniku Ofiar Grudnia`70 ods∏oni´ta zosta∏a tablica
takiej w∏aÊnie treÊci, a w 2009 r. Rada Miasta zdecydo-
wa∏a o nazwaniu Jej imieniem jednej z nowych ulic 
w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Na ksià˝k´ sk∏adajà si´ fragmenty listów, które przez
blisko pó∏tora roku pisa∏a w wi´zieniu do rodziny oraz
nieregularnie prowadzonego dziennika, dokumenty 
z archiwum rodzinnego i Archiwum Instytutu Pami´ci
Narodowej Oddzia∏u Gdaƒskiego oraz wybrane arty-
ku∏y. I nazwiska z pierwszych strona gazet. Pojawia si´
w tej ksià˝ce tak˝e Wy˝sza Szko∏a Morska czasu stanu
wojennego oraz przyjació∏ka Wies∏awy Kwiatkowskiej –
bibliotekarka WSM Ewa Kubasiewicz, skazana za dwu-
dniowy strajk na uczelni przez Sàd Marynarki Wojennej
w na dziesi´ç lat wi´zienia.

Oficyna Verbi Causa, www.verbicausa.pl

Rektor prof. Romuald Cwilewicz 
z bohaterem ksià˝ki 

prof. Danielem Dudà 
i autorem Henrykiem Spigarskim.
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Ró˝aniec z bursztynu

Praca wasza, cieszàca si´ zas∏u˝onym uznaniem 
spo∏eczeƒstwa, to ci´˝ki trud, wymagajàcy wielu ofiar 
i wyrzeczeƒ: cz´stej i d∏ugiej nieraz roz∏àki z rodzinà 
i przyjació∏mi, wymagajàcy hartu ducha, odwagi, m´-
stwa, solidnej wspó∏pracy w obliczu niebezpieczeƒstwa
i trudnoÊci. Morze jest niejako warsztatem waszej co-
dziennej pracy. W procesji z darami, które by∏y sym-
bolem ˝ycia zwiàzanego z morzem, przedstawiciele stu-
dentów WSM ofiarowali Ojcu Êw. ró˝aniec z bursztynu.
Spotkanie by∏o g∏´bokim prze˝yciem dla wszystkich
uczestników tej religijnej i patriotycznej uroczystoÊci.

12 czerwca papie˝ uda∏ si´ tra∏owcem Marynarki
Wojennej „Mewa” na Westerplatte, gdzie oczekiwa∏o
go 12 tys. m∏odzie˝y studenckiej, nie tylko z Trójmiasta,
ale i ca∏ej Polski, wÊród nich równie˝ studenci WSM. Na
tym spotkaniu Ojciec Êw. powiedzia∏ m.in.: Spotykamy
si´ w poczuciu jednoÊci z wszystkimi na Êwiecie m∏o-
dymi, którzy idà ku przysz∏oÊci i w tej przysz∏oÊci szu-
kajà dróg wÊród obaw, ale i tak˝e nadziei. Wszyscy
pragnà Êwiata ludzkiego, w którym ka˝dy móg∏by zna-
leêç miejsce odpowiadajàce jego powo∏aniu. W którym
ka˝dy móg∏by byç podmiotem swego losu. Wasze po-

wo∏anie i zawody sà ró˝ne. Musicie rozwa˝yç, w jakim
stosunku na ka˝dej z tych dróg pozostaje „bardziej byç”
do „wi´cej mieç”. Ale nigdy samo „wi´cej mieç” nie
mo˝e zwyci´˝yç. Ka˝dy z was, m∏odzi przyjaciele, znaj-
duje te˝ w ˝yciu swoje Westerplatte, jakiÊ wymiar
zadaƒ, które trzeba podjàç i wype∏niç. JakàÊ s∏usznà
spraw´, o którà nie mo˝na nie walczyç. Nie mo˝na
zdezerterowaç. 

Gdy w roku 2005 odszed∏ od nas Ojciec Êw., na na-
bo˝eƒstwo ˝a∏obne przybyli do koÊcio∏a morskiego nie-
mal wszyscy studenci wraz z profesorami, aby oddaç
ho∏d Najwi´kszemu z Rodu Polaków. Zgromadzili si´
licznie, aby zaÊwiadczyç o swojej mi∏oÊci i wdzi´cznoÊci
za pos∏ug´ duchowà, jakà okaza∏ wszystkim narodom
Êwiata, i wpisaç si´ do ksi´gi kondolencyjnej: Zapew-
niamy Ci´ Ojcze Êw. jako spo∏ecznoÊç akademicka Aka-
demii Morskiej, ˝e zawsze by∏eÊ, jesteÊ i b´dziesz dla
nas najwspanialszym sternikiem; Twojà nauk´ zoba-
czyliÊmy po Twoim odejÊciu; Ojcze Êw. z ca∏ego serca
dzi´kuj´ za Twoje Êwiadectwa wiary i mi∏oÊci i ˝e tak
bardzo ukocha∏eÊ m∏odzie˝.

Joanna Ry∏ko

1 czerwca min´∏a 25. rocznica spotkania Jana Paw∏a II z ludêmi morza na Skwerze KoÊciuszki. 
W pi´knej scenerii, na tle zacumowanych ORP „B∏yskawica” i „Dar Pomorza” oraz wysoko 

na dêwigu uniesionego wielkiego krzy˝a, z entuzjazmem powita∏o Ojca Êw. pó∏ miliona ludzi, 
a wÊród nich studenci Wy˝szej Szko∏y Morskiej w galowych mundurach, senat oraz grono 

profesorskie i pracownicy. 

25. ROCZNICA PAPIESKIEJ PIELGRZYMKI DO GDYNI

Papie˝ Jan Pawe∏ II i studenci Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni.
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REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na

uroczyste posiedzenie Senatu
z okazji 92 rocznicy

polskiego szkolnictwa morskiego
które odb´dzie si´ 14 czerwca 2012 roku, godz.11.00 

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

P R O G R A M

uroczyste posiedzenie Senatu z udzia∏em zaproszonych GoÊci

■ wprowadzenie sztandaru Uczelni;

■ hymn paƒstwowy (chór AM);

■ otwarcie uroczystoÊci i powitanie GoÊci przez JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni;

■ wystàpienia zaproszonych GoÊci; 

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

■ wr´czenie Nagród Rektora Akademii Morskiej;

■ „Gaude Mater Polonia” (chór AM);

■ wyprowadzenie sztandaru Uczelni;

■ zakoƒczenie posiedzenia Senatu Akademii Morskiej;

■ uroczyste wodowanie i promocja ksià˝ki Henryka Spigarskiego pt. „Morze jak chleb
powszedni. Prof. dr kpt. ˝.w. Daniel Duda – monografia”;

■ premiera filmu dokumentalnego Micha∏a Dàbrowskiego pt. „Karol Olgierd Borchardt.
Kapitan w∏asnej duszy”;

■ ods∏oni´cie postumentu kpt. K.O. Borchardta.






