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■ Âwi´to Szko∏y 2012
• Grudniowe obchody Âwi´ta Szko∏y zapoczàtkowa∏

Apel Poleg∏ych przed frontem uczelni oraz msza Êw.
w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów
Akademii, koncelebrowana przez ks. abp. S∏awoja
Leszka G∏ódzia. G∏ówne uroczystoÊci zainaugurowa∏o
oficjalne otwarcie nowego symulatora nawigacyjno-
manewrowego Sim Flex Navigator w Katedrze
Eksploatacji Statku. W trakcie uroczystego posiedze-
nia Senatu AMG podsekretarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Anna Wypych-Namiotko wr´czy∏a odznaczenia
paƒstwowe i resortowe zas∏u˝onym pracownikom
uczelni. Wybitni studenci i absolwenci odebrali 
z ràk rektora prof. zw. dr. hab. Piotra J´drzejowicza
nagrody i „Medale Absolwenta”. ˚aglowiec AMG
„Dar M∏odzie˝y” uhonorowany zosta∏ dorocznà
nagrodà miesi´cznika „Morze” – „Tak trzymaç”.
Cz´Êç nieoficjalnà uÊwietni∏a premiera filmu doku-
mentalnego Micha∏a Dàbrowskiego i Jerzego Boja
pt. „Rejs po 30 latach”, odby∏o si´ tak˝e wodowa-
nie ksià˝ek dr. in˝. st. mech. okr´t. Andrzeja
Perepeczki z serii „OpowieÊci mórz popo∏udniowych”.
„Matkà chrzestnà” by∏a minister kpt. ˝. w. Anna
Wypych-Namiotko. Âwi´to Szko∏y 2012 zakoƒczy∏
wspólny tradycyjny „obiad z g´sià”.

KRONIKA
grudzieƒ 2012 – maj 2013

Âwi´to Szko∏y. Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Anna Wypych-Namiotko oraz odznaczeni pracownicy AMG.

Tradycyjny „obiad z g´sià”.
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■ 13 grudnia
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz podpisa∏

porozumienie z firmà SpecTec Poland, która nieod-
p∏atnie przekaza∏a AMG licencj´ na u˝ytkowanie, 
w celach dydaktycznych, systemu AMOS (Asset
Management Operating System). Strony wyrazi∏y
wol´ d∏ugotrwa∏ej wspó∏pracy i wykorzystania
doÊwiadczeƒ in˝ynierów SpecTec Poland, nabytych
w trakcie implementacji systemu PMC (Planned
Maintenance System) AMOS na ró˝nych typach statków.

■ 20 grudnia
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz wzià∏

udzia∏ w spotkaniu noworocznym z kadrà kierowni-
czà.

■ 12-17 stycznia 2013
• Prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk

Âniegocki, prof. nadzw. AMG uczestniczy∏ w Algierii
w negocjacjach dotyczàcych szkolenia za∏ogi statku
˝aglowego.

■ 26 stycznia 
• W Akademii Morskiej w Gdyni odby∏ si´ tradycyjny

WIELKI BAL MORSKI. Historia organizowania tej
pi´knej imprezy si´ga poczàtków szko∏y (jest od niej
m∏odsza zaledwie o rok). Poczàwszy od 1921 r. 
do koƒca mi´dzywojnia, zarówno w Tczewie, jak 
i w Gdyni, Bal Morski by∏ sta∏ym elementem kalen-
darza wydarzeƒ. Spotyka∏a si´ na nim Êmietanka
towarzyska miasta, elity morskie Rzeczypospolitej
oraz przedstawiciele w∏adz ze stolicy. Magnesem
przyciàgajàcym na bal byli ludzie morza, prezentu-
jàcy si´ wyjàtkowo elegancko w galowych

mundurach. Tegoroczny bal by∏ 21. od czasu, gdy 
20 lutego 1993 r., z inicjatywy ówczesnego rektora
Wy˝szej Szk∏o∏y Morskiej prof. dr. hab. in˝. Józefa
Lisowskiego i Stowarzyszenia Absolwentów Szkó∏
Morskich, powrócono do tej tradycji. Jak co roku,
na zaproszenie rektora AMG prof. zw. dr. hab. Piotra
J´drzejowicza, udzia∏ w balu wzi´li przedstawiciele
polskiego parlamentu, Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowej Izby
Gospodarki Morskiej, w∏adze regionu oraz zaprzy-
jaênionych uczelni, a tak˝e prezesi i dyrektorzy
przedsi´biorstw gospodarki morskiej. 

Bal Morski. Miss Syren Morskich Karolina Poltrok odbiera szampana z ràk rektora prof. zw. dr. hab. Piotra J´drzejowicza.

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz i prezes zarzàdu 
Spec Tec Poland sp. z o.o. Janusz S∏owiƒski.

☛



■ 19 lutego 
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz spotka∏

si´ z rektorem kalingradzkiej Ba∏tyckiej Akademii
Paƒstwowej dla omówienia wspó∏pracy, wymiany
studentów i nauczycieli akademickich oraz wspólnych
imprez ˝eglarskich. Gdynia i Kaliningrad sà miastami
siostrzanym od 1997 r.

■ 1 marca
• Z inicjatywy rektora AMG prof. zw. dr. hab. Piotra

J´drzejowicza w salonie kapitaƒskim „Daru M∏odzie˝y”
odby∏o si´ II posiedzenie Konwentu AMG. Wi´cej na
str. 7.

■ 6-8 marca 
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz

uczestniczy∏ w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, odbywajàcej si´ na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Tym razem rektorzy rozmawiali

m.in. o szczegó∏owych zasadach gospodarki finansowej
uczelni publicznych, kategoryzacji jednostek nauko-
wych, zasadach wynagrodzenia osób pracujàcych 
w Programie Ramowym w zakresie badaƒ
naukowych i innowacji „Horyzont 2020”oraz
wspó∏pracy uczelni KRPUT z Ministerstwem Obrony
Narodowej. GoÊciem rektorów byli m.in.: prof.
Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum
Nauki i prof. Bogdan Macukow, przewodniczàcy
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.KRPUT
to dobrowolne stowarzyszenie rektorów, reprezentu-
jàcych polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu 
do grona uczelni technicznych decydujà posiadane
przez nie uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora w zakresie nauk technicznych,
przynajmniej na jednym wydziale, lub uprawnienia
równorz´dne. Skupia 21 uczelni cz∏onkowskich,
tak˝e Akademi´ Morskà w Gdyni, oraz 5 stowarzy-
szonych (m.in. Akademi´ Marynarki Wojennej 
w Gdyni).

■ 9 marca
• Prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk

Âniegocki, prof. nadzw. AMG, bra∏ udzia∏ w dorocz-
nym spotkaniu cz∏onków Sail Training Association
Poland.

■ 12 marca
• Podpisana zosta∏a przez prezydenta Gdyni 

dr. Wojciecha Szczurka i rektora prof. zw. dr. hab.
Piotra J´drzejowicza umowa o wspó∏pracy mi´dzy
Akademià Morskà w Gdyni a Urz´dem Miasta
Gdyni. W uroczystym spotkaniu w salonie
kapitaƒskim na „Darze M∏odzie˝y” uczestniczyli te˝:
prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk
Âniegocki, prof. nadzw. AMG, prorektor ds. kszta∏ce-
nia dr in˝. Miros∏aw Czechowski,prorektor ds. nauki
prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski i dziekan
Wydzia∏u Nawigacyjnego dr hab. in˝. kpt. ˝. w.
Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG. Wi´cej na str. 8.  
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Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek i rektor prof. zw. dr hab.
Piotr J´drzejowicz podpisujà umow´ o wspó∏pracy mi´dzy
Akademià Morskà w Gdyni a Urz´dem Miasta Gdyni.

II posiedzenie Konwentu AMG w salonie kapitaƒskim „Daru M∏odzie˝y”. Od lewej: wicemarsza∏ek województwa pomorskiego Wies∏aw
Byczkowski, cz∏onek rady nadzorczej BRE Banku Waldemar Stawski, wiceprezes Zarzàdu Morskiego Portu Gdynia Walery Tankiewicz, 

prezes zarzàdu Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki, rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz.



■ 18 marca 
• Prorektor ds. kszta∏cenia dr in˝. Miros∏aw

Czechowski uczestniczy∏ w konferencji „Weryfikacja
efektów kszta∏cenia w szkolnictwie wy˝szym”,
organizowanej przez Instytut Badaƒ Edukacyjnych.
Konferencja odby∏a si´ w Warszawie.

■ 21 marca
• Prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk

Âniegocki, prof. nadzw. AMG, by∏ goÊciem Mi´dzy-
narodowego Konkursu Wiedzy o Morzu Ba∏tyckim,
zorganizowanego przez Zespó∏ Szkó∏ Morskich 
w Dar∏owie. Grupy, które zdoby∏y trzy pierwsze
miejsca, odb´dà rejs na statku szkoleniowym
Akademii Morskiej w Gdyni.

■ 26 marca
• W Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Politech-

niki Gdaƒskiej w Sopocie odby∏o si´ spotkanie Rady
Rektorów Województwa Pomorskiego, w którym bra∏
udzia∏ rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz.

■ 3 kwietnia
• Prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk

Âniegocki, prof. nadzw. AMG, uczestniczy∏ w Mini-
sterstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, w pracach zespo∏u powo∏anego do wery-
fikacji programów szkoleƒ w dziale pok∏adowym.

■ 5-6 kwietnia
• Projekty badawcze, wynalazki, eksperymenty 

z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych,
matematycznych, medycznych, spo∏ecznych,
ekonomicznych i humanistycznych przedstawili
m∏odzi naukowcy w wieku 14-20 lat z ca∏ego kraju,
podczas fina∏u Festiwalu E(x)plory w Gdyni 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Impreza odbywa∏a si´ pod patronatem honorowym
m.in. Akademii Morskiej w Gdyni. W uroczystoÊci
wr´czenia nagród uczestniczy∏ rektor AMG 
prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz oraz prorektor
ds. nauki prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski.

■ 16-18 kwietnia
• Prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk

Âniegocki, prof. nadzw. AMG, bra∏ udzia∏ w Harlingen
(Holandia) w forum operatorów statków ˝aglowych
klasy A (Class A Tall Ships Forum – CATSF),
zorganizowanym przez Sail Training International.

■ 17 kwietnia
• Na zaproszenie Urz´du Marsza∏kowskiego rektor

prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz uczestniczy∏ 
w walnym zebraniu cz∏onków stowarzyszenia
Pomorskie w Unii Europejskiej, b´dàcego formà
partnerstwa regionalnego samorzàdów województwa
pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji dzia∏ajàcych
na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju
województwa oraz kreowania jego pozytywnego
wizerunku zarówno w Polsce, jak i ca∏ej Europie.
Swoje zadania stowarzyszenie realizuje za pomocà
Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego 
w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdaƒsku.

• Prorektor ds. kszta∏cenia dr in˝. Miros∏aw
Czechowski reprezentowa∏ gdyƒskà Akademi´
Morskà w konkursie „Znani i lubiani gotujà z nami”

w Zespole Szkó∏ Hotelarsko-Gastronomicznych 
w Gdyni i zajà∏ III miejsce. Uczestnikami konkursu,
obok uczniów, by∏y znane osoby cieszàce sí  autorytetem
i zaufaniem w regionie, m.in.: prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni Ewa ¸owkiel,
dyrektor Urz´du Miasta Gdyni Jerzy Zajàc, dyrektor
Teatru Miejskiego w Gdyni Wojciech Zieliƒski.

■ 22 kwietnia
• W tym dniu Gdaƒsk by∏ gospodarzem I Forum

Regionów Polska–Chiny na terenie Filharmonii
Ba∏tyckiej, pod patronatem Prezydenta RP Bronis∏awa
Komorowskiego. Zaproszenie dla Akademii Morskiej
w Gdyni do udzia∏u w Forum wystosowa∏ marsza∏ek
województwa pomorskiego Mieczys∏aw Struk.
Prorektor ds. nauki prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski
wzià∏ czynny udzia∏ w obustronnych dyskusjach
warsztatowych dotyczàcych edukacji, a tak˝e zg∏osi∏
swojà prac´ „Akademia Morska w Gdyni i Shanghai
Maritime University; polsko-chiƒska wspó∏praca
naukowo-badawcza i dydaktyczna” do konkursu 
na najlepszà wspó∏prac´ polsko-chiƒskà. 

■ 24 kwietnia
• Rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz

uczestniczy∏ w uroczystoÊci wmurowania kamienia
w´gielnego pod pomnik marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
na placu przy al. Marsz. Pi∏sudskiego. Idea budowy
pomnika zrodzi∏a si´ po raz pierwszy w grudniu
1930 r. na nadzwyczajnym walnym zebraniu Ko∏a
Zwiàzku Legionistów, gdzie powzi´to jednomyÊlnà
uchwa∏´ wybudowania w Gdyni pomnika marsza∏ka
Pi∏sudskiego. Prócz tego zapad∏a uchwa∏a poczynienia
staraƒ w samorzàdzie miejskim o przemianowanie
jednej z ulic na alej´ Marsza∏ka Pi∏sudskiego 
(i przemianowano). Ide´ t´ realizuje Zwiàzek Pi∏sud-
czyków Polskich. Kompania Reprezentacyjna Mary-
narki Wojennej odegra∏a „Mazurka Dàbrowskiego”,
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☛

UroczystoÊç wmurowania kamienia w´gielnego pod pomnik
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Rektor prof. zw. dr hab. Piotr

J´drzejowicz sk∏ada podpis pod aktem erekcyjnym.
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☛ na ceremonii obecni byli kombatanci, przedstawiciele
wojska, policji, stra˝y po˝arnej, gdyƒskich uczelni
wy˝szych, m∏odzie˝ szkolna z pocztami sztandarowymi.
GoÊci przywita∏ pu∏kownik Zwiàzku Pi∏sudczyków RP
Julian Aleksander MichaÊ, a w imieniu samorzàdu
przemawia∏ przewodniczàcy Rady Miasta dr Stanis∏aw
Szwabski.

■ 25 kwietnia
• Na zaproszenie Rady Rektorów Województwa

Pomorskiego prorektor ds. nauki AMG prof. dr hab.
in˝. Janusz Mindykowski wzià∏ udzia∏ w spotkaniu 
w ramach Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki. Odby∏o si´
ono w hotelu „Rezydent” w Sopocie i by∏o cz´Êcià
cyklu spotkaƒ popularnonaukowych z wybitnymi
postaciami polskiej nauki. Profesor Janusz
Mindykowski zaprezentowa∏ wyk∏ad „Dokàd
zmierzamy? JakoÊç energii elektrycznej a statki

morskie”, b´dàcy z jednej strony próbà odpowiedzi
na tak sformu∏owane pytanie, a z drugiej – próbà
wyjaÊnienia kilku kontrowersyjnych zagadnieƒ,
zwiàzanych z ocenà jakoÊci energii elektrycznej na
statkach morskich i jej konsekwencjami.

■ 25-26 kwietnia
• Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, dyrektor Polskiej

˚eglugi Morskiej Pawe∏ Szynkaruk i rektor Akademii
Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz
byli organizatorami kolacji wydanej dla przedstawicieli
gospodarki morskiej na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y”.
Nast´pnego dnia rektor AMG by∏ goÊciem rektora
Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr. hab. in˝.
kpt. ˝. w. Stanis∏awa Gucmy. W spotkaniu bra∏ te˝
udzia∏ prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w.
Henryk Âniegocki, prof. nadzw. AMG, który wizytowa∏
„Dar M∏odzie˝y” i uczestniczy∏ w wielkiej gali rozdania
nagród magazynu „Obserwator Morski” – Z∏ote
Lunety 2012, która odby∏a si´ na pok∏adzie ˝aglowca.

■ 17 maja
• Prorektor ds. kszta∏cenia dr in˝. Miros∏aw Czechowski

wzià∏ udzia∏ w otwarciu nowego obiektu
Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie.

■ 17-21 maja
• W Bremerhaven rektor prof. zw. dr hab. Piotr

J´drzejowicz, prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w.
Henryk Âniegocki, prof. nadzw. AMG, oraz prorektor
ds. nauki prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski
uczestniczyli w obchodach 35-lecia wspó∏pracy
Akademii Morskiej w Gdyni z Hochschule Bremerhaven.

■Hochschule Bremerhaven.

Ceremoni´ prowadzi∏ prezes Pomorskiego Okr´gu Zwiàzku Pi∏sudczyków w Gdyni Julian Aleksander MichaÊ – pu∏kownik zwiàzku 
i przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika. 

W imieniu samorzàdu przemawia∏ przewodniczàcy Rady Miasta dr Stanis∏aw Szwabski.
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Senat AMG 25 paêdziernika 2012 r. uchwali∏ przyj´cie
„Strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni”, wpisu-
jàcej si´ w za∏o˝enia polityki morskiej Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w strategi´ rozwoju wy˝szego szkolnictwa
w Polsce do roku 2020. Akademia Morska w Gdyni,
prowadzàc badania naukowe, istotnie wzbogaca wiedz´
zwiàzanà z eksploatacjà systemów technicznych w gos-
podarce morskiej, a przez kszta∏cenie studentów – przy-
gotowuje na najwy˝szym poziomie kadry zdolne sku-
tecznie sprostaç wyzwaniom wspó∏czesnego transportu
morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za grani-
cà. Wychodzàc naprzeciw potrzebom regionu oraz ca∏ej
gospodarki, kszta∏tuje postawy, które cechuje przedsi´-
biorczoÊç oraz poszanowanie zasad zrównowa˝onego
rozwoju. Akademia Morska w Gdyni zabiera g∏os do-
radczy i opiniotwórczy w sprawach gospodarki mor-
skiej, kszta∏cenia kadr morskich oraz bezpieczeƒstwa
transportu morskiego. Polskie szkolnictwo morskie oraz
nauka i badania morskie stanowià baz´ rozwoju
zasobów ludzkich dla gospodarki morskiej i bran˝ z nià
zwiàzanych. Zgodnie z za∏o˝eniami strategii Europa
2020, uczelnie wy˝sze powinny podejmowaç dzia∏ania,
których celem jest zmniejszenie bezrobocia wÊród ludzi
m∏odych, zwi´kszenie dost´pnoÊci programów praktyk
zawodowych i przyj´cie strategii uczenia si´ przez ca∏e
˝ycie. Strategia Akademii Morskiej w Gdyni jest wyra-
zem dà˝enia do dopasowania systemu kszta∏cenia do
potrzeb rynku pracy i podnoszenia jakoÊci nauczania.

Aby te cele mo˝na by∏o osiàgnàç, wa˝ne by∏o prze-
konanie cz∏onków konwentu do lobbowania za Aka-
demià Morskà w Gdyni, tak aby w momencie wejÊcia 
w ˝ycie planowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego ustawy uczelnia mia∏a od kogo otrzymywaç
1% odpisu podatkowego. Bowiem zgodnie z projektem,
od stycznia 2014 roku przedsi´biorcy wype∏niajàcy
deklaracje CIT b´dà mieli mo˝liwoÊç przekazania 1%
podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz wy-
branych przez siebie jednostek naukowych. 

Jest to wielka szansa na zacieÊnienie wspó∏pracy po-
mi´dzy przedsi´biorstwami a naszà uczelnià, która

mog∏aby prowadziç prace naukowe dla potrzeb kon-
kretnych firm, a co za tym idzie – na maksymalnie efek-
tywne wykorzystanie funduszy. A to z kolei sprzyja∏oby
rozwojowi nowoczesnej oraz innowacyjnej gospodarki.

Uprawnienia do uzyskiwania odpisów z CIT b´dà
mia∏y podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty
badawcze, jak równie˝ utworzone na podstawie odr´b-
nych przepisów mi´dzynarodowe instytuty naukowe
dzia∏ajàce na terenie Polski. Aby dana jednostka nauko-
wa mog∏a otrzymaç odpis 1% podatku CIT, b´dzie
musia∏a posiadaç kategori´ naukowà A+, A lub B.
Ministerstwo Finansów ma w planach, aby w przypad-
ku du˝ych spó∏ek 1% podatku CIT, wynoszàcy co naj-
mniej 1 mln z∏, przekazywany w ramach deklaracji
rocznej, móg∏ zostaç podzielony na rzecz maksymalnie
trzech jednostek naukowych.

■

Konwent AMG
Strategia rozwoju uczelni oraz projekt ustawy pozwalajàcy przedsi´biorstwom przekazywaç 

1 proc. podatku CIT uczelniom wy˝szym by∏y wiodàcymi tematami drugiego spotkania konwentu,
które odby∏o si´ 1 marca na zaproszenie rektora prof. zw. dr. hab. Piotra J´drzejowicza.

Uchwa∏à Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, 27 wrzeÊnia 2012 r. utworzony zosta∏ Konwent AMG. 
W jego sk∏ad wchodzà: Anna Wypych-Namiotko – podsekretarz stanu w MTBiGM, Wies∏aw Byczkowski –

wicemarsza∏ek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski – prezy-
dent Sopotu, kontradm. Ryszard Demczuk – szef szkolenia Marynarki Wojennej, Andrzej Królikowski –
dyrektor Urz´du Morskiego w Gdyni, Teresa Kamiƒska – prezes zarzàdu Pomorskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej, Andrzej Karnabal – dyrektor Chipolbroku, Walery Tankiewicz – wiceprezes Zarzàdu
Morskiego Portu Gdynia, Zbigniew Paszkowicz – przewodniczàcy rady nadzorczej Lotosu, Jan Jankowski –
prezes Polskiego Rejestru Statków SA, Zbigniew Canowiecki – prezes zarzàdu Pracodawcy Pomorza, Inacio

Golebski – wiceprezes zarzàdu DetNorske Veritas Poland sp. z o.o., Waldemar Stawski – cz∏onek rady
nadzorczej BRE-Banku.

Od lewej: wicemarsza∏ek województwa pomorskiego 
Wies∏aw Byczkowski, cz∏onek Rady Nadzorczej BRE Banku 
Waldemar Stawski, wiceprezes Zarzàdu Morskiego Portu Gdynia
Walery Tankiewicz, prezes zarzàdu Pracodawców Pomorza 
dr Zbigniew Canowiecki.



W salonie kapitaƒskim ˝aglowca 12 marca umow´
podpisali prezydent Gdynia Wojciech Szczurek i rektor
Akademii Morskiej prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz.
W wyniku porozumienia „Dar M∏odzie˝y” zabra∏ w podró˝
czàstk´ Gdyni: bezpoÊrednio po podpisaniu dokumentu
na maszt fregaty wciàgni´to wielkà flag´ Gdyni,
podarowanà przez miasto. Flaga b´dzie powiewaç
podczas pobytu w ka˝dym porcie i podczas parady
˝aglowców w Szczecinie – tam bowiem odbywaç si´
b´dzie jeden z etapów kolejnego The Tall Ships` Races. 

Kolejnym elementem wspó∏pracy jest wystawa foto-
graficzna pt. „Gdynia – a vibrant maritime city”, sk∏ada-
jàca si´ z 30 wielkoformatowych zdj´ç Gdyni (autorstwa
Maurycego Âmierzchalskiego, Krzysztofa Romaƒskiego,
Przemys∏awa Koz∏owskiego, Haliny Wasielke-CieÊlak,
Joanny Pawlus, Macieja Bejma i Marka P´gowskiego).
Udost´pniona b´dzie publicznoÊci odwiedzajàcej ˝aglo-
wiec w portach.

– „Dar M∏odzie˝y” rozpoczyna pracowity sezon –
powiedzia∏ prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w.
Henryk Âniegocki, prof. nadzw. AMG. – Przeszkolimy
ponad tysiàc osób, zarówno z naszej uczelni, jak i z AMG
w Szczecinie. Fregata b´dzie w Antwerpii, Porto, Dub-
linie, Hamburgu, Bremerhaven, Rostocku, Dunkierce,
Porto, Rouen, Den Helder, Aarhus, Sassnitz. Spodzie-
wamy si´, ˝e przez pok∏ad przewinie si´ oko∏o miliona
zwiedzajàcych.

– Z punktu widzenia miasta umowa ta ma charakter
symboliczny – powiedzia∏ prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, przekazujàc flag´. – Gdyni´ promowaç b´dzie
jeden z jej najwi´kszych atutów: pi´kna fregata. Ale ma
te˝ charakter praktyczny, jakim jest nowa forma porozu-
mienia i realizowanie wspólnego interesu, jakim jest
miastotwórcze promowanie potencja∏u jednej z naszych
najwi´kszych uczelni.

■
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„Dar M∏odzie˝y” 
z gdyƒskà flagà na maszcie
˚aglowiec, rozpoczynajàc sezon szkoleniowy, zainaugurowa∏ kolejny etap wspó∏pracy uczelni 

z miastem. W trakcie morskiej podró˝y b´dzie nie tylko szkoliç adeptów ˝eglarstwa, 
ale tak˝e promowaç Gdyni´.

Przekazanie flagi Gdyni. Od lewej: prezydent Gdyni dr Wojciech
Szczurek, rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz, prorektor
ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk Âniegocki, prof. nadzw.

AMG i wiceprzewodniczàca Rady Miasta Gdyni Joanna Zieliƒska.

Pamiàtkowy medal od prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka.

WSPÓ¸PRACA UCZELNI Z MIASTEM
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Flaga Gdyni na maszcie „Daru M∏odzie˝y” – prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek 
i rektor prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejowicz.
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„Dar M∏odzie˝y”
– PozyskaliÊmy dodatkowe zatrudnienie dla „Daru

M∏odzie˝y”. Chcemy, by docelowo p∏ywa∏ przez ca∏y rok
– powiedzia∏ prorektor ds. morskich dr in˝. kpt. ˝. w.
Henryk Âniegocki, prof. nadzw. AMG. – W zwiàzku 
z tym potrzebne b´dà nie jedna, a dwie obsady za∏ogi
– wymagajà tego standardy pracy, np. czas pracy kapi-
tana na statkach floty handlowej to 2, maksymalnie 4
miesiàce. Ograniczony zostanie udzia∏ ̋ aglowca w zlotach
i regatach – b´dzie w nich uczestniczy∏ wówczas, gdy nie
b´dzie to kolidowa∏o z innymi planami, a b´dzie tak˝e
korzystne ekonomicznie.

W tym roku „Dar M∏odzie˝y” czeka dokowanie dla
potwierdzenia Êwiadectwa klasy (okreÊlajàcego zdol-
noÊç statku do ˝eglugi i akceptacj´ stanu technicznego,
zgodnego z wymogami przepisów instytucji klasyfika-

cyjnych – Polskiego Rejestru Statków). To du˝y wydatek.
Równolegle chcielibyÊmy te˝ kontynuowaç moder-
nizacj´ statku – trzeba pami´taç, ˝e „Dar M∏odzie˝y” ma
ponad 30 lat. W poprzedniej kadencji uda∏o nam si´
wymieniç wszystkie liny takielunku na „nierdzewki”,
doposa˝ona i unowoczeÊniona zosta∏a kuchnia, zaku-
piono szalupy dwuwios∏owe do çwiczeƒ. Planowany
drugi spory wydatek – to komplet nowych ˝agli.

Dzia∏ Armatorski zamierza tak˝e zainstalowaç na
„Darze M∏odzie˝y” nowy system ∏àcznoÊci satelitarnej
oraz internetowà kafejk´ na studenckà kieszeƒ. Wyraê-
nej poprawie ulegnà warunki socjalne studentów i za∏o-
gi, zmodernizowane zostanà kubryki, system ogrzewa-
nia i ch∏odzenia, przewody kanalizacyjne, wymienione
niektóre mechanizmy w si∏owni.
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„Dar M∏odzie˝y” i „Horyzont II”
Nowe plany oraz wyzwania

Modernizacje i remonty statków szkolnych, pozyskiwanie Êrodków finansowych, praktyki
studenckie na najwy˝szym poziomie – to zadania, jakie stawia przed sobà Dzia∏ Armatorski.

Zmianie ulega te˝ polityka dotyczàca eksploatacji statków.



„Horyzont II”
Dzi´ki Komitetowi Badaƒ Polarnych Polskiej Akademii

Nauk i staraniom przewodniczàcego Zespo∏u Geodezji,
Geofizyki i Geologii Obszarów Polarnych prof. dr. hab.
Aleksandra Gutercha, „Horyzont II” zosta∏ w poprzed-
niej kadencji obecnego prorektora ds. morskich dopo-
sa˝ony za sum´ 3,5 mln z∏ ze Êrodków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz Administracji i Cyfry-
zacji. Zbudowany zosta∏ zintegrowany system informa-
tyczny: komputer komunikacji zewn´trznej z modemem
i z oprogramowaniem obs∏ugujàcym komunikacj´ za
pomocà transmisji GPRS wraz z serwerem i zainstalo-
wanà siecià LAN dla 15 punktów na statku, oraz stacjo-
narny satelitarny system IRIDIUM do ∏àcznoÊci wew-
n´trznej i zewn´trznej z trzech pomieszczeƒ kluczowych
dla wykonywania prac badawczych i bezpieczeƒstwa
nawigacji, bez ograniczeƒ geograficznych (rejony od A1
do A4). Ponadto powsta∏o stanowisko badaƒ morskich,
na które sk∏adajà si´ dwa odbiorniki GPS zainstalowane
na mostku nawigacyjnym i w pomieszczeniu laboratorium,
pozwalajàce na precyzyjne okreÊlenie kursu i pr´dkoÊci
statku (obs∏ugujà mapy nawigacyjne standardu C-Map 
z mo˝liwoÊcià wprowadzenia minimum 2000 Waypoints
i 12000 tras), zestaw do pomiaru przestrzennego
pràdów wodnych w profilu g∏´bokoÊci, system do
pomiaru profilu pràdów wodnych w strefie przy-
brze˝nej, zestaw do pomiarów parametrów hydromete-
orologicznych na morzu, system kotwiczenia boi 3914
(dla otwartego morza – Morze Ba∏tyckie). Utworzone te˝
zosta∏o stanowisko badaƒ hydrologicznych w obszarach
nierozpoznanych. 

Dla badaƒ geofizycznych zakupiona zosta∏a ∏ódê
konstrukcji pneumatycznej wielokomorowa, przezna-
czona do transportu ludzi i sprz´tu oraz wspomagania
badaƒ w warunkach polarnych, odporna na skrajne
warunki polarne, wyposa˝ona w Êrodki ∏àcznoÊci mor-
skiej UKF, odbiornik GPS z mapà elektronicznà i echo-
sondà, system zabezpieczenia po˝arowego ∏adunków
specjalnych do prac sejsmicznych (IMDG klasa 1.1.).
¸adownia statku zosta∏a przygotowana do przewozu
morskiego dwóch kontenerów laboratoryjnych.

Badania naukowe, którym s∏u˝y ta inwestycja:
1. Wielowiàzkowa echosonda umo˝liwia sondowanie

elektroniczne dna morskiego na potrzeby batymetrii,
geomorfologii i geofizyki.

2. Sonar nawigacyjny patrzàcy do przodu umo˝liwia
badania glacjologiczno-polodowcowe i nawigacj´ 
w rejonach wczeÊniej nierozpoznanych.

3. Rozeta batymetryczna ze zintegrowanà sondà CTD
umo˝liwia pobranie prób wody do 1500 m g∏´bo-
koÊci oraz uzyskiwanie równoczesnych ciàg∏ych
pomiarów ró˝nych fizycznych, chemicznych i optycz-
nych parametrów wody do 1500 m g∏´bokoÊci w la-
boratorium statkowym.

4. ¸ódê konstrukcji pneumatycznej wyposa˝ona w Êrod-
ki ∏àcznoÊci morskiej UKF, Odbiornik GPS z mapà
elektronicznà i echosondà umo˝liwia transport ludzi 

i sprz´tu oraz wspomaganie badaƒ w rejonach nie-
zbadanych w warunkach polarnych.

5. Brama w cz´Êci rufowej ∏odzi wraz z oprzyrzàdowa-
niem umo˝liwia pobieranie prób wody i sieci/dragi.

6. System zabezpieczenia przeciwpo˝arowego przewo-
˝onych ∏adunków specjalnych IMDG klasy 1.1
umo˝liwia wykonywanie badaƒ geofizycznych dna
morskiego.

7. Boja pomiarowa umo˝liwia pomiary, rejestracj´ i prze-
kazywanie informacji pomiarowych w strefie przy-
brze˝nej takich, jak pr´dkoÊci wiatru, kierunku wiatru,
zakresu widzialnoÊci, wysokoÊci fali, pràdów morskich
i zamulenia wody.

8. ˚urawiki burtowe umo˝liwiajà pobieranie prób z dna
morskiego za pomocà sondy rdzeniowej Kullenberga
lub sondy wibracyjnej.

9. System wciàgarek linowych umo˝liwia zastosowanie
aparatury sejsmograficznej typu BOOMAR.
W tym roku statek dwa razy pójdzie na Spitsbergen –

b´dzie to 31. i 32. podró˝ z naukowcami Polskiej Aka-
demii Nauk. Trwajà rozmowy o zatrudnieniu statku na
rejs do Stacji im. H. Arctowskiego w Antarktyce (by∏ tam
do tej pory tylko raz). Inna opcja – to porozumienie ze
Âwiatowym Uniwersytetem Morskim w Malmö, doty-
czàce szkolenia m∏odzie˝y z Afryki. Podpisanie takiego
czteroletniego kontraktu sprawi∏oby, ˝e i „Horyzont II”
mia∏by zatrudnienie przez ca∏y rok.

Konieczna jest jednak w przysz∏ym roku modernizacja
si∏owni, wymuszona nie tylko wchodzàcymi w ˝ycie od
2015 r. europejskimi normami emisji siarki. Powodem
jest tak˝e bardzo droga eksploatacja statku, zu˝ywajà-
cego 5,5 t paliwa na dob´. Dzia∏ Armatorski przymierza
si´ do wymiany g∏ównego silnika na tzw. dual fuel (zasi-
lanego alternatywnie obok ropy tak˝e w gaz).
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„Horyzont II” na Spitsbergenie.
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Dotychczas uprawnienia takie posiada∏y tylko dwa
wydzia∏y w Polsce: Wydzia∏ Towaroznawstwa Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu i Krakowie. Wydzia∏
Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa Akademii Morskiej
w Gdyni jest wi´c trzecià jednostkà naukowo-dydak-
tycznà w kraju, która ma pe∏ne prawa akademickie 
w dyscyplinie naukowej TOWAROZNAWSTWO. Podsta-
wà wniosku o te uprawnienia by∏y nast´pujàce fakty 
i argumenty: 

Na Wydziale Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa sà
prowadzone badania w zakresie szeroko rozumianego
towaroznawstwa i dyscyplin pokrewnych. Dzia∏alnoÊç
naukowa Wydzia∏u wnios∏a trwa∏y wk∏ad w zakresie
takich badaƒ, jak: czynniki kszta∏tujàce jakoÊç produk-
tów ˝ywnoÊciowych i nie˝ywnoÊciowych, metody
badania i oceny produktów, biodegradacja materia∏ów
polimerowych, opakowalnictwo i przechowalnictwo to-
warów, funkcjonowanie systemów zarzàdzania i za-
pewnienia jakoÊci, metrologia w systemach jakoÊci,
zarzàdzanie Êrodowiskowe, ekologia wyrobów, analiza
cyklu ˝ycia wyrobów, strategia czystszej produkcji i gos-
podarki odpadami, ekonomiczne aspekty post´pu tech-
nicznego i innowacyjnoÊci, makroekonomiczny wp∏yw
nowoczesnych technologii informacyjnych na wzrost
gospodarczy, polityka zagospodarowania kapita∏u ludz-
kiego i intelektualnego.

Pracownicy Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaro-
znawstwa w latach 2009-2011 opublikowali 767 prac
(krajowe i zagraniczne publikacje naukowe, ksià˝ki),
których wartoÊç naukowa wg Klasyfikacji MNiSW
wynosi 4162 pkt. W latach 2009-2011 pracownicy
Wydzia∏u uczestniczyli w 383 krajowych konferencjach
i sympozjach naukowych oraz 169 mi´dzynarodowych.
W ostatnich 3 latach Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towa-
roznawstwa uzyska∏ 7 patentów i przedstawi∏ 6 zg∏o-
szeƒ patentowych. 

Jest to bogaty dorobek publikacyjny, obejmujàcy
du˝à iloÊç opracowaƒ zwartych (w tym o charakterze
monograficznym) i artyku∏ów naukowych. Sà to prace
samodzielne, jak i opracowania stanowiàce efekt prac
zespo∏owych, co wynika przede wszystkim z ich empi-
rycznego charakteru i specyfiki prowadzonych badaƒ 
w zakresie towaroznawstwa. Publikacje zamieszczone
sà w presti˝owych czasopismach krajowych i zagranicz-

nych (w tym z Listy Filadelfijskiej) oraz pracach zbio-
rowych (monografiach).

Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa przy-
wiàzuje znaczàcà wag´ do rozwoju wspó∏pracy za-
granicznej jako wa˝nego elementu kszta∏cenia i rozwoju
studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Funkcjo-
nujàca, w latach 2009-2011, wspó∏praca mi´dzy-
narodowa realizowana by∏a g∏ównie na podstawie
programu ERASMUS, stanowiàcego element programu
Unii Europejskiej UCZENIE SI¢ PRZEZ CA¸E ˚YCIE (The
Lifelong Learning Programme) oraz w oparciu o inne
formy wspó∏pracy z uczelniami zagranicznymi na za-
sadzie umów dwustronnych.

Wydzia∏ posiada dobrà baz´ materialnà. W formal-
nym u˝ytkowaniu na potrzeby dydaktyczne i naukowe
jest odpowiedni zasób sal, pracowni dydaktycznych 
i seminaryjnych oraz laboratoriów specjalistycznych.
Sale wyk∏adowe i seminaryjne wyposa˝one sà w rzut-
niki multimedialne, nag∏oÊnienie, klasyczne tablice do
pisania oraz dodatkowy sprz´t, np. kamery, rzutniki do
foliogramów. Ogólna powierzchnia u˝ytkowa, b´dàca
w posiadaniu Wydzia∏u, to ponad 4,5 tys. m2. Sk∏adajà
si´ na nià dwie sale audytoryjne, ka˝da na 145 osób,
14 sal wyk∏adowych, 31 sal çwiczeniowych i semina-
ryjnych, mieszczàcych od 30 do 60 osób oraz 21 spec-
jalistycznych laboratoriów i pomieszczeƒ pomocniczych.
Ponadto Wydzia∏ zapewnia pracownikom naukowo-
dydaktycznym pokoje biurowe do pracy naukowej i kon-
sultacji ze studentami. 

Wydzia∏ dysponuje aparaturà badawczà oraz specja-
listycznym sprz´tem, wykorzystywanym do celów
dydaktycznych i naukowych, b´dàcym na wyposa˝eniu
poszczególnych katedr. Ogólna wartoÊç Êrodków trwa-
∏ych, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2011 roku,
wynios∏a ponad 6 mln z∏. 

Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa dyspo-
nuje kompleksem 21 laboratoriów wraz z pomieszcze-
niami pomocniczymi. Sà to laboratoria chemiczne, bio-
chemiczne, mikrobiologiczne i towaroznawcze. Labo-
ratoria wyposa˝one sà w specjalistyczny, czasami unika-
towy, sprz´t laboratoryjny. 

Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa posia-
da laboratoria badawcze s∏u˝àce celom dydaktycznym
i naukowym, w ramach których realizowane sà prace

Uprawnienia do habilitowania
17 grudnia 2012 roku Wydzia∏ Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa otrzyma∏ uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie TOWAROZNAWSTWO.

WYDZIA¸ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA
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magisterskie oraz doktorskie i habilitacyjne. Laborato-
ria Êwiadczà równie˝ us∏ugi dla klientów zewn´trznych.

Kadr´ Wydzia∏u stanowi ∏àcznie 116 osób, w tym: 
8 profesorów z tytu∏em naukowym, 9 doktorów habi-
litowanych, 65 doktorów (adiunkci, st. wyk∏adowcy),
10 magistrów (asystenci), 24 pracowników in˝ynie-
ryjno-technicznych. Profesorowie tytularni pe∏nili funk-
cj´ promotora w 46 przewodach doktorskich, recenzo-
wali 100 prac doktorskich, 30 prac habilitacyjnych 
w post´powaniu o nadanie stopnia doktora habilito-
wanego oraz pe∏nili 22 razy funkcj´ recenzenta w po-
st´powaniu o nadanie tytu∏u naukowego profesora.

Doktorzy habilitowani pe∏nili funkcj´ promotora 
w 16 przewodach doktorskich, recenzowali 36 prac
doktorskich oraz 2 prace habilitacyjne w post´powaniu
o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Zatem
profesorowie tytularni uczestniczyli w procedurach 
o awanse naukowe 198 razy, zaÊ doktorzy habilitowani
54 razy.

W latach 2001-2012 Rada Wydzia∏u Przedsi´bior-
czoÊci i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
nada∏a 35 osobom stopieƒ naukowy doktora nauk
ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. W prze-
wodach tych samodzielni pracownicy naukowi Wydzia-
∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa 26 razy pe∏nili
funkcj´ promotora prac doktorskich, w pozosta∏ych 9
przewodach promotorami by∏y osoby z innych uczelni.
Âwiadczy to o du˝ej aktywnoÊci profesorów tego Wy-
dzia∏u w kszta∏ceniu m∏odej kadry naukowej.

Sk∏ad kadry naukowo-dydaktycznej, dotychczasowe
osiàgni´cia naukowo-dydaktyczne, stan organizacyjny
oraz baza materialna tej jednostki organizacyjnej stano-
wi∏y mocne podstawy do ubiegania si´ o uprawnienie
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.
Wydzia∏ ca∏kowicie spe∏nia okreÊlone ustawà wymaga-
nia i tworzy Êrodowisko naukowe gwarantujàce dalszy
dynamiczny rozwój towaroznawstwa w Polsce.

Nale˝y podkreÊliç równie˝ to, ˝e Wydzia∏ Przedsi´-
biorczoÊci i Towaroznawstwa ma d∏ugà i znaczàcà his-
tori´, zwiàzanà z obrotem towarowym. Z przedstawio-
nego dorobku naukowego Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci
i Towaroznawstwa wynika, ̋ e jest to jednostka naukowo-
badawczo-dydaktyczna, która widzi obrót towarowy 
w skali globalnej. Dorobek Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci
i Towaroznawstwa zwiàzany jest z otwarciem na rynek
mi´dzynarodowy. W obszarze Morza Ba∏tyckiego, jak 
i regionu Polski pó∏nocnej, nie ma uczelni, która prowa-
dzi tak interdyscyplinarny kierunek studiów z upraw-
nieniami do habilitowania. Jest to jedyny Wydzia∏ 
w TrójmieÊcie z takimi uprawnieniami.

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

Akademii Morskiej w Gdyni
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II Studenckie Dni JakoÊci 
w Akademii Morskiej w Gdyni

Konferencj´ swoim patronatem obj´li: rektor Akade-
mii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotr J´drzejo-
wicz, dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznaw-
stwa prof. dr hab. in˝. Piotr Przyby∏owski, marsza∏ek
województwa pomorskiego Mieczys∏aw Struk oraz
prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek.

W konferencji uczestniczyli doktoranci i studenci z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Techno-
logiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie – ∏àcznie 38 osób z ró˝-
nych oÊrodków naukowych. Tematem przewodnim te-
gorocznych Studenckich Dni JakoÊci by∏y wspó∏czesne
koncepcje w towaroznawstwie.

Cz´Êç naukowà spotkania otworzy∏a dr in˝. Anetta
WaÊniewska wyk∏adem plenarnym pt. „Ekonomia spo-
∏eczna – problemy i sukcesy w podregionie elblàskim”.
W dalszej cz´Êci debaty skoncentrowano uwag´ na
zagadnieniach zwiàzanych m.in. z mo˝liwoÊciami roz-
woju wspó∏czesnego towaroznawstwa, towaroznaw-
czymi aspektami zarzàdzania produktem i markà,
bezpieczeƒstwem i kszta∏towaniem jakoÊci ˝ywnoÊci,
ekologicznymi trendami oraz innowacjami w towaro-
znawstwie, a tak˝e spo∏ecznymi i ekonomicznymi
aspektami zarzàdzania w organizacjach.

Uwieƒczeniem pierwszego dnia spotkania by∏o
zwiedzanie naszej fregaty „Dar M∏odzie˝y”. Dodat-
kowo, dzi´ki uprzejmoÊci pracowników Wydzia∏u
Nawigacyjnego, nasi goÊcie choç przez chwil´ mogli
poczuç si´ jak nawigatorzy, próbujàc manewrowaç
statkiem. Uwieƒczeniem tego dnia by∏a impreza inte-

Z inicjatywy studentów zrzeszonych w Naukowym Kole Towaroznawstwa CARGO, dzia∏ajàcym
przy Katedrze Towaroznawstwa i Zarzàdzania JakoÊcià w Akademii Morskiej w Gdyni, w dniach

28 lutego – 1 marca 2013 r. zorganizowano II Konferencj´ Naukowà z cyklu „Studenckie Dni
JakoÊci”.

Uczestnicy konferencji „Studenckie Dni JakoÊci” i dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa 
prof. dr hab. in˝. Piotr Przyby∏owski. 
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gracyjna w klubie studenckim „Bukszpryt”. Podczas
zorganizowanego konkursu karaoke goÊcie oraz gospo-
darze zaprezentowali swoje zdolnoÊci wokalne. 

Drugi dzieƒ konferencji up∏ynà∏ na prezentacji osiàg-
ni´ç naukowych uczestników, spoÊród których kilka
wyró˝niono. W kategorii prezentacja pierwszà nagrod´
przyznano za prac´ pt. „Analiza autentycznoÊci ryb
dost´pnych w nadmorskich sma˝alniach w sezonie let-
nim 2012 roku z wykorzystaniem technik molekular-
nych” autorstwa mgr. in˝. Macieja Grabowskiego i in˝.
Micha∏a Kubaja z Ko∏a Naukowego Mikrobiologii i Bio-
technologii Stosowanej Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie. Drugà na-
grod´ przyznano za prac´ pt. „Mikrobiologiczne
bezpieczeƒstwo kremów ekologicznych” autorstwa
Agaty Pawlukowicz, Katarzyny Marciniak oraz Kata-
rzyny Muszyƒskiej, reprezentujàcych Ko∏o Naukowe
INVENTUM z UE w Poznaniu. Trzecie miejsce zaj´∏a praca
pt. „Mieszanka herbaty czarnej z dodatkiem mi´ty jako
produkt innowacyjny” autorstwa Agnieszki Specht i Na-
talii Pluto-Pràdziƒskiej z Naukowego Ko∏a Towaroznaw-
stwa CARGO z AM w Gdyni. Dodatkowo wyró˝nienie
otrzyma∏a praca pt. „Klienci banku wobec koncepcji
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci i biznesu (CSR) – ocena
poziomu ÊwiadomoÊci”, której autorami byli Dariusz
Król, Ewelina KoÊcielniak, Wojciech Borejsza-Wysocki 
z UE w Poznaniu. Natomiast w kategorii poster pier-
wsze miejsce zaj´∏a praca pt. „Czosnek – przyprawa
kulinarna czy coÊ wi´cej? Czyli jego w∏aÊciwoÊci przeciw-
drobnoustrojowe” autorstwa Edyty Nitki, Marty Napie-
ra∏y, Anny Nowak, reprezentujàcych UE w Poznaniu.

Konferencja sta∏a si´ idealnym miejscem integracji

studentów z ró˝nych oÊrodków oraz motywacji do ich
dalszego rozwoju naukowego. Uczestnicy mogli prze-
dyskutowaç swoje wàtpliwoÊci z przedstawicielami
firm, którzy równie˝ uczestniczyli w obradach. Przed-
si´wzi´cie to nie odby∏oby si´ jednak bez wsparcia
komitetu naukowego oraz sponsorów: Zarzàdu Mor-
skiego Portu Gdynia S.A., POLCARGO – Rzeczoznaw-
stwo i Kontrola Towarów Spó∏ka z o.o. w Gdaƒsku,
P.P.H.U. POLIPACK s.j, Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, Parlamentu Studentów Akademii
Morskiej w Gdyni, Centrum Graficznego „Gryf”, klubu
studenckiego „Bukszpryt”, Hotelu SPA „Faltom”,
patrona medialnego „Twoja Gazeta”, którym bardzo
serdecznie dzi´kujemy.

Studenckie Dni JakoÊci majà szans´ na sta∏e wkom-
ponowaç si´ w kalendarz wydarzeƒ naukowych
Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa, który
jest trzecià jednostkà naukowo-dydaktycznà w Polsce,
która ma pe∏ne prawa akademickie w dyscyplinie
naukowej, jakà jest towaroznawstwo. Pos∏u˝à one nie
tylko poszerzeniu wiedzy uczestników konferencji, ale
tak˝e wymianie doÊwiadczeƒ mi´dzy oÊrodkami ba-
dawczymi na terenie Polski oraz nawiàzaniu wspó∏-
pracy mi´dzy uczelniami i przedstawicielami biznesu.
Ponadto Studenckie Dni JakoÊci sà idealnà formà
promocji Akademii Morskiej w Gdyni wÊród studentów
z innych oÊrodków akademickich.

mgr in˝. Natalia Chomaniuk
dr in˝. Przemys∏aw Dmowski

cz∏onkowie Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji „Studenckie Dni JakoÊci”

Organizatorki konferencji przy stole recepcyjnym. Od lewej: Paulina Szczygie∏, Monika Wilczewska i Sandra Szysz.
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Rejs na Malag´ i regaty

Przeciàgajàca si´ zima spowodowa∏a, ˝e postój jach-
tów na làdzie by∏ d∏u˝szy ni˝ pierwotnie planowano, 
a niskie temperatury uniemo˝liwi∏y przeprowadzenie
zaplanowanych wczeÊniej prac remontowych. Ale czas
nie zosta∏ zmarnowany. Wykonano wszystkie zalecenia
inspektorów PRS, przeprowadzono niezb´dne przeglà-
dy i naprawy mechanizmów oraz urzàdzeƒ jachtowych.
Uszyto nowe ˝agle: grot dla „Almaka” oraz genu´ i fok
sztormowy dla „Nesta”. Dodatkowo dla „Nesta” zaku-

piono i zainstalowano nowy roler dla foka sztor-
mowego, co w znaczàcy sposób podniesie bezpieczeƒ-
stwo ˝eglugi w ka˝dych warunkach pogodowych. No 
i zgodnie z zapisami Ustawy o Bezpieczeƒstwie Mor-
skim, dokonano zmian w zapisach rejestracyjnych obu
jachtów, które, jako jachty szkoleniowe, od 25 kwietnia
sta∏y si´ jachtami komercyjnymi. OczywiÊcie nie zanied-
bano równie˝ prac na pozosta∏ych jachtach, tzn. na s/y
„Twins” i s/y „August”. Jednak ze wzgl´du na znaczne

17 kwietnia, po ponad 140 dniach postoju na làdzie, zwodowano dwa najbardziej 
„zapracowane” jachty naszej uczelni – „Nest” i „Almak”. Oba czeka bardzo intensywny sezon.

„Almak” b´dzie wykorzystywany do szkoleƒ na kursach ˝eglarskich i krótkich studenckich 
rejsów po Morzu Ba∏tyckim, a „Nest” skieruje si´ na Morze Âródziemne, p∏ynàc w kolejny
wieloetapowy rejs. B´dzie to nast´pna du˝a wyprawa, realizowana przez naszà uczelni´. 

Jacht z Gdyni, przez Kana∏ Kiloƒski, Amsterdam, Bordeaux, Lizbon´ i Ceut´, dop∏ynie do Malagi,
skàd tà samà trasà wróci do macierzystego portu 5 paêdziernika. 

Rejs potrwa a˝ cztery miesiàce. 
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Wodowanie jachtu „Nest”. 
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podniesienie op∏at za postój w porcie ich wodowanie
zosta∏o przesuni´te na prze∏om maja i czerwca. „Twins” 
i „August” sà jachtami regatowymi i b´dà wykorzysty-
wane g∏ównie do p∏ywania regatowego. Niestety, ze
wzgl´du na wiek, przestarza∏à budow´ i niekorzystne
przeliczniki regatowe nie mamy co liczyç na wi´ksze
sukcesy w zawodach czysto sportowych, ale w regatach
turystycznych i amatorskich szanse takie istniejà. 

W zwiàzku z pracami nad projektem rozporzàdzenia
ministra sportu i turystyki w sprawie uprawiania tu-
rystyki wodnej pracownicy i wspó∏pracownicy oÊrodka
mnóstwo pracy poÊwi´cili na przygotowanie si´ do
letniego sezonu szkoleniowego. W roku 2013 czeka nas
prawdziwa rewolucja. Przede wszystkim szkolenia ˝eg-
larskie przesta∏y byç obligatoryjne. OczywiÊcie nie oz-
nacza to likwidacji oÊrodków szkoleniowych, ale zmiana
przepisów wymusi∏a na nich przeprowadzenie powa˝-
nych zmian w programach i wi´kszà elastycznoÊç dzia-
∏ania. Rynek szkoleƒ ˝eglarskich jest bardzo nasycony 
i te oÊrodki, które nie dostosujà swojej oferty do
nowych realiów, mogà mieç problemy z naborem
uczestników. Mamy nadziej´, ˝e nasz oÊrodek jest
dobrze przygotowany do tych zmian i nadal b´dzie
cieszy∏ si´ dobrà, a nawet bardzo dobrà opinià w Êro-
dowisku ˝eglarskim. Nowe przepisy dopuszczajà rów-
nie˝ mo˝liwoÊç powo∏ania przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki podmiotów upowa˝nionych do egzamino-
wania na patenty ˝eglarskie innych ni˝ Polski Zwiàzek
˚eglarski i Polski Zwiàzek Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego. Wierzymy, ˝e inwestycje z lat poprzednich,
zakup jachtu, przebudowa pomieszczeƒ oÊrodka oraz
mozolnie budowana kadra instruktorska pozwolà
Akademii Morskiej w Gdyni na stanie si´ takim pod-
miotem upowa˝nionym. 

Sezon zimowy to nie tylko praca przy sprz´cie i pla-
nowanie szkoleƒ. Pierwszy kilkudniowy tegoroczny rejs,
który nazwaliÊmy Rejsem Morsów, zrealizowaliÊmy ju˝
w styczniu na jachcie „Zawisza Czarny”. Ze wzgl´du na
nieprzewidywalnà w tym okresie i kapryÊnà pogod´,
pop∏yn´liÊmy tam, gdzie wiatr nas poniós∏, i po trzech
dniach wróciliÊmy do Gdyni. Pomimo ˝e nie odwiedzi-
liÊmy ˝adnych portów, z wyjàtkiem krótkiego postoju 
w Helu, wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, bowiem
zimowe rejsy majà swój urok i mamy zamiar je konty-
nuowaç równie˝ w przysz∏oÊci. 

Zimowe p∏ywanie na „Zawiszy Czarnym” nie b´dzie
jedynym realizowanym na tym pi´knym ˝aglowcu.
Kolejne odb´dzie si´ ju˝ w czerwcu. Jednak tym razem
nie pop∏yniemy tam, gdzie poniesie nas wiatr, lecz weê-
miemy udzia∏ w Regatach o Puchar „Kruzenszterna”.
Organizatorem regat jest Ba∏tycka Akademia Rybo∏ów-
stwa Morskiego w Kaliningradzie, a Akademia Morska,
i w jej imieniu OÊrodek ˚eglarski, jest g∏ównym wspó∏-
organizatorem po stronie polskiej. 

Zbli˝ajàcy si´ sezon ˝eglarski jest dla OÊrodka ˚eg-
larskiego sezonem bardzo ambitnym. Ale je˝eli wszyst-
kie zaplanowane cele zostanà zrealizowane, to jachty
Akademii Morskiej b´dà widoczne praktycznie w ca∏ej
Europie. B´dzie to znakomita promocja naszej uczelni.

dr in˝. Andrzej Szklarski 
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Morsy na „Zawiszy Czarnym”.

Trasa rejsów w roku 2013.
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Moje podró˝e 
na Spitsbergen

Archipelag Svalbard, który jest pod jurysdykcjà
Norwegii, to jedno z najbardziej dziewiczych, nietkni´-
tych dzia∏aniem cz∏owieka miejsc na ziemi. Tutaj g∏ów-
nym gospodarzem sà niedêwiedzie polarne i ptaki. Nie-
samowite, wr´cz nierealne, ksi´˝ycowe widoki pora˝ajà
ka˝dego, kto tutaj przybywa, nie tylko pierwszy raz. 

Najwi´kszà wyspà archipelagu Svalbard jest Spitsber-
gen – „kraj ostrych gór”; tak nazwa∏ go jego odkrywca
Willem Barents. To w∏aÊnie na Spitsbergenie wa˝nà rol´
naukowà odgrywajà polskie badania polarne. Prowa-
dzone sà tutaj liczne badania geofizyczne, Êrodowisko-
we i glacjologiczne, badane sà geoekosystemy polarne,
dotyczàce kszta∏towania i rozwoju krajobrazów polar-
nych, wp∏yw czynników globalnych, lokalnych na cha-
rakter wspó∏czesnego zlodowacenia Spitsbergenu.
Obszarem badaƒ sà efekty dawnych zlodowaceƒ oraz
charakter obecnego, zmiany klimatu w Arktyce. A bodê-
cem do dzia∏alnoÊci naukowej Polaków na Spitsbergenie
by∏o niewàtpliwie uczestnictwo Polski w I Mi´dzynaro-
dowym Roku Polarnym w 1932/33.

W czasie ostatniego rejsu statku „Horyzont II”, który
rozpoczà∏ si´ 15 sierpnia 2012 r., wa˝nym miejscem na
trasie by∏a Wyspa Niedêwiedzia. Jest to arktyczna wys-
pa nale˝àca do Norwegii, najdalej na po∏udnie wysu-
ni´ta cz´Êcià Svalbardu, po∏o˝ona w zachodniej cz´Êci
Morza Barentsa, w po∏owie drogi mi´dzy Spitsberge-
nem a Przylàdkiem Pó∏nocnym. Powodem odwiedze-
nia Wyspy Niedêwiedziej by∏a ch´ç uczczenia 80. rocz-
nicy pierwszej polskiej wyprawy polarnej. To w∏aÊnie
Wyspa Niedêwiedzia by∏a miejscem zimowania
Czes∏awa Centkiewicza, który pe∏ni∏ funkcj´ kierownika,
Stanis∏awa Siedleckiego i W∏adys∏awa ¸ysakowskiego.
„Horyzont II” przywióz∏ na wysp´ tablic´ upami´tnia-
jàcà wypraw´ z 1932 roku, w której przez 13 miesi´cy
uczestniczyli polscy polarnicy. Pobyt na Wyspie Nie-
dêwiedziej Czes∏aw Centkiewicz opisa∏ w ksià˝ce
„Wyspa mgie∏ i wichrów”. Goràco zach´cam do lektury
tej ksià˝ki. 

Tym razem wyprawa na wysp´ odby∏a si´ pod
dowództwem prof. Piotra G∏owackiego, kierownika

Spitsbergen – on jest
(i pi´knem si´ Êciele)
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Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Poczàtkowo planowano umieszczenie tablicy w pobli˝u
norweskiej stacji meteorologicznej, jednak ze wzgl´du
na trudne warunki pogodowe zosta∏a chwilowo
umieszczona na ma∏ym domku traperskim, w innej
cz´Êci wyspy. Gubernator Svalbardu zadeklarowa∏ si´ jà
zamocowaç ko∏o norweskiej stacji meteorologicznej,
gdy tylko poprawi si´ pogoda. W uroczystoÊci zawie-
szenia tablicy uczestniczy∏a wybrana grupa za∏ogi statku
„Horyzont II” oraz naukowców. Szkoda, ˝e nie mogli 
w niej uczestniczyç studenci, ze wzgl´du na niebez-
pieczne warunki – silny wiatr i wysokà fal´ przybojowà.
Oprócz upami´tnienia pierwszej polskiej wyprawy,
celem wyjazdu naukowców na Wysp´ Niedêwiedzià
by∏o zbadanie roÊlinnoÊci, a przede wszystkim wierzby
polarnej, która jest ni˝sza ni˝ rosnàce na wyspie grzyby.
G∏ównym jednak celem rejsu na Spitsbergen by∏a stacja
naukowa w fiordzie Hornsund. „Horyzont II” (d∏ugoÊç
ca∏kowita 56,34 m, szerokoÊç 11,36 m, moc silnika
g∏ównego 1280 kW) w ∏adowniach posiada∏ znacznà
iloÊç zapasów ˝ywnoÊciowych oraz sporo sprz´tu i apa-
ratury naukowej dla zimowników i naukowców Polskiej
Stacji Polarnej im. Stanis∏awa Siedleckiego w fiordzie
Hornsund, który znajduje si´ na po∏udniowym Spits-
bergenie, w Zatoce Bia∏ego Niedêwiedzia. Jest to najda-
lej wysuni´te polskie miejsce na ziemi. Ca∏oroczna
stacja zosta∏a za∏o˝ona w roku 1957 przez prof. Stanis-
∏awa Siedleckiego, podczas III Mi´dzynarodowego
Roku Geofizycznego. Opis pierwszego polskiego zimo-

wania zosta∏ przedstawiony w ksià˝ce profesora „Dom
pod biegunem”, do lektury której równie˝ zach´cam.
Mimo ogromnego post´pu technicznego, dla zimowni-
ków niewiele si´ zmieni∏o, oczywiÊcie poza dost´pem
do Internetu. Nadal pozostaje wi´cej ni˝ 360 dni, które
w ma∏ym gronie osób trzeba prze˝yç, trzeba pracowaç,
wypoczywaç, pomagaç. To w∏aÊnie w Hornsundzie od
1978 roku ca∏oroczne wyprawy polarników prowadzà
badania z zakresu sejsmologii, magnetyzmu ziem-
skiego, jonosfery, elektrycznoÊci atmosfery, wykonujà
mi´dzy innymi pomiary nat´˝enia pola elektrycznego,
promieniowania UV. Prowadzone sà tak˝e obserwacje
meteorologiczne – okreÊlenie zmian klimatu, przekazy-
wanie danych meteorologicznych do Êwiatowej sieci,
badania glacjologiczne, Êrodowiskowe, a latem jeszcze
badania biologiczne. Realizowane sà tak˝e krajowe 
i mi´dzynarodowe projekty naukowe, obejmujàce
g∏ównie problematyk´ zmian Êrodowiska polarnego
pod wp∏ywem ocieplenia klimatu. Stacja wspó∏pracuje
z licznymi oÊrodkami naukowymi w Polsce oraz z za-
granicy. Jest nowoczesnà placówkà badawczà. Badania
na Spitsbergenie prowadzone sà równie˝ przez stacje 
i bazy uniwersyteckie, rozmieszczone wzd∏u˝ wybrze˝a.
Du˝à rol´ odgrywa w tych badaniach Stacja im. S. Bara-
nowskiego Uniwersytetu Wroc∏awskiego i Uniwersytetu
Âlàskiego w Sosnowcu, zlokalizowana pod Lodowcem
Werenskiolda, baza Uniwersytetu Marii Curie-
Sk∏odowskiej w Lublinie – w Calypsobyen, w rejonie
Bellsundu oraz baza Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ☛
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w Poznaniu – w Petuniabukta, w centralnej cz´Êci Spits-
bergenu w Billefjorden, niedaleko rosyjskiego miasta-
widma Piramida.

W 1982 roku, z okazji 25-lecia utworzenia Polskiej
Stacji w Hornsundzie i 50-lecia polskiej dzia∏alnoÊci 
w Arktyce, zimownicy wykonali drewniany krzy˝, który
ustawili na skalistym Przylàdku Wilczka, wysuni´tym 
w morze przy wejÊciu do fiordu. Nazwa przylàdka
pochodzi od nazwiska austriackiego hrabiego Johanna
Nepomuka Wilczka, który bada∏ te okolice w 1872 r.
Stoi tam tak˝e zabytkowy domek traperski (tzw. hus)
Isbjornhamna z 1936 r. Obok krzy˝a znajduje si´ o∏tarz,
przy którym odprawiane sà msze Êwi´te przez ksi´˝y
odwiedzajàcych stacj´, m.in. by∏ tutaj, w 1996 roku,
prymas senior ksiàdz kardyna∏ Józef Glemp, honorowy
cz∏onek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego. Z przylàdka roztacza si´ widok na oÊnie-
˝one góry po drugiej stronie fiordu i groêne fale Morza
Grenlandzkiego. 

Hornsund jest miejscem przecudownym!!! Wiele osób
chce tam wracaç, nie ka˝demu si´ to jednak udaje. Ja
mia∏am ogromne szcz´Êcie, by∏am tam a˝ cztery razy, a
mo˝e tylko cztery razy. Dla niesamowitych widoków
warto czasami si´ pom´czyç i prze˝yç sztorm, a w ostat-
nim rejsie powrotnym Neptun nas nie rozpieszcza∏.
Morze jest dla wytrwa∏ych, upartych i odwa˝nych. Ale
wspania∏e wspomnienia i zdobyte doÊwiadczenia
pozosta∏y. W pami´ci pozostajà przede wszystkim turku-
sowe góry lodowe, wielkie wra˝enie robi cielàcy si´
lodowiec i towarzyszy temu ogromny huk. 

„Horyzont II” na Brepollen, niedaleko Hornsundu,
prowadzi∏ mi´dzy innymi badania dna morskiego przy
pomocy wielowiàzki. Na podstawie tych badaƒ zostanà

stworzone nowe mapy. We wszystkich pracach uczest-
niczy∏a za∏oga statku, naukowcy oraz studenci. Ci ostat-
ni pomagali tak˝e w przeglàdzie, naprawie i udoku-
mentowaniu stanu technicznego stacji poboru aero-
zolów atmosferycznych AZAI00, zbudowanej w Insty-
tucie Badaƒ Jàdrowych, zainstalowanej na stacji
Hornsund. Z proÊbà o pomoc do Akademii Morskiej
zwróci∏a si´ dr Bogumi∏a Mys∏ek-Laurikainen z Naro-
dowego Centrum Badaƒ Jàdrowych. Nieco wczeÊniej,
latach 2007-2008, „Horyzont II” uczestniczy∏ w bada-
niach dna morskiego w Arktyce. Z pok∏adu statku, 
w ÊciÊle okreÊlonych i rejestrowanych miejscach, do
wody zrzucane by∏y sejsmografy, które przez ca∏y rok
dokonywa∏y pomiarów. W nast´pnym roku by∏y wyko-
nywane, przy pomocy trotylu, sztuczne wybuchy z dna
morskiego, rejestrowane przez sejsmografy. Nast´pnie
statek uczestniczy∏ w akcji zbierania sejsmografów z dna
morskiego.

Na szcz´Êcie pobyt na Spitsbergenie to nie tylko
ci´˝ka praca. By∏y równie˝ chwile przyjemniejsze.
Dzi´ki za∏odze statku studenci zostali zawiezieni
pontonem na làd. MieliÊmy mo˝liwoÊç odbycia wycieczki
w kierunku Lodowca Hansa (Hansbreen). Wra˝enia
by∏y niesamowite, widoki pora˝ajàco pi´kne. Na
lodowcu Hansa od wielu lat naukowcy z Uniwersytetu
Âlàskiego prowadzà badania. Jest to aktualnie jeden 
z najlepiej znanych lodowców w Arktyce i na Êwiecie:
to masa lodu o powierzchni oko∏o 56 km2, d∏ugoÊci
ponad 16 km, szerokoÊci 2-4 km, z aktywnym klifem
lodowym d∏ugoÊci ponad 1,5 km. Jak twierdzi profesor
P. G∏owacki, lodowiec ten w ciàgu ostatnich 50 lat
cofnà∏ si´ o oko∏o 2 km! Prace nad lodowcami sà
trudne, nie mo˝na instalowaç mierników ruchu lodu
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(stosuje si´ zdalne metody pomiaru), a podp∏yni´cie
∏odzià lub pontonem pod klif lodowy jest bardzo
niebezpieczne.

W czasie ostatniego rejsu odwiedziliÊmy równie˝
osad´ NY-Alesund. Do 1963 roku by∏a to osada gór-
nicza. Po wybuchu metanu i Êmierci 21 górników
kopalnia zosta∏a zamkni´ta. Obecnie znajduje si´ tu
wiele narodowych i mi´dzynarodowych stacji naukowo-
badawczych, które wchodzà w sk∏ad systemu Âwia-
towej Obserwacji Atmosfery. Zimà mieszka tu i pracuje
oko∏o 30 osób, natomiast latem przebywa nawet
kilkuset badaczy. „Horyzont II” sta∏ w Ny-Alesund przy
kei, wi´c wszyscy mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia osady. 
Po krótkim postoju pop∏yn´liÊmy w kierunku TilnerFior-
den. Tutaj naukowcy prowadzili badania w terenie, 
a za∏oga i studenci wype∏niali swoje obowiàzki na pok-
∏adzie, w maszynowni, na mostku, w kuchni i pomiesz-
czeniach hotelowych. 

Kolejnym miejscem, które odwiedziliÊmy, by∏a
Piramida – miasto-widmo, do którego dop∏yn´liÊmy
nocà. Obraz by∏ przera˝ajàcy: drewniany pirs by∏ w sta-
nie rozsypki, urzàdzenia przy kei zdewastowane, nieco
dalej resztki po taÊmociàgu, którym transportowano
w´giel z miejscowej kopalni. Piramida by∏a najwi´kszà,
po Barentsburgu, rosyjskà osadà na Spitsbergenie.
Rosjanie odkupili jà od Szwedów w 1927 r., zasiedlili jà
wykwalifikowanymi górnikami z ukraiƒskiego Donbasu
i rosyjskiej Tu∏y. Do 1998 roku mieszka∏o tu i pracowa-
∏o w kopalni ponad tysiàc ludzi. W 1998 roku, decyzjà
w∏aÊciciela, osada zosta∏a opuszczona. Ostatni w´giel
wydobyto tutaj 31 marca 1998 roku. 

W czasie rejsu statek osiàgnà∏ pozycj´ 660 33’, czyli
przekroczy∏ ko∏o podbiegunowe. Zgodnie z tradycjà, na
pok∏ad wkroczy∏a Êwita, czyli kapitan, Neptun, Prozer-
pina, diab∏y, doktor, golibroda oraz astrolog. Dla
wszystkich neofitów odby∏ si´ chrzest morski. 

W rejs na Spitsbergen pop∏yn´li ci studenci, którzy
mieli najlepsze wyniki w nauce. W czasie rejsu praco-
wali w dziale maszynowym, pok∏adowym i hotelowym.
Otrzymali solidnà szko∏´ marynarskiej roboty wraz 
z fachowà wiedzà, przekazywanà w bardzo przyjaznej
atmosferze przez za∏og´ statku. Za∏oga maszynowa 
i pok∏adowa umo˝liwi∏a studentom obs∏ug´ wielu
urzàdzeƒ. Równie˝ w dziale hotelowym studenci
poznali tajniki dobrej szko∏y kulinarnej. 

Powrót ze Spitsbergenu chyba wszystkim da∏ si´ we
znaki. Ju˝ od Longyearbyen, miasta, które jest stolicà
Svalbardu, statkiem trz´s∏o i ko∏ysa∏o. Za bulajem
prawie ca∏y czas by∏o widaç ogromne fale morskie,
które z hukiem uderza∏y w burty. Dodatkowo kotwica
uderza∏a jak dzwon. O postawieniu kubka lub talerza
na stole mo˝na by∏o tylko pomarzyç. Jak stwierdzi∏a
za∏oga, by∏ to jeden z trudniejszych powrotów ze Spits-
bergenu. Neptun zafundowa∏ nam sztorm, wiele razy
si∏a wiatru wynosi∏a nawet 8 stopni w skali Beauforta.
Tak trudne warunki pogodowe trwa∏y prawie 7 dni.
Spowodowa∏y, ˝e do Gdyni wróciliÊmy dzieƒ póêniej,
ni˝ poczàtkowo planowano. Na szcz´Êcie o trudach
podró˝y wszyscy dosyç szybko zapomnieli, pozosta∏y
wspania∏e wspomnienia, zdj´cia i doÊwiadczenia.

dr in˝. Krystyna Maria Noga
Katedra Automatyki Okr´towej AMG

PROMOCJA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Spitsbergen – gdzieÊ na koƒcu Êwiata –
wystawa fotograficzna

Dr in˝. Krystyna Maria Noga jest pracownikiem nau-
kowo-dydaktycznym Wydzia∏u Elektrycznego Akademii
Morskiej w Gdyni, autorkà wielu publikacji naukowych
i ksià˝ek oraz opiekunem grup studentów AMG, którzy
odbywali rejsy na Spitsbergen statkiem badawczo-
szkoleniowym „Horyzont II”. Od wielu lat pasjonuje si´
Spitsbergenem, posiada kilkanaÊcie tysi´cy zdj´ç, które
zrobi∏a w ca∏ym rejonie Spitsbergenu podczas kilku
swoich wypraw. 

Na wystawie oglàdaliÊmy 48 fotogramów pokazujà-
cych faun´, flor´, krajobrazy wyspy, stacje polarne,

pomniki przyrody, osady, ludzi, statki. To wszystko poz-
woli∏o nam z pokorà przenieÊç si´ w klimat wyspy 
i podziwiaç jej pi´kno. Autorka zgromadzi∏a równie˝
ciekawe rekwizyty, które uatrakcyjni∏y ekspozycj´:
olinowanie, miniaturk´ dzwonu ze statku „Horyzont II”,
sekstans, lampy okr´towe, ksià˝ki, czasopisma, mapy,
historyczne zdj´cia, pamiàtkowe bibeloty, banery itp.
Wszystko by∏o doskonale wyeksponowane i podÊwiet-
lone. 

Ze wzgl´du na du˝à frekwencj´ wystaw´ przed∏u-
˝ono o kilka dni. Na wernisa˝u obecni byli mi´dzy

Wydarzeniem artystycznym mo˝na nazwaç wystaw´, która odby∏a si´ w dniach 
22 lutego – 8 marca 2013 r. w gdaƒskiej Galerii Przymorze.

☛
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innymi: Maria Nowak – pose∏ na sejm RP, prodziekan
WE AMG dr hab. in˝. Krzysztof Górecki, prof. nadzw.
AMG, prodziekan WE AMG dr in˝. Wies∏aw Citko, prof.
dr hab. in˝. Wojciech Sobczak, dr hab. in˝. Piotr Mysiak,
prof. nadzw. AMG, prof. dr hab. in˝. Ewa Hermanowicz
(PG), komandor dr in˝. Ryszard Studaƒski, mgr in˝.
Agnieszka Studaƒska (PG), dr in˝. Miros∏aw Rojewski (PG),
prodziekan doc. dr in˝. Ryszard Sobczak (PG), mgr in˝.
Bronis∏awa Rauhut-Sobczak (PG), Tomasz Miegoƒ –
oficer nawigator statku „Horyzont II”, dziennikarz TVP
oraz panie z tzw. „Sabatu Czarownic”. 

Szczególnie goràco autorka dzi´kuje studentom dru-
giego roku WE AMG: Kamilowi Bitkowskiemu, Sebastia-
nowi Beneckiemu, Piotrowi Gomole, Dariuszowi Kawior-
skiemu za porywajàcy koncert piosenek szantowych.
Specjalne podzi´kowania dla komisarza wystawy, orga-
nizatora, wykonawcy scenografii i instalacji technicz-
nych red. Edwarda Poskiera z portalu www.lanciaklub.pl.
Du˝e s∏owa uznania dla organizatorów-gospodarzy 
z Galerii Przymorze (IMMO Gdaƒsk) dyr. Aleksandra
Moenerta i Tomasza Grochowskiego za okazanà pomoc.
Autorka dzi´kuje równie˝ Rafa∏owi Wojciechowskiemu
z Drukarni Cyfrowej DIGITAL1 z Sopotu, kawiarni COSTA
– by coffeeheaven w Galerii Przymorze i redakcji
miesi´cznika „Poznaj Âwiat”. Wystawa b´dzie pokazana
w paêdzierniku br. w Galerii Sejmowej w Warszawie,
wczeÊniej w Akademii Morskiej w Gdyni. Autorka
planuje tak˝e prezentacj´ zdj´ç w presti˝owych gale-
riach w Sopocie, Tarnowie, Kalwarii Zebrzydowskiej 
i ˚ywcu.

Edward Poskier

☛

Dr in˝. Krystyna Maria Noga przyjmuje gratulacje i kwiaty.
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Potrzeby edukacji morskiej i wychowania morskiego
studentów omówi∏ prorektor ds. kszta∏cenia PG dr hab.
in˝. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – wieloletni pe∏nomoc-
nik rektora do spraw ˝eglarstwa. O edukacji i wycho-
waniu morskim, realizowanych w polskich uczelniach
akademickich, opowiedzia∏ Jakub Zaremba, przedsta-
wiciel Politechniki Warszawskiej. Ca∏oÊç konferencji
podsumowano przyj´ciem „Manifestu wzywajàcego do
rozwijania w Polsce misji wychowania morskiego stu-
dentów”. Prezes Stowarzyszenia Czerwonej Ró˝y
Ludwik Klinkosz zapowiedzia∏ organizacj´ konkursu dla
instytucji promujàcych t´ ide´. 

Zamieszczamy skrót referatu wyg∏oszonego przez
Dawida Grudziƒskiego – reprezentanta Parlamentu Stu-
dentów Akademii Morskiej w Gdyni.

Idea wychowania morskiego
Nie b´d´ w swojej wypowiedzi skupiaç si´ na mojej

uczelni, poniewa˝ – jak wiadomo – Akademia Morska
w Gdyni g∏ównie kszta∏ci studentów, którzy wià˝à swojà
przysz∏oÊç z morzem. Chcia∏bym rozwinàç wachlarz
mo˝liwoÊci, które stojà przed uczelniami niezwiàza-
nymi ÊciÊle tylko z kszta∏ceniem morskim, ale tak˝e 
z innymi kierunkami.

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

Z okazji 55. rocznicy pierwszego w Polsce niezale˝nego parlamentu studentów, jaki powsta∏
na Politechnice Gdaƒskiej, odby∏o si´ w listopadzie 2012 r. uroczyste spotkanie, podzielone 

na cz´Êç oficjalnà, konferencj´ dedykowanà wychowaniu morskiemu m∏odzie˝y, 
oraz wieczór wspominkowy z zabawà tanecznà. W cz´Êci poÊwi´conej wychowaniu morskiemu

m∏odzie˝y przedstawiono trzy prelekcje. 

55-lecie Parlamentu Studentów
Politechniki Gdaƒskiej

MORSKIE WYCHOWANIE STUDENTÓW

☛
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☛ Warto tu odpowiedzieç na kilka podstawowych
pytaƒ, które dr´czà naszà gospodark´ morskà: Po co?
Dlaczego? W czym to pomo˝e obywatelom niezwià-
zanym z morzem? Gdzie sà problemy? Jak poprawiç
istniejàcà sytuacj´?

Po co? Dlaczego?
Do g∏ównych zalet nale˝à bez wàtpienia warunki

finansowe. Zarobki na morzu sà o wiele wy˝sze ni˝ na
làdzie. Nie trzeba nikomu udowadniaç, ˝e absolwenci
mojej uczelni na statku zarabiajà nieraz trzykrotnà
Êrednià krajowà. To jest du˝ym walorem, choç sà te˝
minusy, zwiàzane z roz∏àkà z rodzinà i przyjació∏mi. Jest
to szko∏a ˝ycia. Wszyscy zwiàzani z morzem muszà si´
nauczyç przebywaç od rana do wieczora z tymi samymi
ludêmi. Podczas pó∏rocznego rejsu trzeba umieç
nawiàzaç zdrowe relacje, dostosowaç si´ wzajemnie do
siebie, nauczyç pracy w grupie. Z czasem za∏oga staje
si´ swego rodzaju rodzinà. 

Jest to te˝ wielka przygoda. Mo˝na zwiedziç Êwiat,
poznaç wielu ciekawych ludzi. Pozwala to tak˝e na
rozwój osobisty. Wilki morskie, które wyp∏ywajà w d∏u-
gie rejsy, przekonujà si´, na co ich staç, jakà majà
wiedz´, w jaki sposób mogà osiàgnàç upragniony cel.
Muszà dostosowaç si´ do Êrodowiska, w jakim si´ znaj-
dujà, nauczyç szybkiego i skutecznego rozwiàzywania
napotykanych problemów.

W czym pomo˝e to obywatelom niezwiàzanym 
z morzem?

Zalet jest sporo. Chcia∏bym skoncentrowaç si´ na
tych podstawowych:

1. Dost´p do importowanych produktów – transport
morski jest najtaƒszà jego formà. W zwiàzku z tym
mo˝na importowaç wiele dobrych i, co najwa˝niejsze,
tanich produktów, które przyczynià si´ do rozwoju ca∏ej
gospodarki zwiàzanej nie tylko z morzem. 

2. Zasilenie bud˝etu paƒstwa jest oczywiste, choç
mamy ma∏o armatorów i ma∏o statków p∏ywa pod
naszà banderà. Ale polscy marynarze sà bardzo cenieni
na ca∏ym Êwiecie, co wp∏ywa na ich zarobki. Przywo˝à
pokaêne sumy, które w wi´kszoÊci wydajà w ojczyênie,
p∏acàc przy tym podatki. A to nap´dza gospodark´. 

3. Wymiany kulturowe – na statkach poznaje si´ ludzi
ró˝nych narodowoÊci i ich obyczaje. Wiedza ta zostaje
przekazana na làdzie rodakom, co zmniejsza bariery
kulturowe. 

Gdzie sà problemy?
Absolwenci mojej uczelni nie spotykajà si´ z proble-

mami. Przemawia za tym fakt, ˝e marka, jakà wyrobili
sobie polscy kadeci, przekonuje armatorów do zatrud-
niania ich bezpoÊrednio po szeÊciomiesi´cznych prak-
tykach, odbywanych pod koniec studiów. Poda˝ miejsc
pracy jest te˝ sporo wi´ksza, ni˝ liczba absolwentów
opuszczajàcych mury mojej Alma Mater.

Podpar∏em si´ s∏owami pana Krzysztofa Gogola,
rzecznika prasowego P˚M, umieszczonymi na stronie
www.rynekinfrastruktury.pl. W czasie hossy w 2008
roku armatorzy na ca∏ym Êwiecie mieli tyle pieni´dzy, i˝

zamówili rekordowà iloÊç statków. Aktualnie wchodzà
one do eksploatacji. IloÊç nowych statków, które od-
bierane sà ze stoczni, kilkukrotnie przewy˝sza te˝ iloÊç
z∏omowanych jednostek.Do tego dochodzi zmniejszona
iloÊç ∏adunków na rynku, poniewa˝ kraj, który dotych-
czas dêwiga∏ ca∏à Êwiatowà ˝eglug´ – Chiny – notujà
coraz wyraêniejsze spowolnienie gospodarcze. Polski
system prawny jest bardzo skomplikowany, administra-
cja nie jest przyjazna przedsi´biorcom i majà oni nad
sobà bardzo represyjny aparat urz´dniczy – Urzàd Skar-
bowy. Zatrudnieni tam urz´dnicy, w myÊl obowiàzujà-
cych przepisów, cz´sto nie majà prawa wykazaç si´
elastycznoÊcià. Managerowie w Europie Zachodniej 
i USA nie bojà si´ ryzyka, gdy˝ prawo nie jest wobec
nich represyjne. 

Jak poprawiç istniejàcà sytuacj´?
Sposobów jest tyle, ile par oczu na tej sali. Moim

zdaniem powinniÊmy pójÊç drogà produkcji. Najwa˝-
niejszym czynnikiem przemawiajàcym za polskà gospo-
darkà morskà jest jakoÊç. Mamy bardzo dobrych in˝y-
nierów, specjalistów produkujàcych towary na najwy˝-
szym Êwiatowym poziomie. JakoÊç czyni cen´ – jest to
trend powszechnie znany i sàdz´, ˝e powinniÊmy pójÊç
tà Êcie˝kà. Produkcja dà˝y do rozwoju ca∏ej gospodarki
nie tylko na làdzie. Jedna osoba zatrudniona w bran˝y
produkcyjnej daje prac´ trzem w kolejnych bran˝ach –
przecie˝ produkt nale˝y zmagazynowaç, przetrans-
portowaç i sprzedaç.

Kolejnym sposobem jest specjalizacja techniczna. Jak
ju˝ wczeÊniej wspomina∏em, in˝ynierowie naszych
politechnik i uniwersytetów majà bardzo ciekawe po-
mys∏y. Na swojej uczelni zauwa˝y∏em wielu studentów
z innowacyjnymi pomys∏ami, którzy nie posiadajàc
kapita∏u, sà w stanie napisaç bardzo dobry biznesplan 
i otworzyç swojà dzia∏alnoÊç ju˝ podczas studiów.
Kryzys, widoczny ca∏y czas na rynku, to tak naprawd´
stan umys∏u – gdy˝ kapita∏ potrzebny jest ca∏y czas,
tylko ulokowany w innych miejscach. Nale˝y go po-
szukaç i wykorzystaç. 

Dostrzegam ogromny potencja∏ w wykorzystaniu
luki, jaka powstaje w zwiàzku z wyraênie widocznym
spadkiem produkcji w Chinach – Êwiatowym liderze.
Nie widz´ powodów, by nie przenieÊç produkcji do
krajów europejskich, w tym tak˝e do Polski. Oczywiste,
˝e jest potrzebna do tego infrastruktura làdowa –
pomimo faktu, i˝ statki przybijajàce do dobrze roz-
wini´tych portów przebywajà w nich coraz krócej, co
zwi´ksza skutecznoÊç przewozu dóbr. Problemem jest
brak konkretnej infrastruktury, pozwalajàcej na trans-
port w g∏àb kraju i kontynentu.

Na zakoƒczenie chcia∏bym raz jeszcze podzi´kowaç
za zaproszenie, ˝yczyç wam, studentom Politechniki
Gdaƒskiej, kolejnych 50, a nawet wi´cej lat kreatywnej
dzia∏alnoÊci samorzàdowej. 

Dawid Grudziƒski 
wiceprzewodniczàcy Parlamentu Studentów

Akademii Morskiej w Gdyni
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Manifest wzywajàcy do rozwijania w Polsce MISJI WYCHOWANIA MORSKIEGO STUDENTÓW –
og∏oszony z okazji Konferencji Jubileuszu 55 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdaƒskiej

24 listopada 2012 r. 

Nawiàzywanie do tradycji 
Patriae Marique Fidelis – Ojczyênie i morzu wierni.

Dewiza Politechniki Gdaƒskiej jednoznacznie wskazuje
wag´ wychowania morskiego w ˝yciu naszej Alma
Mater. Uczelni, którà przez lata postrzegano jako lidera
w propagowaniu kultury morskiej oraz akademickiego
˝eglarstwa morskiego. Jako jej przedstawiciele wzywa-
my do ustanowienia ogólnopolskiego programu dla
realizowania misji wychowania morskiego studentów 
w Polsce. 

Wspó∏czesna istota misji 
Wzrost cywilizacyjny i gospodarczy, zapotrzebowanie

na ˝ywnoÊç, minera∏y, surowce energetyczne oraz
czystà energi´ wiatru i fal dowodzà ogromnego zna-
czenia zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach
eksploatacji. 

W tej sytuacji koniecznoÊç rozwoju polskiej gospo-
darki morskiej nie budzi ˝adnych wàtpliwoÊci. Nie da
si´ jednak tego osiàgnàç bez stworzenia klimatu oby-
watelskiego zaanga˝owania i realizacji szerokiego pro-
gramu wychowania morskiego spo∏eczeƒstwa. 

Okres transformacji ustrojowej wp∏ynà∏ na zdepre-
cjonowanie wychowania morskiego poprzez nieefekty-
wnà restrukturyzacj´ gospodarki morskiej i ostateczne
jej zaniedbanie. Nawo∏ujemy do wdro˝enia systemu,
który przyczyni si´ do rozwoju polityki informacyjnej
dotyczàcej szans, wyzwaƒ i problemów gospodarki
morskiej! Nawo∏ujemy do przedsi´wzi´cia Êrodków
kszta∏tujàcych wÊród obywateli pozytywny i emocjo-
nalny stosunek do morza oraz kultury morskiej! 

Wychowanie morskie studentów 
Szczególnie wa˝nà pozycj´ w tym programie po-

winno zajàç wychowanie morskie studentów – przy-
sz∏ych absolwentów, pracowników, pracodawców i dzia-
∏aczy wszystkich szczebli. 

Ich przekonanie o wa˝noÊci eksploatacji zasobów
morza dla rozwoju kraju zwi´kszy szanse Polski na
uczestnictwo w globalnych projektach gospodarczych.
Wspó∏czesny post´p w dziedzinach geologii podmor-
skiej, oceanotechniki, hodowli fauny morskiej, ener-
getyki morskiej oraz innych nauk stwarza ogromne
zapotrzebowanie na nowe specjalizacje, kwalifikacje,
systemy i produkty, które stanowià szans´ na rozwój
uczelni, Pomorza i ca∏ej polskiej gospodarki. 

Program wychowania morskiego studentów 
Wychowanie morskie studentów nale˝y oprzeç 

o kszta∏towanie ich emocjonalnego stosunku do morza
jako atrakcyjnej przestrzeni dla aktywnoÊci gospodar-
czej, zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Apelujemy do wszystkich Êrodowisk akademickich 
i w∏adz paƒstwowych o podj´cie programu obejmujàcego: 
■ fakultatywnà dzia∏alnoÊç poznawczà – studenckie

ko∏a naukowe w dziedzinach morskich, praktyki mor-

skie, spotkania i wspólne projekty ze studentami
nacji „morskich” itp.; 

■ dzia∏alnoÊç kulturalnà – festiwale szantowe, pokazy
filmów morskich, konkursy wiedzy o morzu, kluby
marynistyczne itp.; 

■ dzia∏alnoÊç rekreacyjnà – studenckie Êwi´ta morza,
kursy i obozy ˝eglarskie, turystyczne morskie rejsy na
Ba∏tyku i na odleg∏ych akwenach morskich, nurkowa-
nie swobodne na akwenach morskich, rejsy na du-
˝ych ˝aglowcach itp.; 

■ dzia∏alnoÊç sportowà – ˝eglarskie wyprawy ocea-
niczne, regaty morskie itp. 

Apel do ministrów Rzeczypospolitej i wszystkich
interesariuszy Programu wychowania morskiego
studentów 

Apelujemy zatem do ministra nauki i szkolnictwa
wy˝szego oraz do Ministerstwa Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej o wsparcie obywatelskiej
inicjatywy, majàcej na celu ustanowienie ogólnopol-
skiego programu dla realizowania misji wychowania
morskiego studentów w Polsce. 

Uczestnicy Jubileuszowej Sesji Parlamentu Studentów
Politechniki Gdaƒskiej proponujà, aby wokó∏ tego pro-
gramu zbudowaç szerokà koalicj´ wszystkich partnerów
i podmiotów zainteresowanych promowaniem wycho-
wania morskiego studentów dla zapewnienia rozwoju
gospodarki morskiej – tj. samorzàdów studenckich
uczelni wy˝szych, morskich samorzàdów terytorialnych,
morskich firm i organizacji gospodarczych, morskich
stowarzyszeƒ obywatelskich, naukowych, kulturalnych,
turystycznych i sportowych. 

Inicjacja Programu wychowania morskiego stu-
dentów oraz konkurs najlepszych praktyk realizu-
jàcych program 

Samorzàd Studentów Politechniki Gdaƒskiej podej-
muje si´ pe∏niç w fazie inicjacji rol´ lidera. Pragniemy
doprowadziç do realizacji postulowanego programu, 
w Êcis∏ej wspó∏pracy z innymi samorzàdami studenckimi
uczelni Pomorza, przy wsparciu Stowarzyszenia Absol-
wentów PG i partnerstwie Stowarzyszenia Czerwonej
Ró˝y. 

Do realizacji wyznaczonego celu konieczne jest
pokazywanie najlepszych praktyk. Integralnym ele-
mentem propagowania wychowania morskiego stu-
dentów powinien byç coroczny ogólnopolski konkurs
skierowany do instytucji publicznych, organizacji
studenckich i absolwenckich oraz wybitnych indywidu-
alnoÊci. Proponuje si´, aby by∏ on organizowany przez
Stowarzyszenie Czerwonej Ró˝y w partnerstwie z SSPG
i SAPG.

■
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„Siostry” 

Walka mia∏a byç 1 do 1, czyli bez ˝adnych przeliczni-
ków. Na zwyci´zc´ czeka∏, ufundowany przez konstruk-
tora, oryginalny samowar z Tu∏y. W obecnoÊci rektorów
morskich uczelni z Saint Petersburga i Gdyni komen-
danci podpisali na pok∏adzie „Daru Pomorza” stosowny
dokument, wyzywajàcy do zmierzenia si´ na morskim
szlaku.

Machina posz∏a w ruch, lecz nie zdawaliÊmy sobie
zupe∏nie sprawy, ˝e wydarzenie to nabierze tak wiel-
kiego rozg∏osu, a obj´cie wyÊcigu patronatem przez
prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka jeszcze
podbije b´benka. 

W Turku atmosfera pomi´dzy statkami robi∏a si´
coraz bardziej napi´ta. Wreszcie rzuciliÊmy cumy. Sto-
jàcy tu˝ za nami „Mir” równie˝ odszed∏ od nabrze˝a.
Przed nami jeszcze d∏ugie przejÊcie na silniku mi´dzy
przepi´knymi szkierami. Nazajutrz – tj. 28 wrzeÊnia

2011 r. – ruszyliÊmy „do boju”. A ˝e nasz wyÊcig od-
bywa∏ si´ w ramach regat STA, mieliÊmy wokó∏ same
gwiazdy mórz i oceanów. Na tej trasie jednak skupialiÊ-
my si´ g∏ównie na naszej „siostrze”. 

Wydarzenie to postanowiliÊmy zarejestrowaç kame-
rami, a potomnoÊci zostawiç film, tak jak czterdzieÊci
lat temu – w 1972 roku – inni gdaƒscy filmowcy zreali-
zowali film „Kapitan” o wyÊcigu „Daru Pomorza” 
z niemieckim „Gorch Fockiem”, który do dzisiaj jest
ch´tnie oglàdany.

Nasz film dokumentalny b´dzie mia∏ tytu∏ „Siostry”
(chodzi o fregaty), a premier´ przewidujemy w dniu
czerwcowego Êwi´ta Akademii Morskiej.

Skàd wzi´∏y si´ te „siostry”? Otó˝ w 1978 roku w∏a-
dza ludowa da∏a zgod´ na budow´ nowego ˝aglowego
statku szkolnego dla dalszego kszta∏cenia nowych zas-
t´pów przysz∏ych wilków morskich. Zapad∏a bowiem
decyzja, ˝e „Dar Pomorza” – ze wzgl´du na wzrost wy-
magaƒ zwiàzanych m. in. z ochronà Êrodowiska – ma
zakoƒczyç s∏u˝b´ pod bia∏o-czerwonà banderà. Budo-
wy podj´∏a si´ – choç nie bez sporych oporów – Stocz-
nia Gdaƒska im. Lenina. Po czterech latach – 4 lipca
1982 roku – na nowej fregacie, która na wodowaniu
otrzyma∏a imi´ „Dar M∏odzie˝y”, podniesiono bande-
r´. Ta budowa tak bardzo zainteresowa∏a w∏adze daw-
nego Zwiàzku Radzieckiego, ˝e – ku ogromnej radoÊci
gdaƒskich stoczniowców – zamówi∏y od razu pi´ç jed-
nostek. Na Ba∏tyku pozosta∏ jednak tylko trzeci z serii,
czyli „Mir”, reszta bazuje w portach Rosji i Ukrainy.

„Dar M∏odzie˝y” i „Mir” spotykajà si´ niemal co roku
na zlotach i imprezach ˝eglarskich. W Êrodowisku nazy-
wamy te wszystkie ˝aglowce „choreniókami”, bo za-
równo ma∏e barkentyny typu „Pogoria”, jak i te du˝e,
wysz∏y spod r´ki znakomitego konstruktora in˝.
Zygmunta Chorenia. 

Micha∏ Dàbrowski

Z okazji obchodów 30-lecia naszej uczelni konstruktor „Daru M∏odzie˝y” i „Miru” 
in˝. Zygmunt Choreƒ rzuci∏ pomys∏ bezpoÊredniego wyÊcigu: który ˝aglowiec pierwszy

przep∏ynie dystans z Turku w Finlandii do Gdyni.

CHORENIOWE FREGATY

„Dar M∏odzie˝y” i siostrzany „Mir”.



4 8 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

27C Z E R W I E C 2 0 1 3

Prelegenci omówili m. in. polityczne i prawne uwa-
runkowania polsko-rosyjskiej umowy o ma∏ym ruchu
granicznym, poddali analizie ruch graniczny na grani-
cach zewn´trznych Unii Europejskiej, a tak˝e przedsta-
wili wspó∏prac´ transgranicznà w Polsce. Nie zabrak∏o
te˝ referatu prezentujàcego histori´ przekraczania
granic w Europie ani wystàpienia poÊwi´conego roli
kadrowego pracownika pionu operacyjno-rozpoznaw-
czego wywiadu, w kontekÊcie przeciwdzia∏ania zagro˝e-
niom bezpieczeƒstwa paƒstwa w obszarze granicznym.

Udzia∏ w obradach konsula generalnego Federacji
Rosyjskiej w Gdaƒsku oraz konsula Rzeczpospolitej Pol-
skiej w Kaliningradzie podniós∏ rang´ wydarzenia i umo˝-
liwi∏ uczestnikom niepowtarzalnà dyskusj´, dotyczàcà
bezprecedensowej regulacji Unii Europejskiej, jakà jest
polsko-rosyjski ma∏y ruch graniczny. Z kolei meryto-
ryczne zaanga˝owanie kierownictwa Polskiej Organiza-
cji Turystycznej oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej pozwoli∏o na wyeksponowanie ruchu gra-
nicznego jako czynnika rozwoju turystyki przyjazdowej
– istotnej determinanty rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
regionu. Problematyce rozwoju i promocji turystyki
poÊwi´cony zosta∏ panel konferencyjny. 

W obradach udzia∏ wzi´li te˝ oficerowie Morskiego
Oddzia∏u Stra˝y Granicznej oraz Warmiƒsko-Mazurskie-
go Oddzia∏u Stra˝y Granicznej. Podczas wyjazdu stu-
dyjnego komendant placówki w Grzechotkach pp∏k SG
Leszek Jakubowski zorganizowa∏ seminarium robocze 
i oprowadzi∏ uczestników po przejÊciu granicznym.

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab.
Piotr J´drzejowicz oraz rektor Wy˝szej Szko∏y Turystyki 
i Hotelarstwa w Gdaƒsku prof. dr hab. W∏adys∏aw W.
Gaworecki, jako patroni honorowi, przygotowali adresy
powitalne. Patronatu konferencji udzieli∏ komendant
g∏ówny Stra˝y Granicznej gen. bryg. Dominik Tracz.
WÊród patronów forum znaleêli si´ wszyscy przedstawi-
ciele trzech szczebli samorzàdu terytorialnego: marsza-
∏ek województwa pomorskiego Mieczys∏aw Struk,
starosta malborski Jan Miros∏aw Czapla, burmistrz
Malborka Andrzej Rych∏owski.

Obrady odbywa∏y sie na terenie Muzeum Zamko-
wego w Malborku (Sala Naro˝na) oraz Centrum Konfe-
rencyjnego Karwan w Malborku. Merytorycznym pod-
sumowaniem Forum b´dzie recenzowana publikacja,
wydana przez stowarzyszenie „Academia Europa Nostra”
we wspó∏pracy ze stra˝à granicznà.

„Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Ba∏tyk – Polska – Pomorze” by∏ przewodnim
tematem tegorocznej konferencji. Forum Europa Nostra jest cyklicznym wydarzeniem,

organizowanym przez mi´dzynarodowe stowarzyszenie „Academia Europa Nostra”, szko∏y
wy˝sze i administracj´ samorzàdowà. Tematyka ka˝dorazowo dotyczy wa˝nego dla kraju 

i regionu zagadnienia. Tegoroczne Forum odbywa∏o si´ w dniach 16-17 lutego.

Ma∏y ruch graniczny 
a turystyka

VI FORUM EUROPA NOSTRA W MALBORKU
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Wieczór integracyjny odby∏ si´ 8 listopada 2012 roku
w klubie studenckim „Bukszpryt”. Prowadzony by∏ 
w ca∏oÊci w j´zyku angielskim. Mi´dzynarodowej im-
prezie „Erasmus Party” towarzyszy∏o wiele konkursów 
z nagrodami, tymi drobnymi, jak i wi´kszymi. Szczegól-
nie koszulki Akademii Morskiej w Gdyni cieszy∏y si´
ogromnym zainteresowaniem. By∏y zak∏adane przez
studentów programu Erasmus z du˝ym entuzjazmem, 
a w przysz∏oÊci przyczynià si´ do promowania Akade-
mii Morskiej za granicà.  

Szczególnym zainteresowaniem cieszy∏ si´ konkurs
znajomoÊci polskich oraz hiszpaƒskich s∏ów. By∏y rów-
nie˝ przygotowane zestawy ze s∏owami litewskimi oraz
tureckimi, które jednak okaza∏y si´ zbyt trudne. 

Mi∏ym zaskoczeniem by∏ równie˝ konkurs rysunkowy.
Uczestniczàcy w nim Hiszpanie wykazali si´ doskona∏à
znajomoÊcià zarówno Polski, jak i naszego j´zyka, doda-
jàc do swoich prac tak˝e elementy komiksu. W cieka-

wych wypowiedziach studentów, prezentujàcych swoje
rysunki, nie zabrak∏o te˝ humoru, dzi´ki czemu wspa-
niale si´ bawiliÊmy. Du˝o Êmiechu dostarczy∏a zabawa
w g∏uchy telefon, zw∏aszcza gdy z ca∏ego zdania pozos-
tawa∏o jedno s∏owo lub gdy polsko-angielskie zwroty
by∏y przekszta∏cane w zwroty hiszpaƒskie. W ostatnim
konkursie polscy studenci mogli popisaç si´ wiedzà na
temat krajów naszych goÊci, a studenci programu Erasmus
swà wiedzà o Polsce i naszym regionie. 

W trakcie ca∏ej imprezy mo˝na by∏o skosztowaç spec-
ja∏ów tradycyjnej kuchni polskiej. Studentom zagra-
nicznym bardzo zasmakowa∏a nasza kuchnia. Do dziÊ
wspominajà charakterystyczny smak bigosu, którego
do tej pory nie znali, oraz tradycyjne polskie pierogi.  

Zwieƒczeniem imprezy by∏o karaoke, które zgroma-
dzi∏o wielu ch´tnych. ZaÊpiewaliÊmy wspólnie piosenk´
„Lemon Tree”, a efekty naszej mi´dzynarodowej inter-
pretacji mo˝na podziwiaç na fanpage’u Naukowego

Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni ju˝ po raz kolejny 
zorganizowa∏o, razem z Biurem Wspó∏pracy z Zagranicà AMG, imprez´ mi´dzynarodowà.

Tym razem wydarzenie mia∏o na celu integracj´ Êrodowiska studentów z Polski 
z uczestnikami programu Erasmus z Hiszpanii, Litwy oraz Turcji.

„Erasmus Party”

INTEGRACJA W „BUKSZPRYCIE”
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Wyró˝nienie otrzyma∏ za zwyci´stwo w ubieg∏orocz-
nych regatach Tall Ships’Races. Dowodzi∏ w nich ˝ag-
lowcem „Fryderyk Chopin”. Cz∏onkowie kapitu∏y pod-
kreÊlili tak˝e jego zaanga˝owanie w wychowanie
morskie m∏odzie˝y. Oprócz kapitana Ostrowskiego, do
nagrody zostali nominowani: 
■ Zofia Klepacka-Noceti – bràzowa medalistka igrzysk

olimpijskich, 
■ Anna R´bas – wieloletnia dziennikarka Radia

Gdaƒsk, autorka wielu materia∏ów o tematyce
morskiej i ˝eglarskiej, 

■ Bohdan Sienkiewicz – dziennikarz i publicysta morski, 

■ Maciej Krzeptowski – dr nauk przyrodniczych i kapi-
tan jachtowy. 
Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza zosta∏a

ustanowiona dla uhonorowania wyjàtkowych dokonaƒ
˝eglarskich, osiàgni´ç w dziedzinie wychowania morskie-
go m∏odzie˝y lub kszta∏towania ÊwiadomoÊci morskiej.
Powo∏ali jà spadkobiercy kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza,
miasto Gdynia, Stowarzyszenie Bractwo Kaphornow-
ców i Fundacja Press Club. Nagrod´ stanowià medal
oraz 10 000 z∏. Nagroda zosta∏a wr´czona 3 marca
2013 r. w Warszawie.

■

Laureatem drugiej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza – wybitnego cz∏owieka
morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru M∏odzie˝y", wychowawcy wielu

pokoleƒ polskich marynarzy – zosta∏ kapitan Tomasz Ostrowski.

Za regaty i wychowanie
NAGRODA IM. KAPITANA LESZKA WIKTOROWICZA

Ko∏a Turystyki i Hotelarstwa na portalu Facebook.pl.
Honorowym goÊciem „Erasmus Party” by∏ prorektor

ds. nauki prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski.
Impreza odby∏a si´ dzi´ki finansowemu wsparciu
programu Erasmus. Przede wszystkim chcielibyÊmy ser-
decznie podzi´kowaç za pomoc w organizacji spotkania
integracyjnego pani mgr Izabeli Dudek-Muczyƒskiej,
koordynatorowi programu Erasmus w AMG.  

Ta mi´dzynarodowa impreza na pewno na d∏ugo po-
zostanie w pami´ci stypendystów programu Erasmus
oraz naszej. Mamy równie˝ nadziej´, ˝e takie imprezy
stanà si´ naszà tradycjà i cyklicznie b´dziemy je organi-
zowaç dla zagranicznych studentów.

Dominika Stachowiak
Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa

Tegorocznym tematem przewodnim by∏y „Innowacje 
w infrastrukturze logistycznej”. Pierwszego dnia konferencji,
która odby∏a si´ w budynku Wydzia∏u Nawigacyjnego
Akademii Morskiej w Gdyni w dniach 21-23 kwietnia,
finaliÊci mówili o nowoczesnych rozwiàzaniach logistycz-
nych z zakresu logistyki morskiej, làdowej i lotniczej.
Wystàpili te˝ prelegenci z PCC Intermodal. 

Nast´pnie uczestnicy pop∏yn´li nocà, promem
„Stena Line”, do Szwecji, by kolejnego dnia zwiedzaç
Karlskron´ – partnerskie miasto Gdyni. 

Pomys∏, zrodzony w 2008 r., corocznie jest rozwijany 
i tak oto planujàc jubileuszowà V edycj´, mamy przy-
jemnoÊç og∏osiç, i˝ konferencja cieszy si´ w Êrodowisku
akademickim wielkim uznaniem, a studenci ju˝ od paê-
dziernika dopytujà o szczegó∏y kolejnej edycji. Dzi´ki
wspó∏pracy z wieloma mediami oraz firmami czy te˝
organizacji rejsu (który jest cz´Êcià konferencji) na linii
Gdynia – Karlskrona, konferencja nabiera, z roku na rok,
coraz wi´kszego presti˝u.

■

Cz∏onkowie Naukowego Ko∏a Transportu i Logistyki TRANSLOG zorganizowali po raz piàty
konferencj´ naukowà Student Maritime Conference 2013, która jest jednym z najwi´kszych

wydarzeƒ akademickiej bran˝y TSL w Polsce.

Student Maritime Conference 2013
EDYCJA V
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W rocznic´ tego wydarzenia odby∏y si´ w Pucku uro-
czystoÊci upami´tniajàce powrót odrodzonej Rzeczpos-
politej nad morze. W uroczystoÊciach, z honorowà asystà
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wo-
jennej, wzi´∏o udzia∏ wiele wa˝nych osobistoÊci. Nie
zabrak∏o równie˝ delegacji Akademii Morskiej w Gdyni,

w której sk∏adzie znaleêli si´ studenci Wydzia∏u Me-
chanicznego i cz∏onkowie Ko∏a Naukowego „Nautica”.

Kamil Dopke
student Wydzia∏u Mechanicznego AMG

W niedziel´ 10 lutego min´∏y 93 lata od dnia, gdy genera∏ Józef Haller wrzuci∏ do morza
platynowy pierÊcieƒ, zaÊlubiajàc tym samym Polsk´ z Ba∏tykiem.

93. rocznica zaÊlubin
Polski z morzem

Obchody 93. rocznicy zaÊlubin z morzem w Pucku.
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Studenci z Hiszpanii oraz Turcji mieli okazj´ podzi-
wiaç uroczy region Kaszub w zimowej szacie, poznaç
polskie zwyczaje, a przy okazji si´ zintegrowaç.
Poczàtkowo wyruszyliÊmy autokarem w stron´ Wie˝ycy,
a nast´pnie zmieniliÊmy Êrodek transportu na sanie
oraz sanki. Po 40-minutowej przeja˝d˝ce saniami, która
dostarczy∏a du˝o Êmiechu i dobrej zabawy, dotarliÊmy
na polan´, na której czeka∏o nas ognisko z kie∏baskami. 

Mo˝na by∏o równie˝ pos∏uchaç grajka kaszubskiego
oraz spróbowaç tabaki. Nie zabrak∏o te˝ bitwy na
Ênie˝ki i wspólnego Êpiewania. Dla obcokrajowców

by∏a to wspania∏a przygoda i ciekawe doÊwiadczenie,
tym bardziej, ˝e pochodzà oni z ciep∏ych krajów i nie
znajà podobnych zwyczajów. Ju˝ dziÊ pytajà o kolejne
imprezy integrujàce studentów programu Erasmus. 

Na koniec chcielibyÊmy z∏o˝yç serdeczne podzi´ko-
wania Biuru Wspó∏pracy z Zagranicà AMG, bez którego
przedsi´wzi´cie nie dosz∏oby do skutku.

Dominika Stachowiak
Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa

Naukowe Ko∏o Turystyki i Hotelarstwa Akademii Morskiej w Gdyni, we wspó∏pracy 
z Parlamentem Studentów oraz Biurem Wspó∏pracy z Zagranicà, zorganizowa∏o 22 lutego 

kulig dla mi´dzynarodowej grupy studentów.

Dla studentów programu
ERASMUS

KULIG - LUTY 2013
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Medale i podium
■ W Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie

alpejskim, rozgrywanych w Zakopanem od 4 do 7 marca,
Akademia Morska wystawi∏a po raz pierwszy swojà
reprezentacj´. Ekipa w sk∏adzie: Piotr Ko∏der – I WN,
Micha∏ Miko∏ajewski – I MSU WM, Kuba Markuszew-
ski – I WN zaj´∏a III miejsce na mistrzostwach w typie
uczelni spo∏eczno-przyrodniczych. A ˝e konkurencja
by∏a spora – 10 uczelni – debiutancki wyjazd naszych
studentów okaza∏ si´ sukcesem.

■ W fina∏ach Akademickich Mistrzostw Polski w p∏ywa-
niu, które odbywa∏y si´ w Warszawie w dniach 19-21

kwietnia, dru˝ynowo Akademia Morska (wÊród uczelni
spo∏eczno-przyrodniczych) zaj´∏a II miejsce w kategorii
m´˝czyêni i III miejsce w kategorii kobiety. Studenci
przywieêli tak˝e medale: 3 z∏ote, 3 bràzowe w konkuren-
cjach indywidualnych oraz w sztafecie: jeden z∏oty medal
(sztafeta m´ska 4 x 50 m stylem dowolnym) i jeden
srebrny (sztafeta kobiet 4 x 50 m stylem dowolnym).

■ W dniach 19-21.04.2013 r. odby∏y si´ pó∏fina∏y
Akademickich Mistrzostw Polski w pi∏ce koszykowej
m´˝czyzn. Nasza dru˝yna zaj´∏a VII miejsce w klasy-
fikacji generalnej (na 12 uczelni).

SPORT

Zwyci´zcy p∏ywacy z AMG. 
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■ W Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju
si∏owym (¸ódê 10-12.05.2013 r.) wzi´li udzia∏ nasi
studenci – mistrzowie z lat poprzednich w typie uczelni
spo∏eczno-przyrodniczych, którzy w roku ubieg∏ym
zaj´li I miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich
uczelni.

■ 19 maja 2013 r. odbywa∏y si´ na pla˝y gdyƒskiej
eliminacje do Akademickich Mistrzostw Polski w pi∏ce
pla˝owej, organizowane przez KU AZS Akademii
Morskiej. Poniewa˝ w dniu rozgrywek „Akademicki
Kurier Morski” by∏ ju˝ w druku, wi´cej informacji
podamy w nast´pnym numerze.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AMG

...i zwyci´zcy narciarze.

Zwyci´skie p∏ywaczki z AMG... 
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Tygodnik „Torpeda. Oczy i uszy Gdyni”, redagowany przez Miko∏aja Arciszewskiego w latach
1936-1937, wiele miejsca poÊwi´ca∏ Paƒstwowej Szkole Morskiej oraz jej pi´knej fregacie.

Szkoda, ˝e dost´pne sà jedynie fotokopie tego pisma, i to wykonane w latach 80. ub. wieku, 
w ˝aden sposób nie udaje nam si´ dotrzeç do orygina∏ów. Nie ma ich nie tylko Muzeum Miasta

Gdyni, ale te˝ ˝adna biblioteka w TrójmieÊcie, Bydgoszczy i Toruniu. Ale i tak mi∏o poczytaç, 
co wówczas pisano.

„Dar Pomorza”
STRONY Z DAWNYCH GAZET
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Po ziemskiej w´drówce pozostaje po nas miejsce 
w pami´ci najbli˝szych i miejsce na cmentarzu. Ale
prof. W∏adys∏aw Rymarz pozostawi∏ ogromny dorobek
naukowy oraz miejsce na arktycznej Wyspie Ksi´cia
Jerzego, gdzie od roku 1980 jest prze∏´cz kapitana
Rymarza – Rymarz Pass – powiedzia∏ podczas cere-
monii pogrzebowej rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr
J´drzejowicz. – Prof. Rymarz by∏ uznanym specjalistà z
zakresu mi´dzynarodowego prawa drogi morskiej,
autorem podr´czników, skryptów, poradników meto-
dycznych, z których korzystajà studenci uczelni mor-
skich. Dorobek publikacyjny obejmuje równie˝ liczne
artyku∏y naukowe, ekspertyzy i recenzje.

Uczestniczy∏ wielokrotnie w posiedzeniach podkomi-
tetów Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 
w Londynie, przewodzi∏ polskiej delegacji. Przez 8 lat,
od 1985 do 1993 r., by∏ etatowym pracownikiem IMO:
zajmowa∏ si´ problemami bezpieczeƒstwa nawigacji 
i ochrony Êrodowiska morskiego, wspó∏pracowa∏ z orga-
nizacjami oraz instytucjami morskimi od USA po Zatok´
Adeƒskà. Od 2000 r. pracowa∏ w Âwiatowym Uniwersy-
tecie Morskim w Malmö, realizujàc dla Komisji Europej-
skiej projekt poÊwi´cony systemom edukacji i szkolenia
morskiego.

Ale czy prowadzàc wyk∏ady jako visiting profesor, czy
pracujàc w Wielkiej Brytanii lub Szwecji, zawsze zwià-
zany by∏ ze swojà macierzystà uczelnià – Wy˝szà Szko∏à
Morskà, a od 2002 r. Akademià Morskà w Gdyni.
D∏uga by∏a droga do tej uczelni. Urodzi∏ si´ w 1933 r.
w Rohatynie – dawnym województwie stanis∏awow-
skim, skàd w 1940 r. zosta∏ przez sowieckie w∏adze
okupacyjne wywieziony do Kazachstanu. Ojca odnalaz∏
na… liÊcie katyƒskiej. 

Po powrocie do Polski i skoƒczeniu gimnazjum na
Âlàsku wstàpi∏ do Paƒstwowej Szko∏y Morskiej – ale 
w Szczecinie, bo tam zosta∏ przeniesiony z Gdyni Wy-
dzia∏ Nawigacyjny. W 1953 r. wydzia∏ powróci∏ do
Gdyni, wraz z nim przyby∏ tu nowy absolwent.

W 1962 r. W∏adys∏aw Rymarz uzyska∏ najwy˝szy sto-
pieƒ zawodowy – kapitana ˝eglugi wielkiej, krótko
potem zosta∏ komendantem statku szkolnego. Póêniej
dowodzi∏ statkami Polskich Linii Oceanicznych, a na

„Antonim Garnuszewskim” dwukrotnie dotar∏ z wy-
prawà antarktycznà Polskiej Akademii Nauk do polskiej
stacji im. Henryka Arctowskiego. By∏o to prawdziwie
pionierskie p∏ywanie na s∏abo zbadanych wodach, a imiona
owych pionierów pozosta∏y jako nazwy geograficzne:
RYMARZ PASS czy GARNUSZEWSKI PEAK.

Równolegle rozwija∏ karier´ naukowà i dydaktycznà.
Ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Handlu Morskiego
Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej w Sopocie. W 1977 r.
otrzyma∏ tytu∏ doktora nauk prawnych. W Wy˝szej
Szkole Morskiej by∏ kierownikiem Zespo∏u Eksploatacji
Statku, dyrektorem Instytutu Eksploatacji Statku,
prorektorem ds. praktyk. Od 1978 r. zatrudniony by∏ na
stanowisku profesora kontraktowego, 4 lata póêniej
zosta∏ dziekanem Wydzia∏u Nawigacyjnego, nast´pnie
rektorem Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni. Wiele lat
prof. W∏adys∏aw Rymarz p∏ywa∏ po morzach i ocea-
nach. DziÊ przybi∏ do ostatniego portu – i tu przyszliÊmy
Go po˝egnaç.  Bo wyp∏ynà∏ w rejs, z którego nie ma
powrotu.

■

Akademia Morska w Gdyni po˝egna∏a kapitana ˝eglugi wielkiej, wyk∏adowc´, by∏ego dziekana
Wydzia∏u Nawigacyjnego i rektora, wybitnego znawc´ mi´dzynarodowego prawa morskiego,
profesora Akademii Morskiej w Gdyni, prof. W∏adys∏awa Rymarza, który zmar∏ 23 marca br. 

Prof. W∏adys∏aw Rymarz
PO˚EGNANIA
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Prof. W∏adys∏aw Pa∏ubicki 
(1933-2012)

Urodzi∏ si´ 27 czerwca 1933 r. w Sul´czynie na Ka-
szubach, tam ukoƒczy∏ szko∏´ podstawowà, a nast´pnie
podjà∏ nauk´ w gimnazjum w Górnej Grupie k. Grudzià-
dza. Kontynuowa∏ nauk´ w Pieni´˝nie. Nast´pnie stu-
diowa∏ w Rzymie, gdzie obroni∏ doktorat. Dalszà prac´
naukowà prowadzi∏ za granicà. 

Od 1972 r. zwiàza∏ si´ z Wy˝szà Szko∏à Morskà, zosta∏
dyrektorem biblioteki. Funkcj´ t´ objà∏ po dr Ludomi-
rze Jankowskiej, która przekszta∏ci∏a bibliotek´ PSM 
w profesjonalnà placówk´ uczelnianà. Proces ten dr
W∏adys∏aw Pa∏ubicki sprawnie kontynuowa∏. Umiej´t-
noÊç doboru kadry, wspó∏pracowników, motywowanie
pracowników i, co bardzo istotne, ˝yczliwoÊç rektora
prof. kpt. ˝. w. Daniela Dudy by∏y czynnikami, które
sprawi∏y, ˝e Biblioteka G∏ówna pod kierownictwem dr.
Pa∏ubickiego odnosi∏a sporo sukcesów i postrzegana
by∏a w Êrodowisku akademickim jako jedna z wiodà-
cych. Dr Pa∏ubicki, który uzyska∏ kwalifikacje bibliote-

karza dyplomowanego, i wicedyrektor mgr in˝. Alek-
sandra Bartusch, tworzyli efektywny merytoryczny duet
zarzàdzajàcy: mgr in˝. A. Bartusch wprowadza∏a do
biblioteki nowe technologie, m. in. przygotowa∏a
bibliotek´ do komputeryzacji zbiorów, dr Pa∏ubicki pos-
tawi∏ na humanizacj´ studentów uczelni technicznej,
prezentowanie atutów i specyfiki biblioteki morskiej.
Biblioteka by∏a wówczas miejscem konferencji dotyczà-
cych humanizacji w uczelniach technicznych (np.
„Humanizacja pracy na statkach”, „Morze w kulturze
orientu”) oraz  wystaw i spotkaƒ. 

W tym czasie przeniesiono zbiory Muzeum Szko∏y
Morskiej w Gdyni, które po wojnie przechowywano 
w gmachach przy al. Zjednoczenia (dziÊ Jana Paw∏a II),
do gmachu g∏ównego przy ul. Morskiej, gdzie znajdujà
si´ do dziÊ. Poczàtkowo Zarzàdzeniem Rektora nr 6 
z 1973 r. preferowanà przez absolwentów i ofiarodaw-
ców nazw´ „muzeum” zachowano. Od 1978 r. mu-
zeum, pod nazwà Sala Tradycji, do∏àczono do struktury
Biblioteki, tworzàc ekspozycj´ sta∏à. W celu poszerzenia
zasobu powsta∏ zespó∏ biograficzny pod kierownictwem
W∏adys∏awa Pa∏ubickiego, z∏o˝ony z absolwentów Wy-
dzia∏u Humanistycznego Uniwersytetu Gdaƒskiego,
opracowujàcy biografie zas∏u˝onych pracowników 
i absolwentów Szko∏y Morskiej, a jednoczeÊnie groma-
dzàcy archiwalia i dokumenty. Prace recenzowa∏ prof.
Jan Tuczyƒski, wybitny znawca marynistyki, orientalista,
wyk∏adowca Uniwersytetu Gdaƒskiego.

Dr W∏adys∏aw Pa∏ubicki bibliotekà kierowa∏ do 1984 r.,
w nast´pnym okresie zajà∏ si´ dydaktykà w Katedrze
Nauk Humanistycznych Wy˝szej Szko∏y Morskiej, jed-
noczeÊnie wspó∏pracujàc z UG. W kolejnych latach, do
emerytury, by∏ wyk∏adowcà na Wydziale Nauk Spo∏ecz-
nych Uniwersytetu Gdaƒskiego, tam uzyska∏ habilitacj´
i profesur´. WÊród wielu cennych publikacji W∏adys-
∏awa Pa∏ubickiego, dotyczàcych g∏ównie zagadnieƒ
etnologicznych, kultury Bliskiego Wschodu, religio-
znawstwa, znalaz∏y si´ opracowania: „Obyczaje i trady-
cje morskie”, Gdynia 1981,1987, „Zwyczaje i obrz´dy
morskie”, Gdynia 1991 oraz artyku∏y dotyczàce huma-
nizacji uczelni technicznych.

mgr Ewa Otremba

Odszed∏ prof. dr hab. W∏adys∏aw Pa∏ubicki, wybitny humanista, socjolog kultury, bibliotekarz,
ceniony nauczyciel akademicki.

PO˚EGNANIA
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Boles∏aw Pogorzelski 
(1921-2013)

Boles∏aw Pogorzelski urodzi∏ si´ 23 marca 1921 r. 
w ˚ytomierzu w rodzinie muzyka. Wkrótce rodzina prze-
nios∏a si´ do Warszawy – tam skoƒczy∏ szko∏´ podsta-
wowà i gimnazjum im. Stanis∏awa Staszica. W 1938 r.
wstàpi∏ do Paƒstwowej Szko∏y Morskiej na Wydzia∏ Na-
wigacyjny i odby∏ rejs kandydacki na „Darze Pomorza”
do portów Ameryki Po∏udniowej. Wybuch drugiej
wojny Êwiatowej zasta∏ go na Ba∏tyku, podczas odby-
wania praktyki morskiej, pod komendà kpt. ˝. w. Kon-
stantego Kowalskiego. „Dar Pomorza” dobi∏ do
Sztokholmu, stamtàd przewieziono uczniów do Wiel-
kiej Brytanii. Jak wielu jego kolegów z kursu, Boles∏aw
Pogorzelski opuÊci∏ ojczyzn´ i nigdy ju˝ na sta∏e do
kraju nie powróci∏.

Wstàpi∏ do Marynarki Wojennej, skoƒczy∏ kurs tele-
graficzny, pe∏ni∏ s∏u˝b´ na jednostce „Medoc”. W 1940 r.
oddelegowany zosta∏, wraz z trzydziestoma kolegami,
do kontynuowania nauki w Southampton, gdzie przy
uniwersytecie otwarto oddzia∏ dla polskich uczniów
Paƒstwowej Szko∏y Morskiej. Ju˝ wówczas w∏àczy∏ si´
do przygotowania uczniowskiej gazetki „Znów razem”.
14 czerwca 1942 r. ukoƒczy∏ szko∏´, z dyplomem aspi-
ranta porucznika ˝eglugi ma∏ej, uprawniajàcym do zaj-
mowania na statkach stanowiska oficera wachtowego.
Dalsza kariera morska zwiàzana by∏a ze s∏ynnym trans-
portowcem s/s „KoÊciuszko”, na którym p∏ywa∏ do 1944 r.
po Oceanie Atlantyckim, Zatoce Perskiej oraz najd∏u˝ej
– Oceanie Indyjskim. Bra∏ te˝ udzia∏ w inwazji na Sycyli´.
W wielu sytuacjach wojennych ociera∏ si´ o Êmierç. Pod
koniec wojny uleg∏ wypadkowi na làdzie i zakoƒczy∏
s∏u˝b´ na morzu. Za zas∏ugi podczas drugiej wojny
Êwiatowej zosta∏ uhonorowany medalami, m.in.: 1939-
1945 Atlantic Star, Africa Star, Pacific Star, Italy Star,
Medal Polska Swojemu Marynarzowi, Krzy˝ za Bitwy 
i Konwoje Morskie. W 2007 roku przyjà∏ odznaczenie
Zas∏u˝ony Pracownik Morza, nadane przez ministra
polskiej gospodarki morskiej.

W roku 1950 ukoƒczy∏ studia w londyƒskiej Szkole
Sztuki Stosowanej. Zawód grafika uprawia∏ w Londynie,
Belgii i Francji do czasu przejÊcia na emerytur´. Wysta-
wia∏ prace w galeriach, ilustrowa∏ czasopisma.

Jako cz∏onek Polskiego Zwiàzku Oficerów Marynarki
Handlowej w Londynie redagowa∏ „Okólnik”– pismo

Zwiàzku od poczàtku jego powstania do koƒca. W osta-
tnich latach komplet numerów przekaza∏ w darze dla
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Od 1990 r.
kilkakrotnie goÊci∏ w Wy˝szej Szkole Morskiej, póêniej
Akademii Morskiej w Gdyni, jako absolwent i prezes
oraz sekretarz ZPOMH, wnoszàc wiele informacji i su-
gestii dotyczàcych upami´tniania wyczynów absolwen-
tów PSM podczas drugiej wojny Êwiatowej. Wraz z dwo-
ma kolegami by∏ inicjatorem przekazania znacznej
darowizny Zwiàzku Polskich Oficerów Marynarki Hand-
lowej na konserwacj´ zbiorów Sali Tradycji Akademii
Morskiej w Gdyni. 

W dzieƒ pogrzebu Pana Boles∏awa Pogorzelskiego –
8 marca w Londynie – tu w kraju po˝egnaliÊmy naszego
absolwenta, oficera marynarki, redaktora i artyst´ gra-
fika, refleksjà oraz symbolicznym opuszczeniem bandery
na „Darze Pomorza”.

mgr Ewa Otremba 

Na poczàtku marca córka Boles∏awa Pogorzelskiego, prezesa Polskiego Zwiàzku Oficerów 
Marynarki Handlowej w Londynie, redaktora „Okólnika”, przes∏a∏a smutnà wiadomoÊç 

o Jego odejÊciu na wiecznà wacht´ 26 lutego 2013 r. w Londynie.

PO˚EGNANIA

Fo
t.

 z
e 

zb
io

ró
w

 S
al

i 
Tr

ad
yc

ji 
A

M
G



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 4 8

38C Z E R W I E C 2 0 1 3

Akademia Morska –
pami´tamy

■ Jest na Cmentarzu Witomiƒskim, w Kwaterze Obroƒ-
ców Ojczyzny, zapomniany kapitan ˝eglugi wielkiej,
podporucznik marynarki Janusz Garbowiecki (1902-
1939) – pó∏ roku przed wybuchem wojny otrzyma∏
dyplom kapitaƒski. By∏ absolwentem Wydzia∏u Nawi-
gacyjnego Szko∏y Morskiej w Tczewie z roku 1929.
Zginà∏ Êmiercià walecznych 9 wrzeÊnia. Na kamieniu
nagrobnym jest b∏àd w nazwisku: Grabowski.

■ Kapitan ˝eglugi wielkiej Stefan Gorazdowski (1911-
1962) – wyk∏adowca w Paƒstwowej Szkole Morskiej,
uczestnik inwazji na Normandi´, komendant „Daru
Pomorza”. Absolwent Wydzia∏u Nawigacyjnego Paƒ-
stwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni z 1932 r. W czasie
wojny oficer nawigacyjny na ORP „Garland”. Do kraju
wróci∏ w grudniu 1945 r. i do 1952 r. by∏ komen-
dantem „Daru Pomorza”, jednoczeÊnie wyk∏adowcà
na Wydziale Nawigacyjnym PSM w Szczecinie (bo tam
przeniesiono gdyƒski wydzia∏). Na pomniku wyryty
jest napis: „Wierny ojczyênie, ludziom i morzu”.

■ Kapitan ˝eglugi wielkiej Edward Guba∏a (1904-1980)
– wyk∏adowca przedmiotów morskich i rybak, w latach
stalinowskich wi´ziony i skazany na kar´ Êmierci;
autor kilku ksià˝ek. W 1927 r. ukoƒczy∏ Wydzia∏
Nawigacyjny Szko∏y Morskiej w Tczewie. P∏ywa∏ na
statkach ˚eglugi Polskiej i Polskarobu. W dniu
wybuchu wojny by∏ kapitanem na „Roburze IV” 
i p∏ywa∏ nim w wojennych konwojach. Do Polski
wróci∏ w 1948 r. i rozpoczà∏ prac´ w „Dalmorze”. 
W 1950 r. przeszed∏ do Urz´du Morskiego w Gdyni,
b´dàc równoczeÊnie dyrektorem Paƒstwowej Szko∏y
Rybaków Morskich. Wyk∏ada∏ astronomi´, nawigacj´,
locj´, wiedz´ okr´towà i budow´ okr´tów. W sierp-
niu 1952 r. w∏adze bezpieczeƒstwa aresztowa∏y go
pod zarzutem przynale˝noÊci do podziemnej organi-
zacji WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç oraz dzia∏alnoÊci
szpiegowskiej. Skazany zosta∏ na kar´ Êmierci, zamie-
nionà po czterech miesiàcach na 10 lat wi´zienia, 
a po amnestii zmniejszonej do 5 lat. Zwolniony 
w paêdzierniku 1956 r., ponownie poszed∏ na morze. 

■ Kapitan ˝eglugi wielkiej Kazimierz Jurkiewicz (1912-
1985) – nauczyciel wielu pokoleƒ marynarzy, wielo-
letni komendant „Daru Pomorza”, a nast´pnie
kapitan-kustosz ˝aglowca-muzeum. W 1934 r. ukoƒ-
czy∏ Wydzia∏ Nawigacyjny Paƒstwowej Szko∏y Mor-
skiej w Gdyni i zosta∏ zaanga˝owany jako instruktor
na czas rejsu ˝aglowcem dooko∏a Êwiata. We
wrzeÊniu 1945 r. zosta∏ wyk∏adowcà w Paƒstwowej
Szkole Morskiej oraz p.o. starszego oficera na „Darze
Pomorza”. Dyplom kapitana ˝eglugi wielkiej otrzy-
ma∏ w 1951 r. i objà∏ dowództwo statku szkolnego
„Zew Morza”. Dwa lata póêniej zosta∏ komendantem
„Daru Pomorza”; stanowisko to zajmowa∏ nieprzer-
wanie do 1976 roku, czyli chwili przejÊcia na emery-
tur´. Pod jego dowództwem ˝aglowiec odby∏ 24
podró˝e szkoleniowe i odwiedzi∏ ponad 100 ró˝nych
portów i otrzyma∏ najwy˝sze trofea ˝eglarskie. Zmar∏
20.01.1985 r. W 2008 r. jednej z ulic na Wiczlinie
nadano imi´ kapitana, nosi je tak˝e Szko∏a Podsta-
wowa nr 37 na Wiczlinie. 

■ Kapitan ˝eglugi wielkiej Stanis∏aw Kosko (1898-1939)
– dyrektor Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni. By∏
jednym z pierwszych absolwentów pierwszego rocz-
nika Wydzia∏u Nawigacyjnego Szko∏y Morskiej 
w Tczewie, nast´pnie wychowawcà i oficerem na
„Lwowie” – pierwszym szkolnym ˝aglowcu. Uczest-
niczy∏ w rocznym rejsie „Darem Pomorza” dooko∏a
Êwiata. W 1935 r. otrzyma∏ dyplom kapitana ˝eglugi
wielkiej, a 1.07.1937 zosta∏ dyrektorem Paƒstwowej
Szko∏y Morskiej w Gdyni. Na krótko przed wybuchem
wojny powo∏any zosta∏ do czynnej s∏u˝by i objà∏
dowództwo na przybrze˝nym statku pasa˝erskim
„Gdynia”. 2 wrzeÊnia „Gdyni´” zbombardowa∏y nie-
mieckie samoloty, kapitan zosta∏ Êmiertelnie ranny 
i zmar∏ 8.09.1939. Po wojnie ˝ona postawi∏a mu
pomnik z napisem: „Pierwszy uczeƒ i ostatni dyrek-
tor Szko∏y Morskiej w Gdyni”. W 1971 r. Szko∏a
Podstawowa nr 35 na Witominie, a w latach 80.
jedna z ulic na Ob∏u˝u otrzyma∏y jego imi´. 

Nast´pny numer „Akademickiego Kuriera Morskiego” uka˝e si´ w grudniu, wi´c choç jest
prawie lato, ten tekst b´dzie o 1 listopada oraz o kilku, spoÊród wielu, wybitnych

wyk∏adowcach i absolwentach uczelni, spoczywajàcych na Cmentarzu Witomiƒskim. 
Jest te˝ proÊbà o pami´ç – choç takà jak na zdj´ciu… Dzi´ki systemowi Grobonet na stronie

Zarzàdu Cmentarzy Komunalnych ∏atwo ich znaleêç. 
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■ Kapitan ˝eglugi wielkiej Boles∏aw Mikszta (1904-
1977) – kawaler Orderu Virtuti Militari za udzia∏ 
w wojnie polsko-bolszewickiej (mia∏ wtedy 16 lat),
jeden z bohaterów II wojny Êwiatowej na morzu. W
1927 r. ukoƒczy∏ Wydzia∏ Nawigacyjny Szko∏y
Morskiej w Tczewie. Z dyplomem kapitana ˝. w.,
który otrzyma∏ w 1936 r., by∏ I oficerem na
„Lwowie”, na „Chorzowie”, a w paêdzierniku 1937
zosta∏ kapitanem „Krakowa”. Wybuch wojny zasta∏
go na tym w∏aÊnie statku w Antwerpii i tak rozpoczà∏
s∏u˝b´ wojennà. Najpierw p∏ywa∏ na trasie z portów
brytyjskich do francuskich, a po kapitulacji Francji –
w atlantyckich konwojach. We wrzeÊniu 1945 r.
przyprowadzi∏ do Gdyni „Kraków” – pierwszy polski
statek zwolniony z czarteru Ministry of War Trans-
port. Zdj´ty z p∏ywania przez stalinowskie w∏adze,
wróci∏ na morze w 1957 r. 

■ Aleksy Majewski (1895-1939) – doktor filozofii, wy-
k∏adowca Szko∏y Morskiej, twórca Instytutu Wydaw-
niczego Szko∏y Morskiej w Tczewie i PSM w Gdyni. 
W 1923 r. podjà∏ prac´ w Szkole Morskiej w Tczewie
jako wyk∏adowca j´zyka polskiego i prawa mor-
skiego. W 1927 r. utworzy∏ maleƒki oÊrodek wydaw-
niczy, dysponujàcy maszynà drukarskà, na której

produkowa∏ podr´czniki w nak∏adzie 250 egz. Inic-
jatyw´ Majewskiego popar∏y wy˝sze w∏adze i ju˝ rok
póêniej powsta∏ Instytut Wydawniczy Szko∏y Mor-
skiej. WÊród pierwszych podr´czników wydanych
przez Instytut znalaz∏o si´ tak˝e „Prawo morskie”
napisane przez A. Majewskiego.

■ Kapitan ˝eglugi wielkiej Tadeusz Meissner (1902-
1966) – to jego imi´ nosi aula w budynku g∏ównym
AMG. Majàc 16 lat, uciek∏ ze szko∏y do wojska, bra∏
udzia∏ w wojnie polsko-bolszewickiej i w III Powsta-
niu Âlàskim – odznaczony Krzy˝em Virtuti Militari. 
W 1925 r. ukoƒczy∏ Wydzia∏ Nawigacyjny Szko∏y
Morskiej w Tczewie. Jako I oficer na „Darze Pomo-
rza” wzià∏ udzia∏ w rejsie dooko∏a Êwiata (w 1936
ukaza∏a si´ jego ksià˝ka b´dàca relacjà z podró˝y). 
W czasie wojny m.in. dowodzi∏ transportowcem zao-
patrujàcym obl´˝ony Tobruk. Do kraju wróci∏ w 1946 r.
W 1953 r. zosta∏ mianowany kapitanem „Batorego”,
a w 1957 r. zosta∏ pos∏em na Sejm PRL. By∏ nie tylko
wybitnym kapitanem, ale tak˝e autorem ksià˝ek
fachowych i beletrystycznych oraz wspomnieƒ, t∏uma-
czem francuskiej i angielskiej klasyki marynistycznej. 

Ma∏gorzata Soko∏owska
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Marynarka Wojenna pami´ta o swoich bohaterach...
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REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
majà zaszczyt zaprosiç na

uroczyste posiedzenie Senatu
z okazji 93. rocznicy

polskiego szkolnictwa morskiego
które odb´dzie si´ 18 czerwca 2013 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 AMG)

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

■ wystàpienie JM Rektora AMG prof. zw. dr. hab. Piotra J´drzejowicza

■ wystàpienia zaproszonych GoÊci 

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

■ wr´czenie Nagród Rektora Akademii Morskiej

■ „Gaude Mater Polonia” (chór AMG)

■ wyprowadzenie sztandaru uczelni

■ zakoƒczenie posiedzenia Senatu Akademii Morskiej

■ premiera filmu dokumentalnego Micha∏a Dàbrowskiego pt. „Siostry”

■ uroczyste wodowanie i promocja ksià˝ek Andrzeja Perepeczki.








