
nr51
grudzień 2014

PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ISSN 1641-3458



Żagle Gdyni 2014



5 1 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

11G R U D Z I E Ń 2 0 1 41

„AkAdEmICkI kuRIER moRSkI” nr 51
81-225 Gdynia, ul. Morska 83, www.am.gdynia.pl

redakcja: red. nacz. Małgorzata Sokołowska (verbicausa10@autograf.pl), 
Joanna Stasiak (j.stasiak@bg.am.gdynia.pl)

współpraca i zdjęcia: Tomasz Degórski
projekt graficzny i skład: Artur Tarasiewicz CAMELEON

druk: OMIKRON sp. z o.o. ul. Kutrzeby 15, 05-082 Babice

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

� Kronika rektorska 2
� Inauguracja, immatrykulacja 7
� Inauguracje wydziałowe 8
� Sekretarz generalny IMO w AMG 9
� KES 2014 10
� Rekrutacja 12
� Prestiżowe forum wymiany myśli technicznej 12
� W Szczecinie dla Gdyni 13
� Wzmacnianie szeregów 13
� Współpraca między edukacją a przemysłem 14
� 30 mln na infrastrukturę 15
� Shanghai Maritime University i Akademia Morska w Gdyni 16
� „Dar Młodzieży” szkoli, reprezentuje, wygrywa 18
� EMDD GPS Clock 19
� Operacja Żagle Gdyni 2014 20
� Nowe tłoki 21
� V Konferencja Naukowo-Techniczna 22
� Wykłady, nagrody, doktoraty 23
� Touch Screen Simulator 24
� Innowacyjna gospodarka morska i technologie morskie 24
� Koło Naukowe Finansów HOSSA 25
� Studenci z Nigerii i Angoli 26
� Wiedza potrafi być fascynująca 27
� Nauka i edukacja dla praktyki 28
� Biblioteka Główna AMG 30
� Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG 32
� Koło Naukowe Pojazdów elektrycznych EVPL 32
� Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 33
� Promocja kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych 34
� Tablica kadm. Adama Mohuczego 34
� Wystawa MUZEA UCZELNIANE – JESTEŚMY! 35
� AMG w paradzie 36
� Prawo autorskie, błędy językowe i otwartość w nauce 36
� Morskie pożegnania 38
� II Festyn Sportowy o Puchar Dziekana 39
� Nowości wydawnicze 39
� Tablica kapitana Wiktora Gorządka 41
� Komendant „Daru Pomorza” uhonorowany 42
� 80 lat temu dookoła świata 43
� Święto Szkoły 44

SPIS TREŚCI



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I • 5 1

2G R U D Z I E Ń 2 0 1 4

kRoNIkA REkToRSkA

� 5 czerwca 
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w se mi na rium dla stu den tów spe cjal no ści lo gi -
stycz nych Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, zor ga ni zo wa -
nym w gma chu głów nym AMG przez jed ne go z naj -
więk szych ar ma to rów kon te ne ro wych świa ta PMOL
Mit sui OSK Li nes. 

� 9 czerw ca
• Go ściem rek to ra prof. zw. dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi -

cza, pro rek to ra ds. na uki prof. dr. hab. inż. Ja nu sza
Min dy kow skie go i pro rek to ra ds. mor skich dr. inż.
kpt. ż. w. Hen ry ka Śnie goc kie go, prof. nadzw. AMG,
był Hi sa shi Yama mo to – se kre tarz ge ne ral ny Glo bal
On -Bo ard -Tra ining Cen ter.

� 11-13 czerw ca 
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski wziął udział w Ko le gium Pro rek to rów ds. Na -
uki i Roz wo ju pu blicz nych wyż szych szkół tech nicz -
nych, któ re od by ło się w Aka de mii Mor skiej w Szcze -
ci nie.

� 12-15 czerw ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz oraz pro -

rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc -
ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czy li w 2. Mię dzy na ro -
do wym Kon gre sie Mor skim w Szcze ci nie. Kon gres za -
in au gu ro wa ła wi ce pre mier Elż bie ta Bień kow ska wy -
kła dem w Cen trum Dy dak tycz no -Ba daw czym
Na no tech no lo gii ZUT. 

� 17 czerw ca 
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski wziął udział w kon fe ren cji „Ho ry zont 2020:
wy zwa nia i szan se dla pol skiej na uki”. Spo tka niu
prze wod ni czy ła mi ni ster na uki, któ ra wy sto so wa ła
apel do tych osób, któ re de cy du ją o przy szło ści pol -
skiej na uki – rek to rzy, dy rek to rzy in sty tu tów na uko -
wych, de cy den ci, eks per ci, wresz cie sa mi na ukow -
cy – aby włą cza li się do te go wspól ne go wy sił ku, oraz
za chę ca ła do za war cia pak tu dla Ho ry zon tu 2020.
Aka de mia Mor ska w Gdy ni zgło si ła go to wość do przy -
ję cia po sta no wień Pak tu Ho ry zont 2020.

� 18 czerw ca  
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz prze wo dził

uro czy ste mu po sie dze niu Se na tu AMG z oka zji Świę ta
Szko ły, któ re od by ło się na po kła dzie „Da ru Mło dzie -
ży”. Czerw co we świę to mia ło cha rak ter uro czy sto ści
we wnętrz nej uczel ni. Zasłużonym pra cow ni kom wrę -
czo ne zo sta ły na gro dy i wy róż nie nia, a po tem był po -
czę stu nek. 

� 24 czerw ca 
• Rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo -

tkał się w Ber li nie z am ba sa do rem Re pu bli ki Mo zam -

Seminarium zorganizowane przez PMOL Mitsui OSK Lines

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Szkoły 
– na pokładzie „Daru Młodzieży”

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz na spotkaniu 
z ambasadorem Republiki Mozambiku

Od lewej: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz
Mindykowski, rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz,
sekretarz generalny Global On-Board Hisashi Yamamoto,

prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 
prof. nadzw. AMG
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bi ku, któ ry, choć re zy du je w sto li cy Nie miec, jest tak -
że am ba sa do rem na Pol skę. Spo tka nie do ty czy ło
współ pra cy i szko le nia spe cja li stów z Mo zam bi ku.

� 27 czerw ca
• Rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz oraz

prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi
Wiel kiej kpt. ż. w. dr An drzej Kró li kow ski od sło ni li ta -
bli cę upa mięt nia ją cą wy cho waw cę po ko leń ofi ce rów
ry bo łów stwa i flo ty – kpt. ż. w. Wik to ra Go rząd ka.
Wię cej na str. 41.

� 30 czerw ca – 4 lip ca
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski uczest ni czył w Sum mer Scho ol on Ma ri ne
Tech no lo gy In stru men ta tion, or ga ni zo wa nej przez
Uni ver si tat Po li tèc ni ca de Ca ta lu nya, de dy ko wa nej
dok to ran tom z UE, któ ra od by ła się w Bar ce lo nie/Vi -
la no va i la Gel trú w Hisz pa nii.

� 9 lip ca  
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” przed sta wi ciel MOL

(Eu ro pe) BV oraz rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze -
jo wicz pod pi sa li umo wę o współ pra cy w dzie dzi nie
zbli że nia z po trze ba mi prze my słu sys te mu edu ka cji
stu diów I i II stop nia w spe cjal no ściach trans port mor -
ski i lo gi sty ka. Współ pra ca ta łą czy jed ną z naj więk -
szych li nii prze wo zów kon te ne ro wych na świe cie z naj -
więk szą uczel nią mor ską w Pol sce. Wię cej na str. 14.

� 10 lip ca
• Rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo -

tkał się z eme ry to wa ny mi pra cow ni ka mi AMG.
� 11 lip ca  
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” – ża glow ca szkol ne go

Aka de mii Mor skiej w Gdy ni – rek tor AMG prof. zw. dr
hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej mo wał Ra dę Rek to rów
Wo je wódz twa Po mor skie go. W spo tka niu uczest ni czy -
ła tak że pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk -
tu ry i Roz wo ju prof. Do ro ta Pyć. Te ma tem wio dą cym
by ła zbli ża ją ca się in au gu ra cja ro ku aka de mic kie -
go 2014/2015 oraz spra wy bie żą ce i or ga ni za cyj ne.

� 23-25 lip ca
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz, pro rek tor

ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc ki, prof.
nadzw. AMG, prze by wa li z wi zy tą w za przy jaź nio nej
z AMG od 36 lat Hoch schu le Bre mer ha ven, w trak cie
ob cho dów „Bre mer ha ve ner Fe stwo che”.

� 7 sierp nia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się

w Gdań sku z przed sta wi cie la mi MOL (Eu ro pe) BV dla
omó wie nia i uzgod nie nia szcze gó łów współ pra cy.

� 13 sierp nia 
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go -

ściem ce re mo nii nada nia imie nia stat ko wi ry bac ko -
-ba daw cze mu, zbu do wa ne mu dla Ni ge rii przez Na vi -
mor Int. i Stocz nię Wi sła w Gdań sku. Jed nost ka o war -
to ści ok. 8 mln eu ro jest 124 stat kiem zbu do wa nym
w Pol sce dla te go kra ju. Mat ką chrzest ną „Bay ag bo -
na” zo sta ła żo na pre zy den ta Ni ge rii dr Pa tien ce Jo na -
than. Na uro czy stość przy je cha ła licz na de le ga cja
przed sta wi cie li rzą du i biz ne su Ni ge rii. Pol skę re pre -
zen to wa li m.in. wi ce mi ni ster go spo dar ki An drzej Dy -
cha oraz przed sta wi cie le mi ni sterstw fi nan sów i spraw

za gra nicz nych. W prze tar gu na bu do wę jed nost ki pol -
skie fir my po ko na ły kon ku ren tów z Azji i Eu ro py. Te -
go sa me go dnia w So po cie od by ło się se mi na rium 
Ni ge ria -Pol ska.

� 15 sierp nia 
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w uro czy sto ściach in au gu ra cji zlo tu Ża gle Gdy -
ni 2014, zor ga ni zo wa nych na po kła dzie „Da ru Mło -
dzie ży” w 40. rocz ni cę pierw szych re gat. Rek tor na ża -
glow cu go ścił przed sta wi cie li firm mor skich, a wie czo -
rem uczest ni czył w ce re mo nii roz da nia na gród zwy -
cięz com re gat. Wię cej na str. 20. �

Goście chrztu nigeryjskiego statku. Na zdjęciu m. in. od lewej:
prezes Navimor International Romuald Kinda, rektor AMG 

prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, proboszcz Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku ks. prałat Zbigniew Zieliński, marszałek sejmiku woj.

pomorskiego Mieczysław Struk, matka chrzestna 
dr Patience Jonathan, nigeryjscy goście i prezydent Sopotu 

Jacek Karnowski

Spotkanie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego 
w salonie kapitańskim „Daru Młodzieży”



� 4 wrze śnia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski brał udział w uro czy sto ściach ju bi le uszu 150-
le cia Det Nor ske Ve ri tas DNV GL. Oprócz głów nych
ob cho dów w Nor we gii, a tak że w 17 in nych kra jach
na świe cie, w któ rych DNV GL pro wa dzi dzia łal ność,
w bie żą cym ro ku od by wa ją się „lo kal ne” uro czy sto ści
ju bi le uszo we – m.in. w Te atrze Mu zycz nym w Gdy ni.
Za pro szo no na nią kil ku set go ści – wśród nich przed -
sta wi cie li władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych oraz
firm współ pra cu ją cych z DNV GL, któ rych wi tał An -
drass Jo en sen, co un try ma na ger DNV Po land. Ka ta -
rzy na Krzyw da, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu
Trans por tu Mor skie go i Bez pie czeń stwa Że glu gi w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju, od czy ta ła list
od pod se kre tarz sta nu w MIiR prof. Do ro ty Pyć. 

� 4-5 wrze śnia
• Pod czas Gdań skie go Sa lo nu Ma tu rzy stów, któ ry od był

się na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu
Gdań skie go, pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi -
ro sław Cze chow ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył
w spo tka niu z ucznia mi i na uczy cie la mi szkół po nad -
gim na zjal nych z wo je wódz twa po mor skie go. Pod czas
spo tka nia przed sta wił ofer tę kształ ce nia, kie run ki roz -
wo ju, za sa dy re kru ta cji oraz naj waż niej sze osią gnię cia
stu den tów na szej uczel ni. Pre zen ta cja cie szy ła się du -
żym za in te re so wa niem ze stro ny ma tu rzy stów, któ rzy
za da wa li py ta nia do ty czą ce wa run ków stu dio wa nia
oraz moż li wo ści pra cy po skoń cze niu stu diów. 

� 7-9 wrze śnia
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie goc -

ki, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w 36th In ter na tio nal
Scien ti fic Con gress KONES 2014 w Ja strzę biej Gó rze.

� 11 wrze śnia 
• W Gdań skim Klu bie Biz ne su rek tor prof. zw. dr hab.

Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się z pre mie rem Do nal dem
Tu skiem.

� 11-17 wrze śnia
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow -

ski brał udział w po sie dze niach gre miów za rząd czych

IMEKO (Ge ne ral Co un cil, Tech ni cal Bo ard i Edi to rial 
Bo ard cza so pi sma fi la del fij skie go MEASUREMENT) oraz
uczest ni czył w 20th IMEKO - TC4 In ter na tio nal Sym po -
sium i 18th IMEKO - TC4 In ter na tio nal Work shop, któ -
re od by ły się we Włoszech w Be ne ven to.

� 15-17 wrze śnia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w 18th In ter na tio nal Con fe ren ce on Know led ge -
-Ba sed and In tel li gent In for ma tion, któ rej jed nym
z or ga ni za to rów by ła AMG, a rek tor był prze wod ni -
czą cym ko mi te tu pro gra mo we go. Wię cej na str. 10.

� 20-23 wrze śnia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był na po -

sie dze niu Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni
Tech nicz nych w Smol ni ku nad Sa nem. Oma wia ne by -
ły tam za gad nie nia zwią za ne z no we li za cją usta wy
„Pra wo o szkol nic twie wyż szym” i jej zna cze niu dla
uczel ni tech nicz nych, pro jekt mi ni ste rial ne go roz po -
rzą dze nia w spra wie podzia łu do ta cji na za da nia sta -
tu to we, za sad wy na gra dza nia w pro jek tach fi nan so -
wa nych w ra mach Ho ry zon tu 2020.

� 27 wrze śnia
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz i prorektor

ds. kształcenia dr hab. inż. Mi ro sław Cze chow ski,
prof. nadzw. AMG, uczest ni czy li w in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go w Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie.

� 29 wrze śnia  
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej mo -

wał w mu rach uczel ni se kre ta rza ge ne ral ne go IMO
Ko ji Se ki mi zu, uczest ni czył też w spo tka niu z se kre ta -
rzem ge ne ral nym w Gdań skim Klu bie Biz ne su.

� 1 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz wziął

udział w mszy św., in au gu ru ją cej rok aka de mic ki
2014/2015, w Ba zy li ce Ar chi ka te dral nej w Gdań sku -
-Oli wie.

� 3 paź dzier ni ka
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” rek tor prof. zw. dr

hab. Piotr Ję drze jo wicz po dej mo wał rek to ra Hoch -
schu le Bre mer ha ven prof. dr. Jo se fa Stoc ke me ra.

� 4 paź dzier ni ka  
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz i człon ko -

wie Se na tu uczest ni czy li w uro czy stej in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go 2014/2015 w AMG. Wię cej na str. 7.
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�

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz i sekretarz generalny
IMO Koji Sekimuzu

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz na inauguracji roku
akademickiego 



� 6 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go w Po li tech ni ce
Gdań skiej, a wie czo rem – w kon cer cie z oka zji ju bi le -
uszu 110. rocz ni cy utwo rze nia tej uczel ni.

� 7 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz go ścił

na in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go w Aka de mii Mu -
zycz nej w Gdań sku.

� 10 paź dzier ni ka 
• Ra da Mia sta Gdy ni nada ła jed nej z ulic w dziel ni cy

Chwarz no -Wicz li no imię kpt. ż. w. Ka zi mie rza Jur kie -
wi cza. W uro czy stym od sło nię ciu ta bli cy wziął udział
tak że rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz. Wię -
cej na str. 42. 

� 11-15 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech -
nicz nych w Por tu ga lii. Pol scy rek to rzy prze by wa li tam
na za pro sze nie Ra dy Ko or dy nu ją cej Uczel ni Tech nicz -
nych (CCISP), z któ rą do kład nie rok te mu pod pi sa li
umo wę part ner ską. Cykl spo tkań zor ga ni zo wa no
m.in. na po li tech ni kach w Via na do Ca ste lo, Le irii
oraz Li zbo nie i Por to. Rek to rów go ścił rów nież prze -
wod ni czą cy Związ ku Miast Pół noc nej Por tu ga lii oraz
mi ni ster oświa ty pro fe sor Nu no Cra to. Pod czas trzy -
dnio wej kon fe ren cji dys ku to wa no o współ pra cy na uki
z prze my słem, wspól nych pro jek tach na uko wo -ba -
daw czych oraz wy mia nie stu den tów i ka dry aka de -
mic kiej.

� 16 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go -

ściem ob cho dów 40-le cia Por tu Pół noc ne go. Uro czy -
stość od by ła się w Te atrze Szek spi row skim w Gdań -
sku.

� 16-18 paź dzier ni ka
• Po nad stu rek to rów z ca łej Pol ski uczest ni czy ło w ob -

ra dach Zgro ma dze nia Ple nar ne go Kon fe ren cji Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) na Po li -
tech ni ce Gdań skiej. Ze stro ny AMG – rek tor prof. zw.
dr hab. Piotr Ję drze jo wicz. Przy by li tak że m. in.: mi ni -
ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Le na Ko lar ska -
-Bo biń ska, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Ad mi -
ni stra cji i Cy fry za cji prof. Bog dan Do mbrow ski, prze -
wod ni czą cy Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go prof. Je rzy Woź nic ki, prze wod ni czą cy
Cen tral nej Ko mi sji do Spraw Stop ni i Ty tu łów prof.
An to ni Taj duś, prze wod ni czą cy Ra dy Na ro do we go
Cen trum Na uki prof. Mi chał Ka roń ski, dy rek tor Kra jo -
we go Punk tu Kon tak to we go do Pro gra mu Ra mo we go
Ho ry zont 2020 dr Zyg munt Kra siń ski, rek tor Uni wer -
sy te tu Fran cu sko -Nie miec kie go prof. Pa tri ce Ne au.
Rek to rzy dys ku to wa li nad pro gra mem roz wo ju szkol -
nic twa wyż sze go do ro ku 2020, w tym de re gu la cji
w szkol nic twie wyż szym i na uce oraz wa rian to we go fi -
nan so wa nia szkol nic twa wyż sze go. Jed nym z te ma -
tów by ła kwe stia cy fro we go kształ ce nia w kon tek ście
roz wo ju i mo der ni za cji na sze go kra ju. Pod pi sa na zo -
sta ła ra mo wa umo wa po mię dzy KRASP i Kra jo wym
Punk tem Kon tak to wym. Do ku ment do ty czy współ -

pra cy i wspie ra nia wspól nych dzia łań na rzecz udzia -
łu pol skich ze spo łów w pro gra mie HORYZONT 2020.
W ra mach współ pra cy mię dzy na ro do wej za pre zen to -
wa na zo sta ła kon cep cja funk cjo no wa nia Uni wer sy te tu
Fran cu sko -Nie miec kie go, uzu peł nio na o udział Pol ski.
Oma wia ne by ły tak że aspek ty part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go w kon tek ście współ pra cy uczel ni z part -
ne ra mi ze wnętrz ny mi. 

� 16-18 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski oraz pra cow ni cy Ka te dry Elek tro ener ge ty ki
Okrę to wej (dr inż. Ro mu ald Ma śnic ki i mgr inż. An -
drzej Pi łat) uczest ni czy li w 8th In ter na tio nal Con fe ren -
ce on Elec tri cal and Po wer En gi ne ering (EPE 2014),
w Ia si, Ru mu nia, pod czas któ rej prof. Ja nusz Min dy -
kow ski wy gło sił key�no�te� lec�tu�re „Po wer Qu ali ty on
Ships: To day and To mor row’s Chal len ges).

� 17-18 paź dzier ni ka
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w zgro ma dze niu ple nar nym Kon fe ren cji Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) na Po li -
tech ni ce Gdań skiej. W trak cie ob rad mi ni ster Le na Ko -
lar ska -Bo biń ska przed sta wi ła wzrost ran gi na uki,
umię dzy na ro do wie nie, fi nan so wa nie stu diów za gra -
ni cą dla gru py naj lep szych stu den tów oraz otwar ty
do stęp do wie dzy. Wspo mnia ła o moż li wo ściach po -
zy ska nia środ ków fi nan so wych na two rze nie stu diów
dok to ranc kich w ję zy ku an giel skim, a tak że żłób ków
dla dzie ci stu den tów. Za po wie dzia ła opra co wa nie ze -
szy tu do brych prak tyk, gdyż wie le ciekawych ini cja -
tyw uczel ni jest nie zna nych ogó ło wi śro do wi ska aka -
de mic kie go. 

� 18 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go w Gdań skim Ar chi die ce zjal nym
Ko le gium Teo lo gicz nym w Gdy ni.
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Uroczyste nadanie ulicy w Gdyni Chwarznie-Wiczlinie imienia 
kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza. Rektor prof. zw. dr hab. Piotr

Jędrzejowicz i rodzina kapitana.
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� 20 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go w Wyż szym Se mi na rium Du -
chow nym w Pel pli nie.

� 23 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. na uki prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy -

kow ski, na za pro sze nie pre zy den ta Gdań ska Paw ła
Ada mo wi cza, wziął udział w Mię dzy na ro do wym Kon -
gre sie Smart Me tro po lia. 

� 23-25 paź dzier ni ka
• Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, uczest ni czył w Kon fe ren -
cji Pro rek to rów ds. Kształ ce nia Pol skich Uczel ni Tech -
nicz nych w San do mie rzu. Oma wia no głów ne pro ble -
my i zmia ny wy ni ka ją ce z no we li za cji usta wy „Pra wo
o szkol nic twie wyż szym”. 

� 27 paź dzier ni ka
• Pro rek tor ds. mor skich dr inż. kpt. ż. w. Hen ryk Śnie -

goc ki, prof. nadzw. AMG, wziął udział w kon fe ren cji
„Cy fro wa Szko ła – in no wa cyj ne roz wią za nia dla edu -
ka cji w pro jek cie EDUSCIENCE”, or ga ni zo wa nej przez
In sty tut Geo fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk z part ne ra -
mi i mar szał kiem wo je wódz twa po mor skie go.

� 7 li sto pa da 
• Na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży” od by ło się ko lej ne

spo tka nie Kon wen tu AMG, któ re mu prze wo dził rek tor
prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz.

� 14 li sto pa da
• W cen trum Kom pe ten cji EUROTRANSPORT rek tor

prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz spo tkał się z gru -
pą przed sta wi cie li uni wer sy te tów i przed się bior ców.

� 20 li sto pa da
• Pro rek tor ds. kształ ce nia dr hab. inż. Mi ro sław Cze -

chow ski, prof. nadzw. AMG, prze pro wa dził w au li im.
T. Me is sne ra pre zen ta cję skie ro wa ną do uczniów szkół
po nad gim na zjal nych, któ rzy bra li udział w spo tka niu
pro mo cyj nym or ga ni zo wa nym przez Mi ni ster stwo Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go i Aka de mię Mor ską w Gdy -
ni w ra mach pro jek tu sys te mo we go „Kam pa nia pro -
mo cyj na na rzecz kie run ków ma te ma tycz nych, przy -
rod ni czych, tech nicz nych dzia ła nia 4.1 pod dzia ła -
nia 4.1.3 Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki”.
Głów nym ce lem pre zen ta cji oraz sa me go spo tka nia
by ła pro mo cja kie run ków ma te ma tycz nych, przy rod -
ni czych i tech nicz nych wśród mło dzie ży ze szkół po -
nad gim na zjal nych, któ ra w naj bliż szym cza sie po dej -
mo wać bę dzie de cy zję o wy bo rze kie run ków stu diów.

� 21 li sto pa da
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz był go -

ściem ob cho dów 20-le cia dzia łal no ści cer ty fi ka cyj nej
Pol skie go Re je stru Stat ków.

� 24 li sto pa da
• Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz uczest ni -

czył w po sie dze niu ra dy nad zor czej Ena mo ru.
�

Konwent AMG. Od prawej: rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, 
wiceprezydent  Gdyni Bogusław Stasiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prof. Dorota Pyć, kadm. Ryszard

Demczuk, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
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Wśród go ści, któ rych na po kła dzie wi tał ka pi tan „Da -
ru Mło dzie ży” Ra fał Szy mań ski, by li przed sta wi cie le
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych, rek to rzy po mor -
skich uczel ni, przed sta wi cie le przed się biorstw go spo dar -
ki mor skiej, sto wa rzy szeń współ pra cu ją cych z Aka de mią
Mor ską, a tak że ab sol wen ci i sym pa ty cy uczel ni. Był
rek tor szcze ciń skiej Aka de mii Mor skiej prof. dr hab. kpt.
ż. w. Sta ni sław Guc ma, rek tor Hoch schu le Bre mer ha ven
prof. dr Jo sef Stoc ke mer. Rząd re pre zen to wa li pod se -
kre tarz stanu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju
prof. Do ro ta Pyć i dy rek tor Urzę du Mor skie go w Gdy ni
dr inż. kpt. ż. w. An drzej Kró li kow ski, sa mo rząd wo je -
wódz ki – wi ce mar sza łek Wie sław Bycz kow ski. Nie by ło
tyl ko ni ko go z władz Gdy ni. Z firm mor skich obec ni by li
m.in. dy rek tor PŻM w Szcze ci nie Pa weł Szyn ka ruk, z Za -
rzą du Mor skie go Por tu w Gdań sku Ju lian Skel nik (dy rek -
tor ds. kon tak tów za gra nicz nych), pre zes za rzą du Pol -
skie go Re je stru Stat ków Da riusz Ru dziń ski, dy rek tor PZU
w War sza wie Woj ciech Wró blew ski, dusz pa sterz lu dzi
mo rza o. Edward Pracz, pre zes Pra co daw ców Po mo rza
dr Zbi gniew Ca no wiec ki. Otwie ra jąc aka de mic ką uro -
czy stość, rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz od -
czy tał dłu gą listę za pro szo nych go ści ja ko „przy ja ciół
oraz part ne rów ze świa ta na uki, go spo dar ki i biz ne su”.
W in au gu ra cji uczest ni czy ła też gru pa 20 sty pen dy stów
Mi ni ster stwa Ry bo łów stwa An go li. 

Rek tor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz
w prze mó wie niu in au gu ra cyj nym na wią zał do hi sto rii
uczel ni, przed sta wił jej dzia łal ność, osią gnię cia i pla ny.
No wo przy ję tym stu den tom ży czył suk ce sów i sa tys fak -
cji z wy bo ru Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. Bo wiem uczel -
nia, na któ rej kształ ci się obec nie po nad 6000 stu den -
tów, w tym 1100 no wo przy ję tych na stu dia sta cjo nar -
ne i 600 na nie sta cjo nar ne, po sia da nie kwe stio no wa ny
sta tus aka de mic ki, po twier dzo ny pię cio ma upraw nie -
nia mi do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra oraz
dwo ma do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra ha -
bi li to wa ne go. Naj po pu lar niej sze w tym ro ku oka za ły się
spe cjal no ści: trans port i lo gi sty ka (bli sko 8 kan dy da tów
na jed no miej sce) oraz na wi ga cja (pra wie 6 kan dy da -
tów).

Z gra tu la cja mi dla spo łecz no ści aka de mic kiej wy stą pi -
li m.in. pod se kre tarz sta nu prof. Do ro ta Pyć oraz rek tor
Hoch schu le Bre mer ha ven prof. Jo sef Stoc ke mer. Głos

za bra ła tak że peł nią ca obo wiąz ki prze wod ni czą ce j Par -
la men tu Stu den tów AMG We ro ni ka Żół kow ska.

Czwo ro stu den tów, któ rzy uzy ska li naj lep sze wy ni ki
w cza sie re kru ta cji, ślu bo wa ło w imie niu wszyst kich stu -
den tów na sztan dar Aka de mii Mor skiej: Mar ta Wojt czak
(WN), Eryk Woj dy ła (WM), Le szek Dy bow ski (WE) oraz
Agniesz ka Owcza rek (WPiT). Rek tor uro czy ście pa so wał
na stu den tów re pre zen tan tów po szcze gól nych wy dzia -
łów: Aga tę Le wan dow ską, Prze my sła wa Cha ła sa (WN),
Da riu sza Ró życ kie go, Iwa Jur kow skie go (WM), Jo an nę
Gaw ron, Bła że ja An dry cha (WE), Mi cha ła Ką dzie lę i Bar -
to sza Po lkow skie go (WPiT).

Rek tor oraz dzie ka ni po szcze gól nych wy dzia łów wrę -
czy li dy plo my dok tor skie pra cow ni kom, któ rzy uzy ska li
sto pień na uko wy dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne go
w ro ku aka de mic kim 2013/2014. By li to: dr hab. inż.
Da niel Woj cie chow ski (WE), dr inż. Na ta lia Strze lec ka
(WE), dr inż. Krzysz tof Rudz ki (WM), dr inż. Mi ro sław
Łąc ki (WN) oraz dr inż. Woj ciech Gór ski (WN) i dr inż.
Agniesz ka Pro no bis -Proń ska (WPiT).

Inauguracja, immatrykulacja
Na molo Południowym w Gdyni, na i przed „darem młodzieży”, odbyła się 4 października 

2014 r., w blasku słońca, uroczysta inauguracja 13. już roku akademickiego, a 94. w bogatej
historii polskiego szkolnictwa morskiego. Atmosfera była doniosła i malownicza, bo z udziałem

Reprezentacyjnej orkiestry marynarki Wojennej i chóru Akademii morskiej. 

ROK AKADEMICKI 2014/2015 

W imieniu wszystkich studentów na sztandar Akademii Morskiej
ślubowali: Marta Wojtczak (WN), Eryk Wojdyła (WM), 

Leszek Dybowski (WE) oraz Agnieszka Owczarek (WPiT)



Za szcze gól ne za słu gi dla oświa ty i wy cho wa nia Me -
da le Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma li: dr hab. inż.
Piotr Gna ciń ski, dr Jo an na Ki zie le wicz, dr hab. Ma rzen -
na Po pek, mgr inż. Ma rian Sta cho wiak, dr inż. Anet ta
Wa śniew ska, dr inż. Woj ciech Więc kie wicz.

Prof. dr hab. inż Zbi gniew Bur ciu otrzy mał od mi ni -
stra in fra struk tu ry i roz wo ju na gro dę in dy wi du al ną dla
na uczy cie li aka de mic kich za osią gnię cia na uko we. Wrę -
czy ła ją pod se kre tarz sta nu te go mi ni ster stwa prof. Do -
ro ta Pyć.

Uro czy stą in au gu ra cję ro ku aka de mic kie go za koń czył
prze marsz kom pa nii re pre zen ta cyj nej Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni i or kie stry Ma ry nar ki Wo jen nej.

�
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Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów
poszczególnych wydziałów: Agatę Lewandowską, Przemysława
Chałasa (WN), Dariusza Różyckiego, Iwa Jurkowskiego (WM),
Joannę Gawron, Błażeja Andrycha (WE), Michała Kądzielę 
i Bartosza Polkowskiego (WPiT).

Inauguracja na Wydziale Elektrycznym Inauguracja na Wydziale Mechanicznym

Na Wy dzia le Elektrycznym 9 paź dzier ni ka 2014 ro ku
w uro czy sto ści uczest ni czy ły wła dze Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni re pre zen to wa ne przez rek to ra prof. zw. dr.
hab. Pio tra Ję drze jo wi cza i pro rek to rów oraz dzie ka nów
po zo sta łych wy dzia łów Aka de mii i kanc le rza AMG. Go -
spo da rzem uro czy sto ści by li dzie kan Wy dzia łu Elek -
trycz ne go prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski oraz Ra da
Wy dzia łu Elek trycz ne go.

Przy by li tak że za pro sze ni go ście – przed sta wi cie le
władz Po li tech ni ki Gdań skiej i Aka de mii Ma ry nar ki Wo -
jen nej, SEP, dy rek to rzy współ pra cu ją cych z Wy dzia łem
szkół po nad gim na zjal nych oraz przed się biorstw z Trój -
mia sta.

W cza sie uro czy sto ści li sty gra tu la cyj ne otrzy ma li stu -
den ci za an ga żo wa ni w pro mo cję Wy dzia łu w mi nio nym
ro ku aka de mic kim, a in dek sy dok to ran ci pierw sze go ro -
ku. Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił dr hab. inż. Da niel
Woj cie chow ski, prof. nadzw. AMG.

Na Wy dzia le Me cha nicz nym 10 paź dzier ni ka wy kład
in au gu ra cyj ny „Me to dy dia gno zo wa nia sil ni ków okrę to -
wych” wy gło sił dr inż. Mi ro sław De re szew ski. W trak cie
uro czy sto ści rek tor AMG oraz dzie kan wrę czy li po dzię -
ko wa nie prof. dr. inż. Al fre do wi Bran dow skie mu za dłu -
go let nią pra cę na Wy dzia le Me cha nicz nym AMG.

Tra dy cyj nie też dzie kan wrę czył pió ra, ja ko upo mi nek
za za koń czo ne prze wo dy dok tor skie, pra cow ni kom wy -
dzia łu. W ro ku aka de mic kim 2012/2013 pra ce dok tor skie
obro ni li: Mi ro sław De re szew ski – pro mo tor dr hab. inż.
Sta ni sław Po la now ski, prof. nadzw. AMG; Krzysz tof Du -
dzik – pro mo tor prof. dr hab. inż. Adam Char cha lis; Ra fał
Kra kow ski – pro mo tor dr hab. inż. Je rzy Wa len ty no wicz,
prof. nadzw. WAT; Woj ciech La bu da – pro mo tor prof. dr
hab. inż. Adam Char cha lis; Ju sty na Mo len da – pro mo tor
dr hab inż. Adam Ba ryl ski, prof. nadzw. PG. W cza sie uro -
czy sto ści zo sta li wy róż nie ni dy plo ma mi stu den ci bio rą cy
czyn ny udział w pro mo cji uczel ni i wy dzia łu.

INAUGURACJE WYDZIAŁOWE



9G R U D Z I E Ń 2 0 1 4

5 1 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

Od prawej: rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, sekretarz generalny IMO Koji Sekimuzu, przedstawicielka polskiego rządu przy IMO
kpt. ż. w. Anna Wypych-Namiotko, dziekan WN dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, dziekan WM prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż.

Janusz Mindykowski

Po byt se kre ta rza ge ne ral ne go IMO przy padł w cza sie
Świa to we go Dnia Mo rza, w tym ro ku ob cho dzo ne go
pod ha słem „Kon wen cje IMO; sku tecz na im ple men ta cja”.

W spo tka niu na po kła dzie ża glow ca, obok władz Aka de -
mii, uczest ni czy ły tak że pa nie prof. Do ro ta Pyć, pod se kre -
tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju oraz
kpt. ż. w. An na Wy pych -Na miot ko, przed sta wi ciel ka pol -
skie go rzą du przy IMO. Go ście za po zna ni zo sta li z ak tu al ną
ofer tą edu ka cyj ną Aka de mii, zwie dzi li obiek ty, sy mu la to ry
i la bo ra to ria Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go przy al. Ja na Paw -
ła II oraz Wy dzia łu Me cha nicz ne go przy ul. Mor skiej. 

Ko ji Se ki mi zu, ab sol went Wy dzia łu In ży nie rii Uni wer -
sy te tu w Osa ce, ob jął tę funk cję w 2011 ro ku. Z IMO
zwią za ny jest od 35 lat, peł niąc wie le funk cji w jej agen -
dach. Spe cja li zu je się w pro ble ma ty ce bez pie czeń stwa że -
glu gi, ochro ny śro do wi ska mor skie go, głów nie w związ ku
z for mu ło wa niem prze pi sów i kon wen cji okre śla ją cych
stan dar dy tech nicz ne w bu dow nic twie okrę to wym.

Wi zy ta w Pol sce przy pa dła w tra dy cyj nym okre sie ob -
cho dów Świa to we go Dnia Mo rza – te go rocz nym te ma tem
by ły „Kon wen cje IMO; sku tecz na im ple men ta cja”.
W swym prze sła niu se kre tarz ge ne ral ny na pi sał m. in.:
„Dla za pew nie nia sku tecz no ści dzia ła nia kon wen cji ist nie je
po trze ba ich wcze sne go wej ścia w ży cie, jak naj szer szej ra -
ty fi ka cji, sku tecz ne go wdro że nia oraz nad zo ru nad zgod -
no ścią i im ple men ta cją. Na wet te kon wen cje, któ re do ty -
czą pra wie ca łej flo ty świa to wej, tj. SOLAS czy MARPOL,
bez so lid ne go wspar cia po przez efek tyw ne wdro że nie i in -

fra struk tu rę na po zio mie kra jo wym nie mia ły by sen su”.
Więk szość kon wen cji funk cjo nu je i spra wia, że że glu ga

sta je się bez piecz niej sza oraz przy jaź niej sza śro do wi sku
na tu ral ne mu. Po waż nym po wo dem do zmar twień jest
jed nak – zda niem se kre ta rza ge ne ral ne go – sto sun ko wo
wol ny pro ces ra ty fi ka cyj ny, a co za tym idzie – brak
wdro że nia ko lej nych. „Na sze naj więk sze wy sił ki kon cen -
tru je my więc wo kół kon wen cji, któ re jesz cze nie we szły
w ży cie, tj. KONWENCJI O ZARZĄDZANIU WODAMI
BALASTOWYMI BWM, KONWENCJI Z HONG KONGU
O BEZPIECZNYM I EKOLOGICZNYM RECYKLINGU
STATKÓW, POROZUMIENIA Z CAPE TOWN z ro ku 2012
(pod pi sa ne go w ce lu wdro że nia Pro to ko łu Tor re mo liń -
skie go, do ty czą ce go bez pie czeń stwa jed no stek ry bac -
kich), a tak że PROTOKOŁU z 2010 ro ku do KONWENCJI
HNS o od po wie dzial no ści i od szko do wa niach za szko dy
zwią za ne z prze wo zem mor skim sub stan cji nie bez piecz -
nych i szko dli wych oraz KONWENCJI Z NAIROBI o usu -
wa niu wra ków. Mi mo że po czy ni li śmy w tym ro ku po -
stęp w za kre sie no wych ra ty fi ka cji, cze go przy kła dem
mo że być KONWENCJA Z NAIROBI, któ ra wej dzie w ży -
cie w przy szłym ro ku, wie le jesz cze po zo sta je do zro bie -
nia, a na sze wy sił ki bę dą kon ty nu owa ne. I te mu wła śnie
słu ży IMO: de ba tom, dys ku sjom, re zo lu cjom, pra com
w ko mi te tach i pod ko mi te tach. Tam po wsta ją wszel kie
wy tycz ne do sto so wa nia na stat kach, w por tach, a tak że
przez ma ry na rzy pra cu ją cych na mo rzu i bę dą cych klu -
czo wym ogni wem że glu gi”.

Sekretarz generalny Imo w AmG
od 26 do 29 września przebywał w Polsce koji Sekimizu – sekretarz generalny

międzynarodowej organizacji morskiej (Imo). ostatniego dnia pobytu, jako gość rektorów
Akademii morskiej w Gdyni, Akademii marynarki Wojennej oraz Politechniki Gdańskiej,

podejmowany był śniadaniem na „darze młodzieży”. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA
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kES 2014
18th International Conference on knowledge-Based and Intelligent Information 

& Engineering Systems

W Po mor skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym
w Gdy ni dniach 15-17 wrze śnia 2014 ro ku od by ła się
kon fe ren cja na uko wa z dzie dzi ny in for ma ty ki – 18th In -
ter na tio nal Con fe ren ce on Know led ge -Ba sed and In tel -
li gent In for ma tion & En gi ne ering Sys tems (KES 2014).
Głów nym or ga ni za to rem kon fe ren cji był KES In ter na tio -
nal z Wiel kiej Bry ta nii, or ga ni za cja wspie ra ją ca trans fer
wie dzy i in no wa cji, współ or ga ni za to ra mi by li: Aka de -
mia Mor ska w Gdy ni – Ka te dra Sys te mów In for ma cyj -
nych oraz Po mor ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny
w Gdy ni. Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął
pre zy dent Gdy ni dr Woj ciech Szczu rek, ho no ro we prze -
wod ni cze nie kon fe ren cji zo sta ło po wie rzo ne prof. Ja nu -
szo wi Kac przy ko wi z Pol skiej Aka de mii Na uk oraz prof.
La kh mi Ja in z Uni ver si ty of So uth Au stra lia. Uro czy ste go
otwar cia do ko na li prze wod ni czą cy kon fe ren cji prof.
Piotr Ję drze jo wicz – rek tor Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
oraz Mi chał Guć – wi ce pre zy dent Gdy ni.

Obec na kon fe ren cja by ła już osiem na stą z se rii KES.
Po przed nie edy cje od by ły się mię dzy in ny mi w Wiel -
kiej Bry ta nii, Chor wa cji, Chi le, Niem czech, Hisz pa nii,
a w ubie głym ro ku w Ja po nii, gro ma dząc za wsze zna -

czą cą licz bę uczest ni ków. W te go rocz nej kon fe ren cji
KES 2014 uczest ni czy ło po nad 200 na ukow ców
z uczel ni, in sty tu tów ba daw czych i prze my słu z nie -
mal 30 kra jów. W jej ra mach na ukow cy pre zen to wa li
wy ni ki prac ba daw czych oraz oma wia li za awan so wa ne
apli ka cje, wy ko rzy stu ją ce na rzę dzia sztucz nej in te li -
gen cji, opar te na wie dzy, ana li zie da nych czy in te li -
gent nej sen so ry ce i prze twa rza niu. Wśród oma wia nych
wy so ko za awan so wa nych roz wią zań zna la zły się te,
któ re zwią za ne są ze wspo ma ga niem de cy zji, pro gno -
zo wa niem pro ce sów go spo dar czych i prze my sło wych,
bu do wa niem in te li gent nych apli ka cji we bo wych, e -
-biz ne sem, bio in for ma ty ką, ro bo ty ką, ener ge ty ką,
elek tro ni ką, te le ko mu ni ka cją, bez pie czeń stwem i sys -
te ma mi okrę to wy mi.

Waż nym punk tem kon fe ren cji by ły wy kła dy za pro -
szo ne, któ rych te ma ty ka kon cen tro wa ła się w szcze gól -
no ści na prze twa rza niu da nych. Wśród pre le gen tów
zna leź li się: prof. Er ne sto Da mia ni z Uni ver si ty of Mi -
lan, dr Ul le En dris z Uni ver si ty of Am ster dam, prof.
Bog dan Ga bryś z Bo ur ne mo uth Uni ver si ty, prof. Ngoc
Thanh Nguy en z Po li tech ni ki Wro cław skiej oraz prof.
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Pe tra Per ner z In sti tut of Com pu ter Vi sion and Ap plied
Com pu ter Scien ces z Lip ska. 

Pre zen ta cja prac na uko wych uczest ni ków kon fe ren cji
od by ła się w ra mach 43 se sji te ma tycz nych. Jed na z ta -
kich se sji by ła po świę co na od kry wa niu wie dzy z da -
nych, a prze wod ni czy li jej prof. Ire ne usz Czar now ski
i dr Da riusz Bar bu cha. Se sja te ma tycz na, ko or dy no wa -
na przez dr. Kon ra da Ku ła kow skie go z AGH w Kra ko -
wie, pro wa dzo na by ła rów nież w for mie wi de okon fe -
ren cji, co po zwo li ło na udział ze spo łu ba daw cze go
z McMaster Uni ver si ty w On ta rio.

Pod czas kon fe ren cji swo je wy ni ki prac ba daw czych
pre zen to wa ła rów nież gru pa na ukow ców z Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni: prof. Jó zef Li sow ski, dr Mo ha med -
-Se ghir Mo ste fa, dr Mi ro sław To me ra oraz dok to rant ka
Agniesz ka La za row ska (Ka te dra Au to ma ty ki Okrę to -
wej), prof. Wło dzi mierz Fi li po wicz i dr Alek san der Ska -
ko vski (Ka te dra Na wi ga cji) oraz prof. Ire ne usz Czar -
now ski (Ka te dra Sys te mów In for ma cyj nych).

Na gro da za naj lep szą pra cę tra fi ła do prof. Mi cha ela
Sol tys -Ku li ni cza z Ca li for nia Sta te Uni ver si ty (na ukow ca
o gdyń skich ko rze niach).

Wy ni ki prac ba daw czych, pre zen to wa nych pod czas
kon fe ren cji, zo sta ły opu bli ko wa ne w mię dzy na ro do -
wym cza so pi śmie na uko wym „Pro ce dia Com pu ter
Scien ce” wy daw nic twa El se vier. Wy bra ne naj lep sze ar -
ty ku ły, po ich roz sze rze niu przez au to rów, tra fią do kil -
ku pre sti żo wych cza so pi sm na uko wych z li sty fi la del fij -
skiej, ta kich jak: „Neu ral Com pu ting and Ap pli ca tions”,
„Fun da men ta In for ma ti cae Jo ur nal”, „Cy ber ne tics and
Sys tems” oraz „Jo ur nal of In tel li gent & Fuz zy Sys tems”. 

Kon fe ren cja KES 2014 spo tka ła się rów nież z za in te re -
so wa niem me diów lo kal nych. Re la cja zna la zła się m.in.
w jed nym z pro gra mów te le wi zji re gio nal nej TVP
Gdańsk. Zo stał tak że przy go to wa ny re por taż przez uczest -
ni ków kon fe ren cji z Taj lan dii i wy emi to wa ny w tam tej -
szej te le wi zji in ter ne to wej it24hrs. Wy da rze nie by ło też
sze ro ko ko men to wa ne na por ta lach spo łecz no ścio wych. 

Suk ces kon fe ren cji oraz sze reg po zy tyw nych ko men -
ta rzy są z pew no ścią wy ni kiem cięż kiej pra cy ze spo łu
or ga ni za cyj ne go na cze le z dr. Da riu szem Bar bu chą
z Ka te dry Sys te mów In for ma cyj nych, mię dzy na ro do -
we go ko mi te tu pro gra mo we go, li czą ce go ok. 150
człon ków, któ re go współ prze wod ni czą cy mi by li: prof.
Ire ne usz Czar now ski z Ka te dry Sys te mów In for ma cyj -
nych, prof. Ce ci lia Zan ni -Merk z Na tio nal In sti tu te of
Ap plied Scien ce z Fran cji oraz prof. Edward Szczer bic ki
z Uni ver si ty of New ca stle z Au stra lii, za an ga żo wa nia ze
stro ny Po mor skie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go
w Gdy ni oraz za an ga żo wa nia i przy chyl no ści władz
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni z rek to rem prof. Pio trem
Ję drze jo wi czem na cze le. Licz ny udział uczest ni ków
z tak wie lu kra jów świa ta za gwa ran to wa ny zo stał za -
pew ne do brze prze pro wa dzo ną pro mo cją kon fe ren cji,
za co od po wie dzial ne by ły dr Ewa Ra taj czak -Ro pel oraz
mgr Iza be la Wierz bow ska z Ka te dry Sys te mów In for -
ma cyj nych.

Wię cej na te mat wy da rze nia: 
www.ke s2014.ke sin ter na tio nal.org

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AmG
dr dariusz Barbucha
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KONES to naj więk sza w Pol sce oraz Eu ro pie środ ko -
wo -wschod niej kon fe ren cja do ty czą ca ze spo łów na pę -
do wych oraz środ ków trans por tu, któ ra mo że się po -
chwa lić ogrom nym wkła dem w roz wój ba dań nad
aspek ta mi ze spo łów na pę dów oraz trans por tu.

Ce lem kon gre su by ła wy mia na do świad czeń mię dzy -
na ro do we go śro do wi ska na uko we go oraz eks per tów
w ob sza rze no wych roz wią zań tech nicz nych i or ga ni za -
cyj nych w za kre sie środ ków trans por tu, źró deł na pę dów,
ba dań i pro jek to wa nia no wej ge ne ra cji po jaz dów (lą do -
wych, mor skich i po wietrz nych), mo de lo wa nia, eks plo -
ata cji, ob słu gi i re cy klin gu. No we kon cep cje ba dań oraz
spo so by ich re ali za cji pre zen to wa li pod czas kon fe ren cji
na ukow cy z mię dzy na ro do wych ośrod ków ba daw czych.

Wy dział Me cha nicz ny Aka de mii Mor skiej w Gdy ni był
or ga ni za to rem kon gre su już po raz trze ci. W te go rocz -
nym uczest ni czy ło po nad 160 na ukow ców, w tym tak że
z Ja po nii oraz Li twy. W ra mach ma te ria łów kon fe ren cyj -
nych opu bli ko wa no 200 ar ty ku łów, od by ły się tak że
dwie se sje spe cjal ne. Pierw sza po świę co na by ła 60. rocz -
ni cy po wsta nia In sty tu tu Tech nicz ne go Wojsk Lot ni -
czych, dru ga de dy ko wa na ju bi le uszo wi prof. dr. hab.
inż. Ada ma Char cha li sa – dzie ka na Wy dzia łu Me cha nicz -
ne go Aka de mii Mor skiej w Gdy ni.

dr inż. Rafał Pawletko

40. jubileuszowy międzynarodowy kongres EuRoPEAN koNES 2014 (40th International
Scientific Congress on Powertrain and Transport means), zorganizowany przez Akademię

morską w Gdyni, Instytut Lotnictwa, Polską Akademię Nauk oraz Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych, odbył się w Juracie w dniach 7-10 września 2014 roku.

We dług spra woz da nia przy go to wa ne go przez uczel -
nię dla Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go wy -
ni ka, że w tym ro ku bli sko 4,2 kan dy da ta przy pa da ło
na jed no miej sce na stu dia sta cjo nar ne (wnio ski zło ży -
ło 5186 osób, przy ję tych zo sta ło 1236, w tym 233 ko -
bie ty) i 2,8 na stu dia nie sta cjo nar ne (z 1771 po dań za -
kwa li fi ko wa no 620, w ty m, 85 ko biet). 

Stu dia sta cjo nar ne: na Wy dział Elek trycz ny by ło 648
chęt nych, przy ję to 222, na Me cha nicz ny 600 – przy ję -
to 250, na Na wi ga cyj ny 1641 – przy ję to 273, na Przed -
się bior czość i To wa ro znaw stwo 1419 – przy ję to 272.

Stu dia nie sta cjo nar ne: na Wy dział Elek trycz ny by ło 160
chęt nych, przy ję to 96, na Me cha nicz ny 216 – przy ję -
to 99, na Na wi ga cyj ny 365 – przy ję to 176, na Przed się -
bior czość i To wa ro znaw stwo 423 – przy ję to 63.

Przy ję to tak że osiem osób na stu dia dok to ranc kie sta -
cjo nar ne na Wy dzia le Elek trycz nym, 17 osób na stu dia
dok to ranc kie sta cjo nar ne i 13 osób na stu dia dok to -
ranc kie nie sta cjo nar ne na Wy dziale Przed się bior czo ści
i To wa ro znaw stwa.

REKRUTACJA

Od lewej: prof. dr hab inż. Romuald Będziński – członek
korespondencyjny PAN, prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – prezes

Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, 
prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – dyrektor Instytutu
Technicznego Wojsk Lotnicznych, prof. dr hab. inż. Adam

Charchalis – dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej
w Gdyni, prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski – President 

of KONES, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski, 
mgr Mieczysław Zając – dyrektor departamentu MNiSW

Prestiżowe forum wymiany 
myśli technicznej
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W Szczecinie dla Gdyni

Roz pra wą „Po dat ność na nisz cze nie śro do wi sko we złą -
czy sto pów Al -Mg spa ja nych wy bra ny mi me to da mi”
przed sta wio na zo sta ła te ma ty ka ba daw cza w za kre sie
tech nik spa ja nia sto pów alu mi nium, na uko we pod sta wy
do roz wi nię cia zgrze wa nia tar cio we go – me to dy spa ja -
nia pół wy ro bów ze sto pów alu mi nium, sto so wa nych
w bu dow nic twie okrę to wym w za kre sie wy ko ny wa nia
ka dłu bów, nad bu dó wek, wy po sa że nia po kła do we go
i urzą dzeń spe cjal nych. Re cen zen ta mi by li prof. dr hab.
inż. Jan Sie niaw ski z Po li tech ni ki Rze szow skiej, prof. dr
hab. inż. Piotr Ku la z Po li tech ni ki Łódz kiej, prof. dr hab.
inż. Je rzy No wac ki z Za chod nio po mor skie go Uni wer sy -

te tu Tech nicz ne go w Szcze ci nie
i prof. dr hab. inż. Ja nusz Gra -
bian z Aka de mii Mor skiej
w Szcze ci nie. Wy dział Me cha -
nicz ny szcze ciń skiej uczel ni
uprawnienia do nada wa nia
stop nia na uko we go dok to ra
ha bi li to wa ne go, w dzie dzi nie
na uk tech nicz nych w dys cy pli -
nie bu do wa i eks plo ata cja ma -
szyn, otrzy mał w 2012 r.

�

Pierwsze w dziejach Wydziału mechanicznego Akademii morskiej w Szczecinie kolokwium
habilitacyjne obronił 3 czerwca br. dr inż. mirosław Czechowski, prorektor ds. kształcenia

Akademii morskiej w Gdyni 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Wzmacnianie szeregów

Prof. Je rzy B. Ro gow ski (ur. w 1942 ro ku) dy plom ma -
gi stra in ży nie ra uzy skał na Wy dzia le Geo de zji i Kar to gra -
fii Po li tech ni ki War szaw skiej w 1966 r., dok to ra na uk
tech nicz nych w 1974 r., dok to ra ha bi li to wa ne go
w 1985 r., pro fe so ra na uk tech nicz nych w 1995 r.
Na Po li tech ni ce War szaw skiej był za stęp cą dy rek to ra In -
sty tu tu Geo de zji Wyż szej i Astro no mii Geo de zyj nej
(1977-81 i 1987-96), kie row ni kiem Ob ser wa to rium
Astro no micz no -Geo de zyj ne go w Jó ze fo sła wiu (od 1974
ro ku), pro dzie ka nem WGiK (1996-2002) oraz dy rek -
torem IGWiAG PW (2005-07). Jest współ au to rem mię -
dzy na ro do we go pro jek tu geo dy na micz ne go CERGOP
(Cen tral Eu ro pe an Re gio nal Geo dy na mics Pro ject), au to -
rem wie lu prac i wdro żeń z za kre su za sto so wań tech no -
lo gii GPS w geo de zji, kie ro wał 10 pro jek ta mi ba daw czy -
mi KBN. Czło nek m.in. Ko mi te tu Geo de zji Pol skiej Aka -
de mii Na uk, Kró lew skie go In sty tu tu Na wi ga cji przy Kró -
lew skim Sto wa rzy sze niu Geo gra ficz nym w Lon dy nie oraz
Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Geo fi zycz ne go. Au tor lub

współ au tor 130 pu bli ka cji na uko wych, dwóch mo no gra -
fii na uko wych, 26 eks per tyz i opra co wań. 

Prof. Krzysz tof Cza plew ski (ur. w 1965 r.) jest eme ry -
to wa nym ofi ce rem Ma ry nar ki Wo jen nej w stop niu ko -
man do ra, dok torem ha bi li to wa nym na uk tech nicz nych,
pro fe sorem nad zwy czaj nym Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni; w la tach 2007-2010 był dzie ka nem Wy dzia łu Na wi -
ga cji i Uzbro je nia Okrę to we go Aka de mii Ma ry nar ki Wo -
jen nej. Od 2012 r. Cha ir man of the Eu ro pe an Gro up of
In sti tu tes of Na vi ga tion EUGIN, od 2014 r. prze wod ni -
czą cy Pol skie go Fo rum Na wi ga cyj ne go. Był kie row ni -
kiem i człon kiem ze spo łów ba daw czych po nad dwu dzie -
stu prac na uko wo -ba daw czych re ali zo wa nych dla po -
trzeb mi ni stra wła ści we go dla szkol nic twa wyż sze go oraz
ad mi ni stra cji mor skiej. 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam We in trit
prof. nadzw. AmG, FRIN, FNI

dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go
Aka de mii mor skiej w Gdy ni

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale zatrudniono dwóch nowych, samodzielnych
pracowników nauki. obecnie jest więc 25 profesorów, w tym 18 doktorów habilitowanych oraz
7 doktorów z najwyższym dyplomem morskim kapitana żeglugi wielkiej. Nigdy dotąd, w swojej

blisko stuletniej historii, WN nie był silniejszy kadrowo.

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY 
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Oka zją do pod pi sa nia umo wy by ło otwar cie w Gdań -
sku no we go cen trum usług wspól nych (SCC), a klu czo -
we w dzia łal no ści ma być pla no wa nie ob słu gi ła dun -
ków, pro ce sów księ go wych oraz za rzą dza nia sprzę tem
w Eu ro pie.

Rek tor prof. zw. dr hab. Piotr Ję drze jo wicz nie ma
wąt pli wo ści, że współ pra ca z MOL (Eu ro pe) BV stwa rza
no we moż li wo ści roz wo ju za wo do we go stu den tów
w ich przy go to wa niu do wkro cze nia w świat pra cy.
Otrzy ma ją bo wiem moż li wość od by wa nia sta żów krót -
ko -, śred nio - i dłu go ter mi no wych w kor po ra cji MOL
(Eu ro pe) BV, łącz nie ze spon so rin giem dla naj lep szych
stu den tów w spe cjal no ściach mor skich. Prak ty ki prze -
my sło we skon cen tru ją się na dzia łal no ści kor po ra cji
MOL Li ner, bie żą cych spra wach ryn ku oraz prio ry te tach
biz ne so wych, ta kich jak in no wa cyj ność, spo łecz na od -
po wie dzial ność biz ne su (CSR) i war tość dla ak cjo na riu -
szy (sha re hol der va lue). Prak ty ki obej mą tak że na ukę
pod sta wo wych umie jęt no ści za wo do wych oraz za ka -
zów i na ka zów sto so wa nych w pro ce du rach apli ka cyj -
nych oraz roz mo wach kwa li fi ka cyj nych.

Mit sui OSK Li nes Ltd to kon cern dzia ła ją cy w bran ży
mię dzy na ro do we go trans por tu mor skie go. MOL (Eu ro -
pe) BV jest obec na na pol skim ryn ku od 2007 ro ku
i pro wa dzi dzia łal ność ze swo je go cen tral ne go od dzia -
łu w Gdy ni; zbu do wa na na tym po myśl nym do świad -
cze niu, prze no si ak tyw ność swo je go za ple cza do po bli -
skie go Gdań ska. 

Fir ma ob słu gu je je den z naj bar dziej roz wi nię tych
na świe cie sys te mów trans por to wo -dys try bu cyj nych,
ofe ru je cał ko wi ty po ten cjał lo gi stycz ny, obej mu ją cy
trans port dro go wy, ko le jo wy, mor ski oraz skła do wa nie
i dys try bu cję. Kor po ra cja po sia da i/lub ob słu gu je flo tę
po nad 900 stat ków, w skład któ rej wcho dzą kon te ne -
row ce, se mi -kon te ne row ce, stat ki ty pu tramp, ro -ro,
ga zow ce, zbior ni kow ce, stat ki do prze wo zu ła dun ków
spe cjal nych i stat ki pa sa żer skie.

Współpraca między edukacją 
a przemysłem

Na pokładzie „daru młodzieży” moL (Europe) BV oraz Akademia morska w Gdyni podpisały 
9 lipca 2014 r. umowę o współpracy w dziedzinie zbliżenia z potrzebami przemysłu systemu

edukacji studiów I i II stopnia w specjalnościach transport morski i logistyka. 

MOL (EUROPE) BV I AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Przedstawiciel MOL BV i rektor prof. zw. dr hab. Piotr
Jędrzejowicz podpisują umowę na pokładzie żaglowca
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Przed mio tem pro jek tu jest nad bu do wa dwóch bu -
dyn ków – każ dy o jed ną kon dy gna cję, co da po nad
700m2 do dat ko wej po wierzch ni dy dak tycz nej dla Wy -
dzia łów Elek trycz ne go i Me cha nicz ne go AMG. Po zwo li
to na stwo rze nie po miesz czeń, któ re zo sta ną wy po sa żo -
ne w no wo cze sny sprzęt dy dak tycz ny oraz opro gra mo -
wa nie po zwa la ją ce na stwo rze nie sta no wisk do pro wa -
dze nia za jęć la bo ra to ryj nych. Za ku pio ne urzą dze nia,
ta kie jak np. sy mu la tor ste ro wa nia sil ni kiem czy sys te -
mu łącz no ści, ste ro wa ne kom pu te ro wo si łow nie i jed -
nost ki fo to elek trycz nej elek trow ni sło necz nej, uni wer -
sal na ma szy na wy trzy ma ło ścio wo -zmę cze nio wa, naj -

now szej kla sy mi kro sko py wie lo funk cyj ne – to tyl ko
przy kła dy no wo cze snych ma szyn, na któ rych już nie -
dłu go bę dą się kształ cić stu den ci AMG.

W każdej nadbudowanej powierzchni zo sta nie utwo -
rzo na struk tu ra dla sie ci bez prze wo do wej, da ją ca do -
stęp do In ter ne tu stu den tom i pra cow ni kom wy dzia -
łów. Umoż li wi to wpro wa dze nie kształ ce nia na od le -
głość, po przez re ali za cję za jęć za po mo cą e -le ar nin gu.

Dzięki temu zo sta ną wspar te kie run ki prio ry te to we
dla go spo dar ki – elek tro tech ni ka, elek tro ni ka i te le ko -
mu ni ka cja oraz me cha ni ka i bu do wa ma szyn.

�

Akademia morska w Gdyni otrzyma ponad 30 mln zł z Programu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, na rozbudowę infrastruktury

dydaktycznej. 

30 mln na infrastrukturę

RIDAM DLA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO 
I WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Spotkanie rektora z zespołem opracowującym projekt. Od lewej: prodziekan WM dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG,
prodziekan WE, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG, dr Marzena Wysińska-Gajek – gł. specjalistka ds. programów unijnych,

Dorota Rodziewicz – specjalistka ds. programów UE, Rafał Różkiewicz – gł. specjalista ds. aparatury, rektor prof. zw. dr hab. 
Piotr Jędrzejowicz, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, kanclerz AMG Sławomir Polański



Oto głów ne wąt ki oko licz no ścio we go ad re su, skie ro -
wa ne go do rek to ra SMU prof. Hu ang Youfan ga, przed -
sta wio ne go w imie niu władz AMG przez prof. Ja nu sza
Min dy kow skie go:

Dzień 20 li sto pa da 1984 r., w któ rym rek to rzy prof.
Chen Xi qun i prof. Piotr Ję drze jo wicz pod pi sa li umo wę
o współ pra cy po mię dzy Wyż szą Szko łą Mor ską w Gdy ni
i In sty tu tem Mor skim w Szan gha ju, był da tą otwar cia
no we go, in sty tu cjo nal ne go part ner stwa, któ re prze trwa -
ło 30 lat. Ini cja ty wa ta nie by ła by moż li wa bez wcze -
śniej szej, kon struk tyw nej i owoc nej, chiń sko -pol skiej
współ pra cy ship pin go wej, zbu do wa nej na za sa dach
RÓWNOŚCI I WSPÓLNEJ KORZYŚCI, po par tej i stwo rzo -
nej przez rzą dy Chin oraz Pol ski. Ta sa ma za sa da by ła
my ślą prze wod nią współ pra cy po mię dzy mor ski mi
uczel nia mi z Gdy ni i Szan gha ju przez na stęp ne 30 lat.

Głów ną jej osią jest part ner stwo we wspól nych, mię -
dzy na ro do wych pro jek tach (Si no -Po lish Jo int Re se arch
Pro jects) w prio ry te to wych ob sza rach na uki i tech no lo -
gii, skierowanych ku morzu (10 pro jek tów w la tach

1994-2014) oraz part ner stwo i współ pra ca w ba da -
niach mię dzy na ro do wych, pod au spi cja mi or ga ni za cji
mor skich: IMO (In ter na tio nal Ma ri ti me Or ga ni za tion)
i IAMU (In ter na tio nal As so cia tion of Ma ri ti me Uni ver -
si ties) w ra mach wspól nych pro jek tów wspie ra nych
przez Nip pon Fo un da tion.

Trze cia de ka da współ pra cy na uko wej i dy dak tycz nej
by ła opar ta na wy mia nie pro fe so rów wi zy tu ją cych
i nad zo rze na uko wym dok to ran tów, wy mia nie stu den -
tów, wspól nym udzia le w pre sti żo wych kon fe ren cjach
mię dzy na ro do wych or ga ni zo wa nych przez IMECE, IEEE
czy IMEKO, wspól nych pu bli ka cjach w cza so pi smach
na uko wych, jak „Jo ur nal of Shan ghai Ma ri ti me Uni ver -
si ty”, „Jo int Pro ce edings of Gdy nia Ma ri ti me Uni ver si -
ty” czy „TransNav, the In ter na tio nal Jo ur nal on Ma ri ne
Na vi ga tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta tion”, a tak że
w uzna nych pe rio dy kach o sze ro kim za sie gu, jak „Au -
to ma tion of Elec tric Po wer Sys tems” czy też „Po lish Ma -
ri ti me Re se arch” oraz „Me asu re ment” z li sty fi la del fij -
skiej.

Shanghai maritime university 
i Akademia morska w Gdyni

delegacja Akademii morskiej w Gdyni w składzie: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz
mindykowski, prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AmG 

oraz dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AmG,
na zaproszenie strony chińskiej złożyła w dniach 11-18 maja 2014 roku wizytę w Shanghai

maritime university. W czasie uroczystego spotkania podsumowano 30 lat współpracy, 
a w szczególności osiągnięcia ostatniej dekady oraz nakreślono kierunki dalszych działań. 

30 LAT WSPÓŁPRACY
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NUroczyste spotkanie podsumowujące 30 lat współpracy między
Shanghai Maritime University i Akademią Morską w Gdyni



Ak tu al ny plan kon ty nu acji współ pra cy i wspól nych
dzia łań na uko wych oraz dy dak tycz nych zo stał za ak cep -
to wa ny w sierp niu 2013 r. w Gdy ni, a ko lej ny pol sko -
-chiń ski pro jekt na la ta 2014-2016, za ty tu ło wa ny „Stu -
dy of exi sting and de sign of new me thods for elec tri cal
po wer qu ali ty im pro ve ment in ri ver ship with elec tric
pro pul sion”, zo stał zło żo ny od no śnym ko mi sjom rów -
no le gle w Szan gha ju i War sza wie w koń cu 2013 ro ku.
War to do dać, iż no wy pa tent, opar ty na do świad cze -
niach z po przed nie go wspól ne go pro jek tu, za ty tu ło wa -
ny „Low vol ta ge DC bus bar gro und in su la tion re si stan -
ce me asu re ment de vi ce”, zo stał przed ło żo ny w paź -
dzier ni ku 2013 r. w Na ro do wym Biu rze In te lek tu al nej
Wła sno ści w Chi nach. Wy na laz ca mi są: prof. Gu Wei,
prof Wang Run -Dong, prof. Ja nusz Min dy kow ski, prof.
Xu Xia oy an, prof. Hu ang Xi –Xia. Ten sam pa tent zo stał
w 2014 r. zło żo ny w Pol skim Biu rze Pa ten tów.

War to też zwró cić uwa gę na wi zy ty w Chi nach dzie -
się ciu stu den tów Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, któ rzy w la tach 2010-2014 za li czy li
ca ły se mestr stu diów, bio rąc udział w za ję ciach pro wa -
dzo nych w ję zy ku an giel skim dla mię dzy na ro do wych
grup stu den tów w Mer chant Ma ri ne Col le ge w Uni wer -
sy te cie Mor skim w Szan gha ju.

Zna czą cym efek tem wspól nych dzia łań by ła współ -
pra ca w ra mach IMO re pre zen tan tów Chin (prof. Ru an
Wei, Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty) i Pol ski (prof.
Janusz Min dy kow ski, mgr inż. Jacek Wy szkow ski, Aka -
de mia Mor ska w Gdy ni), za koń czo na uda ną im ple men -
ta cją do kon wen cji STCW 78/2010 no wych re gu la cji
do ty czą cych wie dzy, kom pe ten cji i umie jęt no ści Elec -
tro -Tech ni cal Of fi cerss (ETO). Współ pra ca ta by ła kon -
ty nu owa na ja ko wspól ny pro jekt  IAMU, fi nan so wa ny
przez Nip pon Fo un da tion – Pro jekt FY 2012 „IAMU
Mo del Co ur se for Elec tro -Tech ni cal Of fi cers (ETO)”,
2012/2013. Kie row ni kiem te go pro jek tu (Ukra ina, Pol -
ska, Chi ny) i ko or dy na to rem ba daw czym był prof. Va -
dy m Za kchar chen ko (Na ro do wa Aka de mia w Ode ssie),
ko or dy na to ra mi pro jek tu dla re gio nu EU i Re gio nu
Azji – Pa cy fi ku, od po wied nio: prof. Ru an Wei (Uni wer -
sy tet Mor ski w Szan gha ju) i prof. Ja nusz Min dy kow ski
(Aka de mia Mor ska w Gdy ni). In ny z re ali zo wa nych
pro jek tów „In ter net Ba sed In te gra tion of Mul ti ple Ship
Han dling Si mu la tor”, rów nież fi nan so wa ny przez Nip -
pon Fun da tion, był wdro żo ny pod au spi cja mi sie ci
IAMU NetSHSs. Ze stro ny part ne ra chiń skie go pro jekt
nad zo ro wał prof. Shi Cha ojian (Uni wer sy tet Mor ski
w Szan gha ju), ze stro ny pol skiej prof. Adam We in trit
(Aka de mia Mor ska w Gdy ni). 

Sze ro ki wa chlarz dzie dzin współ pra cy oraz jej re zul -
ta ty zo sta ły do ce nio ne przez ko mi sję kon kur so wą
Pierw sze go Re gio nal ne go Fo rum Pol ska -Chi ny w kwiet -
niu 2013 r. Ko mi sja ta uzna ła współ pra cę na uko wo -ba -
daw czą i dy dak tycz ną po mię dzy GMU i SMU ja ko je -
den z sied miu naj lep szych przy kła dów DOBRYCH
PRAKTYK ko ope ra cji po mię dzy Pol ską i Chi na mi. Wy -
róż nie nie to, w for mie li stu gra tu la cyj ne go dla obu
uczel ni, zo sta ło wrę czo ne rek to ro wi AMG prof. Pio tro -
wi Ję drze jo wi czo wi przez mar szał ka wo je wódz twa po -
mor skie go Mie czy sła wa Stru ka ja ko swo iste si gnum

tem po ris 30. rocz ni cy współ pra cy po mię dzy Aka de mią
Mor ską w Gdy ni i Uni wer sy te tem Mor skim w Szan gha -
ju.

Obec nie współ pra ca zo sta ła skie ro wa na w stro nę no -
wych idei i no wych wspól nych dzia łań, wy zna cza ją cych
kie run ki dal sze go roz wo ju obu uczel ni. Wie rzy my, że
bę dzie to roz wój na mia rę XXI wie ku, obej mu ją cy
kształ ce nie in ży nie rów w kon tek ście dzi siej szych i przy -
szłych wy zwań glo bal nej go spo dar ki, de fi nio wa nej
przez klu czo we i istot ne dla lu dzi mo rza atry bu ty ta kie
jak bez pie czeń stwo i ja kość, oraz przy ja znej dla śro do -
wi ska. Ta kie po dej ście po win no dać szan sę ochro ny
i za cho wa nia dzie dzic twa mórz i oce anów dla przy -
szłych po ko leń.

W trak cie dys ku sji, po pre zen ta cji oko licz no ścio wych
ad re sów przez przed sta wi cie li obu uczel ni, zwra ca no
uwa gę na ko niecz ność osa dze nia dal szej współ pra cy
nie ty le na mo de lu współ pra cy in sty tu cjo nal nej, co
na de dy ko wa nych i kon kret nych przed się wzię ciach,
po dej mo wa nych przez uczo nych oraz ze spo ły ba daw -
cze i dy dak tycz ne z obu uczel ni. W tym kon tek ście pod -
kre ślo no ko lej ne wspól ne ini cja ty wy przed sta wi cie li
Wy dzia łów Na wi ga cyj nych i Elek trycz nych z obu uczel -
ni, zwią za ne z apli ka cja mi o wspól ne gran ty i po dej mo -
wa niem wspól nych ba dań w wy bra nych ob sza rach.
Waż nym ele men tem po win na być wy mia na stu den tów
i pro fe so rów, obej mu ją ca rów nież prak ty ki mor skie
na stat kach szkol nych i ba daw czych AMG.

�
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Przed tablicą z powitalnym napisem, od lewej stoją: dziekan WN
dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG,

prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski,
prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, 

prof. nadzw. AMG
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„DAR MŁODZIEŻY” 

szkoli, reprezentuje, wygrywa

Waż ną w se zo nie by ła po dróż nr 184 – udział w bry -
tyj skich im pre zach „Fal mo uth – Roy al Gre en wich Tall
Ships Re gat ta”. Za ło gę szkol ną sta no wi li stu den ci Wy -
dzia łu Me cha nicz ne go (95), „je dy nacz ka” z Wy dzia łu
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa, a w cha rak te rze
młod szych in struk to rów – trzech stu den tów Wy dzia łu
Na wi ga cyj ne go. Na tra sę Fal mo uth – Lon dyn za okrę to -
wa no tak że 19 mło dych Bry tyj czy ków oraz eki pę te le -

wi zyj ną BBC, re ali zu ją cą po pu lar ny edu ka cyj ny ma ga -
zyn „Blue Pe ter”.

Pod czas spo tka nia w Fal mo uth na si stu den ci z suk ce -
sa mi bra li udział w ry wa li za cji spor to wej za łóg. Obok
me da li w grach ze spo ło wych przy wieź li tak że za szczyt -
ną na gro dę „Chan ging Young Pe ople's Li ves” za spor -
to we go du cha i po sta wę fa ir play pod czas za wo dów.

W Fal mo uth, jesz cze przed re ga ta mi, „Dar Mło dzie -
ży” po pro wa dził pa ra dę ża glow ców, pierw szy prze szedł
też li nię star tu. Wa run ki po go do we nie sprzy ja ły du żym
ża glow com, a „Dar Mło dzie ży” był w staw ce naj więk -
szy. Jed nak opty mal nie wy ko rzy stał wa run ki i oka zał
się bez względ nie naj szyb szym wśród kon ku ren tów,
utrzy mał tak że pierw szą lo ka tę po prze li cze niu. Tra sę
re gat ‒ od re dy Fal mo uth do po łu dnio we go cy pla wy -
spy Wi ght ‒ nasz ża glo wiec po ko nał w 36 go dzin, 34
mi nu ty i 26 se kund, prze kra cza jąc li nię me ty
pod wszyst ki mi ża gla mi. Na ko lej nych miej scach
w osta tecz nej kla sy fi ka cji kla sy „A” za mel do wa ły się
dwa bry tyj skie ża glow ce – bryg „Sta vros S Niar chos”
i bark „Te na cio us”. 

Po wy ści gu ża glo wa flo tyl la po pły nę ła do Lon dy nu
na Roy al Gre en wich Tall Ships Fe sti val – im pre zę re kla -
mo wa ną ja ko naj więk szy lon dyń ski zlot ża glow ców
od 25 lat. Co cie ka we, na szą fre ga tę wpro wa dzał ja ko
pi lot, na jed nym z od cin ków Ta mi zy, ab sol went Wyż szej
Szko ły Mor skiej w Gdy ni z 1988 ro ku kpt. ż. w. Ja cek
Cie siel ski ‒ uczest nik słyn ne go, pierw sze go wiel kie go
rej su „Da ru Mło dzie ży” do Osa ki w la tach 1983/1984.

Udział w pa ra dzie za łóg po uli cach hi sto rycz ne go Gre -
en wich, od biór zwy cię skie go pu cha ru zwień czy ły lon dyń -
ski etap mor skie go se zo nu ża glow ca. W su mie ok. 850
stu den tów Aka de mii, uczniów śred nich szkół mor skich
i że gla rzy prze szło mor skie prak ty ki w mi nio nym se zo nie
pod ża gla mi „Da ru Mło dzie ży”.

Alek san der Gosk

Podczas tegorocznego sezonu morskich praktyk „dar młodzieży”, pod komendą kpt. ż. w.
Rafała Szymańskiego, odbył osiem podróży po wodach europejskich, z jednym wyjściem 
na Atlantyk i zawinięciem na maderę ze studentami belgijskiej Hogere Zeevart School.

uczestniczył w zlotach żaglowców w Bremerhaven, Fredericii, Rostocku, uświetnił 825. urodziny
portu w Hamburgu i najstarszą imprezę żeglarską ‒ słynny kieler Woche. W Szczecinie 

„dar młodzieży” świętował dni morza, w Gdyni Święto morza, po czym pełnił zaszczytną rolę
ambasadora zlotu 40-lecia „Żagle Gdyni 2014”. 
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„DAR MŁODZIEŻY”

Emdd GPS Clock

Na „Da rze Mło dzie ży” za in sta lo wa ny zo stał roz pro -
szo ny sys tem dys try bu cji da nych na wi ga cyj nych, opar -
ty na urzą dze niu EMDD GPS Clock, z wbu do wa nym ze -
ga rem cza su rze czy wi ste go. Słu ży on do wy świe tla nia
ta kich da nych na wi ga cyj nych, jak czas lo kal ny, czas
UTC (z GPS), ak tu al na po zy cja, pręd kość i kie ru nek wia -
tru czy kurs.

Da ne prze ka zy wa ne są do ośmiu sta no wisk szkol -
nych, na któ rych pro wa dzo ne są prak tycz ne ćwi cze nia
na wi ga cyj ne. Wszyst kie wy świe tla ne są na no wo za -
mon to wa nych lo kal nych re pe ty to rach (wy świe tla cze
LCD). Sys tem jest wy po sa żo ny w roz dzie lacz, umoż li -
wia ją cy zbie ra nie da nych z wie lu źró deł (na wi ga cyj -
nych urzą dzeń elek tro nicz nych tzw. sy gna łu NMEA).

Dzię ki wy po sa że niu każ de go sta no wi ska szkol ne go
w no we wie lo funk cyj ne wy świe tla cze, każ dy stu dent
dys po nu je na swo im sta no wi sku kom ple tem in for ma cji
o ru chu i po zy cji jed nost ki, nie zbęd nych do pro wa dze -
nia na wi ga cji i za rzą dza nia tra są. 

Wy po sa że nie EMDD GPS Clock w oscy la tor kwar co -
wy po zwa la rów nież na pra cę urzą dze nia w spo sób au -
to no micz ny w przy pad ku bra ku pod łą cze nia sy gna łu
GPS. W przy pad ku awa ryj ne go za ni ku za si la nia sys tem
au to ma tycz nie prze cho dzi w tryb pra cy na we wnętrz -
nym za si la niu ba te ryj nym. Na głów nym na wi ga cyj nym
kom pu te rze szko le nio wym, dzia ła ją cym w sys te mie
ECDIS, wy mie nio no opro gra mo wa nie na naj now szą
wer sję NaviSailor 4000.

Podczas inauguracji roku akademickiego zostało oficjalnie uruchomione nowe urządzenie,
usprawniające proces kształcenia studentów nawigacji, odbywających na żaglowcu praktyki

morskie.

Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prof. Dorota Pyć
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JUBILEUSZ PIERWSZEGO ZLOTU

operacja Żagle Gdyni 2014

Wszyst kie ża glow ce udo stęp nio no do zwie dza nia
miesz kań com i licz nym tu ry stom, a dłu gie ko lej ki osób
ocze ku ją cych na wej ście na po kład udo wod ni ły, jak
wiel kim za in te re so wa niem cie szą się te go ty pu im pre zy.

Zlot wią zał się też z krze wie niem kul tu ry mor skiej,
a jed nym z bar dziej cha rak te ry stycz nych jej ele men tów
są szan ty. Na sce nie zbu do wa nej na te re nie Dal mo ru od -
był się więc fe sti wal szan to wy. Zu peł nie wy jąt ko wym
wy da rze niem był, zwień czo ny po ka zem sztucz nych ogni,
dzień mu zy ki pod ża gla mi, pod czas któ re go na za ko twi -
czo nych na środ ku ba se nu Pre zy den ta ża glow cach „Za -
wi sza Czar ny” i „Ge ne rał Za ru ski” gra no szan ty i roc ka. 

Jed ną z im prez to wa rzy szą cych zlo to wi by ły, zor ga ni -
zo wa ne po raz pierw szy, Re ga ty Rek to rów Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni i Uni wer sy te tu Tech nicz ne go w Ka li -
nin gra dzie. Re ga ty roz po czął wy ścig o Pu char „Kru -
zensz ter na” na tra sie Bał tijsk -Gdy nia, na stęp ne go dnia

od był się wy ścig o Pu char „Da ru Mło dzie ży” na tra sie
Gdy nia -Za to ka Gdań ska -Gdy nia. Jach ty, bio rą ce udział
w obu wy ści gach, kla sy fi ko wa ne by ły w Pu cha rze Rek -
to rów. Du ży suk ces od nio sła za ło ga jach tu Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni s/y „Twins”, któ ra wy gry wa jąc Pu -
char „Kru zensz ter na” i zaj mu jąc dru gie miejsce w Pu -
cha rze „Da ru Mło dzie ży”, wy gra ła Pu char Rek to rów
w gru pie jach tów o dłu go ści do 10 me trów. Re ga ty by -
ły du żym wy zwa niem or ga ni za cyj nym, jed nak po mi mo
wie lu trud no ści i obaw zwią za nych ze skom pli ko wa ną
sy tu acją po li tycz ną na le ży je uznać za uda ne. Za koń cze -
nie re gat i uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się
na po kła dzie „Da ru Mło dzie ży”, na któ rym zgro ma dzi -
ło się po nad 120 uczest ni ków i go ści, wśród któ rych
by li, mię dzy in ny mi, za stęp ca kon su la ge ne ral ne go
Rzeczpospolitej Polskiej w Ka li nin gra dzie i kon sul ge ne -
ral ny Federacji Rosyjskiej w Gdań sku. Re ali za cja re gat,
or ga ni zo wa nych wspól nie przez uczel nie z Gdy ni i Ka li -
nin gra du, wy ka za ła, że po mi mo skom pli ko wa nej sy tu -
acji po li tycz nej współ pra ca po mię dzy uczel nia mi ist nie -
je i bę dzie kon ty nu owa na. Rek to rzy pod ję li rów nież
de cy zję o kon ty nu owa niu wspól nych re gat i w przy -
szłym ro ku od bę dzie się ko lej na edy cja Pu cha ru Rek to -
rów, jed nak tym ra zem na tra sie z Gdy ni do Bał tij ska.

Z oka zji zlo tu Urząd Mia sta Gdy ni wy dru ko wał 30 ty -
się cy spe cjal nych kart do zbie ra nia stem pli. Wszyst kie
zo sta ły roz da ne, a za ło gi ża glow ców przy sta wi ły dzie -
siąt ki ty się cy stem pli. Pie cząt ka szwedz kie go „Fal ke na”
nie wy trzy ma ła tru dów „Ope ra cji Pie cząt ka” i roz pa dła
się. Z czte rech punk tów In for ma cji Tu ry stycz nej roz da -
nych zo sta ło 50 ty się cy ma pek wy dru ko wa nych z oka -
zji zlo tu.

Ma low ni cza pa ra da na wo dach Za to ki Gdań skiej,
w bla sku za cho dzą ce go słoń ca, za koń czy ła Ope ra cję Ża -
gle Gdy ni 2014. Ża glow ce obej rza ło 1,9 mi lio na osób.
Im pre za upa mięt ni ła 40. rocz ni cę pierw sze go zlo tu ża -
glow ców Ope ra cja Ża giel'74, a „Dar Mło dzie ży” był jej
am ba sa do rem i try bu ną ho no ro wą.

dr inż. An drzej Szklar ski

Z okazji 40. rocznicy organizacji pierwszego w Gdyni (i w Polsce) wielkiego zlotu żaglowców
operacja Żagiel’74, w dniach od 15 do 18 sierpnia, miasto zorganizowało operację Żagle Gdyni

2014. Zlot oficjalnie rozpoczął się w piątek 15 sierpnia, ale w rzeczywistości – od środowego
wejścia „daru młodzieży” w paradzie rejowej. Przy gdyńskich kejach zacumowało 25 jednostek

z sześciu państw, w tym największe na świecie „Sedov” i „kruzensztern” oraz portugalska
„Santa maria manuela”, dla której była to pierwsza wizyta w polskim porcie  – aby dotrzeć 

do Gdyni, żaglowiec pokonał aż 2500 mil morskich. 

Operacja Żagle Gdyni 2014 – rozpoczęta. 
Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek i rektor AMG 

prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
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OPERACJA ŻAGLE GDYNI 2014

Nowe tłoki

Dia gno za jed no znacz nie wska zy wa ła na ko niecz ność
stocz nio wej in ter wen cji i w efek cie ka pi tal ne go re mon -
tu sil ni ka oraz osprzę tu. Pro ble mem oka za ły się tło ki,
a wła ści wie ich brak. Sil ni ków ta kich jak na „Ho ry zon cie
II” eks plo atu je się w Eu ro pie za le d wie czte ry eg zem pla -
rze. Stąd pro blem z uzy ska niem no wych tło ków na wy -
mia nę i dwu mie sięcz na prze rwa w eks plo ata cji stat ku.

Osta tecz nie, z mie sięcz nym po śli zgiem, ale z no wy mi
tło ka mi i świe żo wy re mon to wa nym sil ni kiem, mógł
sta tek ru szyć w dru gą, za kon trak to wa ną po dróż na Pol -

ską Sta cję Po lar ną Hor nu sund im. Sta ni sła wa Sie dlec -
kie go. Wcze śniej stu den ci Wy dzia łu Elek trycz ne go bał -
tyc ką prak ty kę, za pla no wa ną na „Ho ry zon cie II”, od by -
li na „Da rze Mło dzie ży”.

Oba wy o wa run ki po go do we na póź no je sien nej ark -
tycz nej tra sie speł ni ły się tyl ko czę ścio wo – sztor my
na doj ściu do Spits ber ge nu wy na gro dził wy jąt ko wo
spo koj ny po wrót – „gla da przez ca łą dro gę” – jak okre -
ślił dro gę do Gdy ni kpt. ż. w. Ma rian Grzech. 

Alek san der Gosk

Poważne kłopoty sbs „Horyzont II” z silnikiem rozpoczęły się podczas powrotu z pierwszej,
letniej podróży na Spitsbergen. Na wysokości Wyspy Niedźwiedziej posłuszeństwa odmówił

regulator obrotów. Załoga maszynowa w prowizoryczny sposób poradziła sobie z problemem,
ale z gdyńskiej redy statek do portu wszedł już jednak z pomocą holownika. 

Na pokładzie „Daru Młodzieży” od lewej: 
red. Sławomir Siezieniewski, Małgorzata Jurkiewicz-Łobodzińska,

prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, prezes oddziału PZŻ
Bogusław Witkowski, rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz,

red. Jarosław Włodarczyk

„HORYZONT II”
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V KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Współpraca nauki i przemysłu

W ro li go spo da rza wy stę po wał pro rek tor ds. roz wo ju
i ja ko ści prof. dr hab. inż. Ka zi mierz Ja ku biuk, prof. zw.
PG. Spo tka nie do ty czy ło moż li wo ści pod ję cia współ pra -
cy na uko wo -ba daw czej Po li tech ni ki Gdań skiej, Aka de -
mii Mor skiej, Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej. 

Te ma tem kon fe ren cji by ła oce na ma te ria łu i urzą dzeń
tech nicz nych w sta nie wyj ścio wym oraz w trak cie ich eks -
plo ata cji. Dia gno sty ka ta ka umoż li wia wy kry cie zmian
w sta nie mi kro struk tu ry i po zio mie na prę żeń, za nim wy -
stą pi awa ria, wy prze dza ty po wą dia gno sty kę, któ ra do ty -
czy de tek cji po wsta łych już nie cią gło ści.

Ce lem głów nym kon fe ren cji by ła wy mia na in for ma cji
po mię dzy ośrod ka mi na uko wy mi a ka drą in ży nie rów
z prze my słu w za kre sie no wych i no wo cze snych me tod
dia gno stycz nych sta nu ma te ria łu i urzą dzeń tech nicz -
nych. Przed sta wi cie le prze my słu mo gli za po znać się
z ak tu al ny mi wy ni ka mi ba dań oraz roz wią za nia mi tech -
nicz ny mi, pro po no wa ny mi do wdro że nia przez kra jo we
ośrod ki na uko we. Konferencja była tak że oka zją
do przed sta wie nia i prze dys ku to wa nia pro ble mów oraz
ocze ki wań prze my słu wo bec ośrod ków ba daw czych,
zaj mu ją cych się za gad nie nia mi dia gno sty ki ma te ria łów. 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI: trwa łość i nie -
za wod ność ma te ria łów i urzą dzeń tech nicz nych, zu ży cie

eks plo ata cyj ne, pro ce sy de gra da cji i nisz cze nia ma te ria -
łów, dia gno sty ka sta nu ma te ria łów sto so wa nych
w ener ge ty ce, dia gno sty ka ma te ria ło wa obiek tów w go -
spo dar ce mor skiej, ba da nia nie nisz czą ce w dia gno sty ce
ma te ria ło wej, oce na sta nu na prę że nia w ele men tach
kon struk cji, dia gno sty ka kom pu te ro wa. 

Aka de mię Mor ską w ko mi te cie or ga ni za cyj nym re -
pre zen to wa li prof. L. Ky zioł i mgr inż. W. Koń cze wicz.
W se sji ple nar nej wziął udział pra cow nik AMG dr inż.
Krzysz tof Du dzik z ar ty ku łem „Wpływ zgrze wa nia tar -
cio we go FSW na wła ści wo ści ko ro zyj ne na wo dzie mor -
skiej sto pu AW-7020M” oraz stu dent, przed sta wi ciel
Ko ła Na uko we go „Na uti ca”, Ka mil Do pke z ar ty ku łem
„Dia gno sty ka okrę to wych sil ni ków tło ko wych w cza sie
eks plo ata cji na pod sta wie wy bra nych pa ra me trów pra -
cy”. Czyn nie w or ga ni za cję i pro mo cję wy dzia łu włą -
czy li się człon ko wie Ko ła Na uko we go „Na uti ca”.

Na za koń cze nie za gra nicz ni uczest ni cy kon fe ren cji
mie li oka zję od być rejs Mo tła wą ło dzia mi mo to ro wod -
ny mi udo stęp nio ny mi przez fir mę HANSEATIC
CHARTERS.

mag da le na Jaż dżew ska 
San dra ko złow ska

międzynarodowa konferencja „diagnostyka materiałów i urządzeń technicznych”,
zorganizowana przez Politechnikę Gdańską, Akademię morską oraz Akademię marynarki

Wojennej, odbyła się dniach 26-27.06.2014 roku.
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Wykłady, nagrody, doktoraty

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

� Wy kład dok to ra di mi tri Jelt se ma 
Z ini cja ty wy prof. dr hab. inż. Mar ka Hart ma na, 9

paź dzier ni ka 2014 r. prze by wał na Wy dzia le Elek trycz -
nym AMG PhD Eng. Di mi tri Jelt se ma z Fa cul ty of Elec -
tri cal En gi ne ering, Ma the ma tics and Com pu ter Scien ce
Delft Uni ver si ty (Ho lan dia). Dok tor Di mi tri Jelt se ma
wy gło sił wy kład pt. „Mem ri stor: a hit ch hi ker’s gu ide to
the ga la xy of non li ne ar cir cu it ele ments”, przy ję ty
z wiel kim za in te re so wa niem przez pra cow ni ków, dok -
to ran tów oraz stu den tów. 
� Na gro da J. S. Chang Lec tu re Award dla pro fe so ra

Jerzego mi ze ra czy ka 
Prof. dr hab. inż. Je rzy Mi ze ra czyk zo stał wy róż nio ny

na gro dą J. S. Chang Lec tu re Award za wy bit ny wkład
w pod sta wy i za sto so wa nia zja wisk elek tro hy dro dy na -
micz nych w elek tro fil trach. Na gro da ta jest przy zna wa -
na raz na dwa la ta przez Ko mi tet Na gród Mię dzy na ro -
do we go Sym po zjum Elek tro hy dro dy na mi ki (In ter na tio -
nal Sym po sium on Elec tro hy dro dy na mics, ISEHD 2014,
Oki na wa, Ja pan, 2014). 

� Na gro da pre mie ra dla ze spo łu pro fe so ra
Ryszarda Strze lec kie go 
Mię dzy in sty tu cjo nal ny ze spół pod kie row nic twem

prof. dr. hab. inż. Ry szar da Strze lec kie go zo stał wy róż -
nio ny II Na gro dą Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za osią gnię -
cia na uko wo -tech nicz ne w za kre sie no wa tor skich roz -
wią zań i in no wa cyj nych za sto so wań prze my sło wych
mo du ło wych prze kształt ni ków du żej mo cy, ni skie go
i śred nie go na pię cia. W skład ze spo łu, prócz kie row ni -
ka, wcho dzą pra cow ni cy Wy dzia łu Elek trycz ne go AMG
oraz In sty tu tu Elek tro tech ni ki w War sza wie: dr hab. inż.
Krzysz tof Zym mer, mgr inż. Zbi gniew Za krzew ski, mgr
inż. Hen ryk Świą tek, dr hab. inż. Da niel Woj cie chow ski,
prof. nadzw. AMG, mgr inż. Bog dan Bał kow ski. 

� obro na pra cy dok tor skiej Na ta lii Strze lec kiej
4 czerw ca 2014 od by ła się obro na pra cy dok tor skiej

mgr inż. Na ta lii Strze lec kiej nt. „Za sto so wa nie wej ścio -
wych bier nych czwór ni ków most ko wych do po pra wy
wła sno ści fa low ni ków na pię cia ste ro wa nych me to da mi
PWM”. Pro mo to rem był dr hab. inż. Grze gorz Be ny sek,
prof. nadzw. Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go, a re cen -
zen ta mi dr hab. inż. Zbi gniew Fe dy czak, prof. nadzw. UZ
oraz dr hab. inż. Jan Muć ko, prof. nadzw. Uni wer sy te tu
Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go w Byd gosz czy. Obro nę
po pro wa dził prof. dr hab. inż. Ma rek Hart man. 5 czerw -
ca 2014 Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go pod ję ła uchwa łę
o nada niu mgr inż. Na ta lii Strze lec kiej stop nia na uko we -
go dok to ra na uk tech nicz nych w dys cy pli nie elek tro tech -
ni ka o spe cjal no ści ener go elek tro ni ka.

� Pierw sze po stę po wa nie o nada nie ty tu łu pro fe -
so ra
18 wrze śnia 2014 r. Ra da Wy dzia łu Elek trycz ne go

Aka de mii Mor skiej w Gdy ni pod ję ła uchwa łę o po par -
ciu wnio sku o nada nie ty tu łu na uko we go pro fe so ra dr.
hab. inż. Zbi gnie wo wi Su szyń skie mu. W ten spo sób za -
koń czy ło się pierw sze po stę po wa nie o nada nie ty tu łu
pro fe so ra, pro wa dzo ne na Wy dzia le Elek trycz nym. Po -
stę po wa nie zo sta ło wszczę te 19 wrze śnia 2013 r. Kan -
dy dat jest uzna nym spe cja li stą w za kre sie ter mo gra fii
ak tyw nej i pra cu je ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny w Po li -
tech ni ce Ko sza liń skiej. W po stę po wa niu o nada nie ty tu -
łu uczest ni czy ło czte rech re cen zen tów: prof. dr hab.
inż. Zbi gniew Bie lec ki, prof. dr hab. inż. czł. ko resp.
PAN Ja nusz Mrocz ka, prof. dr hab. inż. Bo gu sław Wię -
cek oraz prof. dr hab. inż. Ja nusz Za ręb ski. Wszy scy re -
cen zen ci jed no znacz nie po par li roz pa try wa ny wnio sek.

�
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Sy mu la tor jest ko lej nym mo du łem już ist nie ją ce go
wy po sa że nia uczel ni, a za sto so wa ne w nim roz wią za nie
opar te jest na tech no lo gii to uch scre en, sto so wa nej w si -
łow niach praw dzi wych stat ków.

Pod wyż sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych me cha ni ków
i umie jęt ność ob słu gi si łow ni opar tej na naj now szych
roz wią za niach tech no lo gicz nych da ją więk sze szan se od -
na le zie nia się na ryn ku pra cy. Sy mu la tor wy ko rzy sty wa -

ny jest więc za rów no przez stu den tów Aka de mii, jak
i kur san tów Stu dium Do sko na le nia Kadr, mo że być tak -
że po moc ny pod czas pro wa dze nia ba dań przez pra cow -
ni ków na uko wych uczel ni. Dzię ki od po wied nie mu opro -
gra mo wa niu na wy świe tla czach po ja wiać się mo gą róż -
ne ro dza je si łow ni, mo gą być tak że sy mu lo wa ne sy tu acje
kry tycz ne, ta kie jak np. awa rie, po ża ry i za la nia.

�

Studium doskonalenia kadr AmG kupiło kolejny symulator, oparty na technologii touch
screen, dla Wydziału mechanicznego AmG.

Touch Screen Simulator
WYDZIAŁ MECHANICZNY

W ro ku 2011 pra cow ni cy Ka te dry Eko no mii i Za rzą -
dza nia (KEiZ) przy go to wa li i po pro wa dzi li se sję pt.
„Iden ti fy ing and ana ly zing the sy ner gies in de ve lo ping
ma ri ti me clu sters”. W 2013 r. dr Jo an na Ki zie le wicz z Ka -
te dry Or ga ni za cji Usług Tu ry stycz no -Ho te lar skich zor ga -
ni zo wa ła warsz tat nt. „Ma ri ti me Edu ca tion – Ma ri ti me
To urism – Ma ri ti me In no va tion”. W 2014 r. KEiZ przy -
go to wa ła se mi na rium pt. „Brid ging edu ca tion and ma ri -
ti me eco no my in the Bal tic Sea Re gion”. To ostat nie wy -
da rze nie mia ło miej sce 19 ma ja w Bre mie i by ło je dy -
nym se mi na rium or ga ni zo wa nym przez pol ską in sty tu cję
pod czas 2-dnio wej kon fe ren cji, któ ra zgro ma dzi ła po -
nad 1100 uczest ni ków. Se mi na rium to by ło pierw szym
punk tem pro gra mu kon fe ren cji, co eks po no wa ło udział
AMG w Eu ro pe an Ma ri ti me Day 2014, a uczest ni czy ło
w nim oko ło 90 przed sta wi cie li na uki, biz ne su oraz ad -
mi ni stra cji z wie lu kra jów Unii Eu ro pej skiej i Dy rek cji Ge -
ne ral nej ds. Go spo dar ki Mor skiej i Ry bo łów stwa Ko mi sji
Eu ro pej skiej. 

In no wa cyj na go spo dar ka mor ska i tech no lo gie mor -
skie w roz wo ju Blue Eco no my by ły prze wod nim te ma -
tem Eu ro pe an Ma ri ti me Day 2014. Se mi na rium przy go -
to wa ne zo sta ło przez pra cow ni ków Aka de mii Mor skiej

w Gdy ni i za rząd Pol skie go Kla stra Mor skie go, a pre zen -
ta cje i dys ku sja kon cen tro wa ły się na związ kach edu ka cji
i dzia łal no ści biz ne so wej w go spo dar ce mor skiej.

– Edu ka cja ści śle zwią za na z prak ty ką, wa ru nek bez -
pie czeń stwa i dal sze go roz wo ju trans por tu mor skie -
go – pod kre ślił prof. Jens Fro ese (Eu ro pe an Na uti cal
Plat form, Ja cobs Uni ver si ty, Bre men), po da jąc licz ne
przy kła dy z por tów i że glu gi. Na wią zał przy tym do tra -
gicz nych wy pad ków wy ciecz kow ca „Co sta Con cor dia”
i po łu dnio wo ko re ań skie go pro mu „MV Se wol”. Za uwa -
żył, że tyl ko w że glu dze obo wią zu je 18 kon wen cji li czą -
cych 6203 stro ny. Do ku men ta cja, zwią za na z za rzą dza -
niem bez pie czeń stwem w że glu dze, li czy oko ło 1000
stron. To spra wia, że za wód ofi ce ra mor skie go sta je się
co raz bar dziej zło żo ny. 

Od wo łu jąc się do po nad 90 lat do świad czeń Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni oraz roz wią zań Pol skie go Kla stra Mor -
skie go, prof. Ma rek Grzy bow ski z AMG, na przy kła dach
z Pol ski, przed sta wił spo so by trans fe ru wie dzy mię dzy
uczel nia mi Po mo rza a przed się bior stwa mi go spo dar ki
mor skiej. Do naj częst szych dzia łań na le żą spo tka nia kół
na uko wych z me ne dże ra mi firm, po dej mo wa nie te ma -
tów prac in ży nier skich, ma gi ster skich i dok tor skich ści śle

Europejski dzień morza ustanowiony został w 2008 r. od tego czasu uczelnia nasza
trzykrotnie organizowała specjalistyczne seminaria, związane z edukacją morską. 

Innowacyjna gospodarka morska 
i technologie morskie

EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA 2014 
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po wią za nych z prak ty ką oraz se mi na ria na uko we, w któ -
rych uczest ni czą przed sta wi cie le ad mi ni stra cji, biz ne su
i na uki, a także or ga ni zo wa nie wspól nych pro jek tów na -
uko wo -ba daw czych. 

O tym, że dzia ła nia ta kie są po trzeb ne, mó wi ła prof.
Ca the ri ne Le grand (Lin na eus Uni ver si ty, Kal mar), po nie -
waż z ba dań, pro wa dzo nych w ra mach pro jek tu Ge ne ra -
tion Balt, wy ni ka, że w wie lu przy pad kach uczel nie po -
ło żo ne we wschod niej czę ści re gio nu Mo rza Bał tyc kie go
nie kształ cą zgod nie z po trze ba mi ryn ku. Na sła bą mo -
bil ność ab sol wen tów uczel ni zwró ci ła uwa gę dr Ka mi la
Mia no wicz (Uni wer sy tet Szcze ciń ski). O tym, że moż na ją
po pra wić przy po mo cy roz bu do wa nych por ta li in ter ne -
to wych i warsz ta tów, prze ko ny wa li dr Sven Hil le (Le ib -
niz In sti tu te for Bal tic Sea Re se arch) oraz Ker stin Rönick
(ITC In no va tion and Trend scen ter GmbH, Ros tock).
Wraz z prof. Mar kiem Grzy bow skim warsz tat or ga ni za -
cyj nie przy go to wa ła i mo de ro wa ła mgr Mar ta Czar nec -
ka -Gal las z Ka te dry Eko no mii i Za rzą dza nia Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni. 

Za pro mo cję dzia łań pro pa gu ją cych ochro nę śro do wi -
ska mor skie go i wy brze ża wy róż nio na zo sta ła mło dzież
z róż nych kra jów Unii Eu ro pej skiej. Za wpro wa dza nie in -
no wa cji sprzy ja ją cych zmniej sze niu ne ga tyw ne go od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko wy róż nio ny zo stał ar ma tor
Co lor Li ne oraz Bruns but tel Ports.

Wię cej in for ma cji na stro nie: 
http://ec.eu ro pa.eu/ma ri ti me af fa irs/ma ri ti me day/en/ho me

Za ję cia od by wa ły się w Sa li No to wań GPW w War -
sza wie, a pro wa dzo ne by ły przez prak ty ków, spe cja li -
stów ryn ku ka pi ta ło we go, któ rzy są tak że wy kła dow ca -
mi na wyż szych uczel niach. Po za koń cze niu kur su każ -
dy uczest nik otrzy mał imien ny cer ty fi kat. 

Kurs obej mo wał 14 go dzin ze ga ro wych wy kła dów,
któ re zo sta ły po dzie lo ne na pięć blo ków te ma tycz nych:
ry nek ka pi ta ło wy i in stru men ty fi nan so we, funk cjo no -
wa nie gieł dy,wpływ oto cze nia go spo dar cze go na gieł -
dę, wy bór i oce na spół ki, za sa dy za rzą dza nia port fe lem
in stru men tów fi nan so wych.

Po nie waż wy kła dy od by wa ły się w bu dyn ku Gieł dy
Pa pie rów War to ścio wych, mie li śmy rzad ką oka zję po -
znać pre ze sa za rzą du GPW w War sza wie Ada ma Ma cie -
jew skie go, któ ry opo wie dział nam o pra cy na gieł dzie,
o jej funk cjo no wa niu w ży ciu co dzien nym oraz o tym,
jak zo stał pre ze sem i z czym się wią że je go sta no wi sko
(obo wiąz ki oraz od po wie dzial ność). Je śli ktoś miał py -
ta nia, mógł je za dać i do wie dzieć się rze czy, któ re nie
za wsze moż na zna leźć w In ter ne cie. 

Po zna li śmy też dzia ła nie ryn ku gieł do we go oraz za sa -
dy, ja ki mi na le ży się kie ro wać przy in we sto wa niu. Przy -

swo jo na wie dza zwięk sza na sze szan se na po dej mo wa -
nie wła ści wych de cy zji oraz osią gnię cia lep szych wy ni -
ków. 

mag da le na Rosz mann, ka ta rzy na Wil czew ska
człon ki nie kNF HoSSA

Giełda to innowacyjny rynek finansowy, który daje możliwość inwestowania w różnego
rodzaju instrumenty finansowe. do mądrego inwestowania niezbędna jest wiedza z tej

dziedziny, jak i umiejętności. Stąd też przedstawiciele koła Naukowego Finansów HoSSA 
w dniach 17–19.01.2014 r. uczestniczyli w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie”,

zorganizowanym w ramach długoletniego projektu edukacyjnego Giełdy – Szkoła Giełdowa. 

koło Naukowe Finansów HoSSA

WYDZIAŁ PIT

Na zdjęciu od lewej: Robert Truskawa, Karolina Smolińska, 
Iwona Kozłowska, Katarzyna Wilczewska, Magdalena Roszmann,
Anita Zielińska, Andrzej Śliwiński, Robert Jagiełło – doradca
w Departamencie Systemu Finansowego NBP
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Studenci z Nigerii i Angoli

Ca ła gru pa to sty pen dy ści rzą du Ni ge rii, któ ry, do ce -
nia jąc re no mę gdyń skiej uczel ni, wła śnie tu taj kształ ci
przy szłych ofi ce rów swo jej ma ry nar ki han dlo wej. To
efekt wie lo let niej już współ pra cy – pierw szy na bór
uczniów z Ni ge rii miał miej sce w 2007 r. Do tąd prze -
szko lo no 58 na wi ga to rów, więk szość z nich pły wa już
na sta no wi sku star sze go ofi ce ra, nie ba wem pierw szy
z nich zy ska dy plom ka pi tań ski.

Go ście z Ni ge rii wy so ko oce nia ją edu ka cyj ną współ -
pra cę z Gdy nią, de kla ru jąc chęć kon ty nu acji i roz sze rze -
nia współ pra cy. Obec nie 10 elek tro au to ma ty ków z Ni -
ge rii od by wa prak ty ki za wo do we i w przy szłym ro ku
przy stą pią do koń co we go eg za mi nu. W zbli ża ją cym się
no wym ro ku aka de mic kim na ukę roz po czę ło ośmiu
elek tro au to ma ty ków oraz gru pa na wi ga to rów, za rów -
no de le go wa nych przez ni ge ryj ski rząd, jak i po dej mu -
ją cych stu dia pry wat nie. 

Gdyń ska Szko ła Mor ska, ja ko jed nost ka AMG, roz po -
czę ła dzia łal ność w 2000 r. Pro wa dzi na ukę w trzech
spe cjal no ściach: na wi ga cja, eks plo ata cja si łow ni okrę to -
wych i elek tro au to ma ty ka okrę to wa. W bie żą cym ro ku
GSM ukoń czy ło 54 na wi ga to rów oraz 16 me cha ni ków. 

Wiel kim edu ka cyj nym pro jek tem Aka de mii jest
współ pra ca, w cha rak te rze part ne ra edu ka cyj ne go i na -
uko we go fir my Na vi mor Int, w two rze niu Aka de mii Ry -

bo łów stwa i Na uk o Mo rzu w An go li. Na ukow cy z AMG
opra co wa li kon cep cję or ga ni za cyj ną, pla ny dzia ła nia
uczel ni od stro ny dy dak tycz nej i na uko wej, jak rów nież
ca łość pla nów i pro gra mów stu diów. 

Aka de mia w Na mi be bę dzie pu blicz ną, wyż szą uczel -
nią tech nicz ną, kształ cą cą in ży nie rów dla ry bo łów stwa
i flo ty han dlo wej, jak rów nież prze twór stwa ryb ne go,
ba da nia za so bów wod nych i ad mi ni stra cji mor skiej.
Do ce lo wo ma tu taj stu dio wać 1500 stu den tów, tak że
z in nych kra jów Afry ki.

W AMG kształ cić się bę dzie część ka dry dy dak tycz nej
no wej uczel ni. W Pol sce jest już 20-oso bo wa gru pa
przy szłych wy kła dow ców. Prze cho dzą obec nie kurs ję -
zy ka pol skie go w Ło dzi, uczest ni czy li w te go rocz nej
gdyń skiej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go, ale stu dia
tu taj, na wszyst kich wy dzia łach Aka de mii, po dej mą
w przy szłym ro ku.

W związ ku z re ali zo wa nym pro jek tem w ma ju od wie -
dzi ła AMG mi ni ster ry bo łów stwa Re pu bli ki An go li Vic -
to ria de Bar tos Ne to. Pa ni mi ni ster za po zna ła się z sys -
te mem kształ ce nia kadr mor skich re ali zo wa nym
w AMG, tak że prak tycz ną na uką za wo du pro wa dzo ną
na stat kach szko le nio wych pod czas krót kie go rej su
na sbs „Ho ry zont II”.

Alek san der Gosk

Wyjątkowo uroczyście, w obecności ambasadora Nigerii w Polsce Samuela Wodi Jimba oraz
Johna Remi, szefa wydziału edukacji w biurze specjalnego pełnomocnika prezydenta Nigerii,

odbyła się w audytorium Wydziału Nawigacyjnego ceremonia wręczenia 17 słuchaczom z Nigerii
certyfikatów oficera wachtowego i dyplomów ukończenia Gdyńskiej Szkoły morskiej. 

AFRYKAŃSKIE KONTAKTY

Prorektor ds. morskich dr inż.  kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG, w otoczeniu nowych absolwentów
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Wiedza potrafi być fascynująca

Te go rocz ny fe sti wal roz po czął się w Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni 20 ma ja 2014 r. Pra cow ni cy oraz stu den -
ci przy go to wa li dla mło dych na ukow ców sze reg za baw
i po ka zów, ma ją cych udo wod nić, iż na uka nie za my ka
się je dy nie w nud nych księ gach. Nie tyl ko po ma ga nam
po znać i zro zu mieć ota cza ją cy nas świat, ale po tra fi być
pa sjo nu ją ca i za dzi wia ją ca.

Wśród przy go to wa nych wy kła dów, warsz ta tów i za -
jęć la bo ra to ryj nych w głów nym gma chu AMG (ul. Mor -
ska 81-87) by ły warsz ta ty pro gra mo wa nia mi kro pro ce -
so rów, ro bo ty prze my sło we i ro bo ty mo bil ne, zbu do -
wa ne na ba zie ze sta wu Le go Mind storm. Moż na by ło
po znać za sto so wa nie ele men tów i ukła dów opto elek -
tro nicz nych, wy słu chać wy kła du o za nie czysz cze niach
na wo dzie i lą dzie oraz spo so bach wal ki z ni mi, zo ba -
czyć pra cę si łow ni okrę to wej, po znać zna cze nie zmy -
słów w ży ciu czło wie ka, do wie dzieć się, ja ki mi me to da -
mi ba da na jest za war tość wi ta mi ny C w na po jach owo -
co wych, wy słu chać opo wie ści o pi ra tach i kor sa rzach
w XXI wie ku.

Mło dych na ukow ców wi tał rów nież Wy dział Na wi ga -
cyj ny przy al. Ja na Paw ła II, któ ry przy go to wał sze reg
za baw i po ka zów, m.in. „Gdzie jest na sze miej sce we
wszech świe cie” (Pla ne ta rium), „Mor ska ma pa elek tro -
nicz na za miast pa pie ro wej – to już te raź niej szość”, „Ka -
ta stro fy i wy pad ki mor skie – szko ła prze trwa nia”, „Jak
w pra wi dło wy spo sób ko rzy stać ze środ ków ra tun ko -
wych”, „Pneu ma tycz na za po ra prze ciw ro zle wo wa – ak -
tyw na for ma ochro ny śro do wi ska w ter mi na lach prze -
ła dun ku pa liw płyn nych” oraz „Wir tu al ny rejs stat kiem
mor skim z Gdy ni do Gdań ska”.

Wszyst kie po ka zy cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem, szcze gól nie wśród dzie ci i mło dzie ży.

Uwień cze niem Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki był, zor -
ga ni zo wa ny 25 ma ja br. (nie dzie la), Pik nik Na uko wy
na mo lo Po łu dnio wym (przy Akwa rium Gdyń skim),
pod czas któ re go w jed nym miej scu obec ne by ły wszyst -
kie in sty tu cje bio rą ce udział w fe sti wa lu. 

Aka de mia Mor ska w Gdy ni zor ga ni zo wa ła 17 sto isk,
na któ rych stu den ci pre zen to wa li cie ka we do świad cze -
nia i po ka zy, pro wa dzi li gry oraz za ba wy dla dzie ci po -
łą czo ne z na uką. Zna la zły się wśród nich m. in.: po kaz
„Po myśl, za nim wy rzu cisz opa ko wa nie z pla sti ku”,
„Szla kiem Mar co Po lo – przy pra wy świa ta”, za byt ko wa
ła mi głów ka, pu deł ko peł ne nie spo dzia nek, eg za min

na ma łe go ka pi ta na, ło wie nie stat ków, po szu ki wa nie
skar bów i ćwi cze nie pa mię ci mło dych uczest ni ków
w grze „Me mo ry”, na uka in we sto wa nia na gieł dzie,
po kaz „Za nie czysz cze nia na wo dze i lą dzie – jak z ni mi
wal czyć”. Pa sjo na ci mo to ry za cji mo gli zaj rzeć pod ma -
skę elek trycz ne go au ta. 

Łącz nie w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni pod -
czas XII Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki zor ga ni zo wa no 45
im prez ma ją cych na ce lu po pu la ry zo wa nie na uki.
Wszyst kim pra cow ni kom i stu den tom dzię ku je my
za za an ga żo wa nie oraz po moc w or ga ni za cji XII Bał tyc -
kie go Fe sti wa lu Na uki i XV Pik ni ku Na uko we go.

Bał tyc ki Fe sti wal Na uki jest im pre zą po pu lar no nau -
ko wą, or ga ni zo wa ną cy klicz nie przez wyż sze uczel nie
wo je wódz twa po mor skie go, in sty tu ty na uko we Pol skiej
Aka de mii Na uk, in sty tu ty bran żo we oraz in ne, zwią za -
ne z na uką, in sty tu cje na sze go re gio nu.

DO ZOBACZENIA WIĘC ZA ROK NAD BAŁTYKIEM!

mgr magdalena Bergańska
Biuro Promocji AmG

Akademia morska w Gdyni po raz kolejny uczestniczyła w Bałtyckim Festiwalu Nauki i Pikniku
Naukowym, odbywającym się zawsze w drugiej połowie maja. W 45 imprezach,

organizowanych przez naszą uczelnię, wzięło udział około 15 tys. osób.

XII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI
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PIĘć LAT KATEDRY EKONOMII I ZARZĄDZANIA WPIT

Nauka i edukacja dla praktyki

Ka te dra po wsta ła z ini cja ty wy prof. Pio tra Przy by -
łow skie go, dzie ka na Wy dzia łu Przed się bior czo ści i To -
wa ro znaw stwa, w wy ni ku włą cze nia Ka te dry Na uk Hu -
ma ni stycz nych do Ka te dry Za rzą dza nia. 1 paź dzier ni -
ka 2009 r. za czę ła dzia łać no wa, z trze ma za kła da mi:
Na uk Eko no micz nych i Spo łecz nych, Za rzą dza nia, Fi -
nan sów i Me tod Ilo ścio wych. 

Ak tyw ność w kra ju i za gra ni cą
Ka te dra ma na swo im kon cie sze reg dzia łań, któ re

ak tyw nie pro mu ją AMG na fo rum mię dzy na ro do wym
i kra jo wym, ini cju jąc współ pra cę z in sty tu cja mi na uko -
wy mi w Pol sce, z uczel nia mi ze Sta nów Zjed no czo nych,
Tur cji oraz Re gio nu Mo rza Bał tyc kie go. Pra cow ni cy
przy go to wy wa li se mi na ria na kon fe ren cje or ga ni zo wa -
ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go
Dnia Mo rza, by li ak tyw ni we fla go wych pro jek tach Pro -
gra mu Re gio nu Mo rza Bał tyc kie go Star dust/Mar cha in,
w pro jek cie MariTime Hubs oraz Bo th nian Gre en Lo gi -
stics Cor ri dor, pro jek cie Go&Le arn oraz są ini cja to ra mi
współ pra cy w pro jek cie MARTEC. 

Przed sta wi cie le KEiZ re pre zen tu ją AMG w dzia ła -
niach Pol skie go Kla stra Mor skie go, Ra dy Na uko wej
Pra co daw cy Po mo rza i pro jek tach Re gio nal nej Izby Go -
spo dar czej Po mo rza oraz To wa rzy stwa Na uko we go Or -
ga ni za cji i Za rzą dza nia. Uczest ni czy li w ze spo łach opra -
co wu ją cych „Stra te gię Wo je wódz twa Po mor skie -
go 2020” oraz in no wa cyj ne spe cja li za cje. Ka te dra jest
ini cja to rem po mor skie go kon sor cjum na rzecz na uki,
edu ka cji i współ pra cy w pro jek tach fi nan so wa nych
z Unii Eu ro pej skiej. Współ dzia ła z To wa rzy stwem Na -
uko wym Or ga ni za cji i Kie row nic twa, Pol skim To wa rzy -
stwem Eko no micz nym, Ko mi te tem Trans por tu Pol skiej
Aka de mii Na uk. 

dzia łal ność mię dzy na ro do wa
W cza sie Eu ro pej skie go Dnia Mo rza w 2011 r. pra -

cow ni cy Ka te dry Eko no mii i Za rzą dza nia przy go to wa li
i po pro wa dzi li se sję pt. „Iden ti fy ing and ana ly zing the
sy ner gies in de ve lo ping ma ri ti me clu sters”, a w 2014 r.
se mi na rium pt. „Brid ging edu ca tion and ma ri ti me eco -
no my in the Bal tic Sea Re gion” (19 ma ja w Bre mie).
W pro gra mie kon fe ren cji se mi na rium zo sta ło usy tu -
owa ne na pierw szym miej scu, co wy raź nie eks po no wa -

ło udział Aka de mii Mor skiej w Gdy ni w Eu ro pe an Ma -
ri ti me Day 2014. W 2013 r. bra li śmy udział w warsz ta -
cie, zor ga ni zo wa nym przez Aka de mię Mor ską w Gdy ni,
nt. „Ma ri ti me Edu ca tion – Ma ri ti me To urism – Ma ri ti -
me In no va tion”. 

Na uko wy cha rak ter miał rów nież udział w pro jek cie
Go&Le arn, któ re go li de rem jest re gion Friu li Ve ne zia
Giu lia. Co rocz nie od pię ciu lat or ga ni zo wa ne są mię -
dzy na ro do we Kon fe ren cje „Spo łecz na od po wie dzial -
ność or ga ni za cji”, w któ rych part ne ra mi me ry to rycz ny -
mi i współ or ga ni za to ra mi są Uni wer sy tet Ka to lic ki
w Ru żom ber ku (Sło wa cja) oraz Wy dział Teo lo gicz ny
w Ko szy cach (Sło wa cja). 

Pro jek ty
W cza sie re ali za cji pro jek tu StarDust/Mar cha in pra -

cow ni cy wzię li udział w kil ku kon fe ren cjach oraz zor ga -
ni zo wa li trzy se mi na ria mię dzy na ro do we, po łą czo ne
z warsz ta ta mi przy go to wu ją cy mi do ge ne ro wa nia no -
wych pro jek tów. Oma wia no ta kie te ma ty, jak: „Lo gi -
stics cha ins in the BSR”, „Car go flows in the Bal tic Sea
Re gion and the con se qu en ces of the exhaust ga ses
emis sion’s re stric tions for the Bal tic ma ri ti me in du stry”,
„Con cept of ma ri ti me trans port cor ri dor Po land -Rus -
sia” oraz „Le ar ning’s from StarDust from a na tio nal
per spec ti ve”. Jed nym z waż niej szym przed się wzięć by -
ła or ga ni za cja se mi na rium w ra mach pro jek tu „Wy mia -
na do brych prak tyk w ob sza rze CSR bran ży ma szy no -
wej z Pol ski i Buł ga rii. Prze wod nik do brych prak tyk”,
z Buł gar ską Izbą Bran żo wą Prze my słu Ma szy no we go
w So fii oraz fun da cją In sty tut Spo łecz nej Od po wie dzial -
no ści Or ga ni za cji, Re gion War miń sko -Ma zur ski NSZZ
„So li dar ność”. 

Trans fer wie dzy
Przed się wzię ciem, wpi su ją cym się w stra te gię współ -

pra cy uczel ni z biz ne sem i ryn kiem, był pro jekt o war to -
ści 1,4 mln zł pt. „Ko mer cja li za cja wy ni ków ba dań oraz
kre owa nie po staw przed się bior czych przez Aka de mię
Mor ską w Gdy ni” (fi nan so wa ny z POKL), w skró cie
„Trans fer Wie dzy”. KEiZ zor ga ni zo wa ła trzy kon fe ren cje
„Na uka dla Biz ne su” w Po mor skim Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz nym, prak ty ki dla 20 na ukow ców w przed -
się bior stwach oraz wy kła dy 20 me ne dże rów i prak ty ków

Nauka i edukacja w ścisłym związku z praktyką gospodarczą – to najkrótsza recenzja
pięcioletniej działalności katedry Ekonomii i Zarządzania (kEiZ). W tym czasie utworzono 
w katedrze obserwatorium Regionu Bałtyckiego i Bałtyckie Centrum Transferu Innowacji,

zorganizowano pięć konferencji i 46 seminariów naukowych, w których uczestniczyli naukowcy 
i studenci, menedżerowie i przedstawiciele administracji. Pracownicy katedry wzięli udział w

pięciu projektach międzynarodowych i kilkunastu krajowych, finansowanych z unii Europejskiej. 
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biz ne su w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. Wy da no 120
cer ty fi ka tów pod nie sie nia kwa li fi ka cji, prze pro wa dzo no
ba da nia do ty czą ce za kre su, me tod i sku tecz no ści trans fe -
ru wie dzy, opu bli ko wa no książ kę „Trans fer wie dzy
w eko no mii i za rzą dza niu” oraz 12 nu me rów pi sma
„Trans fer Wie dzy”, za miesz cza jąc wy ni ki ba dań w ję zy ku
pol skim i an giel skim. 

Wraz z In sty tu tem Trans por tu i Han dlu Mor skie go
Uni wer sy te tu Gdań skie go, Ka te drą Lo gi sty ki i Sys te -
mów Trans por to wych Ka te dra współ uczest ni czy w or -
ga ni za cji in ter dy scy pli nar nej kon fe ren cji na uko wej
INFOGLOBMAR. 

Współ dzia ła nie z ad mi ni stra cją
Ka te dra udzie la wspar cia na uko we go w kre owa niu

in no wa cyj nych spe cja li za cji oraz ak ty wi za cji przed się -
bior czo ści w wo je wódz twie po mor skim i wspie ra dzia -
ła nia firm w kre owa niu ich stra te gii. Na przy kład,
współ dzia ła w czę ści ba daw czej pro jek tu Nor da – Pół -
noc ny Bie gun Wzro stu, re ali zo wa ne go w ra mach Me -
cha ni zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo -
dar cze go. W se mi na riach na uko wych KEiZ „Za rzą dza -
nie i eko no mia XXI wie ku” sys te ma tycz nie bio rą udział
na ukow cy spo za uczel ni, me ne dże ro wie i przed sta wi -
cie le sa mo rzą dów go spo dar czych. 

Edu ka cja dla biz ne su i ad mi ni stra cji ma na ce lu prak -
tycz ne wdra ża nie unij nej Stra te gii Eu ro pa 2020, któ rej
ha sło brzmi: „In te li gent na i zrów no wa żo na go spo dar ka
sprzy ja ją ca włą cze niu spo łecz ne mu”. W edu ka cji stu -
den tów zwra ca się szcze gól ną uwa gę na łą cze nie na uki
z prak ty ką, stu den ci uczą się pra cy ze spo ło wej i ko mu -
ni ka cji in ter per so nal nej. Cho dzi o przy go to wa nie do sa -
mo dziel ne go pro wa dze nia biz ne su, za kła da nia firm
i dzia ła nia na ryn ku glo bal nym. 

Dr Zyg munt Mie tlew ski, dr Mi chał Igiel ski oraz dr
Ma rze na Wy siń ska -Ga jek, mgr Mar ta Czar nec ka -Gal las
opra co wu ją pro jek ty zwią za ne z roz wo jem in no wa cji
w przed się bior stwach i ad mi ni stra cji oraz trans fe rem
in no wa cji w dzia łal no ści mię dzy na ro do wej, dr Han -
na Kruk spe cja li zu je się w eko lo gii i zrów no wa żo nej go -
spo dar ce, a wraz z dr Anet tą Wa śniew ską – eko no mią
me ne dżer ską. Prof. Ka zi mierz Krau ze, dr Ar ka diusz Ma -
zur kie wicz, dr Krzysz tof Sar now ski oraz dr To masz
Owcza rek pro wa dzą ba da nia w za kre sie wy ko rzy sta nia
me tod ilo ścio wych w go spo dar ce i za rzą dza niu przed -
się bior stwa mi, dr Edy ta Spodar czyk zaj mu je się spo -
łecz ną od po wie dzial no ścią or ga ni za cji, dr Ka ta rzy -
na Sze lą gow ska -Rudz ka – roz wo jem ka pi ta łu ludz kie go,
a pa to lo gia mi w or ga ni za cji i ży ciu czło wie ka – dr Sta -
ni sław Ko zak. Ba da nia do ty czą ce in no wa cyj no ści
w przed się bior stwach pro wa dzą mgr Ka ta rzy na Ka miń -
ska i mgr Mo ni ka Szy da, pra cow ni ka mi wie dzy w tych
fir mach zaj mu je się mgr Bar tosz Su raw ski, za gad nie nia -
mi so cjo lo gicz ny mi mgr Iza be la Star czew ska, aspek ta mi
praw ny mi – dr Mał go rza ta Stvol. Efek tyw no ścią edu ka -
cji zaj mu je się dr Han na Mac kie wicz, pro ble ma ty ką
stra te gii przed się biorstw dzia ła ją cych na jed no li tym
ryn ku Unii Eu ro pej skiej – dr Ka ta rzy na Skrze szew ska,
mgr Aga ta Ka szu ba i in ni, a za gad nie nia mi re la cji mię -
dzy ad mi ni stra cją a biz ne sem – dr Bo gu sław Gał ka. Za -
gad nie nia ra chun ko wo ści i fi nan sów w in no wa cyj nych

fir mach są przed mio tem ba dań dr Vio let ty Skrodz kiej
i mgr Agniesz ki Haj duk. 

Pra cow ni cy ka te dry pro wa dzą tak że za ję cia ze stu -
den ta mi za gra nicz ny mi (ostat nio z Tur cji) oraz uczest ni -
czą we wspól nych se mi na riach stu den tów pol skich
i nie miec kich pro wa dzo nych we współ pra cy z Hoch -
schu le Bre mer ha ven. 

Na uko we Ko ło Fi nan sów „Hos sa” kon cen tru je stu -
den tów za in te re so wa nych za gad nie nia mi z dzie dzi ny
fi nan sów, a Na uko we Ko ło „Gru pa Mło dych Me ne dże -
rów” sku pia stu den tów za in te re so wa nych sze ro ko ro zu -
mia ną pro ble ma ty ką spo łecz nej od po wie dzial no ści biz -
ne su (CSR) oraz spraw ne go za rzą dza nia współ cze snym
przed się bior stwem. 

Na uka i prak ty ka
Pro gra my ba dań i kształ ce nia kon sul to wa ne są

z przed sta wi cie la mi prak ty ki go spo dar czej i ad mi ni stra -
cji pu blicz nej oraz part ne ra mi za gra nicz ny mi. Umoż li -
wia ją to kon tak ty z wio dą cy mi ośrod ka mi na uko wy mi
w Re gio nie Mo rza Bał tyc kie go, jak: Vin no wa, La tvi jas
Uni ver sitāte, Uni ver si ty of Tur ku, Cen tre for Ma ri ti me
Stu dies, USBE – Umeå Scho ol of Bu si ness and Eco no -
mics, Tal linn Uni ver si ty of Tech no lo gy, Tek no lo gisk In -
sti tut (Da nish Tech no lo gi cal In sti tu te), SINTEF Fi she ries
and Aqu acul tu re, Pan -Eu ro pe an In sti tu te. Po moc ne są
rów nież kon tak ty z uczel nia mi kra jo wy mi, a tak że
współ pra ca z kil ku dzie się cio ma przed się bior stwa mi.

War tość do da na
Dzię ki dzia ła niu Ka te dry Eko no mii i Za rzą dza nia

uczel nia za ist nia ła w no wych ob sza rach, w któ rych do -
tąd nie by ła wi docz na, jak np. sze ro ka współ pra ca mię -
dzy na ro do wa w Re gio nie Mo rza Bał tyc kie go i włą cze -
nie się w wy dzie lo nym ob sza rze w dzia łal ność Dy rek cji
Ge ne ral nej ds. Go spo dar ki Mor skiej i Ry bo łów stwa Ko -
mi sji Eu ro pej skiej. Po przez uczest nic two w pro jek tach
fi nan so wa nych przez UE roz sze rzy li śmy za kres ak tyw -
no ści uczel ni w dzie dzi nie roz wo ju ka pi ta łu ludz kie go
i trans fe ru wie dzy. Dzię ki pro jek to wi „Ko mer cja li za cja
wy ni ków ba dań oraz kre owa nie po staw przed się bior -
czych przez Aka de mię Mor ską w Gdy ni” (Trans fer Wie -
dzy) AMG uzy ska ła oko ło 250 tys. zł, a do dat ko wa pro -
mo cja na ła mach ogól no pol skie go pi sma „Trans fer
Wie dzy” ma war tość oko ło 80 tys. zł. Pro mo cja Wy -
dzia łu PiT, dzię ki pro jek to wi, osią gnę ła łącz ną war tość
oko ło 180 tys. zł. W wy ni ku uczest nic twa w pro jek cie
Pro gra mu Re gio nu Mo rza Bał tyc kie go Star dust/Mar -
cha in Wy dział PiT, in we stu jąc je dy nie 5 tys. eu ro, po -
zy skał środ ki na pro wa dze nie ba dań i udział w mię dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach na uko wych o war to ści oko -
ło 40 tys. eu ro. Zgod nie z mo de lem Scan dia ja ko wy -
mier ne efek ty po wyż szych dzia łań na le ża ło by rów nież
do dać znacz ny przy rost ka pi ta łu in te lek tu al ne go oraz
istot ny wzrost war to ści do da nej w po sta ci pro mo cji
Aka de mii i Wy dzia łu PiT na ryn kach mię dzy na ro do -
wych oraz przy ro stu no wej wie dzy w ob sza rze eko no -
mii, za rzą dza nia i to wa ro znaw stwa. 

dr hab. ma rek Grzy bow ski, 
prof. nadzw. AmG

kie row nik ka te dry Eko no mii i Za rzą dza nia
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POD PATRONATEM K.O. BORCHARDTA

Biblioteka Główna AmG

W za kres prac ada pta cyj nych we szła ko tłow nia oraz
daw ny ma ga zyn do skła do wa nia opa łu o łącz nej po -
wierzch ni 1250 m2. W trak cie bu do wy utwo rzo no dwa
ma ga zy ny – w jed nym ma być uczel nia ne ar chi wum
o po wierzch ni 136,96 m2, dru gi ma ga zyn, zaj mu ją -
cy 475,20 m2, jest prze zna czo ny na książ ki i cza so pi sma
Bi blio te ki Głów nej AMG.

Naj bar dziej „ru chli wą” czę ścią bi blio te ki jest
WYPOŻYCZALNIA. Ob słu gu je głów nie stu den tów, pra -
cow ni ków, dok to ran tów, słu cha czy stu diów po dy plo -
mo wych AMG, a tak że uczest ni ków kur sów do sko na le -
nia za wo do we go dla ofi ce rów ma ry nar ki han dlo wej,

or ga ni zo wa nych przez Stu dium Do sko na le nia Kadr
przy AMG, oraz stu den tów i pra cow ni ków in nych pań -
stwo wych uczel ni Trój mia sta.

Wy po ży cza nie i zwrot ksią żek od by wa się w sys te mie
bi blio tecz nym VTLS Vir tua, w któ rym pra cu je więk szość
bi blio tek na uko wych Trój mia sta. Każ dy za re je stro wa ny
czy tel nik po sia da kon to bi blio tecz ne, do stęp ne przez
sieć In ter net. Po za lo go wa niu się na kon to bi blio tecz ne
czy tel nik spraw dza je go stan, za ma wia książ ki (lub
do wy po ży czo nych przez in ną oso bę usta wia się w ko -
lej ce), w ra zie po trze by pro lon gu je wy po ży czo ne wcze -
śniej po zy cje lub za ma wia cza so pi sma re tro spek tyw ne

dobiegła końca przebudowa starej kotłowni na bibliotekę, współfinansowana z Regionalnego
Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 osi Priorytetowej 
2 działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna. Senat Akademii morskiej 
w Gdyni uchwalił, by nadać Bibliotece Głównej Akademii morskiej w Gdyni imię kpt. ż. w.

karola olgierda Borchardta. uchwała wchodzi w życie z dniem uroczystego otwarcia Biblioteki,
czyli podczas Święta Szkoły 8 grudnia.
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(dwa la ta wstecz i star sze) do CZY TEL NI CZA SO PISM.
Stu dent AMG mo że mieć na kon cie osiem wy po ży czo -
nych ksią żek. Za nie do trzy ma nie ter mi nów zwro tu po -
bie ra ne są opła ty, ma ją ce sub or dy no wać mło dych lu -
dzi i wy mu szać obieg ksią żek. 

Zbio ry udo stęp nia ne są rów nież w CZYTELNI
GŁÓWNEJ i CZYTELNI CZASOPISM, wy po sa żo nych
w sta no wi ska kom pu te ro we z do stę pem do In ter ne tu.
Czy tel ni cy ko rzy sta ją z elek tro nicz nych wer sji cza so pism
na uko wych, za war tych w ba zach udo stęp nia nych przez
Wir tu al ną Bi blio te kę Na uki, a za ku pio nych z fun du szy
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Po nad to
Bi blio te ka Głów na AMG za ku pi ła do stęp do wy bra nych
ko lek cji na uko wych baz ksią żek Kno vel i IBUK Li bra. Są
tu rów nież udo stęp nia ne ba zy SEZAM i INTE, pre zen tu -
ją ce ka ta log do rob ku na uko we go pra cow ni ków AMG
oraz do ku men tu ją ce te ma ty kę prac ma gi ster skich, in ży -
nier skich i li cen cjac kich stu den tów AMG. Do stęp
do tych baz jest moż li wy po przez sieć uczel nia ną oraz
ser wer po śred ni czą cy PROXY, któ ry umoż li wia ko rzy -
sta nie z kom pu te rów do mo wych – wa run kiem ko niecz -
nym do uzy ska nia do stę pu jest po sia da nie kon ta bi -
blio tecz ne go.

Wpro wa dze nie w czy tel niach tzw. wol ne go do stę pu
do zbio rów spo tka ło się ze zde cy do wa ną apro ba tą czy -
tel ni ków.

Czy tel nie wy po sa żo ne są w ska ne ry, umoż li wia ją ce
za pi sy wa nie na no śni kach prze no śnych po szu ki wa nych
przez czy tel ni ków in for ma cji, za war tych w ar ty ku łach
w cza so pi smach lub w wy bra nych frag men tach ksią żek.
Dla te go czy tel ni cy nie mo gą już wy no sić zbio rów z czy -
tel ni w ce lu sko pio wa nia wy bra nych frag men tów li te -
ra tu ry na uko wej.

Spraw ne do star cza nie za ma wia nych przez czy tel ni -
ków po zy cji (ksią żek i cza so pism re tro spek tyw nych)
z ma ga zy nu do wy po ży czal ni i czy tel ni cza so pism, a tak -
że trans port no wych eg zem pla rzy wszyst kich ro dza jów
zbio rów z dzia łu gro ma dze nia i opra co wa nia do ma ga -
zy nu i czy tel ni są za pew nio ne dzię ki win dzie to wa ro wej.
To bar dzo po trzeb na po moc tech nicz na, bo wiem wspo -
mnia na win da ob słu gu je czte ry róż ne kon dy gna cje
obec nych po miesz czeń Bi blio te ki Głów nej.

W no wej sie dzi bie bi blio te ki AMG są dwa po miesz -
cze nia, prze zna czo ne do PRACY INDYWIDUALNEJ,
z któ rych mo gą ko rzy stać pra cow ni cy na uko wi, dok to -
ran ci oraz stu den ci ostat nie go ro ku stu diów (li cen cjat,
stu dia ma gi ster skie). Są też dwa sta no wi ska dla
CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wy po sa żo ne
w syn te za tor mo wy IVONA oraz li nij kę i dru kar kę braj -
low ską. Dwie win dy przy sto so wa ne są do prze wo zu
osób po ru sza ją cych się na wóz kach lub ma ją cych pro -
ble my z cho dze niem po scho dach.

SALA MULTIMEDIALNA stwo rzy ła no we moż li wo ści
pro wa dze nia szko leń i sa mo kształ ce nia bi blio te ka rzy
po przez szko le nia on -li ne. W tej sa li mo gą od by wać się
tak że spo tka nia i kon fe ren cje. 

Bi blio te ka zo sta ła wy po sa żo na w sys tem RFID, prze -
zna czo ny do iden ty fi ka cji, za rzą dza nia, udo stęp nia nia
i za bez pie cze nia zbio rów bi blio tecz nych. Sys tem ten

współ pra cu je ze zin te gro wa nym sys te mem bi blio tecz -
nym VTLS Vir tua, po sia da nym przez Bi blio te kę Głów ną
AMG od 2006 ro ku. Obiekt jest mo ni to ro wa ny.

Ka ta log zbio rów Bi blio te ki Głów nej Aka de mii Mor -
skiej w Gdy ni do stęp ny jest w In ter ne cie. Od 2007 ro -
ku Bi blio te ka AMG współ two rzy Na ro do wy Uni wer sal -
ny Ka ta log Cen tral ny (NUKAT).

Zbio ry na dzień 31.12.2013 r.: wy daw nic twa zwar -
te – 94 686 wo lu mi nów, cza so pi sma – 11 401 rocz ni -
ków.

�
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W tym ro ku już po raz trze ci zo stał zor ga ni zo wa ny
kon kurs na naj lep szą pra cę. Tym ra zem te ma tem prze -
wod nim by ła „Lo gi sty ka przed się biorstw lo kal nych”.
Pod czas pierw sze go dnia zo sta ły za pre zen to wa ne pra ce
uczest ni ków, któ rzy do sta li się do fi na łu. Re fe ra ty by ły
nie zwy kle in te re su ją ce. Ka pi tu ła kon kur so wa, w skład
któ rej wcho dzi li: dr Sła wo mir Droź dziec ki, dr Sła wo mir
Ski ba oraz Ka ta rzy na Gór ka, wy bra ła trzy naj lep sze pra -
ce. Po nie zwy kle uda nym dniu o go dzi nie 19: 30 wszy -

scy uczest ni cy kon fe ren cji sta wi li się na ter mi na lu pro -
mo wym Ste na Li ne, aby wejść na prom i roz po cząć rejs
do Szwe cji. Dru gi dzień zo stał prze zna czo ny na zwie -
dza nie i po zna nie kul tu ry Karls kro ny – part ner skie go
mia sta Gdy ni. 

Bez wąt pie nia moż na uznać, że te go rocz na edy cja
SMC by ła jed ną z naj więk szych kon fe ren cji mor skich,
któ ra zgro ma dzi ła 190 stu den tów z kół na uko wych
z ca łej Pol ski.

VI Edycja ogólnopolskiej konferencji Naukowej Student maritime Conference 2014,
zorganizowana przez członków koła Naukowego Transportu i Logistyki TRANSLoG, 

odbyła się w dniach 27–29 kwietnia 2014 roku. 

koło Naukowe Transportu 
i Logistyki TRANSLoG 

WYDZIAŁ PIT

Naj waż niej sze osią gnię cia Ko ła to: bu do wa pierw sze -
go pol skie go sa mo cho du spor to we go z na pę dem elek -
trycz nym SMOK; współ pra ca z prze my słem i wdro że nia
kil ku dzie się ciu po jaz dów z na pę dem elek trycz nym m.in.
dla Tau ron SA, Ener ga Ope ra tor SA, Mie lec ka Agen cja
Roz wo ju Re gio nal ne go MARR SA, ELTE GPS Sp. z o. o.;
opra co wa nie au tor skich pod ze spo łów oraz kon struk cja
po jaz dów z na pę dem elek trycz nym, m.in. mo to cy kla,
ło dzi, wy czy no we go go kar ta, sta no wi ska ba daw cze go
do ba da nia zu ży cia pa li wa przez sil nik spa li no wy pod -
czas do da wa nia pa ry wod nej; opra co wa nie oraz re ali za -
cja hy drau licz nej ma szy ny tre nin go wej; dzia łal ność pro -
mo cyj na i edu ka cyj na na rzecz ochro ny śro do wi ska
i zrów no wa żo ne go roz wo ju.

�

W konkursie Czerwonej Róży najlepszym kołem Naukowym Pomorza zostało koło Naukowe
Pojazdów Elektrycznych EVPL z Akademii morskiej w Gdyni. Nagrodę (12 tys. zł) ufundował

CHIPoLBRok Chińsko-Polskie Towarzystwo okrętowe.

koło Naukowe Pojazdów
Elektrycznych EVPL 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY



5 1 • A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

G R U D Z I E Ń 2 0 1 433

Prof. Ja nusz Min dy kow ski jest twór cą szko ły na uko -
wej w ob sza rze ba dań i oce ny ja ko ści ener gii elek trycz -
nej, roz po zna wal nym za rów no w na uce kra jo wej, jak
i świa to wej. Wy pro mo wał czte rech dok to rów, był opie -
ku nem na uko wym dwóch dok to rów ha bi li to wa nych,
a je go do ro bek pu bli ka cyj ny obej mu je po nad 200 po -
zy cji, w tym 130 pu bli ka cji za gra nicz nych oraz au tor -
stwo dzie wię ciu mo no gra fii i ksią żek, tak że mo no gra fii
w ję zy ku an giel skim, opu bli ko wa nej przez wy daw nic -
two Ship bu il ding & Ship ping (Pol -
ska) pod au spi cja mi Ko mi te tu Elek -
tro tech ni ki PAN, no mi no wa nej
do Na gro dy Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów.

Kie ro wał, bądź był wy ko naw cą,
po nad 22 pro jek tów, w tym 14
mię dzy na ro do wych, a tak że twór cą,
bądź współ twór cą, 18 pa ten tów
oraz kil ku na stu wdro żeń i eks per tyz.
Był człon kiem Fel low IEE (UK)
od 1994 r. do 2013 r., prze wod ni -
czą cym In stru men ta tion & Me asu -
re ment Chap ter, Pol ska Sek cja IEEE
(2008-2012), jest prze wod ni czą -
cym IMEKO Tech ni cal Com mit tee
on Me asu re ment of Elec tri cal Qu an -
ti ties (2012-2015), a tak że człon -
kiem Se nior Mem ber IEEE (USA)
od 2013 r. Czło nek Ko mi te tu Me -
tro lo gii i Apa ra tu ry Po mia ro wej
PAN od 2003 r., Ra dy Tech nicz nej
Pol skie go Re je stru Stat ków od 2002 r., Sto wa rzy sze nia
Elek try ków Pol skich od 1976 r., Pol skie go Sto wa rzy sze -
nia Elek tro tech ni ki Teo re tycz nej i Sto so wa nej od 1991
r., a tak że Pol skie go Sto wa rzy sze nia Po mia rów Au to ma -
ty ki i Ro bo ty ki od 2001r. i Sto wa rzy sze nia Tłu ma czy
Pol skich od 1985 r. Ja ko pro fe sor wi zy tu ją cy wy kła dał
na uni wer sy te tach w Au stra lii, Hisz pa nii, Por tu ga lii, Fin -
lan dii, Nor we gii, Niem czech, Chi nach, Wiel kiej Bry ta nii,
Szwe cji, Cze chach, we Wło szech oraz na Tajwanie.
Od 2006 r. jest pro fe so rem ho no ro wym Shan ghai Ma -

ri ti me Uni ver si ty. Re ali zu jąc au tor ską stra te gię roz wo ju
Wy dzia łu Elek trycz ne go (2005-2012), pod niósł je go
sta tus do ka te go rii B wg sys te mo wej oce ny pa ra me -
trycz nej MNiSW (2009). Miał istot ny udział w uzy ska -
niu przez wy dział praw ha bi li to wa nia w dys cy pli nie
elek tro tech ni ka (2012) oraz dok to ry zo wa nia w dys cy -
pli nach elek tro tech ni ka (2004) i elek tro ni ka (2012). Po -
pra wił też moż li wo ści za trud nia nia ab sol wen tów AMG
po przez zwięk sze nie licz by stu den tów kształ co nych

na Wy dzia le Elek trycz nym w spe cjal -
no ściach mor skich.

W la tach 1991-1996 oraz 2008-
2013 pro wa dził dzia łal ność eks perc -
ką na rzecz Rzą du RP na fo rum IMO.
W ra mach prac nad no we li za cją
kon wen cji STCW 78/2010 brał
udział w pra cach mię dzy na ro do wej
gru py kon sul ta cyj nej ETO Fo rum,
od po wie dzial nej za opra co wa nie
i wpro wa dze nie do kon wen cji STCW
na Kon fe ren cji Dy plo ma tycz nej
w Ma ni li w 2010 r. stan dar dów do -
ty czą cych Elec tro -Tech ni cal Of fi cers.
Dzia łał na rzecz mi ni sterstw wła ści -
wych ds. go spo dar ki mor skiej w ob -
sza rze wy pra co wa nia sta no wi ska
rzą du RP od no śnie za pi sów Zie lo nej
Księ gi w spra wie po li ty ki mor skiej
Unii Eu ro pej skiej. Wie lo krot nie
przed sta wiał na fo rum mię dzy na ro -
do wym i kra jo wym (Bruk se la, War -

sza wa, So pot, Gdy nia) pol ski sys tem mor skie go szkol -
nic twa wyż sze go ja ko przy kład wzor co wych roz wią zań
w ob sza rze Ma ri ti me Edu ca tion and Tra ining.

Jest lau re atem licz nych na gród i wy róż nień, w tym
m.in. Na gród Na uko wych Mi ni stra Trans por tu i Go spo -
dar ki Mor skiej (trzy krot nie), Mi ni stra In fra struk tu ry
oraz w 2012 Na gro dy Pre zy den ta Mia sta So po tu „So -
poc ka Mu za” za ca ło kształt dzia łal no ści na uko wej.
Otrzy mał wy róż nie nie UNESCO Si lver Bad ge of Ho no ur
za „glo ba li sa tion of en gi ne ering edu ca tion” i wy róż nie -

Wybitny, uznany na forum międzynarodowym, specjalista w zakresie pomiarów i diagnostyki
systemów okrętowych, a zwłaszcza badań nad jakością  energii elektrycznej, prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz mindykowski obchodzi tej jesieni 40 lat pracy naukowej, dydaktycznej

i organizacyjnej.

Prof. dr hab. inż. 
Janusz mindykowski

40-LECIE PRACY NAUKOWEJ 

�
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nie Shan ghai Ma ri ti me Uni ver si ty za „out stan ding
achie ve ments in the co ope ra tion”.

Od zna czo ny Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
(1991), Zło tym Krzy żem Za słu gi (1995), Krzy żem Ka -
wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2003) oraz Krzy -
żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2013).

Prof. dr hab. inż. Ja nusz Min dy kow ski uro dził się
w lip cu 1950 ro ku w Gdań sku. W 1974 ro ku ukoń czył
Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ki Gdań skiej i roz po czął
pra cę na uko wą w In sty tu cie Au to ma ty ki Sys te mów

Ener ge tycz nych w Gdań sku. W 1976 r. prze szedł
do Wyż szej Szko ły Mor skiej (od 2001 r. Aka de mii Mor -
skiej). Dok to rat obro nił na Wy dzia le Elek trycz nym Po li -
tech ni ki Gdań skiej w 1981 ro ku, sto pień dok to ra ha bi -
li to wa ne go uzy skał na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech -
ni ki War szaw skiej w ro ku 1993, ty tuł na uko wy pro fe -
so ra na uk tech nicz nych w 2002 ro ku. W la tach
1990-1993 oraz 2005-2012 był dzie ka nem Wy dzia łu
Elek trycz ne go AM w Gdy ni, w la tach 1996-2002 oraz
od 2012 jest pro rek to rem ds. na uki.

20 li sto pa da 2014 r. pra cow ni cy i stu den ci Aka de mii
Mor skiej w Gdy ni, we współ pra cy z Mi ni ster stwem Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go, zor ga ni zo wa li spo tka nie
aka de mic kie z ucznia mi szkół po nad gim na zjal nych. 

Ce lem by ła pro mo cja kie run ków ma te ma tycz nych,
przy rod ni czych i tech nicz nych w ra mach pro jek tu
„Kam pa nia pro mo cyj na na rzecz kie run ków ma te ma -
tycz nych, przy rod ni czych, tech nicz nych” dzia ła nia 4.1
pod dzia ła nia 4.1.3 Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki.

Spo tka nie roz po czę ło się o godz. 10.00 w bu dyn ku
głów nym AMG. Uczest ni czy li w nim przed sta wi cie le
uczel ni wyż szych z wo je wódz twa po mor skie go oraz
nie mal 200 uczniów z czte rech szkół po nad gim na zjal -
nych z Gdy ni i Ru mi. 

Wy dzia ły Aka de mii Mor skiej w Gdy ni, prócz pre zen -
ta cji ofer ty edu ka cyj nej, przy go to wa ły cie ka we po ka zy
i do świad cze nia, któ re cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem.

Dzię ku je my wszyst kim pra cow ni kom, stu den tom
oraz ko łom na uko wym Aka de mii Mor skiej w Gdy ni
za po moc w re ali za cji przed się wzię cia, dzię ki któ re mu
udo wod ni li śmy, iż stu dia na kie run kach tech nicz nych
po tra fią być fa scy nu ją ce.

mgr mag da le na Ber gań ska
Biuro Promocji AmG

PROMOCJA KIERUNKÓW MATEMATYCZNYCH,
TECHNICZNYCH I PRZYRODNICZYCH

�

� Ta bli ca kadm. Ada ma mo hu cze go
W czerw cu br. w Alei Za słu żo nych Lu dzi Mo rza w Re wie
od sło nię ta zo sta ła ta bli ca ku pa mię ci kadm. Ada ma Mo -
hu cze go – przed wo jen ne go dy rek to ra PSM, pre ze sa Ra dy
Głów nej Li gi Mor skiej, ka wa lera Vir tu ti Mi li ta ri, od zna -
czo ne go m.in. Srebr nym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Pa -
miąt ko wym za Woj nę 1918-1920, Me da lem Dzie się cio -
le cia Od zy ska nej Nie pod le gło ści i Gwiaz dą Gór no ślą ską.
Po woj nie był ko men dan tem Ofi cer skiej Szko ły Ma ry nar -
ki Wo jen nej, sze fem Szta bu Głów ne go Ma ry nar ki Wo jen -
nej oraz po. do wód cy Ma ry nar ki Wo jen nej. W grud niu
aresz to wa ny przez ko mu ni stycz ną wła dzę i na pod sta wie
fał szy wych za rzu tów w mar cu 1950 r. ska za ny na 13 lat
wię zie nia, w któ rym zmarł po trzech la tach. W 1957 zo -
stał cał ko wi cie zre ha bi li to wa ny.



Eks po zy cja zo sta ła przy go to wa na w Mu zeum Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, ja ko wy nik współ pra cy
przed sta wi cie li kil ku na stu mu ze ów uczel nia nych, wśród
nich Aka de mii Mor skiej w Gdy ni. Jed nym z ce lów pe -
re gry nu ją cej po pol skich mia stach uni wer sy tec kich wy -
sta wy jest przy bli że nie szer szej spo łecz no ści wy jąt ko -
wych ko lek cji mu ze al nych, któ ry mi opie ku ją się uczel -
nie, za pro sze nie do po zna nia bo ga tej hi sto rii i tra dy cji
pol skie go szkol nic twa wyż sze go.

Wy sta wa na gdyń skim ża glow cu to wa rzy szy ła uro -
czy sto ściom ob cho dów 94. rocz ni cy pod pi sa nia ak tu
utwo rze nia szkol nic twa mor skie go. Na stęp nie zo sta ła
prze nie sio na do gma chu głów ne go Aka de mii Mor skiej.
Do 15 wrze śnia zwie dza li ją tak że go ście wi zy tu ją cy
uczel nię, wśród nich ab sol wen ci z kra ju i z za gra ni cy
(w tym gro nie tak że oneg daj si dar czyń cy, współ twór cy
ko lek cji Aka de mii Mor skiej w Gdy ni), przed sta wi cie le
gdyń skich mu ze ów, dzien ni ka rze. 

Ży cie wy sta wy trwa: już bli sko dwa dzie ścia mu ze ów
uczel nia nych pre zen tu je się na krą żą cej po pol skich
uni wer sy te tach wy sta wie; po Gdy ni od wie dzi ła Gdańsk

(Mu zeum Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go), by
wkrót ce do trzeć do Po zna nia.

Pla no wa ne są dal sze dzia ła nia, ma ją ce na ce lu upo -
wszech nia nie in for ma cji o mu ze ach uczel nia nych, a ko -
lek cja mu ze al na AMG po strze ga na jest ja ko uni kal na
w ska li kra ju, dzię ki sys te ma tycz nie gro ma dzo nym
zbio rom od prze szło czte rech de kad. 

Nad cho dzi „czas mu ze ów” – gło szą uni wer sy tec cy
pro fe so ro wie na ogól no pol skich spo tka niach gru py
mu ze ów uczel nia nych. Po wszech nie do ce nia ny jest
przy wi lej po sia da nia ta kie go mu zeum, je go ro li w two -
rze niu po zy tyw ne go wi ze run ku i bu do wa niu toż sa mo -
ści spo łecz no ści uczel nia nej. Zbio ry mu ze al ne peł nią
waż ną funk cję w za rzą dza niu in for ma cją hi sto rycz ną,
w dba ło ści o „eko lo gię in for ma cji”, czy li ko ry go wa nie
fał szy wych da nych, np. w ma so wych środ kach prze ka -
zu, w imię praw dy obo wią zu ją cej na uni wer sy te tach
od wie ków.

Ewa otrem ba
ku stosz Sa li Tra dy cji AmG

Pierwsza ogólnopolska wystawa muZEA uCZELNIANE – JESTEŚmY!, promująca dziedzictwo
kulturowe wyższych uczelni, prezentowana była na „darze młodzieży” od 17 do 22 czerwca
2014 r. (dzięki uprzejmości kapitana statku i sprawności załogi można było ją oglądać dłużej,

niż pierwotnie zakładano).

Wystawa 
muZEA uCZELNIANE – JESTEŚmY! 

NA „DARZE MŁODZIEŻY”
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Jed nym z głów nych ak cen tów ob cho dów by ła barw -
na i we so ła Pa ra da Nie pod le gło ści, któ rej uczest ni cy
prze szli tra są od pl. Kon sty tu cji, uli cą 10 Lu te go, aż
pod pły tę Ma ry na rza Pol skie go na skwe rze Ko ściusz ki,
gdzie mia ły miej sce ofi cjal ne uro czy sto ści z udzia łem
władz mia sta.

W szy ku ufor mo wa nym przez Aka de mię Mor ską
w Gdy ni nie za bra kło uczel nia nych ma sko tek, ło dzi
elek trycz nej oraz ko lo ro wych ba lo nów i flag z lo go ty -
pem uczel ni. 

Wy ra ża my ser decz ne po dzię ko wa nia wła dzom i pra cow -
ni kom uczel ni, wśród nich dr. inż. An drze jo wi Łeb kow skie -
mu, ko łom na uko wym, wszyst kim stu den tom. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia na le żą się tak że dr. inż. An drze jo wi Szklar -
skie mu i ca łe mu Ośrod ko wi Że glar skie mu.

Uczest nic two Aka de mii Mor skiej w Gdyń skiej Pa ra -
dzie Nie pod le gło ści jest nie by wa łą oka zją do pro mo cji
wi ze run ku na szej uczel ni ja ko in sty tu cji przy ja znej lo -
kal nej ak tyw no ści.

mgr mag da le na Ber gań ska
Biuro Promocji AMG

11 listopada br. studenci i pracownicy naszej uczelni uczestniczyli w gdyńskich obchodach 
96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

AmG w paradzie

GDYŃSKIE URODZINY NIEPODLEGŁEJ 2014

W Sa li Se syj nej wro cław skie go Ra tu sza od by ło się 26
sierp nia spo tka nie z wła dza mi mia sta oraz rek to ra mi
wro cław skich uczel ni. W imie niu władz mia sta re dak to -
rów po wi tał prof. Ta de usz Lu ty – do rad ca pre zy den ta
Wro cła wia ds. współ pra cy z uczel nia mi wyż szy mi, któ -
ry w swo im wy stą pie niu za pre zen to wał ini cja ty wy

Wro cław skie go Cen trum Aka de mic kie go, któ rym kie ru -
je, oraz przed sta wił róż ne for my współ pra cy mia sta
z uczel nia mi, wska zu jąc na waż ną ro lę osią gnięć wro -
cław skiej na uki nie tyl ko dla sto li cy Dol ne go Ślą ska, ale
i dla kra ju. Na stęp nie re dak to rów po wi tał prof. Ma rek
Zię tek – rek tor wro cław skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -

Ponad 30 redakcji zgłosiło swój udział w tegorocznej konferencji. Gospodarzami były redakcje
„Głosu uczelni” – dwumiesięcznika uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i „Gazety
uczelnianej” – pisma wrocławskiego uniwersytetu medycznego. W programie były m.in.
wykłady z prawa prasowego i autorskiego, typografii, a także warsztaty dziennikarskie.

Prawo autorskie, błędy językowe 
i otwartość w nauce

22. KONFERENCJA REDAKTORÓW GAZET
AKADEMICKICH
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go i prze wod ni czą cy Ko le gium Rek to rów Uczel ni Wro -
cła wia, Opo la i Zie lo nej Gó ry. – Je ste śmy za in te re so wa -
ni wy zwa la niem wśród na szych pra cow ni ków ini cja -
tyw, któ re bę dą nas do pin go wa ły do lep szej pra cy i bę -
dą nam po ka zy wa ły, w któ rym miej scu po peł nia my
błę dy, a w któ rym czy ni my do brze.

Pod czas czte ro dnio we go po by tu we Wro cła wiu re -
dak to rzy ga zet aka de mic kich uczest ni czy li w wy kła dach
oraz warsz ta tach, od by wa ją cych się w pa ła cu w Paw ło -
wi cach, na le żą cym do Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. O tym, jak moż -
na uatrak cyj nić tekst w cza so pi śmie, opo wie dzia ły dłu -
go let nie by łe re dak tor ki „Gło su Uczel ni” Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go Ma ria Wan ke -Je rie i Mał go rza ta Wan -
ke -Ja ku bow ska. O naj czę ściej wy stę pu ją cych błę dach
ję zy ko wych na ła mach ga zet aka de mic kich mó wi ła dr
Ewa Ja wor ska – re dak tor na czel na dwu mie sięcz ni ka
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Oży wio na dys ku sja to -
wa rzy szy ła wy kła do wi dr. Ju lia na Je zio ry, po świę co ne -
mu ochro nie wi ze run ku i dóbr oso bi stych oraz pro ble -
mom praw nym, zwią za nym z opra co wa niem re dak cyj -
nym i ko rek tą au tor ską. Część warsz ta to wą za koń czy ło
wy stą pie nie Li dii Stę piń skiej z Cen trum Mo de lo wa nia
Ma te ma tycz ne go i Kom pu te ro we go Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, któ ra mó wi ła o otwar to ści w na uce. 

Re dak to rzy mie li tak że oka zję po znać uro ki Wro cła wia.
Zwie dzi li za byt ko we obiek ty Uni wer sy te tu Wro cław skie -

go: Ora to rium Ma ria num, Au lę Le opol di nę i Wie żę Ma -
te ma tycz ną w Gma chu Głów nym. W trak cie spa ce ru
w kie run ku Ostro wa Tum skie go zaj rze li do Ko ścio ła Uni -
wer sy tec kie go, a tak że do Osso li neum. Od wie dzi li rów -
nież uni ka to wy Cmen tarz Ży dow ski przy ul. Ślęż nej. Or -
ga ni za to rzy kon fe ren cji za pro si li re dak to rów tak że
do swo ich uczel ni, aby po chwa lić się wy jąt ko wy mi dzia -
ła mi. Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym za pre zen to wa no
Cen trum Dia gno sty ki Eks pe ry men tal nej i In no wa cyj nych
Tech no lo gii Bio me dycz nych, a na Uni wer sy te cie Me dycz -
nym re dak to rzy zwie dzi li zbio ry mu ze al ne na Wy dzia le
Far ma cji oraz w Ka te drze Ana to mii Pra wi dło wej.

Na stęp na, 23. kon fe ren cja re dak to rów ga zet aka de -
mic kich od bę dzie się na po cząt ku wrze śnia przy szłe go
ro ku w Kiel cach. Pierw szy Zjazd Re dak to rów Ga zet Aka -
de mic kich zor ga ni zo wał 22 wrze śnia 1993 ro ku Ośro -
dek In for ma cji i Pro mo cji Uniwer sy te tu Gdań skie go.
Od tąd zjaz dy re dak to rów ga zet aka de mic kich od by wa -
ły co rocz nie w róż nych ośrod kach (w To ru niu, Wro cła -
wiu, Lu bli nie, Opo lu, Ka to wi cach, Czę sto cho wie, Po -
zna niu, Kra ko wie, Płoc ku, Za mo ściu, Słup sku, Szcze ci -
nie, Byd gosz czy, Bia łym sto ku, War sza wie). Zjazd we
Wro cła wiu był po raz dru gi; pierw szy w 1995 ro ku zor -
ga ni zo wa ły re dak cje „Gło su Uczel ni”, „Pry zma tu” oraz
wy da wa ne go przez AWF „Ży cia Aka de mic kie go”

�

Redaktorzy pism akademickich w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego – Leopoldina (Collegium Maximum)
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� kpt. ż. w. Ju lian Wit kow ski – ro do -
wi ty gdy nia nin, uro dził się 12 wrze -
śnia 1934 ro ku. Po wy bu chu woj ny ro -
dzi na po dzie li ła los ty się cy oby wa te li
mia sta – w 1939 ro ku zo sta li wy sie dle -
ni i okres oku pa cji spę dzi li w Kra ko wie.
Wró ci li na tych miast po za koń cze niu
woj ny. Ju lian skoń czył II Li ceum Ogól -
no kształ cą ce w Gdy ni i skie ro wał swą
uwa gę na mo rze – w Pań stwo wym Cen -
trum Wy cho wa nia Mor skie go był słu -
cha czem Szko ły Jun gów, na stęp nie kon -
ty nu ował na ukę na Wy dzia le Na wi ga -
cyj nym Pań stwo wej Szko ły Mor skiej
w Szcze ci nie, któ rą skoń czył w 1953 ro -

ku. Mor ską ka rie rę roz po czął w PŻM, w 1954 ro ku skie -
ro wa ny zo stał na ka zem pra cy do Ka pi ta na tu Por tu Gdy -
nia. Pra co wał tak że w PLO ja ko ofi cer prak tyk i pod jął
stu dia wyż sze na Wy dzia le Łącz no ści Po li tech ni ki Gdań -
skiej. Z Pań stwo wą Szko łą Mor ską w Gdy ni zwią zał się
w 1958 ro ku, po dej mu jąc pra cę ja ko asy stent – wy kła -
dow ca przed mio tu in stru men ty na wi ga cyj ne.

Spe cjal no ścią i pa sją za wo do wą ka pi ta na Wit kow skie -
go by ła na wi ga cja tech nicz na. Dzia łał w gru pie ofi ce rów
opra co wu ją cych i wpro wa dza ją cych sys tem szko leń ra da -
ro wych, w tym kon cep cję stat ków in stru men tal nych „Ho -
ry zont” i „Ze nit”. Funk cję ofi cer ską na „Ho ry zon cie” ob -
jął, już ja ko ma gi ster in ży nier łącz no ści, w 1962 ro ku,
a w 1973 ro ku zo stał ka pi ta nem stat ku. Współ pra co wał
z ka pi ta na mi -pio nie ra mi szko leń ra da ro wych w Pol -
sce – Wień czy sła wem Ko nem i Jó ze fem Gur bi szem.
Uczest ni czył w pierw szym, zor ga ni zo wa nym w 1963 r.,
kur sie ra da ro wym dla póź niej szych wy kła dow ców -in -
struk to rów tej roz wi ja ją cej się spe cjal no ści w na wi ga -
cji – po sia dał dy plom ukoń cze nia szko le nia ra da ro we go
z nu me rem 3. Wy kła dał na kur sach ra da ro wych dla ofi -
ce rów i ka pi ta nów flo ty. Uczest ni czył w do sko na le niu
me tod szko leń ra da ro wych dla stu den tów szkół mor skich
oraz prak ty ków z flo ty han dlo wej i ry bo łów stwa. Ak tyw -
nie dzia łał na rzecz roz wo ju i po zy ski wa nia no we go
sprzę tu dla uczel nia ne go cen trum szko leń ra da ro wych
oraz mo der ni za cji tech nicz ne go wy po sa że nia na wi ga cyj -
ne go stat ków in stru men tal nych. Gdy ich stan tech nicz ny
i moż li wo ści roz wo jo we wy czer pa ły się, pra co wał
nad kon cep cją no we go stat ku. Wcho dził w skład ze spo łu
opra co wu ją ce go za ło że nia no wej jed nost ki, na ba zie po -
zy ska ne go ka dłu ba ża glow ca „Po la rex”. Nad zo ro wał
prze bu do wę oraz wy po sa ża nie stat ku i zo stał je go pierw -
szym ka pi ta nem. Do wo dził „Ho ry zon tem II” w pierw -

szych bał tyc kich pły wa niach, po pro -
wa dził pierw szą po lar ną wy pra wę
na Spits ber gen w 2000 r. W krót kich
okre sach prze rwy w pra cy dy dak tycz -
nej pły wał w bar wach PLO, Chi pol bro -
ku i Pol se rvi ce. Po przej ściu na eme ry -
tu rę w dal szym cią gu pro wa dził spe -
cja li stycz ne szko le nia dla kadr mor -
skich z za kre su na wi ga cji tech nicz nej.
Zmarł 11 sierp nia 2014 ro ku.
� Woj ciech Rę ka wek – dłu go let ni ra -
dio ofi cer obu pol skich fla go wych ża -
glow ców „Da ru Po mo rza” i „Da ru
Mło dzie ży”. Uro dził się w Gdy ni 18
kwiet nia 1946 ro ku. W 1967 ro ku
ukoń czył Wy dział Ra dio ko mu ni ka cji Okrę to wej Pań stwo -
wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni. Pod jął pra cę ra dio ofi ce ra
na stat kach PLO, a w 1975 ro ku prze szedł do Wyż szej
Szko ły Mor skiej. Uczest ni czył m.in. w trans atlan tyc kiej
wy pra wie „Da ru Po mo rza” na re ga ty i wiel ki zlot ża glow -
ców z oka zji 200-le cia Sta nów Zjed no czo nych w 1976 ro -
ku i ostat niej po dró ży Bia łej Fre ga ty do fiń skie go por tu
Kot ka w 1981 r. Pra co wał nad przy go to wa niem wy po sa -
że nia ra dio ko mu ni ka cyj ne go dla no we go „Da ru Mło dzie -
ży”, był w skła dzie je go pierw szej za ło gi. Ko or dy no wał
m.in. w ete rze ak cję ra tow ni czą po pa rzo ne go ofi ce ra nie -
miec kie go jach tu „Pe ter von Dan zig” pod czas re gat Tall
Ships` Ra ces w dzie wi czej po dró ży „Da ru Mło dzie ży”.
Brał udział w pierw szych wiel kich wy pra wach fre ga ty
do Osa ki i Ka na dy w la tach 1983/84. Był uczest ni kiem
rej su do oko ła świa ta z opły nię ciem Przy ląd ka Horn w la -
tach 1988/89. Na eta cie ra dio ofi ce ra w Wyż szej Szko le
Mor skiej po zo sta wał do 1991 ro ku, na stęp nie do 2000
ro ku pły wał ja ko ra dio ofi cer na stat kach ob cych ban der.
SPCB (Sier ra Pa pa Char lie Bra vo) i SQLZ (Sier ra Qu ebec
Li ma Zu lu) – to sym bo le wie lo let niej służ by ra dio ofi ce ra
Woj cie cha Rę kaw ka – wy wo ław cze sy gna ły ra dio we „Da -
ru Po mo rza” i „Da ru Mło dzie ży”.

Do ma cie rzy stej uczel ni wró cił w 2004 ro ku, gdzie
do eme ry tu ry w 2006 ro ku pra co wał ja ko in spek tor
tech nicz ny w Dzia le Ar ma tor skim. W ostat nich la tach
zwią za ny był ze Stu dium GMDSS Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Woj ciech Rę ka wek zmarł, po wal ce z nie ule -
czal ną cho ro bą, 15 sierp nia 2014 ro ku.

Ju lian Wit kow ski i Woj ciech Rę ka wek spo czę li
na Cmen ta rzu Wi to miń skim – tej ostat niej przy sta ni
wie lu lu dzi pol skie go mo rza.

Alek san der Gosk

W odstępach zaledwie kilku dni, dwukrotnie (18 i 21 sierpnia), żegnaliśmy ludzi mocno
zapisanych w historii Akademii morskiej, szczególnie uczelnianych statków szkoleniowych. 
Na wieczną wachtę odeszli: kpt. ż. w. Julian Witkowski – współtwórca koncepcji i pierwszy
kapitan statku „Horyzont II" oraz Wojciech Rękawek – radiooficer obu naszych słynnych

żaglowców „daru Pomorza" i „daru młodzieży".

morskie pożegnania
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II Festyn Sportowy o Puchar dziekana
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Na obiek tach spor to wych Aka de mii Mor skiej w Gdy -
ni od był się 3 czerw ca 2014 r. II Fe styn Spor to wy o Pu -
char Dzie ka na Wy dzia łu Elek trycz ne go. Stu den ci i pra -
cow ni cy ry wa li zo wa li w pię ciu kon ku ren cjach: rzut
oszcze pem, rzut pił ką le kar ską, si ło wa nie na rę kę, wy -
ci ska nie cię ża ru oraz prze cią ga nie li ny. Fe styn uświet nił

po ka zo wy mecz te ni so wy z udzia łem rek to ra prof. zw.
dr. hab. Pio tra Ję drze jo wi cza. Uczest ni cy fe sty nu zo sta li
na gro dze ni przez dzie ka na prof. dr. hab. inż. Ja nu sza
Za ręb skie go dy plo ma mi, a zwy cięz cy – pu cha ra mi. Fe -
styn za koń czył się wspól ną bie sia dą.

�

� moRSkA SZkoŁA I JA… lub od wrot nie
„Po dob no na sta re la ta bu dzi się w nie któ rych lu -

dziach tak zwa na pa�mięć� wstecz�na, któ ra ka że wra cać
na tręt ny mi my śla mi do daw no już mi nio nych cza sów,
cał ko wi cie – zda się – po grze ba nych w na tło kach mi ja -
ją cej co dzien no ści. I wła śnie coś ta kie go do pa dło mnie
nie spo dzie wa nie w moc no już doj rza łym – a ra czej
prze sta rza łym – okre sie me go ży cia. A po nie waż przez
prze szło po ło wę wie ku – je że li cho dzi o ka len -
darz – a przez więk szość me go świa do me go ist nie nia
zwią za łem się ko lej no z PAŃSTWOWĄ SZKOŁĄ,
WYŻSZĄ SZKOŁĄ i w koń cu AKADEMIĄ MORSKĄ,
wspo mnie niom o la tach spę dzo nych w tej uczel ni
w roz ma itym cha rak te rze po świę cam tę książ kę, za co
Czy tel nicz ki i Czy tel ni ków z gó ry prze pra szam.

Sta ra łem się ją pi sać moż li wie szcze rze i uczci wie,
cho ciaż mo że nie raz z nie wiel kim przy mru że niem oka
i z pew ną do zą żar to bli wo ści, a je że li – mi mo to – kto -
kol wiek po czu je się ura żo ny, z gó ry prze pra szam, ale…
to choć w czę ści mo że być je go wi na…

A naj więk szą dla mnie na gro dą bę dzie, je że li ktoś
z sza now nych Czy tel ni czek i Czy tel ni ków, ktoś z mo ich
prze ło żo nych, ko le ża nek i ko le gów, ab sol wen tek i ab -
sol wen tów, a na wet stu den tek i stu den tów, z któ ry mi
nie mam już bez po śred nie go kon tak tu, weź mie tę
książ kę do rę ki i…

… nie prze rwie czy ta nia przed sło wem…
… KONIEC”

Tak na pi sał we wstę pie au tor An drzej Pe re pecz ko,
a re dak cja, prze czy taw szy książ kę jesz cze przed dru -
kiem, za chę ca do lek tu ry, bo jest te go war ta.

MOJA�KRĘTA�DROGA�NA�MORZE
Mo�rze�uj�rza�łem�po raz�pierw�szy�w wie�ku�lat�szes�na�stu,�co

mia�ło�miej�sce�w 1946� ro�ku,� z okien�po�cią�gu�na od�cin�ku
mię�dzy�Gdań�skiem�i So�po�tem.�Nie�by�ło�jesz�cze�wte�dy�ko�-
lej�ki�elek�trycz�nej�i zde�ze�lo�wa�ny�pa�ro�wóz,�ja�kiś�in�wa�li�da�wo�-
jen�ny,�wy�cią�gnię�ty�z la�mu�sa�oca�la�łej�pa�ro�wo�zow�ni,�cią�gnął
po�wo�li,�cięż�ko�sa�piąc,�rów�nie�sta�re�wa�go�ny.�Był�za�tem�czas
przyj�rzeć�się�mo�rzu…
Tak� roz�po�czy�na� się� jed�na� z mo�ich� pierw�szych� ksią�żek,

zwią�za�nych,�jak�pra�wie�wszyst�kie�póź�niej�sze,�z mo�rzem�i je�-
go�spra�wa�mi. I tak�za�czy�nam�też�–�być�mo�że�–�ostat�nią.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

G R U D Z I E Ń 2 0 1 4
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� „dzie ka ni Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go”
Pu bli ka cją tą chciał bym od dać wy ra zy sza cun ku swym po -

przed ni kom. To pierw sza z se rii ksią żek two rzo nych na te mat
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go – na pi sał we wstę pie dzie kan dr
hab. inż. kpt. ż. w. Adam We in trit, prof. nadzw. AMG.
W przy go to wa niu jest opra co wa nie po świę co ne pro fe so rom,
a my śla mi je stem już przy książ ce po świę co nej wy bi tnym ab -
sol wen tom Wy dzia łu.

Słow nik ten, na zle ce nie dzie ka na, na pi sał Hen ryk Spi gar ski.
Po nie waż hi sto ria uczel ni się zmie nia ła, a ona sa ma ewo lu owa -
ła – od Szko ły Mor skiej, po przez Pań stwo wą Szko łę Mor ską,
Wyż szą Szko łę Mor ską, do Aka de mii Mor skiej, pra ca obej mu -
je nie tyl ko dzie ka nów, ale tak że kie row ni ków Wy dzia łu Na -
wi ga cyj ne go, po czy na jąc od ro ku 1920 i dwóch pierw szych,
wspa nia łych na uczy cie li na wi ga cji – kpt. ż. w. Gu sta wa Kań -
skie go i kpt. ż. w. An to nie go Le dó chow skie go. Szko ła Mor ska
by ła je dy ną uczel nią pol ską, któ ra nie prze rwa ła edu ka cyj nej
mi sji w cza sie woj ny, kon ty nu ując ją w Wiel kiej Bry ta nii,
a szcze gól na ro la w jej uru cho mie niu przy pi sy wa na jest kpt.
Kon stan te mu Ko wal skie mu.

Po woj nie kie row ni ka mi WN PSM by li: kpt. mar. Jó zef Gier -
tow ski, kpt. ż. w. Jó zef Mi ło będz ki, kpt. ż. w. Jó zef Gur bisz
i kpt. ż. w. Mie czy sław Ka zi but. W 1969 r. szko ła sta ła się
uczel nią. Pierw szym dzie ka nem zo stał dr kpt. ż. w. Da niel Du -
da, po nim kpt. ż. w. Boh dan Bo row ski, kpt. ż. w. Zdzi sław
Chu chla, kpt. ż. w. Wła dy sław Ry marz, kpt. ż. w. Sta ni sław Be -
ster, kpt. ż. w. Eu ge niusz Ka za nec ki, kpt. ż. w. An drzej Kró li -
kow ski, dr inż. An drzej Nie wiak, dr hab. Mi chał Ho lec, prof.
nadzw. AMG. Książ kę koń czy no ta o obec nym dzie ka nie, spra -
wu ją cym tę funk cję dru gą z ko lei ka den cję.

Jest to ko lej na, tym ra zem po przez bio gra my „sze fów
od na wi ga cji”, hi sto ria pol skie go szkol nic twa mor skie go. A że
książ ka bę dzie wo do wa na 8 grud nia, po wtó rzę za Hen ry kiem
Spi gar skim cy tat z książ ki Da nie la Du dy i Zbi gnie wa Urba -
ny`ego „Pierw szy w szta fe cie”: „I sta ła się rzecz olśnie wa ją ca
spraw no ścią or ga ni za cyj ną i roz ma chem. Po licz my – 10 lu te -
go 1920 r. Pol ska sta je nad pu stym brze giem Bał ty ku. 8 grud -
nia – a więc po 10 mie sią cach wspa nia łe go, strasz ne go, ale
zwy cię skie go nad ar mią bol sze wic ką ro ku 1920, na stę pu je in -
au gu ra cja ro ku szkol ne go pierw szych uczniów pierw szej pol -
skiej uczel ni mor skiej”.

I stąd AMG ma dwa świę ta – pierw sze na cześć 17 czerw -
ca 1920 r., gdy adm. Ka zi mierz Po ręb ski pod pi sał de cy zję
o po wsta niu Szko ły Mor skiej. Lecz za miast do ław szkol nych,
no wo przy ję ci ucznio wie po ma sze ro wa li na front. Rok szkol ny
za czął się wy jąt ko wo wów czas 8 grud nia.

� „Gi ną ce frach tow ce” tom 4
Ho no ro wy ka pi tan Ry szard Lesz czyń ski
W Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni od by ło się uro czy -

ste wo do wa nie ko lej nej książ ki Ry szar da Lesz czyń skie go z cy klu
„Gi ną ce frach tow ce”, koń czą cej 4-to mo wą hi sto rię tra gicz nych
zda rzeń na mo rzu opo wie ścią o ma ry na rzach na stat kach ob -
cych ban der.

Swo ich go ści, m.in. ma ry na rzy, któ rzy prze ży li ka ta stro fy, ro -
dzi ny tra gicz nie zmar łych pod czas pra cy na mo rzu bo ha te rów
książ ki oraz uczest ni ków ak cji ra tun ko wych, przy wi tał au tor Ry -
szard Lesz czyń ski. Licz nie przy by li też człon ko wie Sto wa rzy sze -
nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej, do gro na któ re go zo stał przy -
ję ty au tor. Prze wod ni czą cy kpt. ż. w. dr An drzej Kró li kow ski
wrę czył mu ka pi tań ską czap kę i sto sow ny dy plom, a lau da cję
wy gło sił kpt. ż. w. Ma rek Ma rzec.

O pra cach re dak cyj no -edy tor skich opo wie dział red. Hen ryk
Spi gar ski (wy róż nio ny tak że, w czerw cu br., ty tu łem Ho no ro -
we go Człon ka Sto wa rzy sze nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej
za dzia łal ność wy daw ni czą i pi sar ską).

Sa la au dy to rium by ła cał ko wi cie wy peł nio na. Pa mięć o tych,
któ rym nie da ne by ło po wró cić z mo rza, uczczo na zo sta ła
chwi lą ci szy. Uro czy stość po pro wa dził Alek san der Gosk z Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni. 

O książ ce i o do rob ku au to ra mó wił prof. dr hab. Jan Ka zi -
mierz Sa wic ki. Zwró cił m.in. szcze gól ną uwa gę na do nio słe
zna cze nie pi sar stwa R. Lesz czyń skie go w do tych cza so wej pol -
skiej hi sto rio gra fii mor skiej, na ogrom ną pra cę, ja ką wło żył
w ze bra nie do ku men ta cji uka zu ją cej tak tra gicz ne zda rze nia
na mo rzu oraz ich przy czy ny. A sę dzia Są du Okrę go we go Wi -
told Ku czor ski (przez po nad 20 lat prze wod ni czą cy Od wo ław -
czej Izby Mor skiej) pod kre ślił bar dzo wni kli we i do kład ne udo -
ku men to wa nie da nych o mor skich tra ge diach.

Wo do wa nie książ ki zor ga ni zo wa li dy rek tor Mu zeum Ma ry -
nar ki Wo jen nej To masz Mie goń, prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze -
nia Ka pi ta nów Że glu gi Wiel kiej w Gdy ni dr An drzej Kró li kow -
ski oraz pre zes Fun da cji Prze my słu Okrę to we go i Go spo dar ki
Mor skiej – Ofi cy na Mor ska (wy daw ca po przed nich to mów
wspo mnia ne go po wy żej au to ra, za rów no opi su ją cych tra ge die
mor skie ry ba ków, jak i frach tow ców) Ce za ry Spi gar ski.

Ce re mo nii wo do wa nia książ ki do ko na ła Mar le na Pu pel
(z do mu Mie goń): 

– Do cie raj wszę dzie tam, po przez lą dy, mo rza i oce any,
gdzie cię ocze ku ją. Roz sła wiaj imię pol skich ka pi ta nów, ofi ce -
rów i ma ry na rzy. Przy nieś chwa łę ban de rze Rze czy po spo li tej.
Za cho waj w pa mię ci Tych, któ rych los skie ro wał na wiecz ną
wach tę... 

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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ŚWIĘTO MORZA

Ta bli ca zo sta ła uro czy ście od sło nię ta 27 czerw ca
na bu dyn ku przy ul. War szaw skiej 28/30, w któ rym
miesz kał i zmarł ka pi tan. W ce re mo nii uczest ni czył po -
czet sztan da ro wy, wy sta wio ny przez stu den tów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go AMG ze szkol nej za ło gi stat ku
„Ho ry zont II”. Jesz cze te go sa me go dnia „Ho ry zont II”
wy szedł w rejs z za opa trze niem dla sta cji ark tycz nej
PAN na Spits ber gen szla kiem, któ rym ka pi tan Wik tor
Go rzą dek wie lo krot nie pro wa dził szkol ny traw ler „Jan
Tur lej ski”. Obok na uko wej eki py po lar nej, w ra mach
prak ty ki mor skiej, wy pły nę ło też 20 stu den tów Wy -
dzia łu Elek trycz ne go AMG.

Ka pi tan Wik tor Go rzą dek był pierw szym ry ba kiem
z dy plo mem ka pi ta na że glu gi wiel kiej i le gen dą pol -
skie go ry bo łów stwa. Uro dził się 1 grud nia 1908 r.
w Tasz kien cie. Po służ bie w Ma ry nar ce Wo jen nej (Flo -
tyl la Piń ska), w 1931 r. prze niósł się do Gdy ni i zwią zał
z ry bo łów stwem. Wy buch woj ny za stał go – wów czas
bos ma na – na ło wi sku Mo rza Pół noc ne go. W Wiel kiej
Bry ta nii po cząt ko wo pły wał na traw le rach bry tyj skich,
na stęp nie na pol skim stat ku han dlo wym „Kro mań”,
uczest ni czył m.in. w słyn nej uciecz ce z fran cu skie go Da -
ka ru. Po po wro cie na wy spy bry tyj skie pły wał na pol -
skich stat kach ry bac kich, zdo by wa jąc ko lej ne dy plo my
szy prow skie. Pod ko niec 1945 r. prze szedł do pra cy
w pol skiej Szko le Po ło wów Da le ko mor skich i Prze twór -
stwa Ryb ne go w Aber de en w Szko cji, a la tem 1946 r.
wró cił do kra ju, przy pro wa dza jąc do Gdy ni traw ler „Ła -
wi ca”. Od 1949 r. pły wał w przed się bior stwie „Dal -
mor”, pro wa dząc m.in. pierw szą pol ską wy pra -
wę trzech traw le rów na Mo rze Ba rent sa. W 1954 r.
Wik tor Go rzą dek, pierw szy szy per Po lak w na szym ry -
bo łów stwie i pierw szy ka pi tan że glu gi wiel kiej ry bo -
łów stwa mor skie go (od 1959 r.), ob jął traw ler Szko ły
Ry bo łów stwa Mor skie go w Gdy ni „Jan Tur lej ski”. Był
je go ka pi ta nem przez 25 lat. Pro wa dził pio nier skie dla
na szej flo ty ry bac kiej wy pra wy na ło wi ska za chod nich
brze gów Afry ki, Wy spy Niedź wie dziej, za chod niej
Gren lan dii aż po gra ni ce lo dów. W trak cie tych rej sów
roz po zna wa no nie zna ne dla pol skie go ry bo łów stwa
akwe ny, ba da no moż li wo ści sto so wa nia od po wied nie -
go sprzę tu i tech nik po ło wo wych. „Jan Tur lej ski” od by -

wał tak że rej sy z za opa trze niem dla pol skiej sta cji po -
lar nej na Spits ber ge nie, pły wał na wo dy Mo rza Śród -
ziem ne go, Czar ne go, Wy spy Ka na ryj skie.

Prak tycz nie ca ła ka dra pol skie go ry bo łów stwa da le -
ko mor skie go wy cho wa ła się pod okiem ka pi ta na Go -
rząd ka. Do wo dził „Ja nem Tur lej skim” do 1980 r. Ka pi -
tan Wik tor Go rzą dek był po sta cią nie tu zin ko wą, jed ną
z naj barw niej szych w ca łej na szej flo cie, a opo wie ści
o je go nie tyl ko mor skich, ale i lą do wych eska pa dach
są ży we do dziś. Zmarł w Gdy ni 11 lip ca 1988 r., spo -
czy wa na Cmen ta rzu Wi to miń skim.

�

Specjalnym akcentem Święta morza, odwołującym się do tradycji polskiego szkolnictwa
morskiego, było odsłonięcie przez rektora Akademii morskiej w Gdyni prof. zw. dr. hab. Piotra
Jędrzejowicza oraz  przewodniczącego Stowarzyszenia kapitanów Żeglugi Wielkiej kpt. ż. w. 

dr. Andrzeja królikowskiego tablicy upamiętniającej  wychowawcę pokoleń oficerów
rybołówstwa i floty – kpt. ż. w. Wiktora  Gorządka. 

Tablica 
kapitana Wiktora Gorządka

Na zdjęciu: dyrektor Urzędu Morskiego dr inż. kpt. ż. w. Andrzej
Królikowski, rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, wnuczka

kpt. Wiktora Gorządka Karolina Dzieniakowska z córką Hanią,
córka chrzestna kapitana Joanna Grajter
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ULICA KAPITANA KAZIMIERZA JURKIEWICZA

Ce re mo nia zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Ra dę Mia sta
i pre zy den ta Gdy ni oraz dy rek cję Szko ły Pod sta wo wej
nr 39, któ ra no si imię ka pi ta na Jur kie wi cza. Ucznio wie
za pre zen to wa li spe cjal nie przy go to wa ny dla uczcze nia
swo je go pa tro na mon taż słow no -mu zycz ny.

W gdyń skiej dziel ni cy Chwarz no -Wicz li no, wśród ta -
kich ulic jak gen. Ma riu sza Za ru skie go, kpt. ż. w. Ma -
mer ta Stan kie wi cza – słyn ne go „Zna czy ka pi ta na”, Le -
oni da Te li gi, Te re sy Re mi szew skiej i jed ne go z pierw -
szych grot masz tów Brac twa Ka phor now ców Zdzi sła wa
Pień ka wy, jest i uli ca ka pi ta na Ka zi mie rza Jur kie wi -
cza – ab sol wen ta Pań stwo wej Szko ły Mor skiej, na uczy -
cie la wie lu po ko leń ma ry na rzy, wie lo let nie go ko men -

dan ta „Da ru Po mo rza”, a póź niej ka pi ta na -ku sto sza ża -
glow ca -mu zeum.

W sierp niu w Gdy ni wmu ro wa no ta bli cę na na brze żu
Po mor skim, w pobliżu cumującego „Daru Po mo rza”.
Dwa mie sią ce wcze śniej, w czerw cu, od sło nię ta zo sta ła
upa mięt nia ją ca kapitana ta bli ca w Ogólnopolskiej Alei
Za słu żo nych Lu dzi Mo rza w Re wie.

uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy upamiętniającej 
kpt. ż. w. kazimierza Jurkiewicza odbyło się 10 października w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

uczestniczył w niej rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

komendant „daru Pomorza”
uhonorowany

Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, rektor AMG prof. zw. 
dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz załoganci kpt. Jurkiewicza, 

od prawej: I oficer „Daru Pomorza” kpt. ż. w. Mirosław Łukawski,
steward Kazimierz Dopke, bosman Tadeusz Popiel, żaglomistrz

Stefan Kadela.

Uroczystości w Rewie. Od lewej: kmdr Mirosław Mordel – dowódca 3. Flotylli Okrętów,
prof. kpt. ż. w. Daniel Duda, ks. kan. Stanisław Jarzębowski – proboszcz parafii 

Św. Rocha w Rewie, dr kpt. ż. w. Andrzej Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego 
i wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik – pułkownik Związku Piłsudczyków
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„DAR POMORZA” 

W po ło wie sierp nia 1934 r. za mu stro wa no na ża glo -
wiec 60 kan dy da tów, któ rzy pod kie run kiem ża glo mi -
strza Ja na Lesz czyń skie go „Wa ju” przy go to wa li ża glo -
wiec do rej su. 23 sierp nia od by ła się ca ło dnio wa in -
spek cja przed sta wi cie li De par ta men tu Mor skie go Mi ni -
ster stwa Prze my słu i Han dlu, po łą czo na z wyj ściem
w mo rze. 15 wrze śnia w gma chu Pań stwo wej Szko ły
Mor skiej zor ga ni zo wa no uro czy ste spo tka nie po że gnal -
ne, a na stęp ne go dnia o godz. 9 – wiel kie po że gna nie
na na brze żu. Ko men dant Kon stan ty Ma ty je wicz -Ma cie -
je wicz wy dał ko men dę „cu my rzuć” i o godz. 11.30
„Dar Po mo rza” od bił od kei Dwor ca Mor skie go. 

Za ło ga li czy ła 107 osób. Rejs wiódł przez Atlan tyk
i Ka nał Pa nam ski na Pa cy fik. Po przez Ha wa je „Dar Po -
mo rza” pły nął do Ja po nii, a na stęp nie wo kół Afry ki ża -
glo wiec po wró cił na Bał tyk. „Dar Po mo rza” był pierw -
szym pol skim stat kiem, któ ry prze szedł Ka nał Pa nam -
ski, pierw szym pol skim stat kiem w Ja po nii i w por tach
da le ko wschod nich. Od wie dził Au stra lię, Mau ri tius,
czte ro krot nie prze ciął rów nik, za wi nął do 23 por tów
i w cią gu 352 dni prze był 38 746 mil mor skich. Po wi -
ta nie „Da ru Po mo rza” w Gdy ni 3 wrze śnia 1935 ro ku
mia ło uro czy stą opra wę, bo wiem uczest ni czył w nim
m.in. pre mier RP z licz ny mi przed sta wi cie la mi władz
cen tral nych, in sty tu cji spo łecz nych zwią za nych z go spo -
dar ką i wszyst ki mi przed sta wi cie la mi władz lo kal nych. 

Efek tem rej su by ły m.in. czte ry książ ki na pi sa ne przez
uczest ni ków, a wy da ne po je go za koń cze niu
oraz – o któ rym pi sa ły ga ze ty w ca łej Pol sce, łącz nie
z „Goń cem Czę sto chow skim” – ślub Bro ni sła wa Bo gu -
mi ła Abra mow skie go, ofi ce ra Pol skiej Ma ry nar ki Han -
dlo wej, z pięk ną Kre ol ką, cór ką gu ber na to ra Mar ty ni ki
Lu cy ną Mar ge rel. Ab sol went Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go
PSM z ro ku 1933 był IV ofi ce rem na „Da rze Po mo rza”
pod czas tej wła śnie po dró ży do oko ła świa ta. Na jed -
nym z ofi cjal nych przy jęć na Mar ty ni ce po znał pięk ną
pan nę. Ja sno wło sy Sło wia nin i kru czo wło sa Kre ol ka po -
sta no wi li po łą czyć się na za wsze, mi mo że mał żeń stwu
mło dej pa ry sprze ci wiał się oj ciec uro czej Kre ol ki – eks -
cy to wa ły się me dia. W ja ki spo sób pa nien ka po tra fi ła
na kło nić oj ca do zgo dy – nie wia do mo. Dość, że
po dłu giej wy mia nie li stów za ko cha nych ofi cer zdo łał
spro wa dzić na rze czo ną do War sza wy. Ślub od był
się 28.08.1938 r. w pa ra fii Naj święt sze go Zba wi cie la
w War sza wie. Mło da pa ra po krót kim po by cie w sto li -

cy po wró ci ła do Gdy ni, gdzie p. Abra mow ski ob jął służ -
bę. Za miesz ka li naj pierw przy ul. Mor skiej 29 m 20,
a w czerw cu 1939 r. prze nie śli się na ul. Ks. Ban dur -
skie go 39 (ob. Par ty zan tów).

„Dar Po mo rza” pod pol ską ban de rą wy ko nał 105 po -
dró ży, pod czas któ rych wy szko li ło się na nim bli sko 14
ty się cy ma ry na rzy. Sta tek prze był łącz nie po nad pół mi -
lio na mil mor skich. Dwu krot nie się gał po tro fea w The
Tall Ships’ Ra ces. Zo stał od zna czo ny Krzy żem Ko man -
dor skim z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

�

16 września 1934 roku „dar Pomorza” wyszedł w pierwszy w dziejach szkolnictwa morskiego
rejs dokoła świata. Po 352 dniach podróży i zawinięciu do 23 portów wrócił do Gdyni 
3 września 1935 r. dla uczczenia okrągłej rocznicy tego wydarzenia Polskie Towarzystwo 
Nautologiczne zorganizowało 13 września obchody, których inicjatorem i animatorem był

prof. daniel duda, prezes Towarzystwa.

80 lat temu dookoła świata



REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
mają zaszczyt zaprosić na

ŚWIęTo SZkoŁY
8 grudnia 2014 (poniedziałek)

P R O G R A M  U R O C Z Y S T O Ś C I

� 8.00 – uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem głównym AMG, ul. Morska 83);

� 8.30 – msza św. koncelebrowana w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów

uczelni (aula im. T. Meissnera);

� 10.00 – uroczystość nadania nowej Bibliotece Głównej AMG imienia kpt. ż. w. Karola

Olgierda Borchardta (Biblioteka AMG, ul. Morska 83);

� 11.00 – uroczyste otwarte posiedzenie Senatu AMG (aula im. T. Meissnera, ul. Morska 83):

• wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom uczelni;

• nagrody JM Rektora dla wybitnych studentów;

• wręczenie najlepszym absolwentom AMG „Medali Absolwenta”;

• premiera filmu dokumentalnego Michała Dąbrowskiego pt. „ZA HORYZONTEM”;

• promocja i wodowanie książki Henryka Spigarskiego „Dziekani Wydziału Nawigacyjnego”;

• promocja i wodowanie książki autorstwa dr. inż. st. mech. okręt. Andrzeja Perepeczki 

pt. „Morska Szkoła i ja... albo odwrotnie”;

� 14.30 – Apel Pamięci (przed budynkiem głównym AMG, ul. Morska 83).

Zdrowych,�wesołych�i�pogodnych�świąt�Bożego�Narodzenia,�

pięknych�dni�zadumy�oraz�radości�z�rodzinnego�spotkania.�

Sukcesów�i�wiele�szczęścia�w�nowym,�2015�roku

życzy�

redakcja�„Akademickiego�Kuriera�Morskiego”
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Żagle Gdyni 2014




