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Szanowni Państwo,
rok 2018 był wyjątkowy w historii Polski – wysłaliśmy w świat naszą 
piękną Białą Fregatę „Dar Młodzieży”, by z dumą głosić nowinę  
o stuleciu odzyskania niepodległości. Minął półmetek Rejsu Nie-
podległości, nasi studenci pokonali tysiące mil, odwiedzili 14 por-
tów. Za nami szczególny dzień, jakim były obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 11 listopada, które miały miejsce w Osace. 
Patrząc na załogę „Daru Młodzieży” – na uśmiechnięte twarze, 
pełne odwagi spojrzenia, wierzę, że młode pokolenie Polaków po-
trafi docenić dar wolności, wywalczony przez naszych przodków. 

Rok 2018 był również ważny w historii Uczelni – staliśmy się pierw-
szym w Polsce uniwersytetem kształcącym morskie kadry. Minio-
ny rok pełen był wydarzeń radosnych, budzących nadzieję, ale 
też rodzących nowe wyzwania. Jednak możemy być  pełni opty-
mizmu, bo w historii naszej Alma Mater zmiany zawsze oznacza-
ły krok do przodu. 

Zbliża się jubileusz 100-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce, któ-
rego pionierem była Szkoła Morska w Tczewie. My, społeczność 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pamiętamy o swoich korze-
niach, o twórcach naszej Uczelni, czego przykładem są coroczne 
obchody Święta Szkoły – wydarzenia o długich tradycjach i bo-
gatej historii. 

Koniec roku to czas refleksji, tworzenia planów. Wykorzystajmy 
swój potencjał, by zmieniać na lepsze siebie i swoje otoczenie. 
Takiego twórczego dążenia do celu życzę Państwu w roku 2019. 
Oby najbliższe 365 dni wypełniała radość z sukcesów – tych ma-
łych i dużych.  

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Przedruki artykułów, lub ich fragmentów, z „Akademickiego Kuriera Morskiego”
są dozwolone jedynie z dokładnym podaniem źródła i autora.
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Kalendarz wydarzeń wrzesień-listopad 2018  

Kronika rektorska

Mauritius - rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczy w powitaniu „Daru Młodzieży” w porcie. Fot. Piotr Lewandowski 

3–6 września

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG wziął udział w Międzynarodowych Targach Bu-
dowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich  
w Hamburgu.

4–6 września 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział  
w spotkaniach na „Darze Młodzieży” na Mauritiusie w ramach 
Rejsu Niepodległości. W programie wizyty rektora znalazły się 
m.in.: kurtuazyjna wizyta u burmistrza Port Louis, zasadzenie 
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Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG poprowadził spotkanie Konsorcjum Naukowego w Sali Tradycji UMG. Fot. Magda-
lena Zajk

drzewa upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Mauritius National Botanical Garden, a także 
wycieczka na lagunę z załogą i studentami „Daru Młodzieży”. 

17 września 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Rady Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 
Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, poświę-
conemu tematyce branży morskiej i logistycznej. Podczas spo-
tkania uczestnicy zapoznali się z prezentacjami start-upów 
oraz innych innowacyjnych projektów, stanowiącymi okazję 
do podsumowania aktualnego etapu rozwoju tychże inicjatyw  
i omówienia dalszych perspektyw współpracy. 

Na zaproszenie Ambasady Królestwa Danii oraz Ambasady 
Brytyjskiej prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnow-
ski, prof. UMG wziął udział w przyjęciu na pokładzie duńskiej 
fregaty „Ivar Huitfeldt” w gdyńskim porcie. Spotkanie stanowiło 
okazję do rozmów z przedstawicielami przemysłu stoczniowe-
go z Danii i Wielkiej Brytanii. 

18 września 

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli pomor-

skich uczelni wyższych z przedstawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Roz-
mowy dotyczyły współpracy w zakresie kształcenia. 

20 września 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
wziął udział w otwarciu warsztatów „OBIEKTY AUTONOMICZ-
NE – polski wkład w rozwój nowej technologii nawigacji”, które 
odbyły się w dniach 21-22 września w Ośrodku Manewrowania 
Statkami nieopodal Iławy.

21 września

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG uczestniczył w obchodach 70-lecia I Akademickie-
go Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 

24 września 

Z inicjatywy prorektora ds. nauki dr. hab. inż. Ireneusza Czar-
nowskiego, prof. UMG w Sali Tradycji odbyło się spotkanie 
prorektorów ds. badań, nauki i współpracy Politechniki Świę-
tokrzyskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczne-
go w Radomiu, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Morskiej  
w Szczecinie oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W posie-
dzeniu uczestniczyli także dziekani Uniwersytetu Morskiego  
w Gdyni. 
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Spotkanie dotyczyło projektów badawczych realizowanych  
w ramach tworzonego wspólnie Konsorcjum. 

26–27 września 

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG uczestniczył w szkoleniu przeprowadzonym przez 
przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
dotyczącym Ustawy 2.0. 

27 września 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
wziął udział w spotkaniu z okazji rozpoczęcia edukacji przez 
1000 studentów zagranicznych w 10 pomorskich uczelniach. 
Wydarzenie odbyło się w Ergo Arenie w ramach projektu „Stu-
dy in Pomorskie”, koordynowanego przez Departament Roz-
woju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.

28 września

Odbyła się inauguracja roku akademickiego w Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni, w której uczestniczył prorektor  
ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. 

29 września 

Na Wałach Chrobrego odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego w Akademii Morskiej w Szczecinie. Na za-
proszenie rektora AM dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki  
w uroczystości uczestniczył rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski. 

30 września 

W Warszawie odbyła się ogólnopolska inauguracja roku aka-
demickiego 2018/2019. Inaugurację rozpoczęła msza święta  
w kościele Św. Krzyża, następnie uczestnicy ruszyli Krakowskim 
Przedmieściem, by wziąć udział w oficjalnej część wydarze-
nia, które miało miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie. W ob-
chodach uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz 
wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław 
Gowin. W inauguracji wzięli udział rektorzy i przedstawiciele 
ponad 150 polskich uczelni. Uniwersytet Morski w Gdyni repre-
zentowali rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorek-
tor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
UMG. 

1–3 października 

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG odbył wyjazd służbowy w ramach międzynarodo-
wego projektu „Johann” Aarhus – Fredericia – Kopenhaga, któ-
rego partnerem jest Uniwersytet Morski w Gdyni. 

2 października 

W auli gmachu głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się 
inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Na uroczysto-
ści Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował prorektor ds. 
kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG. 

W gmachu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy 
„Port Gdynia – Sztandarowa Inwestycja Polski Niepodległej”.  
W wydarzeniu uczestniczył dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG. 

5 października 

W Auli im. T. Meissnera odbyła się inauguracja roku akade-
mickiego na Wydziale Elektrycznym, połączona z obchodami 
jubileuszu 40-lecia pracy naukowej w naszej uczelni rektora 
prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego. Więcej informacji na 
stronie 35.

W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się uroczysta gala  
z okazji nadania statusu uniwersytetu, której gospodarzem był 
rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Więcej informacji 
na stronie 18. 

W obu uroczystościach uczestniczyli m.in.: prorektor ds. na-
uki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, prorektor ds. 
kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG oraz 
prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG.

6 października 

W Gdyni, na Skwerze Kościuszki, odbyła się uroczysta inauguracja 
roku akademickiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. W uro-
czystości uczestniczyli m.in.: wicepremier, minister nauki i szkolnic-
twa wyższego Jarosław Gowin, przedstawiciele władz, środowisko 
akademickie, partnerzy ze świata biznesu, ludzie morza. Rektor 
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wygłosił przemówienie inaugura-
cyjne otwierające pierwszy rok akademicki na Uniwersytecie Mor-
skim w Gdyni. Więcej na stronie 14. 
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9 października 

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG wziął udział w inauguracji roku akademickiego  
w Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG uczestniczył w spotkaniu w polskim oddziale firmy 
MOL w Gdańsku. Rozmowy dotyczyły kontynuacji współpracy 
między grupą MOL a Uniwersytetem Morskim w Gdyni. 

11 października 

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
UMG wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Armatorów 
Polskich w siedzibie Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni. 

12 października 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
wziął udział w Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Wyda-

Rektor prof. Janusz Zarębski podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na UMG. Fot. Radosław Czaja
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rzenie skupiło ekspertów sektora morskiego, samorządowców, 
naukowców i przedsiębiorców z Polski i Europy oraz przed-
stawicieli Komisji Europejskiej. Tematem rozmów była branża 
morska i stojące przed nią wyzwania.

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 
2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

15 października 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
uczestniczył w kolejnej edycji spotkania w ramach Rady Inte-
ligentnych Specjalizacji Pomorza, które odbyło się w siedzibie 
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Gdańskiego Inkubato-
ra Przedsiębiorczości STARTER.

18 października 

W Poznaniu odbył się Zjazd Polskiego Porozumienia na Rzecz 
Sztucznej Inteligencji (PP-RAI 2018), w którym uczestniczył pro-
rektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, 
reprezentując zarówno Uniwersytet Morski w Gdyni, jak i Polski 
Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics. 

19 października 

Odbyła się gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 
2018 pod patronatem prezes Urzędu Patentowego RP dr Ali-
cji Adamczak. Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał nagro-
dę w kategorii „Uczelnia przyszłości” za realizację projektu  

„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktycz-
ne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyj-
nym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia labo-
ratoriów dydaktycznych” (iMEN). Nagrodę odebrał prorektor 
ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. Więcej 
informacji na stronie 34. 

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG reprezentował Uniwersytet Morski w Gdyni podczas 
inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Pelplinie. 

20 października 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
oraz prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śnie-
gocki, prof. UMG uczestniczyli w VI Posiedzeniu Kongresu Mor-
skiego w Szczecinie. 

22 października 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
wziął udział w spotkaniu dotyczącym aktualizacji Polskiej 
Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, zorganizowanym 
przez prof. dr. hab. Krzysztofa Bielawskiego – prorektora ds. 
rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego.

23 października 

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział  
w posiedzeniu Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej na 
„Darze Pomorza”. 

24–27 października  

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, 
prof. UMG wziął udział w Konferencji Prorektorów ds. Kształ-
cenia Polskich Uczelni Technicznych w Politechnice Święto-
krzyskiej. Uczestnicy dyskutowali o problemach związanych  
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o sposo-
bach jej wdrażania.

25-27 października 

Na Politechnice Łódzkiej odbyła się Konferencja Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych. Uniwersytet Morski w Gdyni repre-
zentował rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W wydarze-
niu uczestniczyło kilkudziesięciu rektorów z polskich uczelni, 
którzy podjęli dyskusję w związku z wejściem w życie ustawy 

Laureaci Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018. W imieniu 
Uniwersytetu wyróżnienie odebrał prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ire-
neusz Czarnowski, prof. UMG. Fot. materiały Centrum Inteligentnego 
Rozwoju
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Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wśród poruszonych za-
gadnień znalazł się m.in. algorytm podziału środków finanso-
wych oraz ewaluacji. 

29 października  

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się debata 
pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce w XXI wieku – szanse, wy-
zwania i zagrożenia”, w której uczestniczył prorektor ds. nauki 
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. 

30 października  

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski spotkał się  
z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Reprezentanci MNiSW w imieniu ministra Jarosława Gowi-
na wręczyli rektorowi czek na obligacje skarbowe o wartości 
ponad 15 milionów złotych na finansowanie zadań inwestycyj-
nych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

2 listopada  

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegoc-
ki, prof. UMG uczestniczył w ceremonii składania wieńców na 
wodach Zatoki Gdańskiej w ramach Zaduszek Morskich. 

7 listopada 

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG 
wziął udział w wydarzeniu inaugurującym konkurs Polish Ice-
landic Scholarship – Exchange Studies, którego organizatorem 
jest konsul honorowy Republiki Islandii w Warszawie.

9 listopada  

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski odbył spotkanie 
z konsul generalną Niemiec w Gdańsku Cornelią Pieper. Roz-
mowy dotyczyły różnych obszarów edukacji. 

8–10 listopada

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się III Kon-
ferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów  
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyż-
szych szkół technicznych, w której uczestniczył prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. W trakcie 
wydarzenia omówiono zasady i regulacje prawne w kontek-
ście przygotowywania nowych statutów uczelni.

24 listopada

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył  
w akademickim koncercie galowym „Niepodległa”, który odbył 
się w Teatrze Szekspirowskim.

27 listopada

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG wzięli udział 
w IV Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018 
w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania były praktycz-
ne aspekty implementacji Ustawy 2.0.

29–30 listopada 

Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG wziął udział w spotkaniu partnerów realizujących 
międzynarodowy projekt „Johann” w Wismarze.

Spotkanie z konsul generalną Niemiec Cornelią Pieper. Fot. Katarzyna 
Okońska
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Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 

Przemówienie inauguracyjne 
rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Panie Premierze, Pani Minister, Wasza Ekscelencjo, Wasze Ma-
gnificencje, Panie Wojewodo, Panowie Prezydenci, Pani Poseł, 
Panie Marszałku, Panie Admirale, Panie Kapitanie, Panowie 
Prezesi i Dyrektorzy, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Dro-
dzy Studenci i Doktoranci!

Witam wszystkich Państwa, którzy są dzisiaj z nami, w tym wy-
jątkowym dniu!

Przed chwilą byliśmy świadkami pożegnania sztandaru Aka-
demii Morskiej w Gdyni, który był symbolem naszej Uczelni 
przez ostatnie 16 lat podczas najważniejszych uroczystości. 
Wraz z pożegnaniem sztandaru Akademii Morskiej w Gdyni 
kończy się ważny etap historii naszej Alma Mater. 

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ wszyscy jesteśmy 
świadkami narodzin Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To wła-
śnie dzisiaj, wszyscy razem, przystępujemy do tworzenia jego 
historii.

To Wy, Drodzy Studenci, jesteście pierwszym rocznikiem stu-
dentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To również od Was 
zależy, jaką historię opowiecie przyszłym pokoleniom  studen-
tów. 

W tym wyjątkowym dniu, świętując uroczystą inaugurację roku 
akademickiego w Uniwersytecie Morskim, chciałbym podzie-
lić się z Państwem krótką refleksją nad historią naszej Uczelni 
oraz powiedzieć o wizji przyszłości, o tym, co nas czeka. 

Historia naszej Uczelni rozpoczęła się 17 czerwca 1920 roku, 
kiedy to generał Józef Leśniewski podpisał akt powołania 
Szkoły Morskiej w Tczewie.

W 1929 roku Szkoła Morska otrzymała, legendarny już dzisiaj, 
piękny żaglowiec szkoleniowy „Dar Pomorza”. Właśnie na jego 
tle odbywa się dzisiejsza uroczystość.

Rok później Szkoła Morska zmieniła nazwę na Państwowa 
Szkoła Morska i została przeniesiona do Gdyni, do budynków, 
w których się obecnie mieści.

W czasie II wojny światowej Państwowa Szkoła Morska była 
jedyną polską uczelnią, która kontynuowała nauczanie na 
emigracji, a zaraz po zakończeniu wojny  ponownie kształciła 
oficerów dla Polskiej Marynarki Handlowej.

W roku 1969 Państwowa Szkoła Morska została przekształco-
na w Wyższą Szkołę Morską.

W roku 1982 odbyło się uroczyste wodowanie nowego żaglow-
ca „Dar Młodzieży”, który zastąpił legendarną fregatę „Dar Po-
morza”. Tak więc już od 36 lat nasza piękna Biała Fregata „Dar 
Młodzieży” pełni funkcję ambasadora naszej Uczelni, naszego 
miasta Gdyni, naszej Ojczyzny – Polski! 

8 grudnia 2001 roku, w dniu Święta Szkoły, decyzją Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej Wyższą Szkołę Morską przekształcono  
w  Akademię Morską w Gdyni. 

17 lat później Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej Marek Gróbarczyk podpisał rozporządzenie, zgod-
nie z którym Akademia Morska zmieniła nazwę na Uniwer-
sytet Morski w Gdyni. Stosowne rozporządzenie ukazało się  
w Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2018 roku, a weszło w ży-
cie 1 września 2018 roku. Od tego momentu jesteśmy jedynym  
w Polsce Uniwersytetem Morskim. 

Status Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to konsekwencja wy-
siłku i zaangażowania całej społeczności akademickiej naszej 
Uczelni – rektorów, wszystkich naszych pracowników oraz stu-
dentów i doktorantów.  

Warunkiem niezbędnym do zmiany nazwy Uczelni było uzy-
skanie co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia nauko-
wego doktora, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk objętych 
profilem Uczelni. Warunek ten nasza Uczelnia spełniła 2 lata 
temu.  

Wszystkie wydziały naszej Uczelni posiadają uprawienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora, a 2 wydziały naszej 
Uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego. 
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Fot. Radosław Czaja
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Świadomi znaczenia historii i wierni morskim tradycjom,  
z uwagą obserwujemy zmiany zachodzące w świecie.  Odpo-
wiedzią na te zmiany jest bogata oferta naszych studiów. To  
4 wydziały, które oferują kształcenie na 9 kierunkach studiów  
i 42 specjalnościach.

Kształcimy łącznie ponad 5100 studentów oraz 40 doktoran-
tów na studiach doktoranckich, realizowanych na Wydziale 
Elektrycznym oraz Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznaw-
stwa. Również do rozpoczęcia kształcenia na studiach dokto-
ranckich przygotowuje się Wydział Nawigacyjny.

Nasi studenci korzystają z ponad 100 laboratoriów. Mają rów-
nież do dyspozycji planetarium, a także najnowocześniejsze 
na świecie symulatory – siłowni okrętowych, manewrowania, 
automatyki oraz mostka.

Zatrudniamy 314 nauczycieli akademickich, w tym 71 profeso-
rów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Ponad 90 osób posiada 
dyplomy morskie. 

Od 1920 roku mury naszej Uczelni opuściło ponad 40 000 
absolwentów. Ambitni, myślący, zaangażowani, doskonale 
przygotowani do pracy zawodowej – to cechy absolwentów, 
których poszukują pracodawcy, absolwentów, których cenią 
armatorzy.  To  właśnie takich absolwentów przygotowuje 
nasza Uczelnia. Nasi absolwenci nie mają problemu na rynku 
pracy, ponieważ łączą zdobyte podczas studiów umiejętności 
praktyczne z bogatą wiedzą inżynierską. 

O tym, że Uniwersytet Morski w Gdyni dobrze przygotowuje 
swoich studentów, mogą świadczyć osiągnięcia naszych stu-
dentów i doktorantów. Dwóch naszych studentów to laureaci 
konkursu „Czerwona Róża”.  Jest to prestiżowa nagroda, z bo-
gatymi tradycjami, przyznawana od 1962 roku najlepszym stu-
dentom na Pomorzu.

W Uniwersytecie Morskim realizowane są 2 projekty finanso-
wane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”. 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Morskiego są laureatami 
stypendiów dla młodych naukowców – stypendiów dla najlep-
szych studentów i doktorantów, przyznawanych przez ministra 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a także laureatami 
stypendiów za wyniki w nauce, przyznawanych przez samo-
rządy terytorialne. 

W naszej Uczelni dużą wagę przywiązuje się do sprawności 
fizycznej oraz propagowania zdrowego i sportowego stylu ży-

cia. Nasi studenci i pracownicy mogą pochwalić się osiągnię-
ciami sportowymi na szczeblu krajowym i światowym: 

• Nasz student zajął 1. miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
Polski w Karate oraz wysokie 5. miejsce w Akademickich Mi-
strzostwach Świata w Karate.
• Nasz student zdobył 2. miejsce w Pucharze Świata w Kick-
boxingu.
• Studentka naszej Uczelni zdobyła 1. miejsce w skoku o tyczce 
podczas Halowych Mistrzostw Polski.
• Nasz pracownik wywalczył 3 medale na zawodach Pucharu 
Europy w sztukach walki.

Uniwersytet Morski aktywnie współpracuje z blisko 60 uczel-
niami wyższymi na świecie oraz, w ramach organizacji mię-
dzynarodowych, z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Akademii Morskich, Międzynarodową Organizacją Morską, 
a także Międzynarodową Organizacją Mobilnej Łączności Sa-
telitarnej.

Nasza kadra bierze aktywny udział w pracach wielu komi-
sji, wnosząc wiedzę ekspercką, mającą znaczący wpływ na 
kształcenie studentów i profesjonalistów w  uczelniach, insty-
tucjach oraz organizacjach międzynarodowych. 

Uczelnia realizuje liczne projekty wielostronne, z których 
większość odnosi się do współpracy z partnerami zagra-
nicznymi z całego świata, począwszy od Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej, poprzez kraje afrykańskie, aż 
po Chiny. 

Z sukcesem zamknęliśmy projekt dotyczący opracowania sys-
temu kształcenia, budowy i wyposażenia Akademii Rybołów-
stwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli. 

Z kolei dla Marynarki Wojennej Algierii zakończyliśmy szkolenie 
załogi dla nowo wybudowanego statku żaglowego „El Mellah”.
 
Uniwersytet Morski w Gdyni może poszczycić się dwoma stat-
kami szkolnymi – piękną fregatą szkoleniową „Dar Młodzieży” 
i statkiem szkoleniowo-badawczym „Horyzont II”.
Nasza Biała Fregata brała udział w najbardziej prestiżowych 
światowych regatach i zlotach. Na swoim pokładzie „Dar Mło-
dzieży” kształcił znakomitych, cenionych oficerów i kapita-
nów światowej floty, gościł koronowane głowy, przywódców 
państw, artystów i ludzi biznesu.

20 maja br. „Dar Młodzieży”, noszący biało-czerwoną ban-
derę dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczął wielką morską przygodę 
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i wypłynął w wokółziemski rejs. Nasz żaglowiec w podroży 
spędzi łącznie 313 dni, przepłynie 33 000 mil morskich, opły-
nie 4 kontynenty, zawinie do 23 portów świata. Dzień rocznicy 
Stulecia Niepodległej Polski – 11 listopada zastanie fregatę  
w Osace. 

Strategicznym punktem na mapie rejsu jest Panama, gdzie 
uczestnicy rejsu, w styczniu 2019 roku, wezmą udział w Świa-
towych Dniach Młodzieży. Mamy nadzieję, że papież Franci-
szek odwiedzi pokład naszej Białej Fregaty.

W marcu 2019 roku „Dar Młodzieży” powróci do swojego ma-
cierzystego portu w Gdyni. 

Szanowni Państwo,
od lat inauguracja roku akademickiego naszej Uczelni odbywa 
się właśnie w tym miejscu. Zawsze ten dzień świętowaliśmy na 
tle fregaty „Dar Młodzieży”. W tym roku nie chcieliśmy zmieniać 
formuły tego wydarzenia, więc  zadbaliśmy o równie wyjątkową 
oprawę naszej uroczystości i w tle ustawiliśmy legendarny pierw-
szy żaglowiec Szkoły Morskiej, równie piękny  „Dar Pomorza”.

Szanowni Państwo, 
za nami 98 lat pięknej historii. A co przed nami? Jakie wyzwa-
nia nas czekają?

98 lat zawiłej historii Uczelni, bycie najmłodszym Uniwersyte-
tem w Polsce to wielki honor, powody do dumy i radości, ale 
i ogromne zobowiązanie dla obecnych władz Uczelni wobec 
studentów, absolwentów, byłych i obecnych wykładowców  
i pracowników, wobec społeczności lokalnej i wobec państwa 
polskiego. 

Jednym z najbliższych wyzwań stojących przed naszą Alma 
Mater jest wdrożenie Ustawy 2.0 – Konstytucji dla Nauki. Nowa 
ustawa stwarza uczelniom ogromne możliwości samostano-
wienia się, dużej autonomii dla rektorów. Ogromne możliwości 
tworzą zarazem zagrożenia przed nieroztropnymi decyzjami, 
dlatego od wielu miesięcy władze Uczelni debatują nad jej 
nową strukturą i nową strategią rozwoju. W niedługim czasie 
do dyskusji zostaną włączeni przedstawiciele wszystkich grup 
naszej społeczności.

Nowa ustawa to nowe wymagania, nowe rozporządzenia, 
nowe wyzwania, nowe niepewności, takie jak nowa ewalu-
acja Uczelni. Bardzo dobrze pamiętamy słowa Pana Premiera 
Jarosława Gowina, iż ta reforma bez znacznie zwiększonych 
środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę się nie 
powiedzie. Panie Premierze! Mocno liczymy na Pana w tej 
kwestii.

Nie sposób mówić o rozwoju naszej Uczelni, nie wspominając 
o infrastrukturze. Na bieżąco trwają prace remontowe, które 
mają podkreślić wyjątkowy charakter Uczelni oraz podnieść 
komfort studiowania – odnawiamy elewację, remontujemy 
korytarze, sale wykładowe oraz zagospodarowujemy teren 
wokół budynków. Niedługo rozpoczniemy budowę nowej hali 
sportowej i domu studenckiego. 

Za 2 lata, w 2020 roku, będziemy obchodzić jubileusz 100-le-
cia naszej Uczelni i szkolnictwa morskiego w Polsce. Będziemy  
w nich uczestniczyć już jako Uniwersytet Morski.

Dzisiejsza uroczystość to znakomita okazja do zakomunikowa-
nia, iż do końca tego roku z mojej inicjatywy powstanie Komitet 
Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Morskiego. Minister Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pan Marek Gróbarczyk 
zgodził się objąć moją inicjatywę honorowym patronatem.

Do udziału w Komitecie zaproszę przedstawicieli środowisk 
morskich oraz sympatyków naszej Uczelni. Będę wdzięczny, 
jeśli Panie i Panowie przyjmą moją propozycję uczestnictwa 
w tym Komitecie.

Drodzy Studenci pierwszego roku! 
Dzisiaj stajecie się częścią społeczności naszej Uczelni. Pozna-
cie  smak morza, poczujecie odpowiedzialność za siebie i  in-
nych oraz doświadczycie intensywnego, radosnego, szalonego 
studenckiego życia. 

Wybraliście studia trudne, wymagające dużej pracy i poświę-
ceń. Pamiętajcie, że jesteśmy po to, aby Wam pomagać! Przy-
chodźcie zatem do nas z wątpliwościami i pytaniami.

Korzystajcie z przywilejów młodości! Przyjaźnie, które za-
wiążecie, wspólna praca i zabawa na zawsze pozostaną  
z Wami. Podążajcie przez te studia tak, abyście za kilka lat, 
opuszczając mury naszej Uczelni, mogli z dumą powiedzieć:  
„To była wspaniała przygoda, czas spełnionych nadziei  
i marzeń”.

Życzę Wam, aby studia w naszej Uczelni spełniły Wasze ma-
rzenia, Wasze oczekiwania oraz dały poczucie sensu w życiu  
i ułatwiły rozwój Waszej kariery zawodowej. 

Witajcie zatem na pokładzie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!

Szanowni Państwo! 
Rok akademicki 2018/2019 uważam za otwarty!
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W piękny sobotni poranek, nieopodal legendarne-
go „Daru Pomorza”, kandydaci na studentów naj-
młodszego morskiego Uniwersytetu składali ślu-
bowanie już na nowy sztandar Uczelni. 
6 października odbyła się pierwsza w historii in-
auguracja roku akademickiego na Uniwersytecie 
Morskim w Gdyni. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz rządowych i samorządo-
wych,  środowisko akademickie, ludzie morza oraz 
liczni przyjaciele i partnerzy Uczelni. 

Przed główną uroczystością na Skwerze Kościuszki stu-
denci i pracownicy Uczelni wzięli udział w mszy świętej  
w kościele oo. redemptorystów w Gdyni. Uroczystą sumę, 
połączoną z poświęceniem nowego sztandaru Uczelni, od-
prawił ksiądz arcybiskup metropolita gdański Sławoj Le-
szek Głódź. 

Po mszy świętej odbyła się parada kompanii honorowej, po-
doddziałów reprezentujących wydziały mundurowe, Senatu 
i pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z udziałem 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019  

Vivat Academia, vivant Professores!  

Uroczyste poświęcenie sztandaru Uczelni. Fot. Radosław Czaja
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O godzinie 11:00 na Skwerze Kościuszki rozpoczęła się inaugu-
racja roku akademickiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 
Miejsce Białej Fregaty – „Daru Młodzieży”, która tradycyjnie 
uczestniczyła w inauguracji, a obecnie odbywa swój wokół-
ziemski rejs, zajął słynny żaglowiec-muzeum – „Dar Pomorza”, 
który do 1982 roku pełnił funkcję statku szkoleniowego Uczelni. 

Na początku uroczystości dowódca kompanii złożył meldunek 
ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi 
oraz rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. 
inż. Januszowi Zarębskiemu. Następnie odbyło się pożegnanie 
sztandaru Akademii Morskiej w Gdyni, którego barwy przez 16 
lat reprezentowały Uczelnię. Rektor UMG przywitał gości i uro-
czyście otworzył pierwszą inaugurację roku akademickiego na 
Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Po przemówieniu inauguracyjnym odbyło się odczytanie 
aktu nadania nowego sztandaru przez podsekretarz stanu  
w MGMiŻŚ Annę Moskwę. Zgodnie z XVIII-wiecznym zwycza-
jem goście dokonywali symbolicznego wbicia pamiątkowego 
gwoździa w drzewiec sztandaru. Na ręce rektora UMG nowy 

sztandar przekazali: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. 
ż.w. Wiesław Piotrzkowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ 
Anna Moskwa oraz przewodnicząca Komisji Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, poseł RP Dorota Arciszewska-Mie-
lewczyk. 

Rektor otrzymał listy gratulacyjne od prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz 
marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchciń-
skiego. 

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Nowy rok kształcenia  
i badań. Nowy rok odkryć naukowych i rodzących się pasji. 
Kolejny czas trudnej i wytężonej, a zarazem pięknej i fascy-
nującej pracy intelektualnej. [...] To dla Państwa wydarzenie 
szczególne, bowiem wkraczają Państwo w ten rok z nową na-
zwą i nowym statusem Uczelni, podkreślającym jej znakomitą 
renomę. Na ręce Magnificencji składam serdeczne gratulacje, 
wyrazy uznania dla dotychczasowego dorobku oraz najlepsze 
życzenia, które kieruję do całej Państwa społeczności. Niech 
Państwa praca, tak istotna i cenna dla Polski, z tym i każdym 

Wystąpienie wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Fot. Radosław Czaja
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następnym rokiem przynosi coraz lepsze owoce. […] Z całego 
serca życzę, aby rozpoczynający się nowy rok pracy był do-
brym i owocnym czasem dla całej Rzeczpospolitej Akademic-
kiej i każdego z Państwa osobiście. Życzę satysfakcji z podej-
mowanych wysiłków i wielu, wielu sukcesów. Vivat Academia, 
vivant Professores! – napisał w swoim przesłaniu Prezydent RP. 

Podczas inauguracji przemówienie wygłosił wicepremier, mi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin: – Inau-
guracja, w której uczestniczymy, ma potrójnie uroczysty cha-
rakter – po pierwsze jest to inauguracja roku akademickiego 
Uniwersytetu Morskiego. Bardzo serdecznie gratuluję Panu 
Rektorowi i całej wspólnocie akademickiej uzyskania zaszczyt-
nego statusu uniwersytetu. Jestem przekonany, że będą Pań-
stwo znakomicie rozwijać wspaniałą tradycję swojej Uczelni 
[…]. Dziś wszyscy cieszymy się stuleciem odzyskania niepod-
ległości – to drugi powód, dla którego dzisiejsza inauguracja 
jest tak szczególna. To, że żyjemy w niepodległej, wolnej Polsce  
w dużej mierze zawdzięczamy dawnym pokoleniom – pod-

kreślił minister Jarosław Gowin. – Także my stoimy przed próbą 
naszych czasów – tym egzaminem jest budowa silnego, bez-
piecznego państwa, nowoczesnej gospodarki, wykształcone-
go, zamożnego społeczeństwa. Warunkiem osiągnięcia tych 
wszystkich sukcesów jest budowa znakomitych uczelni, uniwer-
sytetów, politechnik, znakomitego Uniwersytetu Morskiego, bo 
to właśnie nauka i szkolnictwo wyższe są kołem zamachowym 
rozwoju cywilizacyjnego każdego kraju – dodał. 

Do zebranych zwróciła się także podsekretarz stanu  
w MGMiŻŚ Anna Moskwa: – Kochani studenci, w rozpoczy-
nającym się roku akademickim życzymy Wam wspaniałych 
przygód, [….] żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia. […] 
Jesteście w bardzo odważnej Uczelni, w bardzo dobrych rę-
kach. Panie Rektorze, Magnificencjo, serdecznie gratuluję tej 
odważnej decyzji. Panie Ministrze, Panie Premierze, dzięku-
jemy za wsparcie starań rektora, wsparcie naszych starań. 
Przekazuję wszystkim serdeczne pozdrowienia od uczestników 
Rejsu Niepodległości z Dżakarty, którzy kierują się teraz do Sin-

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski przemawia do społeczności akademickiej, gości i przyjaciół uczelni zgromadzonych na inauguracji. Fot. Radosław Czaja
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Rektor UMG prof. Janusz Zarębski składa gratulacje studentowi pierwszego roku. Fot. Radosław Czaja

Studenci składali ślubowanie na nowy sztandar Uczelni. Fot. Radosław 
Czaja

gapuru. Nasza piękna Biała Fregata płynie po całym świecie  
i sławi Polskę i polską gospodarkę morską. Projekt ten pokazu-
je, że ta szkoła jest szkołą takich odważnych projektów, szkołą 
realizowania marzeń i przygód. 

Z kolei przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż.w. Zbigniew 
Sulatycki zwrócił uwagę na wysokie oczekiwania, jakim muszą 
sprostać studenci Uniwersytetu Morskiego: – Gratuluję Wam, 
że wybraliście jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na 

świecie. Teraz wszystko w Waszych rękach – tu będziecie zdo-
bywać wiedzę z wielu różnych dziedzin. Pamiętajcie, że każdy, 
kto wychodzi z tej Uczelni, musi być najlepszy – począwszy od 
absolwentów z Tczewa aż po dzień dzisiejszy […]. 

Przemówienia wygłosili także m.in. poseł RP Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk oraz przedstawiciel Parlamentu Studentów 
UMG Dawid Zdrojewski. 

Kluczowym punktem inauguracji było uroczyste ślubowa-
nie i immatrykulacja studentów pierwszego roku. W imieniu 
wszystkich żaków ślubowanie złożyli czterej reprezentanci po-
szczególnych wydziałów. Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski uroczyście immatrykulował kandydatów, którzy z wy-
różnieniem przeszli proces rekrutacji.

W programie uroczystości znalazło się również wręczenie na-
gród przedstawicielom UMG. Za całokształt dorobku nauko-
wego nagrodę indywidualną ministra gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Mize-
raczyk. Minister Marek Gróbarczyk przyznał także nagrody 
dla najbardziej uzdolnionych studentów UMG: najlepszym 
studentem nawigatorem został Michał Linowski, najlepszym 
studentem mechanikiem okrętowym – Karol Wachowiak, zaś 
najlepszym studentem elektroautomatykiem okrętowym – Ad-
rian Abraham.
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Uniwersytet Morski w Gdyni  

Gala z okazji 
nadania 
statusu 
uniwersytetu  
Padło wiele ciepłych słów, nie obyło się bez chwil 
wzruszenia i refleksji, a wszystko to w kontekście 
aktualnych wyzwań i celów wyznaczających dalszy 
rozwój Uczelni. 5 października br. na Scenie No-
wej Teatru Muzycznego w Gdyni odbyła się gala, 
która symbolicznie otworzyła nowy etap w historii 
Uczelni – wejście w uniwersytecką rzeczywistość. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni, a także zaproszeni goście, m.in. przedstawi-
ciele władz rządowych i samorządowych, osoby ze świata  

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski przemawia na gali 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Fot. Dawid Linkowski

Rektor UMG wręcza kwiaty podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Annie Mo-
skwie. Fot. Dawid Linkowski
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polityki, rektorzy i reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni, lu-
dzie morza, przedsiębiorcy, sympatycy i przyjaciele UMG. 

Galę poprowadzili Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski. Jako 
pierwszy głos zabrał prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

– W takim dniu jak dzisiaj chciałbym mówić głównie o tym,  
co dzisiaj, i o tym, co jutro, czyli o teraźniejszości naszej Uczelni  
i o wizji przyszłości. Chcę mówić o naszych planach i naszych 
marzeniach. Marzeniach, takich jak te, z których przed laty po-
wstało miasto Gdynia i polska marynarka handlowa. Powiem  
o ambicjach i planach, na których opiera się sukces naszej 
Uczelni. Stoję dzisiaj przed Państwem jako przedstawiciel spo-
łeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Spo-
łeczności, która głęboko wierzy w przyszłość i rozwój gospo-
darki morskiej naszego kraju – podkreślił rektor UMG. 

W swoim wystąpieniu rektor nawiązał do sukcesów Uczelni, 
w tym m.in. do wiodącej pozycji w rankingach szkół morskich 



W muzycznej części gali wystąpili tenorzy z zespołu Tre Voci. Fot. Dawid Linkowski

Konsul generalny Francji Alain Mompert i Chór UMG zachwycili wykona-
niem francuskich piosenek. Fot. Dawid Linkowski
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ników. W kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia powsta-
nia Uczelni rektor zaprosił uczestników do przyjęcia członkostwa  
w Komitecie Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Morskiego  
i Gospodarki Morskiej pod honorowym patronatem ministra go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. 

Rektor podziękował zgromadzonym za dobrą wolę i wsparcie 
w dążeniu do uzyskania statusu uniwersytetu. Szczególne sło-
wa podziękowania otrzymali: minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Jarosław Gowin, minister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marek Gróbarczyk, prezydent miasta Gdyni Woj-
ciech Szczurek oraz kapitan Zbigniew Sulatycki. Statuetki od 
prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego odebrały podsekretarz 
stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz przewodnicząca Rady 
Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

Wyrazy wdzięczności rektorowi UMG złożyli zaproszeni goście,  
w tym m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska:
– Gdynia to miasto, gdzie spełniają się marzenia, ale marzyć 
trzeba odważnie. Kiedy w ubiegłym roku w Akademii Morskiej 
w Gdyni odbywała się sesja Rady Miasta, Pan Profesor poin-
formował nas, że Akademia jest już o krok od stania się Uni-
wersytetem. Odwagą jest mówić o czymś, o czym się marzy,  
a co jeszcze nie do końca jest spełnione. […] Pan Rektor umie-
jętnie realizuje swoje marzenia, za co bardzo dziękujemy 
– mówiła Joanna Zielińska, wręczając w imieniu prezyden-
ta miasta Gdyni prof. Januszowi Zarębskiemu medal „Civitas  
e Mari" ze specjalną dedykacją: „Tym, którzy odważnie reali-
zują swoje marzenia”. 

Specjalnie podziękowania wygłosiła także podsekretarz stanu 
w MGMiŻŚ Anna Moskwa:Światowej Organizacji Morskiej oraz tegorocznego debiutu na 

tzw. Liście Szanghajskiej, na której Uczelnia zajęła 42. miejsce  
w dyscyplinie inżynieria morska. Rektor podkreślił, że rok 2018 jest 
symbolem zmian, jakie dokonały się na Uniwersytecie – w maju 
odbyła się inauguracja Rejsu Niepodległości, zaś we wrześniu na 
mocy rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej Uczelnia zyskała nowy status. Prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski przywołał najważniejsze daty na drodze, jaką 
musiała przejść Uczelnia, by spełnić ustawowe wymogi doty-
czące zmiany nazwy. Jak podkreślił rektor, nowa nazwa to liczne 
korzyści dla studentów, armatorów i przedsiębiorców, ale przede 
wszystkim prestiż wynikający z uzyskania statusu pierwszego uni-
wersytetu morskiego w Polsce. Rektor zaznaczył, że nowy status 
to także nobilitacja dla Gdyni, która do tej pory była jedynym tak 
dużym miastem w północnej Polsce bez uniwersytetu. 

Prof. Janusz Zarębski przedstawił uczestnikom wizję przyszłości 
Uczelni, która jest realizowana poprzez modernizację i rozbu-
dowę infrastruktury, rozwój naukowy kadr, wzbogacenie oferty 
edukacyjnej oraz dbałość o godne warunki pracy i życia pracow-

Występ grupy Art Color Ballet to spektakl malarstwa ożywionego, łączący 
światło, muzykę i taniec. Fot. Dawid Linkowski

Figury akrobatyczne w wykonaniu grupy Art Color Ballet.  Fot. Dawid Lin-
kowski
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– Nie jest łatwo stać się Uniwersytetem, to ogromny sukces 
Uczelni […]. W imieniu Pana Ministra chciałabym podziękować, 
że mam tak ambitnego partnera w postaci Pana Rektora […]. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali na Uczelni, którzy ak-
tualnie tutaj pracują, przyjaciołom i partnerom. Polska gospo-
darka morska rozwija się pięknie i dynamicznie i cieszymy się, 
że mamy takiego partnera w postaci Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni i Pana Rektora, który nie tylko dotrzymuje kroku, ale 
takim decyzjami wręcz dyktuje tempo. Jako Ministerstwo czu-
jemy się zobowiązani, żeby tego tempa dotrzymać – mówiła 
podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa. Kończąc swoje 
przemówienie, przedstawicielka MGMiŻŚ wręczyła rektorowi 
prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu wieczne pióro jako 
symbol podejmowania przyszłych, dobrych decyzji. 

Podziękowania i gratulacje na ręce rektora złożyli także: senator 
RP Sławomir Rybicki, członkowie zarządu Związku Piłsudczyków 
Rzeczpospolitej Polskiej – generał brygady Związku Tomasz Ma-
dej, podpułkownik Związku Adam Rytwiński, Waldemar Stawski 
– szef Biura Finansowego i Ireneusz Gowin – główny nawiga-
tor Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie oraz rektor Hochschule 
Bremerhaven prof. Peter Ritzenhoff. Ze specjalnym muzycznym 
podziękowaniem wystąpił konsul honorowy Francji Alain Mom-
pert, który wzruszył publiczność przejmującym wykonaniem 
utworu „La mamma”, a także wspólnie z chórem Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni zaśpiewał największe francuskie przeboje. 

W programie nie zabrakło również odniesień do historii – goście 
obejrzeli film przybliżający dzieje od Szkoły Morskiej w Tczewie 

W kuluarach odbył się wieczór autorski z okazji wydania książki poświęconej życiu i pracy prof. Janusza Zarębskiego. Fot. Dawid Linkowski

do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, będący swoistym hołdem 
złożonym pomysłodawcom Uczelni i kadrze, którzy przez nie-
mal stulecie wznosili fundamenty pod dzisiejszy Uniwersytet. 

Wieczór obfitował w artystyczno-kulturalne wydarzenia. Przed 
publicznością wystąpiło trzech tenorów: Voytek Soko, Mikołaj 
Adamczak i Miłosz Gałaj z zespołu Tre Voci, którzy na co dzień 
występują na najbardziej prestiżowych scenach świata. Artyści 
zachwycili niezwykłym kunsztem wokalnym i energią, pory-
wając do zabawy publiczność znanymi i lubianymi utwora-
mi, takimi jak „The show must go on” zespołu Queen. Źródłem 
wyjątkowych doznań artystycznych był spektakl w wykonaniu 
krakowskiego zespołu Art Color Ballet – tancerzy, akrobatów, 
muzyków, plastyków i charakteryzatorów – czterokrotnych 
zdobywców I miejsca na World Bodypainting Festival w Austrii. 
Artyści połączyli elementy tańca, akrobatyki, muzyki na żywo, 
sztuki bodypaintingu oraz świateł UV, tworząc niezapomniany 
spektakl malarstwa ożywionego. 

Na zakończenie oficjalnej części gali rektor symbolicznie po-
kroił tort i zaprosił gości do foyer, gdzie odbył się bankiet.  
5 października był również dniem, w którym prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski obchodził jubileusz 40-lecia pracy naukowej. 
Z tej okazji w kuluarach teatru odbyła się premiera książki po-
święconej życiu i karierze naukowej rektora UMG. Publikacja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem gości, a do bohate-
ra książki ustawiła się kolejka po autograf. 
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Rejs Niepodległości w Osace

11 XI 2018 r. – do trzech razy Osaka
W historycznym dniu historycznej podróży „Dar 
Młodzieży” zawinął do Osaki. 11 listopada 2018 
roku o godz. 9.49 LT – w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości – czcząc ten wyjąt-
kowy rok Rejsem Niepodległości, statek dotarł do 
Japonii. W historii „Daru Młodzieży" to już trzecia 
wizyta w Osace.  

Po raz pierwszy „Dar" pojawił się tutaj 22 października 1983 
roku. To także był historyczny rejs – pierwsza międzykonty-
nentalna podróż świeżo zbudowanej fregaty. Pierwszy równik,  

pierwsza wielka, morska przygoda dla 119 świeżo upieczonych 
studentów gdyńskiej WSM-ki. Na „Darze Młodzieży" przy-
szło im spędzić pierwszych 7 miesięcy swej morskiej kariery –  
w maju 1983 r. zdali maturę, w czerwcu egzaminy do Wyższej 
Szkoły Morskiej, a w lipcu na „Darze Młodzieży” płynęli już w 
wielki, nieznany świat. Śladami Conrada, przez siedem mórz, 
trzy oceany pożeglowali na Daleki Wschód. To był także cały 
semestr nauki, kolokwia, egzaminy na pokładzie żaglowca. Do 
historii przeszło także paradne wejście polskiej fregaty do we-
wnętrznego portu. Komendant Tadeusz Olechnowicz wchodził 
do Osaki pod pełnymi żaglami. Tak opisał to uczestnik rejsu 

Biało-czerwony przemarsz podczas obchodów Święta Niepodległości w Osace. Fot. Piotr Lewandowski
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red. Zbigniew Urbanyi: Gdy zabrzmiały komendy – postawić 
wszystkie żagle rejowe, ludzie wprost darli liny. 110 sekund 
i fregata zajaśniała całym pięknem. A wiatr przyszedł i „Dar 
Młodzieży" już go złapał. Lekko pochylił się na prawą burtę, ... 
i przyspieszył tak gwałtownie, że zaskoczone holowniki pozo-
stały w tyle....sześć, siedem węzłów. Wspaniały bieg pod małą 
bandergalą. Na topach masztów i na gaflu trzy polskie ban-
dery i jedna japońska.... Na nabrzeżu olbrzymi tłum. Klaszcze. 
Słychać gromkie „banzai! banzai! banzai!”...  „Dar Młodzieży” 
zaproszony był wówczas na wielki zlot żaglowców, uświetnia-
jący 400 lat zamku cesarskiego w Osace.

26 kwietnia 1997 roku „Dar" dotarł do Osaki po raz drugi. To 
był finał wielkich azjatyckich dwuetapowych regat na trasie 
Hongkong–Okinawa i Kagoshima–Osaka. Na pierwszym eta-
pie znokautował rywali, wyprzedzając ich o półtorej doby. Na 
drugim pozwolił się wyprzedzić bliźniaczej rosyjskiej „Pałła-
dzie”. Ówczesna prasa donosiła: Zwycięzcą w klasie „A” został 
„Dar Młodzieży", flagowy żaglowiec Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni. W imprezie wzięło udział 48 jednostek z 17 krajów... 
Kapitanowi Henrykowi Śniegockiemu, komendantowi „Daru 
Młodzieży", mer miasta Osaka Takafumi Isomura wręczył tak-
że nagrodę specjalną za wysoki poziom wyszkolenia studen-
tów. Trofeum z Osaki do dzisiaj zdobi salon „Daru Młodzieży".

Japoński port zajmuje więc wyjątkowe miejsce w historii wiel-
kich podróży naszej fregaty. Dzisiejszy rocznicowy dzień i trze-
cią wizytę w Osace bez wątpienia także nazwać można hi-
storyczną. Uroczyste powitanie, podniosły, odśpiewany przez 
załogę, „Mazurek Dąbrowskiego”, biało-czerwone barwy  
i polskie chorągiewki w rękach japońskich gospodarzy to moc-
ny akcent 11 listopada 2018 roku – stulecia narodzin niepodle-
głej Rzeczypospolitej.

Aleksander Gosk

„Dar Młodzieży” podczas historycznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Osace. Fot. Piotr Lewandowski

Japońscy gospodarze złożyli uczestnikom Rejsu życzenia z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Fot. Piotr Lewandowski
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Rejs Niepodległości

Półmetek Rejsu Niepodległości 

W singapurskim porcie minął półmetek Rejsu Nie-
podległości – „Dar Młodzieży” przepłynął ponad 
17 920 mil, po raz kolejny wymieniła się załoga,  
a dowództwo objął nowy komendant – kpt. ż.w. 
Rafał Szymański. Wspomnienia z Azji pozosta-
ją żywe, lecz statek płynie już dalej, by ponownie 
przeżyć swój amerykański sen…

Mauritius 

„Dar Młodzieży” odwiedził Mauritius w dniach 4-6 września. 
W powitaniu w Port-Louis uczestniczyli: rektor Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni prof. Janusz Zarębski, chargé d'affaires  
RP Agnieszka Torres de Oliveira, przedstawiciele miejscowych 
władz oraz miejscowa Polonia. 

W trakcie wizyty na „Darze” miały miejsce liczne kulturalno
-naukowe wydarzenia, w  tym m.in.: seminarium dotyczące 
potencjału polskiej gospodarki morskiej i współpracy ekono-
micznej między Polską a Mauritiusem, przyjęcie koktajlowe 
dla przedstawicieli rządu, dyplomatów, przedsiębiorców oraz 
spotkanie komendanta kpt. ż.w. Ireneusza Lewandowskiego  
z Polonią. Z kolei studenci z Gdyni odbyli spotkanie z rówie-
śnikami z bliźniaczej uczelni w Port Louis – Mauritius Maritime 
Training Academy. 

Biała Fregata została udostępniona dla zwiedzających – pod-
czas dnia otwartego przez pokład przewinęło się ponad 300 
osób. Uczestnicy Rejsu mieli okazję podziwiać niezwykłe po-
łożenie wyspy podczas wycieczki na lagunę, w której wziął 
udział również rektor UMG prof. Janusz Zarębski. Nie zabrakło 
też symbolicznych akcentów związanych z tegorocznymi ob-

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski witany przez studentów Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Piotr Lewandowski

Pierwszy rzut oka na wyspę. Fot. Piotr Lewandowski 
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chodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości –  
w ramach upamiętnienia tego wydarzenia prof. Janusz Zaręb-
ski zasadził drzewo w ogrodzie botanicznym Mauritius Natio-
nal Botanical Garden. 

Dżakarta 

2 października „Dar Młodzieży” wpłynął do portu jednego  
z największych miast świata z przeszło 30-milionową liczbą 
mieszkańców, jakim jest Dżakarta. Załogę powitała polska de-
legacja na czele z podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anną Moską 
oraz ambasador RP Beatą Stoczyńską.

Podczas pobytu w Dżakarcie załoganci spotkali się m.in.  
z indonezyjską młodzieżą, której przybliżyli ideę Rejsu i histo-
rię naszego kraju. W spotkaniach na statku uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele polskiego rządu oraz nuncjusz apostolski  
w Indonezji. 

Indonezyjczycy przyjęli załogę z dużą serdecznością i sporą 
dozą polskich akcentów –– czy to w formie „Mazurka Dą-
browskiego” zagranego podczas powitania przez orkiestrę, 
czy koncertu polskich piosenek. Dżakarta pozostawiła bardzo 
pozytywne wspomnienia wśród załogi również ze względu 
na „rekordowy”, bo trwający aż cztery dni postój, co stanowiło 
przyjemną odmianę po niemal miesiącu spędzonym na oce-
anie. Uczestnicy wyruszyli na ląd, aby podziwiać liczne atrak-
cje, którymi może poszczycić się miasto, w tym słynny park mi-
niatur, zwany Małą Indonezją.

W programie wizyty znalazło się wspólne śpiewanie – także w języku pol-
skim. Fot. Piotr Lewandowski 

Spotkanie w salonie kapitańskim. Fot. Piotr Lewandowski
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Singapur 

Pobyt w Mieście Lwa wspomina nowy komendant „Daru” – kpt. 
ż.w. Rafał Szymański:

Przyjęliśmy, że półmetek Rejsu Niepodległości „Dar Młodzieży” 
osiągnie w Singapurze. Zacumowaliśmy rano 9 października 
przy reprezentacyjnej kei Vivo City.

Witali nas: delegacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej z ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz 
Magdalena Bogdziewicz – ambasador RP w Singapurze wraz 
z personelem ambasady oraz singapurski minister transportu 
pan Khaw Boon Wanem z osobami towarzyszącymi. 

Po zacumowaniu   ministrowie i ambasador przywitali się  
z praktykantami na pokładzie. W samo południe, po ceremo-
nialnym wybiciu czterech szklanek, na rufie komendant kpt. 
ż.w. Ireneusz Lewandowski przekazał oficjalnie dowodzenie 
„Darem Młodzieży” kpt. ż.w. Rafałowi Szymańskiemu. Mini-
ster Marek Gróbarczyk podziękował kapitanowi Lewandow-
skiemu za szczęśliwe doprowadzenie „Daru” do półmetka,  

Od lewej: obecny komendant „Daru Młodzieży” kpt. ż.w. Rafał Szymański, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz kpt. 
ż.w. Ireneusz Lewandowski, który dowodził statkiem w pierwszej połowie Rejsu. Fot. Piotr Lewandowski

Singapur – miasto, które nocą nabiera bajecznych kolorów. Fot. Piotr Le-
wandowski 
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a kapitanowi Szymańskiemu życzył powodzenia i silnych wia-
trów w drugiej połowie rejsu. Zmiana komendanta nie jest 
czymś niezwykłym – nawet „pierwszemu po Bogu” należy się  
wypoczynek po tak długim rejsie.

Postój w Singapurze był bardzo intensywny i ciekawy. Poza ko-
mendantem zmieniła się też większa część załogi stałej oraz 
wszyscy praktykanci. Przyjechała kolejna grupa studentów 
Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego i grupa no-
wych laureatów konkursu kwalifikacyjnego. Dla załogi i prak-
tykantów zorganizowano wycieczki po mieście i okolicy. Singa-
pur to małe państwo-miasto o burzliwej historii, położone na 
południowym krańcu Półwyspu Malajskiego.

Statek odwiedziło wielu obywateli Singapuru, najserdeczniej-
sze były odwiedziny singapurskiej Polonii. Wśród niespełna  
6 mln mieszkańców liczbę mieszkających tu Polaków szacu-

je się na 800-1200. Wielu z nich jest związanych zawodowo  
z shippingiem. Szczególnym gościem był nuncjusz papieski 
ks. abp. Marek Zalewski. Gościliśmy też studentów i nauczy-
cieli z Singapore Maritime Academy, a także grupę przed-
szkolaków. Na statku koncertował kultowy zespół szantowy 
EKT z Gdyni.

12 października wyszliśmy z Singapuru, żegnani przez panią 
ambasador i pracowników ambasady. „Dar Młodzieży” ruszył 
w kierunku Hongkongu. 

Hongkong 

Po 14 dniach na morzu 26 października „Dar” zawinął do 
Hongkongu. W porcie załogę powitali m.in.: Wojciech Zającz-
kowski – ambasador Polski w Chińskiej Republice Ludowej, Mi-
rosław Adamczyk – konsul RP, Dominik Jakuszko – wicekonsul 

Fot. Piotr Lewandowski 
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RP oraz Wong Wing-Hung – manager generalny Specjalnej 
Strefy Administracyjnej Hongkongu. 

Zgodnie z harmonogramem kolejnym etapem podróży miał 
być Szanghaj, jednak ze względu na odbywające się tam targi 
China International Import Expo, wizyta miała trwać zaledwie 
jeden dzień, w związku z tym zapadła decyzja o zmianie portu 
docelowego. 

W trakcie wizyty załoga zwiedziła miasto, które wywarło na 
niej szczególne wrażenie pod kątem architektonicznym – 
Hongkong może bowiem poszczycić się rekordową liczbą wie-
żowców, doskonale wkomponowanych w otaczające je wzgó-
rza. Uczestnicy Rejsu byli zaskoczeni liczbą naszych rodaków 
na stałe przebywających w Hongkongu, urzekła ich również 
przyjazność i otwartość mieszkańców, którzy chętnie zwiedzali 
statek, z entuzjazmem dzieląc się swoimi wrażeniami z załogą. 
Pożegnanie Hongkongu należało do wyjątkowych – zamiast 
tradycyjnego wyjścia z portu „Dar” przepłynął przez samo 
centrum – między wyspą a częścią kontynentalną miasta.

W zdrowym ciele – zdrowy duch. Wie o tym rek-
tor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Janusz 
Zarębski, który na co dzień uprawia sport i swoją 
pasję postanowił przekazać uczestnikom Rejsu. 
Z inicjatywy rektora na pokładzie zamontowano 
drążek, który wkrótce znalazł się w centrum nie-
zwykłego wydarzenia – Pierwszych Pełnomorskich 
Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Nachwytem na 
Drążku pod patronatem rektora UMG.   
Po eliminacjach najlepsi zawodnicy zmierzyli się ze sobą  
w finale, który odbył się 24 października br. na odcinku Sin-
gapur-Hongkong. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach 
– praktykanci i załoga.

Wśród męskiej części praktykantów bezkonkurencyjny oka-
zał się Łukasz Zagulski (laureat, absolwent polonistyki na UG) 
z liczbą 26 podciągnięć, zaś wśród pań triumfowała Kamila 
Stapf (laureatka, studentka fizjoterapii na UML), która podcią-
gnęła się 5 razy. Z kolei wśród załogi rekordowy wynik 16 pod-
ciągnięć uzyskał Michał Gondko, instruktor I wachty. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i gratulacje, życzono im także 
powodzenia w biciu dalszych rekordów. 

Rejs Niepodległości

Pierwsze morskie zawody w podciąganiu na drążku 

Startujące w zawodach panie udowodniły, że podciąganie na drążku to 
nie tylko męska dyscyplina. Fot. materiały uczestników Rejsu Niepodleglo-
ści

Wpłynięcie do portu. Fot. Piotr Lewandowski 
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Rejs Niepodległości

„Darem” w rejs życia 

Nazywam się Ada Sosnowska, jestem studentką 
III roku mechaniki i budowy maszyn Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni na specjalności eksploatacja 
siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicz-
nych. W sierpniu tego roku wypłynęłam w przygo-
dę życia – na trasie Kapsztad-Singapur zdobyłam 
nowe umiejętności, przełamałam lęki i bariery, 
poznałam wspaniałych ludzi i odkryłam niezwykłe 
miejsca. 

Do Afryki dotarliśmy samolotem, z przesiadką w Dubaju. Cze-
kając na samolot do Kapsztadu, wraz ze znajomymi wynajęli-
śmy taksówkę, by zobaczyć miasto nocą. Dubaj zrobił na nas 
ogromne wrażenie – było pięknie, kolorowo i niezwykle gorą-
co: o północy temperatura sięgała 40 stopni! A była to dopiero 
zapowiedź czekającej nas przygody… 

Po przylocie do Kapsztadu zostaliśmy zakwaterowani w ho-
telu, gdzie spędziliśmy pierwszą noc. W przededniu wejścia 

na statek udało nam się zwiedzić dzielnicę Nabrzeża Wikto-
rii i Alfreda, która swoim pięknem zapierała dech w piersiach. 
Następnego dnia rano weszliśmy na pokład „Daru Młodzieży”. 
Pierwsze wrażenie z pobytu na statku? Będzie ciężko! Zostali-
śmy rozdzieleni do poszczególnych kubryków. Wraz z koleżan-
ką z roku, Aleksandrą Żukowską, trafiłyśmy do kabiny dwuoso-
bowej w przejściu dla załogi. Tego samego dnia zapukał do 
nas oficer, który poważnym głosem przekazał nam kilka zasad 
dotyczących spokoju i nietrzaskania drzwiami. Trochę się go 
przestraszyłyśmy. Miałyśmy nadzieję, że nie podpadniemy, 
bo okazało się, że był to oficer naszej III wachty. Na szczęście 
oficer Mateusz Muszyński okazał się przesympatycznym i ra-
dosnym człowiekiem, który niejednokrotnie umilał czas pracy 
całej wachcie. 

Przez kilka pierwszych dni przyzwyczajaliśmy się do życia na 
statku. Początkowo każdy z nas stoczył walkę z chorobę mor-
ską. Ileż wymagało to wysiłku, by wystać w kolejce po jedzenie 
i nie odwiedzić przy tym toalety… Na szczęście po paru dniach 
te przypadłości minęły. 

Kapsztad widziany z pokładu „Daru”. Od lewej Ada Sosnowska, Aleksandra Żukowska, studentki III roku mechaniki i budowy maszyn UMG. Fot. ze zbiorów 
Ady Sosnowskiej
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Na statku pracowaliśmy w systemie wachtowym. Wachta, do 
której przynależałam, pracowała od 8.00 do 12.00 oraz od 
20.00 do 24.00. Co trzy dni były również wachty dobowe, pod-
czas których sprzątaliśmy korytarze lub toalety, pracowaliśmy 
w kuchni, mesie studenckiej, mesie załogowej czy też poma-
galiśmy w CMK. Podczas zwykłej wachty w pierwszych dniach 
pobytu uczyliśmy się wchodzić na platformy i reje, opanowy-
waliśmy trudną sztukę klarowania żagli oraz uczyliśmy się oli-
nowania całego statku. Początkowo, z powodu lęku wysoko-
ści, nie miałam odwagi wejść na maszt, jednak za namową 
bosmana Zbyszka Bryły w końcu przełamałam swój strach  
i odważyłam się wejść na górę z instruktorem wachty Micha-
łem Gondką. Od tego dnia praca na krojcu (maszt III wach-
ty) stała się przyjemnością. Były też prace pokładowe – przez 
dwa miesiące odmalowaliśmy chyba każdy jego kawałek. 
Myliśmy również pokład, czyściliśmy mosiądze, wymienialiśmy 
liny i wykonywaliśmy wiele innych prac. Wszystkie z nich stara-

łam się wykonywać najlepiej jak potrafię, co wymagało cza-
sem wiele samozaparcia i wysiłku, zwłaszcza gdy już od rana 
temperatura sięgała 30 stopni. W okolicach równika nie spo-
sób było nie spocić się nawet podczas siedzenia w kabinie…

Początkowo obawiałam się, że popadniemy w monotonię, 
jednak dzięki miłej, pełnej zabawy atmosferze, jaka panowała 
wśród załogi, każdy dzień dostarczał nowych wrażeń. Bardzo 
miło wspominam zwłaszcza wachty w CMK, gdzie miałam 
okazję po raz pierwszy zobaczyć, co mnie czeka w wybra-
nym zawodzie. W maszynowni sprawdzałam m.in. poziom 
oleju, poziom paliwa, ciśnienie doładowania powietrza, po-
ziom wody w zbiorniku wyrównawczym czy też stan zbiornika 
z fekaliami. Przyglądałam się również pracy naszego chiefa, 
którym był Andrzej Gada. Cieszę się, że zarówno w maszy-
nie, jak i na pokładzie pracowałam z tak wspaniałą załogą – 
nasi przełożeni odznaczali się wyrozumiałością, cierpliwością  

Obowiązkowe mycie pokładu dostarczało sporo frajdy. Fot. Piotr Lewandowski 
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i ogromną wiedzą. Każdy z nas nabył od nich wiele umiejęt-
ności, które przydadzą się w przyszłej pracy czy też w życiu 
codziennym. 

Po siedemnastu dniach na morzu dotarliśmy do kolejnego 
portu, jakim był Mauritius. Podczas pierwszego dnia pobytu 
uczestniczyłam w wykładach w Instytucie Oceanografii. Dru-
giego dnia wzięłam udział w wycieczce autokarowej, która 
odbyła się dzięki uprzejmości naszego rektora prof. Janusza 
Zarębskiego. Wraz z rektorem udaliśmy się do parku bota-
nicznego, gdzie podziwialiśmy bogactwo tutejszej flory i fauny 
– widzieliśmy pająki wielkości dłoni, ogromne żółwie, gigan-
tyczne lilie wodne czy „krwawiące drzewo”. Byliśmy również 
świadkami zasadzenia drzewa w parku botanicznym przez 
Jego Magnificencję. Po wycieczce krajoznawczej przyszedł 
czas na pobyt na plaży. Pierwszy raz w życiu kąpałam się w tak 
krystalicznie czystej wodzie. W wodzie, pod stopami, czuć było 
rafę koralową. Jeden z kąpielowiczów nadepnął na jeżowca, 
ale dzięki szybkiej reakcji naszego medyka wszystko dobrze się 
skończyło. 

Po wspaniałym czasie spędzonym na Mauritiusie przyszła 
pora na kolejny etap podróży. Tym razem musieliśmy się 
oswoić z myślą, że przed dotarciem do celu czeka nas aż 26 
dni spędzonych na morzu. Życie na statku ma bowiem szcze-
gólną specyfikę – tutaj nigdy nie jest się samym dłużej niż 
chwilę, dlatego tak ważne jest poszanowanie prywatności  
i czasu wolnego, a także wyrozumiałość dla innych. Podróż 
przebiegła spokojnie i szczęśliwie dotarliśmy do Dżakarty. 
Podczas wejścia do portu jak zwykle przywitała nas orkie-
stra, która oprócz muzyki wykonywała tańce i różne szykowne 

formacje. Przyjemnie było usłyszeć, jak grają nam „Mazurka 
Dąbrowskiego” tyle kilometrów od domu…

Indonezja była niczym z filmów – zatłoczone i zakorkowane 
ulice, pełno ludzi, a na chodnikach bazary i targi oferujące 
mnóstwo rzeczy. Hałas był ogromny! Miałam wrażenie, że 
tamtejsi uczestnicy ruchu drogowego, by wykonać jakikolwiek 
manewr, nie używali kierunkowskazów, lecz klaksonów. Cały 
ten gwar i zgiełk miał jednak swój urok – na długo zapamię-
tam jazdę na skuterze między autami. Największą atrakcją, 
jaką mieliśmy okazję zwiedzić, był Taman Mini Indonesia,  
czyli indonezyjski park miniatur. Podczas podziwiania budowli 

Plaża – jeden z niezapomnianych momentów wizyty na Mauritiusie. Fot. Piotr Lewandowski 

Stolica Indonezji nocą. Fot. Piotr Lewandowski
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poznaliśmy tutejszą młodzież – zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcia oraz wymieniliśmy się informacjami o swoich krajach. 
Jednak najzabawniejszą przygodą, jaka przytrafiła mi się  
w Indonezji, była wieczorna kąpiel na plaży. Okazało się, że  
w całej Dżakarcie obowiązuje zakaz wchodzenia do wody 
– na gorącym uczynku przyłapał nas jeden z pracowników. 
Podczas ucieczki poraniłam sobie nogi o ostre skały w wodzie, 
jednak na szczęście nic złego się nie stało, a całe zajście wspo-
minam z uśmiechem. 

Po pełnej wrażeń wizycie w Dżakarcie przyszła pora 
na ostatni etap naszej podróży. Powoli zaczęłam so-
bie uświadamiać, że zostały jedynie cztery dni do za-
kończenia przygody. Nie mogłam uwierzyć, że rozstanę 
się z ludźmi, z którymi przeżyłam tyle wspaniałych chwil.  
Z tą myślą płynęło się ciężko, a ostatnie dni mijały o wiele 
za szybko. Noc przed wpłynięciem do portu powitały nas 
światła luksusowego resortu Marina Bay Sands. W końcu nadszedł czas wejścia do Singapuru – mieliśmy zaledwie 

5 godzin, by choć fragmentarycznie zwiedzić to wspania-
łe miasto. Udało mi się spełnić marzenie, jakim była wi-
zyta w największym na świecie oceanarium. Widoki fauny  
i flory morskiej zrobiły na mnie niesamowite wrażenie: 
delfiny, rekiny, ryby, meduzy i wiele, wiele innych stwo-
rzeń nadawały temu miejscu niezwykły, podwodny klimat. 
Oprócz akwarium udało nam się dotrzeć także pod pomnik 
słynnego singapurskiego lwa i do parku rozrywki Universal 
Studios Singapore. Niestety wszystko, co dobre, szybko się 
kończy. Po powrocie na statek spakowałam walizki, poże-
gnałam się z załogą, dla której przygoda się jeszcze nie 
skończyła, i wraz z kolegami z mojego roku udaliśmy się 
na lotnisko. Po przylocie do Polski czekała nas niespodzian-
ka – komunikat z kokpitu samolotu, który brzmiał: „Uwaga 
praktykanci, uwaga praktykanci, dzisiejszego dnia śniada-
nie wyjątkowo zjemy w domu”. Miło było ostatni raz usły-
szeć te słowa...

Według mnie Rejs Niepodległości to wspaniała inicjatywa  
i niezapomniane przeżycie dla każdego uczestnika. Cieszę 
się, że mogłam promować stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Każdy, kto odwiedził „Dar Młodzieży”, był za-
chwycony pięknym polskim żaglowcem oraz historią nasze-
go kraju. Rejs Niepodległości to nie tylko tysiące przebytych 
mil, ale również nowe doświadczenia, przeżycia, a przede 
wszystkim zawiązane przyjaźnie, które, mam nadzieję, prze-
trwają całe życie. Nie potrafię opisać swojej radości i dumy  
z tego, że przez kilka miesięcy i ja byłam częścią tej historycz-
nej wyprawy. 

Ada Sosnowska 
studentka UMG

Rejs Niepodległości to niezapomniana przygoda dla uczestników. Fot. 
Piotr Lewandowski 

Wizyta w singapurskim S.E.A Aquarium – drugim pod względem wielkości 
oceanarium na świecie. Fot. Piotr Lewandowski
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Święto Niepodległości

Uniwersytet Morski
na Paradzie Niepodległości 
11 listopada 2018 roku Gdynia uroczyście świę-
towała odzyskanie przez Polskę niepodległości  
w 1918 roku. Tradycyjnie jednym z najważniejszych 
wydarzeń tego wyjątkowego dnia była Parada 
Niepodległości. 
Biało-czerwony korowód wyruszył o godzinie 12.00 sprzed 
dworca Gdynia Główna. Następnie przeszedł ulicą 10 Lutego 
aż do pomnika Polski Morskiej, przy którym odbyły się oficjal-
ne uroczystości z udziałem władz miasta, dowództwa Mary-
narki Wojennej i delegacji organizacji społecznych. Z ramie-
nia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kwiaty pod pomnikiem 
Polski Morskiej złożyli prorektor ds. nauki UMG prof. Ireneusz 
Czarnowski oraz prorektor ds. kształcenia UMG prof. Mirosław 
Czechowski. 

Podczas Parady Niepodległości prezentowały się szkoły, in-
stytucje i organizacje społeczne. Uniwersytet Morski w Gdy-
ni stanowił jedną z najliczniejszych grup biorących udział  
w przemarszu dzięki naszym studentom i pracownikom, któ-
rzy licznie przybyli, by wraz z mieszkańcami Gdyni świętować 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uformowanym przez nas szyku nie zabrakło Neptuna  
i jego żony Prozerpiny, uczelnianej maskotki, łodzi elektrycz-
nej, koncepcyjnego pojazdu ratownictwa morskiego, kolo-
rowych balonów, flag oraz studentów przebranych w stroje 
piratów. Parada Niepodległości zakończyła się o godz. 13.00. 
Studenci i pracownicy UMG, którzy brali w niej udział, za-
proszeni zostali do parku Rady Europy na przepyszne rogale 
świętomarcińskie.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom, studen-
tom, a także kołom naukowym. Dzięki Waszej obecności god-
nie zaprezentowaliśmy Uniwersytet Morski w Gdyni.

Do zobaczenia za rok!
Magdalena Zajk 

specjalista ds. promocji 

Przemarsz studentów z biało-czerwoną banderą. Fot. Katarzyna Okońska

Studenci UMG na Paradzie Niepodległości. Fot. Radosław Czaja
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Uniwersytet Morski w Gdyni został laureatem Pol-
skiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, pod 
patronatem prezes Urzędu Patentowego RP dr 
Alicji Adamczak. Uniwersytet otrzymał nagrodę 
w kategorii „Uczelnia przyszłości” za realizację 
projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierają-
ca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mecha-
nicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii 
Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laborato-
riów dydaktycznych” (iMEN). 

Celem konkursu Inteligentnego Rozwoju jest nagradzanie or-
ganizacji, które w swojej działalności wykazują się innowacyj-
nością oraz są przykładami zrównoważonego i inteligentnego 
rozwoju. Organizatorem konkursu jest Centrum Inteligentnego 
Rozwoju, partnerem merytorycznym – Śląskie Centrum Etyki 
Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Śląskiej, zaś 
partnerem medialnym jest między innymi „Rzecz o Innowa-
cjach” – dodatek dziennika gospodarczego „Rzeczpospolita”. 

iMEN to projekt, w ramach którego powstało 20 nowych la-
boratoriów na Wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym 
i Nawigacyjnym. Projekt był finansowany ze środków Re-

Nagrody i wyróżnienia  

UMG laureatem Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju 2018

x

Z przyjemnością informujemy, że

Uniwersytet Moski w Gdyni
został laureatem

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018
pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak

w kategorii: Uczelnia przyszłości
za realizację projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie
praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym
Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”

Tychy, 11.10.2018 r.

Jakub Laskowski Damian Baran

Dyrektor Dyrektor

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju

Od lewej: Damian Baran – dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, 
Krzysztof Gerowski – prezes Zarządu Remontowa LNG Systems, dr Alicja 
Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Jerzy Kwieciński – minister 
inwestycji i rozwoju, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG – prorek-
tor ds. nauki UMG. Fot. materiały Centrum Inteligentnego Rozwoju

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego, w ramach działania związanego z poprawą 
infrastruktury uczelni prowadzących kształcenie o profilu 
praktycznym. Uzyskanie dofinansowania na realizację pro-
jektu wiązało się również ze spełnieniem kryteriów okre-
ślonych w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,  
w szczególności Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Techno-
logie off-shore i portowo-logistyczne”. 

 dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
prorektor ds. nauki
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5 października br. kadra naukowa, studenci i za-
proszeni goście zebrali się w Auli im. T. Meissnera, 
by uczcić dwa ważne wydarzenia w życiu Wydziału 
i Uczelni – rozpoczęcie roku akademickiego oraz 
jubileusz 40-lecia pracy naukowej rektora prof. dr. 
hab. inż. Janusza Zarębskiego. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni, m.in.: rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski, prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 
prof. UMG, prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Hen-
ryk Śniegocki, prof. UMG, dziekani poszczególnych Wydziałów, 
przedstawiciele Senatu UMG oraz liczne grono studentów. 

Na uroczystości pojawili się także m.in.: rektor Akademii Mor-
skiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. 
nadzw. AM, przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej  
i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, 
przedstawiciele władz miasta, dyplomaci i dowódcy wojskowi, 
przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, członkowie za-
rządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, partnerzy oraz byli 
rektorzy i dziekani Wydziału Elektrycznego.

W czasie inauguracji studenci otrzymali listy gratulacyjne od dzie-
kana WE prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Góreckiego za wkład na 
rzecz rozwoju Wydziału. Z kolei inż. Radosław Nowak – absol-
went WE oraz laureat konkursu na najlepszą pracę dyplomową  

Wydział Elektryczny UMG

Jubileusz 40-lecia
pracy naukowej rektora  

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski podczas obchodów jubileuszu 40-lecia pracy naukowej. Fot. Magdalena Zajk
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otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ślubo-
wania złożyli doktoranci pierwszego roku – indeksy wręczyli im 
rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz kierownik stu-
diów doktoranckich prof. dr hab. inż.  Jerzy Mizeraczyk. 

Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnił Chór Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni.

Druga część uroczystości poświęcona była jubileuszowi pracy 
twórczej rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, 
który jest związany z Wydziałem Elektrycznym od 1978 roku, 
zaś w latach 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału. Dzie-
kan WE prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki wygłosił przemó-
wienie laudacyjne, podczas którego przybliżył drogę zawodo-
wą i osiągnięcia prof. Janusza Zarębskiego.  

Nie zabrakło podziękowań ze strony gości, którzy złożyli na 
ręce rektora UMG gratulacje, życząc mu dalszych sukce-
sów w karierze naukowej. Rektor otrzymał liczne wyróżnienia  
i nagrody, m.in. miniaturę Alegorii Nauki od dyrektora admini-
stracyjnego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej mgr. inż. Zenona Filipiaka oraz medal 
„Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” od prorektora ds. nauki 
dr. hab. inż. Ireneusza Czarnowskiego, prof. UMG.

Po podziękowaniach rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
zabrał słuchaczy w retrospektywną podróż do lat 70., przed-
stawiając wydarzenia ze swojego życia w zestawieniu z prze-
łomowymi datami z historii. 

Doktoranci WE odebrali indeksy z rąk rektora UMG oraz kierownika stu-
diów doktoranckich. Fot. Katarzyna Okońska

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG wręcza 
rektorowi UMG prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu medal za zasłu-
gi dla szkolnictwa morskiego. Fot. Magdalena Zajk

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski z dyrektorem Wydziału Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki PG mgr. inż. Zenonem Filipiakiem. Fot. 
Katarzyna Okońska

Rektor UMG otrzymał podziękowania i prezenty. Fot. Katarzyna Okońska
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Tytuły naukowe 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa 
prof. dr. hab. inż. Januszowi Mindykowskiemu 
19 października br. na Uniwersytecie Technicznym 
Gheorghe Asachi (Jassy, Rumunia) w Auli Magna 
Carmen Sylva odbyła się uroczystość nadania ty-
tułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janu-
szowi Mindykowskiemu.

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski otrzymał najwyższe 
akademickie wyróżnienie decyzją Senatu Uniwersytetu Tech-
nicznego Gheorghe Asachi z dnia 9 lipca 2018 roku. Uhono-
rowanie profesora Janusza Mindykowskiego tytułem doktora 
honoris causa to wyraz uznania za wybitne osiągnięcia w za-
kresie rozwoju elektrotechniki, głównie w obszarze pomiarów 
elektrycznych, a także za wkład w rozwój współpracy z Faculty  
of Electrical Engineering na rumuńskim Uniwersytecie. 

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski z przedstawicielami Uniwersytetu Technicznego. Fot. ze zbiorów rumuńskiego Uniwersytetu
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Pracownicy naukowi UMG

Podziękowania dla prof. dr. hab. inż. 
Romualda Cwilewicza 
27 września br. pracę zawodową na UMG zakoń-
czył wieloletni pracownik naukowy, były rektor, 
prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz. W uroczysto-
ści wzięli udział członkowie Senatu Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni oraz zaproszeni goście, w tym 
byli rektorzy naszej Alma Mater: prof. dr hab. inż. 
Józef Lisowski, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, 
prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, a także były dzie-
kan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. 
Adam Charchalis.

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Zarębski podziękował prof. Romualdowi Cwilewiczowi 
za 40-letni wkład w rozwój naukowy uczelni, słowa podzięko-
wania jubilatowi złożyli również byli rektorzy. Rektor i dziekan 
Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. 
UMG, wręczyli prof. Romualdowi Cwilewiczowi pamiątkowy 
album poświęcony życiu i twórczości naukowej profesora. 
Tak postać profesora opisują autorzy publikacji: „Pan Profesor 
Romuald Cwilewicz, niezwykle zaangażowany w działalność 
naukową i organizatorską naszej uczelni, pełnił między innymi 
wiele zaszczytnych funkcji, w tym dziekana, prorektora i rekto-
ra, zapisując się istotnie w historii Akademii Morskiej w Gdyni. 
Zawsze był i jest postrzegany jako człowiek bez odrobiny zło-
ści, życzliwy, przyjazny i bardzo kompetentny, świetny nauczy-
ciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń ludzi morza”.

Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz ukończył studia magister-
skie na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej. W la-
tach 1962-1966 pracował na stanowisku konstruktora i starsze-
go konstruktora – zajmował się zagadnieniami dotyczącymi 
konstrukcji siłowni okrętowych i prowadził nadzór techniczny 
na budowanych statkach. W 1966 r. został starszym asystentem 
w Zakładzie Maszyn Cieplnych Wirnikowych Instytutu Okręto-
wego Politechniki Gdańskiej. W czerwcu 1974 r. obronił pracę 
doktorską i został adiunktem, prowadząc zajęcia z regulacji 
turbin, konstrukcji turbin gazowych i parowych. W następnym 
roku przeszedł do pracy w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, 
zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilito-
wanego uzyskał w 1993 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych 
Polskiej  Akademii Nauk w Gdańsku, w oparciu o rozprawę 
„Analiza optymalnego obiegu cieplnego dla okrętowej turbiny 

gazowej napędu głównego”. W latach 1994-2005 zatrudniony 
był na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły 
Morskiej (od 2002 r. – Akademii Morskiej). W 2005 r. otrzymał  
z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1977-1990 prof. Romuald Cwilewicz zajmował sta-
nowisko dyrektora Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni 
Okrętowych, a w latach 1990-2017 był kierownikiem Katedry 
Siłowni Okrętowych. W latach 1990-1996 był prorektorem ds. 
kształcenia, w 1999 r. został dziekanem Wydziału Mechanicz-
nego. Po zakończeniu kadencji dziekańskiej został ponownie 
wybrany na  prorektora ds. kształcenia (na kadencję 2002-
2008). W 2008 roku wygrał wybory na stanowisko rektora Aka-
demii Morskiej w Gdyni, a w latach 2008-2012 pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskie-
go. Profesor jest autorem i współautorem ponad 170 publikacji, 
w tym dwóch rozpraw, trzech monografii, 41 artykułów (w tym 
30 zagranicznych). 

W uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne 
został odznaczony m.in.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1995),  Złotym Krzyżem Zasługi (1989) oraz 
Nagrodami:  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (1995), 
Ministra Gospodarki Morskiej (2006, 2012). Prywatnie – mąż, 
ojciec dwójki dzieci, pasjonuje się fotografią i turystyką. 

Rektorzy naszej Alma Mater. Od lewej: prof. Piotr Jędrzejowicz, prof. Ja-
nusz Zarębski, prof. Romuald Cwilewicz, prof. Józef Lisowski, prof. Piotr 
Przybyłowski. Fot. Magdalena Zajk
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Projekty inwestycyjne

Obligacje skarbowe 
dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  
Decyzją wicepremiera, ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego Jarosława Gowina  Uniwersy-
tet Morski w Gdyni otrzymał obligacje skarbowe  
o wartości 15 356 000 zł. 30 października br. 
przedstawiciele MNiSW przekazali symboliczny 
czek na ręce rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janu-
sza Zarębskiego. 

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzyma widniejąca na czeku 
kwotę w obligacjach Skarbu Państwa. Środki te zwiększą ka-
pitał Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i posłużą finansowaniu 
zadań inwestycyjnych. 

Przyznanie obligacji skarbowych wpisuje się w decyzję rządu 
o udzieleniu wsparcia finansowego dla UMG w związku z re-
formą szkolnictwa wyższego.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jaro-
sław Gowin podczas przemówenia z okazji inauguracji 
roku akademickiego na Uniwersytecie Morskim w Gdy-
ni podkreślił, że sukces z wdrożenia Konstytucji dla Nauki  
w dużej mierze zależy od zwiększenia nakładów na naukę 
i uczelnie wyższe. 

– Jestem przekonany, że środki te posłużą dobrze przemy-
ślanym inwestycjom, będą służyć całej wspólnocie akade-
mickiej, a przede posłużą podniesieniu poziomu kształcenia 
młodego pokolenia Polaków, młodych elit polskiego państwa 
i przyszłych elit morskich – dodał wicepremier Jarosław Go-
win.

Rektor z symbolicznym czekiem na obligacje dla UMG. Fot. Magdalena Zajk
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Projekty edukacyjne 

„Zdolni z Pomorza” na UMG

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni rozpoczęła 
się kolejna edycja zajęć prowadzonych w ramach 
projektu „Zdolni z Pomorza”. Projekt ma wesprzeć 
uzdolnionych uczniów w rozwijaniu kluczowych 
kompetencji matematycznych, informatycznych, 
społecznych, umiejętności uczenia się, inicjatywno-
ści oraz przedsiębiorczości. W projekt zaangażo-
wanych jest siedem pomorskich uczelni wyższych. 

Uniwersytet Morski w Gdyni wspiera uczniów rekrutowa-
nych do projektu poprzez spotkania akademickie, kursy e-le-
arningowe oraz opiekę mentorską. Zajęcia prowadzone są  
w dwóch dziedzinach – fizyce i informatyce. 

Po raz pierwszy w ramach projektu gdyńska uczelnia oferu-
je tak rozbudowaną formułę zajęć, które spotkały się z dużym 
zainteresowaniem uczestników. W listopadzie uruchomione 
zostały cztery kursy e-learningowe, zaś w grudniu na terenie 
UMG odbędą się dwa spotkania akademickie. 

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” re-
alizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego 
w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa 
Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku). Celem 
projektu jest wsparcie uzdolnionych uczniów ze szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego  
w dziedzinie fizyki i informatyki. 

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni opiekę nad zajęciami peł-
nią Katedra Systemów Informacyjnych z WPiT i Katedra Fizyki  
z WM. Koordynatorami merytorycznymi są: dr Natalia Mań-
kowska, dr Emilia Baszanowska i dr hab. Zbigniew Otremba, 
prof. UMG. Opiekę nad realizacją projektu sprawuje prorektor 
ds. kształcenia dr hab. inż Mirosław Czechowski, prof. UMG.

Dr hab. Zbigniew Otremba, prof. UMG podczas zajęć z uczestnikami projektu „Zdolni z Pomorza”.
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W dniach 16-21 października 2018 r. sześcioro stu-
dentów UMG z Wydziału Elektrycznego, Mechanicz-
nego i Nawigacyjnego wzięło udział w konferencji 
IAMU 2018 w Barcelonie. Odbywająca się od 2000 
roku konferencja jest organizowana przez Interna-
tional Association of Maritime Universities (IAMU). 
Międzynarodowe spotkania przedstawicieli uczel-
ni morskich stanowią okazję do integracji, wymiany 
wiedzy i dyskusji na tematy związane z morzem. 
W trakcie wydarzenia studenci UMG nawiązali znajomości ze 
studentami morskich uczelni z całego świata, w tym m.in. State 
University of New York Maritime College z USA, Batumi State 
Maritime Academy z Gruzji czy japońskiego  Kobe University.

Reprezentanci UMG uczestniczyli także w licznych wykła-
dach prowadzonych przez studentów oraz pracowników dy-

daktycznych z międzynarodowych ośrodków kształcących 
morskie kadry. Dwoje studentów z Wydziału z Elektrycznego 
wygłosiło referat na temat sorbentów i zaprezentowało wy-
niki badań uzyskane w laboratoriach UMG. Przedstawiciele 
Wydziału Elektrycznego wzięli udział w zajęciach dotyczących 
urządzeń elektronicznych i energoelektrycznych wykorzystywa-
nych na statkach, z kolei nasi nawigatorzy nawiązali kontakty  
z przedstawicielami International Maritime Organization (IMO). 
Uczestnicy konferencji mogli również przekonać się, w jaki spo-
sób prowadzone są zajęcia na różnych uczelniach świata. 

Wyjazd łączył walory naukowe z krajoznawczymi – w prze-
rwach między zajęciami studenci UMG mieli okazję poznać 
urokliwe zakątki Barcelony. 

Arkadiusz Grelik 
Parlament Studentów UMG 

IAMU – ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 2018 

Studenci UMG na konferencji w Barcelonie  

Studenci UMG – Paweł Drawski, Arkadiusz Grelik z przedstawicielami zagranicznych uczelni. 
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Na zaproszenie duszpasterza ludzi morza z Cen-
trum Stella Maris – o. Edwarda Pracza w dniach 
20-21 października odbyło się spotkanie przed-
stawicieli kół naukowych UMG w ośrodku sporto-
wo-rekreacyjnym na Kaszubach. Spotkanie było 
okazją do świętowania historycznego wydarzenia, 
jakim była inauguracja działalności Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Integracja sportowa stu-
dentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. Z ramienia Uniwer-
sytetu Morskiego w Gdyni wyjazd organizowali: dr Sławomir 
Skiba z KNTiL TRANSLOG, mgr inż. Adam Kaizer z KNISTL oraz 
mgr Paweł Szyman z KNEB. W organizację wydarzenia włą-
czył się również Parlament Studentów UMG.

Uczestnicy mieli okazję rywalizować w różnorodnych dyscypli-
nach sportowych, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka noż-
na, tenis ziemny i stołowy oraz bilard. Pomimo dość chłodnej 
aury, uczestnicy chętnie realizowali sportowe pasje oraz ko-
rzystali z uroków położonego nad Jeziorem Raduńskim ośrod-

Koła naukowe UMG 

Integracja nad Jeziorem Raduńskim   
ka. Wieczorem wszyscy zasiedli do wspólnego biesiadowania 
przy grillu i ognisku. 

W niedzielę uczestnicy wyjazdu wysłuchali wykładu mgr. inż. 
Adama Kaizera „Uniwersytet Morski w Gdyni – nasza Alma 
Mater”, przybliżającego historię oraz tradycję morskiej uczel-
ni. Studenci obejrzeli również film o legendarnym kapitanie 
żeglugi wielkiej, wykładowcy PSM/WSM, a także wybitnym 
pisarzu Karolu Olgierdzie Borchardcie pt. „Karol Olgierd Bor-
chardt – kapitan własnej duszy”. W niedzielne popołudnie 
ojciec Edward spotkał się z uczestnikami wyjazdu i odprawił 
mszę świętą. 

Spotkanie było okazją do nawiązania nowych znajomości, 
wzmocnienia więzi i pozytywnych relacji między należącymi 
do kół naukowych studentami i kadrą akademicką. 

mgr inż. Adam Kaizer
opiekun Koła Naukowego 

Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych 

O. Edward Pracz z opiekunami kół naukowych UMG – dr. Sławomirem Skibą, mgr. inż. Adamem Kaizerem oraz studentami. 
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Biuro Karier Studenckich UMG 

V Edycja Akademickich Targów Pracy  

23 października br. na kampusie Uniwersytetu 
Gdańskiego odbyła się V edycja Akademickich 
Targów Pracy Trójmiasto pod honorowym patro-
natem rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janusza  

Zarębskiego. W organizację Targów zaangażowa-
ne było między innymi Biuro Karier Studenckich 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
studentów trójmiejskich uczelni wyższych, którzy mogli zapo-
znać się z ofertą aż 66 wystawców. Firmy prezentowały oferty 
staży, praktyk, możliwości zatrudnienia i ścieżki rozwoju za-
wodowego. Można było się także dowiedzieć, jakie wyma-
gania należy spełnić, aby otrzymać wymarzone stanowisko, 
jak przebiega proces rekrutacji oraz na czym polega praca  
w danej firmie. 

Organizatorzy przygotowali także dla zwiedzających różne 
atrakcje, w tym m.in.: konkursy z nagrodami, wykład „Jak Cię 
widzą, tak Ci płacą – wizerunek a sukces zawodowy", przygo-
towany przez Łukasza Duszę z firmy „Time for Design”, moż-
liwość skonsultowania CV z zawodowymi rekruterami, punkt 
fotograficzny, gdzie można było wykonać profesjonalne zdję-
cie do CV, a także słodki poczęstunek w postaci tortu z okazji 
piątej, jubileuszowej edycji Targów.

Małgorzata Bagińska 
Biuro Karier Studenckich UMG 

Przedstawiciele Biura Karier UMG przygotowali upominki dla uczestników.  

Podczas ATP studenci mieli okazję zapoznać się z ofertą 66 trójmiejskich 
pracodawców. Fot. materiały ATP
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Identyfikator ORCID 

ORCID – Open Researcher 
and Contributor ID

ORCID to międzynarodowa, interdyscyplinar-
na i nienastawiona na zysk organizacja wspie-
rana finansowo przez społeczność członków,  
w tym instytucje badawcze, wydawców, spon-
sorów, stowarzyszenia zawodowe i inne1. Jest to 
system, który identyfikuje zarówno autorów pu-
blikacji naukowych, jak i instytucje. Po bezpłat-
nej rejestracji w serwisie każdemu użytkownikowi 
zostaje nadany unikalny szesnastocyfrowy numer 
podzielony na cztery części, np. 0000-0002-1825-
00972, który służy przez cały okres aktywności za-
wodowej i ułatwia dokładną identyfikację autorów 
publikacji. 

ORCID umożliwia uniknięcie pomyłek, które mogą wynikać  
z różnych wersji pisowni imienia i nazwiska, występowania 
osób o tym samym imieniu i nazwisku oraz podobnym za-
kresie badań czy też ze zmiany nazwiska lub miejsca zatrud-
nienia. Dlatego warto pamiętać, wręcz jest to obowiązkiem 
każdej osoby prowadzącej działalność naukową, aby przy 
zgłaszaniu publikacji do wydawców podawać identyfikator 
ORCID.

Dnia 27 lipca 2018 r. weszło w życie Zarządzenie nr 22 Rek-
tora Akademii Morskiej w Gdyni w sprawie obowiązku posia-
dania przez nauczycieli akademickich identyfikatora ORCID.  
W powyższym zarządzeniu zobowiązuje się wszystkich zatrud-
nionych nauczycieli akademickich do utworzenia Open Rese-
archer and Contributor ID oraz regularnego aktualizowania 
danych o swoich publikacjach.

Zgodnie z zarządzeniem informację o nadaniu identyfikatora 
ORCID należało przekazać do Biblioteki Głównej do 15 paź-
dziernika bieżącego roku. W przypadku nauczycieli akademic-
kich, którzy podejmą dopiero zatrudnienie na Uniwersytecie 
Morskim, termin zarejestrowania w systemie ORCID i złożenia 
oświadczenia do Biblioteki wynosi miesiąc od dnia rozpoczę-
cia pracy.

Zarządzenie o utworzeniu identyfikatora ORCID związane jest 
z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W kolejnych czteroletnich ewaluacjach uczelni uwzględniane 
będą monografie i artykuły naukowe, odnośnie których infor-
macja została zamieszczona w bazie ORCID. Ministerstwo zo-
bowiązuje każdą osobę prowadzącą działalność naukową do 
bieżącej aktualizacji swoich osiągnięć publikacyjnych poprzez 
identyfikator ORCID3.

Na stronie domowej Biblioteki Głównej UMG dostępne są in-
formacje o numerze ORCID oraz innych, komercyjnych, iden-
tyfikatorach (Researcher ID, Author ID), a także instrukcje, w jaki 
sposób powiązać publikacje z baz Web of Science i Scopus
z identyfikatorem ORCID.

Agnieszka Bednarczyk
Biblioteka Główna UMG

1  What is ORCID, https://orcid.org/about [dostęp: 27.10.2018].
2  Jest to konto fikcyjnej osoby o nazwisku Josiah Carberry, które służy do testów.
3   A. Dańda, B. Szkup., B. Banaszak, M. Rojek, P. Wewiór, Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, s. 16–17,  

https://nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/6e48e5dd4e469616354f861c105e25f6.pdf [dostęp: 27.10.2018].
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 VIII Konkurs Chóralny im. Liviu Borlana

Złoto dla Chóru UMG 
Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdy-
ni zakończył letni sezon w pięknym stylu. W dniach 
6-9 września br. nasi chórzyści udali się do Rumu-
nii, gdzie wzięli udział w Konkursie Chóralnym im. 
Liviu Borlana w Baia Mare. Wyjazd okazał się suk-
cesem – Chór wyśpiewał sobie złoto. 

VIII edycja Konkursu Chóralnego im. Liviu Borlana odbyła 
się w sali widowiskowej w Baia Mare. Nasz Chór rywalizo-
wał z zespołami z Włoch, Węgier, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, 
Słowacji, a także z reprezentantami Polski. Każdy z chórów 
był zobowiązany do wykonania utworu patrona Konkursu – 
Liviu Borlana, utworu z epoki renesansu lub baroku, utworu 
inspirowanego krajowym folklorem oraz utworu dowolnego. 
Występy chórów oceniali jurorzy z Estonii, Rumunii, Włoch, 
Litwy i Polski. Organizatorzy zadbali o życzliwe przyjęcie 
uczestników i zapewnili świetną atmosferę Konkursu. Nie 
brakowało również okazji do międzynarodowej integra-
cji poprzez wspólne posiłki, zabawę oraz poznawanie ru-
muńskiej kultury i folkloru. Wydarzenie zakończył przemarsz 
wszystkich uczestników Konkursu, gala wręczenia nagród  
w kościele Świętego Krzyża w Baia Mare oraz uroczysty 
bankiet. Chórzyści powrócili do naszej Alma Mater bogatsi  
o nowe doświadczenia i z zasłużonym złotem. 

Maciej Świtalski 

Przyłącz się do Akademickiego Chóru Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni!

Zapraszamy na próby w poniedziałki i czwartki o godz. 
19:00 do auli A16 (Wydział Mechaniczny) lub Auli im. Tade-
usza Meissnera (budynek główny).

Znajdź nas na Facebooku: facebook.com/chor.umgdynia

Chór UMG – podczas wizyty w Rumunii nie zabrakło też okazji do zwiedzania. 
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Śladami Marszałka Piłsudskiego 

„To droga, którą należy iść” 
– o piłsudczykowskich tradycjach Uniwersytetu

Józef Piłsudski, jeden z największych ojców niepod-
ległej Polski, wiedział, że warunkiem koniecznym do 
odbudowy silnego, niezależnego państwa jest roz-
winięta flota i gospodarka morska. Nieprzypadkowo 
kolebką tych idei została Gdynia – „miasto z morza  
i marzeń”. O związkach Marszałka z gdyńską uczel-
nią opowiadają były rektor naszej Alma Mater, czło-
nek Kapituły i Rady Brygadierów Krajowego Związku 
Piłsudczyków, Generał Brygady Związku prof. Daniel 
Duda oraz prezes Zarządu Krajowego Związku Pił-
sudczyków gen. Stanisław Władysław Śliwa. 

W publikacji Józefa Piłsudskiego związki z morzem i Gdynią 
prof. Daniel Duda podkreśla, że pierwsze ślady powiązań Mar-

szałka z gdyńską uczelnią sięgają lat 30. Można je odnaleźć  
w Zarządzeniu Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o przyzna-
niu Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni Złotego Krzyża Zasługi 
– pod dokumentem widnieje podpis Józefa Piłsudskiego. Mar-
szałek pamiętał również o załodze jednostki szkoleniowej „Dar 
Pomorza” podczas wokółziemskiego rejsu żaglowca:

„3 października 1943 roku na statku „Dar Pomorza” podczas rejsu 
dookoła świata na odcinku Kopenhaga-Santa Cruz de Tenerife 
po modlitwie przy apelu wieczornym o godz. 19:00 komendant 
żaglowca kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz podał do wiadomości 
załogi i słuchaczy treść depeszy otrzymanej od Dyrektora Pań-
stwowej Szkoły Morskiej: 

Pan Marszałek dziękuje za przesłane mu wyrazy czci i hołdu, a ze 
swej strony śle dowódcy, oficerom, załodze i uczniom serdeczne 
życzenia pomyślnych wyników w podróży” 1. 

Śmierć Marszałka była dużym ciosem dla załogi – smutna wia-
domość dotarła na pokład „Daru Pomorza”, gdy żaglowiec prze-
mierzał Ocean Indyjski. Relację Zbigniewa Rokicińskiego, słucha-
cza Szkoły Morskiej i uczestnika historycznego rejsu, przytacza 
prof. Daniel Duda w książce Ludzie Morza cz. IV, Szkice biogra-
ficzne: 

„Wieczorem o godzinie 22:30 otrzymał okręt radijodepeszę  
o śmierci Marszałka Piłsudskiego, która wywarła na wszystkich 
przygnębiające wrażenie [...] Z powodu żałoby zaprzestano wy-
dzwaniania godzin i gwizdania na zbiórki. Podniesienie bande-
ry też odbyło się innym sposobem niż zwykle. […] Obracamy się 
frontem do bandery, która zwolna podnosi się do normalnej wy-
sokości, następnie „czapki zdjąć” i bandera opuszcza się do po-
łowy wysokości masztu. Wreszcie komenda: „baczność’ i stajemy 
normalnie na zbiórce. Rano msza żałobna, a potem odczyt kpt. 
Kosko o życiu i wielkich czynach Marszałka. Po odczycie zbiórka 
na pokładzie, gdzie komendant powiadomił nas, że Marszałek 
został już pochowany na Wawelu. Ponieważ pogrzeb już się od-
był, przeto banderę podniesiono na zwykłe miejsce, a hołd złoży-
liśmy przez zachowanie minutowej ciszy”2. 

Prof. Daniel Duda dokonał aktu wręczenia rektorowi UMG prof. Januszowi 
Zarębskiemu Złotego Krzyża Związku Piłsudczyków RP.

1  D. Duda, Józefa Piłsudskiego związki z morzem i Gdynią, Gdynia 2011 r., s. 74.
2  D. Duda, Ludzie Morza cz. IV, Szkice biograficzne, Gdynia 2017, s. 17. 
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Jak zaznacza prof. Daniel Duda, nie bez znaczenia dla pod-
trzymywania piłsudczykowskich tradycji był patriotyzm pokoleń,  
z których wywodziły się pierwsze kadry morskie: 

– W pierwszym naborze do Szkoły Morskiej niemalże nie było 
osób, które nie przeszły szlaku bojowego. Poszli oni do Szkoły po 
zakończeniu walk. To byli bojowi chłopcy, żołnierze Józefa Piłsud-
skiego – mówi prof. Duda. 

Prof. Duda dodaje, że pamięć o Marszałku była żywa także  
w okresie międzywojennym – wówczas Szkoła Morska urucho-
miła cykl letnich wykładów piłsudczykowskich, na których gościli 
profesorowie z prestiżowych krajowych i zagranicznych uczelni. 
Także w trudnych czasach po II wojnie światowej na uczelni sta-
rano się zachować pamięć o postaci Marszałka, która przypomi-
nała o niepodległej, suwerennej ojczyźnie: 

– Nie można było jawnie kultywować pamięci o Józefie Piłsud-
skim, ale gdy tylko nadarzyła się okazja, organizowano poświę-
cone Marszałkowi wykłady. Nie niszczono i pieczołowicie prze-
chowywano dokumenty świadczące o związkach Naczelnika 
państwa z uczelnią – wspomina prof. Daniel Duda. 

Czy piłsudczykowskie tradycje kontynuowane są również dziś? 
O współpracy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej  
z Uniwersytetem Morskim w Gdyni opowiada generał Związku 
Stanisław Władysław Śliwa. Wspomina niedawne wyróżnie-
nie rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego Zło-
tym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP, które miało miejsce  
5 października br. podczas gali z okazji zmiany nazwy morskiej 
Alma Mater:

– Historia odznaczenia sięga 2008 r., jedną z pierwszych uhono-
rowanych nim osób był prezydent RP Lech Kaczyński. […] Przy-
znając to wyróżnienie, odwołujemy się do Dekretu Marszałka Pił-
sudskiego „O powołaniu Marynarki Polskiej” z dnia 28 listopada 
1918 r. Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP jest wyrazem popar-
cia dla działań w dziedzinie rozwoju polityki morskiej państwa. 
Przyznanie odznaczenia Panu Rektorowi w tak ważnym momen-
cie podniesienia uczelni do rangi uniwersytetu to rodzaj osobiste-
go podziękowania dla profesora Zarębskiego, który swoim zaan-
gażowaniem i pracą wniósł szczególny wkład w rozwój uczelni,  
a także wyraz wdzięczności dla całego środowiska akademickie-
go. Najwyższe odznaczenie naszego Związku – Order – mamy 
nadzieję wręczyć Jego Magnificencji podczas obchodów 100-le-
cia istnienia uczelni – podkreśla. 

Generał Władysław Śliwa zwraca uwagę, że Uniwersytet Morski 
w Gdyni na co dzień przekazuje wartości, którymi przed laty żyło 
pokolenie Marszałka:

– Uniwersytet Morski w Gdyni to nie tylko uczelnia, która kształ-
ci, ale też wychowuje – świadczy o tym liczna obecność stu-
dentów i przedstawicieli UMG podczas świąt: 11 listopada,  
3 maja czy 15 sierpnia. Poprzez takie działania UMG wpisuje się  
w proces patriotycznego wychowania młodzieży, w tym w ob-
chody pięknego święta, jakim jest stulecie odzyskania niepodle-
głości. Rejs Niepodległości dowodzi, że sprawy te są bliskie spo-
łeczności akademickiej, a my piłsudczycy, jak i wszyscy Polacy, 
możemy być dumni, że młodzi ludzie są naszymi ambasadorami 
w świecie. Inicjatywy rektora, inicjatywy Uniwersytetu to droga, 
którą należy iść – dodaje prezes Związku Piłsudczyków.

Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Stanisław Włady-
sław Śliwa na tle portretu Marszałka. Fot. Jerzy Hlades



48 Akademicki Kurier Morski Nr 03/2018 (60)   |   www.umg.edu.pl

PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

Sala Tradycji  

Wokół konferencji Muzea uczelniane: 
wyzwania, zagrożenia, możliwości
W dniach 17–19.10.2018 na Politechnice Łódzkiej 
odbyła się ogólnopolska konferencja muzeów 
uczelnianych. Do zebranych ok. 100 uczestników, 
w tym 62 przedstawicieli polskich muzeów, zwrócił 
się prof. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego In-
stytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, podkre-
ślając m.in. walor ochrony dziedzictwa kulturowe-
go polskich uniwersytetów i wyzwania związane z  
tendencjami w muzealnictwie. Omówienia   celów,  
zadań i perspektyw muzeów w strukturach uczelni 
wyższych dokonał dr hab. Hubert Kowalski (UW), 
przewodniczący Stowarzyszenia Muzeów Uczel-
nianych.

Zaprezentowano około 20 nowo powstałych muzeów uczel-
nianych, w tym muzeum Uniwersytetu Gdańskiego – uczelni, 
która w 2020 r. obchodzić będzie swe półwiecze. Odbyły się 

panele dotyczące procedowania regulaminów, standardów 
organizacyjnych, wymogów kwalifikacyjnych pracowników 
muzeów (w muzeach historii uczelni preferowani są absol-
wenci historii ze specjalnością muzealnictwo), rodzajów or-
ganizacji instytucji muzealnej. Nawiązując do Ustawy 2.0, 
wskazywano na wieloaspektową spójność realizacji strategii 
muzeów z misją uniwersytetu, zaś prof. Ewa Wyka (UJ) zwróciła 
uwagę na kryteria doboru obiektów do kolekcji z historii nauki. 
Zobligowano do tworzenia  katalogów zbiorów rozproszonych, 
rejestrujących artefakty z historii nauki, znajdujące się na wy-
działach, poza przestrzenią muzeum uczelni, oraz do uczest-
nictwa pracowników muzeum  w  tzw. uczelnianych  komisjach 
likwidacyjnych, by zapobiec zniszczeniu/rozproszeniu obiek-
tów mających charakter zabytkowy. Podkreślano  wielostop-
niową edukację jako jedno  z ważniejszych, obok naukowych 
i promocyjnych, zadań muzeów. W trakcie konferencji odbyły 
się szkolenia dotyczące zasad przemieszczania muzealiów  
i digitalizacji zbiorów. 

Uczestnicy konferencji na Politechnice Łódzkiej, 18 października 2018. Fot. Rafał Muskała
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Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni współpracuje 
ze środowiskiem muzeów uczelnianych od 2008 r., tj. od kon-
ferencji europejskich muzeów uczelnianych Universeum, na 
której w  grupie sześciu muzeów polskich (w tym  Akademii 
Morskiej w Gdyni) powstała myśl o integracji polskich muze-
ów uczelnianych („Akademicki Kurier Morski” nr 39, s. 16). Przez 
ostatnie dziesięciolecie brano udział we  wspólnych inicjaty-
wach,  np. w  przygotowaniu ogólnopolskiej wystawy muze-
ów uczelnianych,  prezentowanej m.in.  na terenie  uczelni i na 
„Darze Młodzieży” w 96. rocznicę utworzenia polskiego szkol-
nictwa morskiego – powstał wspólny folder kilkunastu muze-
ów uczelnianych, w wersji polskiej (2014), wkrótce uzupełniony 
i wydany po angielsku.

Pierwsze muzeum w Państwowej Szkole Morskiej powstało 
około  1935 r. Po wojnie dzięki Karolowi Olgierdowi Borchard-
towi, a potem prof. Danielowi Dudzie, rektorowi Wyższej Szkoły 
Morskiej, reaktywowano muzeum Zarządzeniem rektora nr 6  
z dnia 4 kwietnia 1973 r.  Kolekcja zyskała nową lokalizację, etaty 
i rozpoczęto profesjonalne działanie. Prof. Daniel Duda doło-
żył starań, by zbiory były dostępne studentom; wprowadzono 
obowiązkowe zajęcia informacyjne z historii uczelni dla stu-
dentów pierwszego roku.  Dzięki otwartości rektora  i jego pasji 

ambitnego zarządzania specyficzną uczelnią, jedną z dwóch 
w Polsce uczelni morskich kształcących oficerów marynarki 
handlowej, powstał zespół naukowo-badawczy przygotowu-
jący w latach 1975-1981 biografie  zasłużonych pracowników 
i absolwentów, recenzowane przez m.in. prof. Jana Tuczyń-
skiego (UG). Odpowiedzią na inicjatywę rektora był  również 
aktywny udział pierwszego pokolenia absolwentów w groma-
dzeniu informacji o początkach szkolnictwa morskiego i prze-
kazywaniu zbiorów do muzeum.  Pomimo zniszczenia przed-
wojennego archiwum  Szkoły Morskiej, odtwarzano dzieje 
uczelni. Rezultatem prac rozpoczętych w tym okresie jest m.in. 
trwająca do końca grudnia 2018 roku w Narodowym Muzeum 
Morskim  wystawa  „Szkoła Morska w Tczewie. Kolebka kadr 
polskiej marynarki handlowej” i powstały katalog. Z dorobku 
zespołu badawczego i późniejszych kontynuacji  korzystano 
wielokrotnie, w pracach historyków, m.in. w powstawaniu Kadr 
morskich Rzeczypospolitej, także Encyklopedii Gdyni, pracach 
naukowych i popularnonaukowych, poszerzając stan badań, 
promując kulturę organizacji uczelni. 

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły znaczne zainteresowanie 
działaniami muzeum absolwentów żyjących od drugiej woj-
ny światowej poza krajem. Wysoko cenili ciągły wysiłek uczelni  
w dziele zachowania pamięci, przekazując, w formie darów, 
nie tylko dokumenty, ale również  donację finansową. 

Gromadzona przez cztery dekady dokumentacja komentarzy/
uwag zwiedzających wystawy ekspozycji stałej i wystawy cza-
sowe Sali Tradycji (w tym rektorów, pracowników uczelni wyż-
szych, muzeologów, nauczycieli, polityków różnych opcji) uświa-
damia, jak nobilitującym elementem, wartością uniwersalną,  
a jednocześnie inspiracją dla wielu środowisk, są zbiory mu-
zeum dzisiejszego Uniwersytetu Morskiego. Nadchodzi czas 
stulecia uczelni, okazja, by szczególnie upamiętnić i uhono-
rować wybitnych jej twórców i przypomnieć absolwentów,  z 
których jest dumna i którzy są budującym przykładem dla  dzi-
siejszych studentów. Może należałoby zmienić nazwę „Sala 
Tradycji” i wrócić do pierwotnej, właściwie określającej zasoby 
nazwy „muzeum”? 

Podczas konferencji w Łodzi omówiono wydany w 2017 r. ka-
talog naukowy pt. Muzea uczelniane. Katalog, Warszawa 2017, 
prezentujący wybrane zbiory z 38 uczelni (na stronach 74–81 
przedstawiono muzealia AM w Gdyni, dziś Uniwersytetu Mor-
skiego). To jedna z trzech publikacji Stowarzyszenia Muzeów 
Morskich, promująca w kraju, a także za granicą, uczelnie chro-
niące zasoby dotyczące swej historii. Kolejna wersja katalogu 
zostanie poszerzona i  wydana w  wersji angielskojęzycznej.

Ewa Otremba
kustosz Sali Tradycji 

Wydawnictwa muzeów uczelnianych z lat 2014–2017, w których przedsta-
wiono Salę Tradycji UMG jako jedyne muzeum uczelniane posiadające 
zasoby z historii polskiego szkolnictwa morskiego. 



50 Akademicki Kurier Morski Nr 03/2018 (60)   |   www.umg.edu.pl

PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

W dwóch tegorocznych podróżach na tej trasie sta-
tek szkoleniowo-badawczy „Horyzont II” przebył 
w sumie 7861 mil morskich. W historii statku były to 
arktyczne podróże numer 41 i 42. W bieżącym roku 
statek dwukrotnie poprowadził na Spitsbergen kpt. 
ż.w. Jerzy Idzikowski. 

Po raz pierwszy wyruszył na północ 22 czerwca. Obok załogi sta-
łej zamustrowało 18 studentów Wydziału Nawigacyjnego AMG, 
odbywających programową praktykę morską i 17-osobowa ekipa 

z Polskiej Akademii Nauk. Na Bałtyku przeciwny wiatr i duża stro-
ma fala dały przedsmak morskich emocji i niestety doświadczyły 
niektórych chorobą morską.

Trudniejsze warunki statek napotkał w tej podróży jeszcze pod-
czas prac przeładunkowych w Hornsundzie – silny wiatr 7–8oB  
i duża fala. Konieczna była nawet zmiana miejsca kotwiczenia 
celem bezpiecznego przyjęcia pontonu z załogą wysłaną na sta-
cję. Mimo tego cała podróż, w ramach Wyprawy Polarnej Insty-
tutu Geofizyki PAN – „Spitsbergen – Hornsund 2018/2019”, prze-
biegła w korzystnych warunkach pogodowych. 

Wyprawy badawcze 

Gdynia – Svalbard – Gdynia 
na „Horyzoncie II”

We wrześniu br. „Horyzont II” odbył ostatnią w tym sezonie wyprawę, a zarazem pierwszą w barwach Uniwersytetu. Fot. Jerzy Idzikowski 
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Wydział Nawigacyjny UMG

Terminal promowy w ocenie symulatora 
Jedną z najważniejszych, realizowanych w Porcie 
Gdynia inwestycji jest obecnie budowa nowego ter-
minalu promowego, zlokalizowanego na nabrze-
żach Fińskim i Polskim. 

Uruchomienie nowego terminalu ma usprawnić ruch w porcie, 
znacznie łatwiejsze będą manewry wejścia i wyjścia promów, 
skrócony zostanie czas ich pobytu w porcie. Budowa nowego 
terminalu to także stworzenie możliwości obsługi znacznie więk-
szych – wchodzących na rynek żeglugowy – promów pasażer-
skich o długości do ok. 240  m. Pasażerom promów ta lokalizacja 
znacznie ułatwi dostęp do centrum Gdyni.

W pracach koncepcyjno-projektowych nowego terminalu jedną 
z podstawowych spraw jest przeprowadzenie wszechstronnej 
analizy nawigacyjnej, pozwalającej dokonać oceny warunków 
manewrowania statkami o różnych parametrach, w różnych sy-
tuacjach pogodowych.

„Analiza nawigacyjna projektowanego terminalu promowego w 
Gdyni” – pracę naukowo-badawczą, mającą doprowadzić do 
wskazania optymalnych rozwiązań, zlecono zespołowi pod kie-
runkiem dr. hab. inż. kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego, prof. UMG. 

W toku prowadzonych kompleksowych badań symulacyjnych, 
realizowanych w Katedrze Nawigacji Wydziału Nawigacyjnego, 
rozpatrywano dwie lokalizacje rampy dla statków ro-ro. Reko-
mendowano ostatecznie wariant, w którym statki cumować będą 
przy nabrzeżu Polskim rufą do rampy i dziobem w kierunku wyj-
ścia. Taka lokalizacja zapewnia większe bezpieczeństwo promu 
w czasie postoju oraz manewrów wejściowych, podczas których  
prom obraca się na obrotnicy i podchodzi rufą do rampy. Na-
tomiast po manewrach odcumowania statek kieruje się bezpo-
średnio do wyjścia. Jak stwierdzono w podsumowaniu, ze wzglę-
dów nawigacyjnych należy przyjąć posadowienie rampy przy 
nabrzeżu Polskim. Rampa cofnięta do wnętrza basenu zapewnia 
bezpieczeństwo nawigacyjne zarówno dla manewrów statków 
ro-ro, dla samego terminalu, jak i obsługiwanych statków, cumu-
jących przy sąsiadujących nabrzeżach lub manewrujących na 
obszarach basenów. Realizowany obecnie terminal uwzględnia 
wskazania zawarte w analizie nawigacyjnej, wykonanej w Uni-
wersytecie Morskim.  

Szacowany koszt inwestycji to ok. 180 mln zł, z czego ok. 116 mln 
zł pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Terminal powstanie 
w ciągu 28 miesięcy. 

Aleksander Gosk 

Mniej komfortowe warunki napotkali uczestnicy kolejnej podró-
ży do Arktyki. Krótko po wyjściu z cieśnin duńskich rozpoczęło się 
sztormowanie przy wietrze do 9oB. Statek ciężko pracował na fali. 
Z uwagi na siłę wiatru, jego kierunek i stan morza kapitan zde-
cydował się na żeglugę w kierunku Svalbardu „halsami” –  przez 
pewien czas na zachód, na falę, potem zwrot w kierunku NNE, 
aby mieć falę zza lewego trawersu, tym samym minimalizując sil-
ne przechyły boczne. Warunki lodowe w Hornsundzie tym razem 
przysporzyły załodze nieco kłopotów. Problemy z pokonaniem 
bariery lodowej i bardzo silny wiatr z południowego wschodu 
(10oB), w szkwałach do 75 węzłów, czyli osiągający siłę zdrowego 
huraganu, znacznie przedłużyły operacje przeładunkowe i ko-
munikację statek – stacja. 

Również w drodze powrotnej morze nie oszczędzało statku. Tak 
pisał o tym kapitan Idzikowski: Rano 24 września statek przekro-
czył Koło Podbiegunowe i wyszedł ze Strefy Polarnej. Pomimo 
zastosowanych środków nie uniknęliśmy uszkodzeń: w trakcie 
gwałtownych przechyłów zawalił się szkolny stół nawigacyjny na 

mostku po lewej burcie; lewa szafa z pomocami nawigacyjny-
mi (na mostku) oderwała się od ściany. Warunki sztormowe nie 
zakłóciły podawania posiłków, jakkolwiek ich spożywanie wy-
magało zdolności raczej akrobatycznych! Neptun czuwał nad 
nami. Ładunek się nie ruszył, ludzie przeżyli prawdziwą morską 
przygodę! Statek walczył, jak mógł najlepiej, no i nas wszystkich 
cało dowiózł do kraju. Na Bałtyku gnaliśmy trasą na północ od 
Bornholmu z wiatrem i falą.
Czterdziestą drugą podróżą na Spitsbergen statek szkoleniowo-
-badawczy „Horyzont II” zakończył dziewiętnasty sezon służby 
pod flagą Akademii Morskiej, równocześnie pierwszy w barwach 
Uniwersytetu Morskiego.
W sezonie 2018 „Horyzont II” odbył trzy dwutygodniowe praktyki 
radarowe ze studentami Wydziału Nawigacyjnego, dwie mie-
sięczne praktyki marynarskie z uczniami średnich szkół morskich 
z Gdańska i Szczecina oraz dwie podróże na Spitsbergen. 

Aleksander Gosk 
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Pożegnania

Profesor Jan Słoniewski (1924–2018)

Profesor Jan Słoniewski urodził się w Poznaniu. Dzielił losy swo-
jego pokolenia – naukę przerwał wybuch wojny, okupacja, po-
wojenna rzeczywistość także nie należała do najłatwiejszych. 
W 1947 roku podjął naukę na Wydziale Mechanicznym Pań-
stwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Niestety po zdobyciu w 1950 
roku dyplomu ukończenia Szkoły nie uzyskał prawa pływania. 
Podjął studia na Politechnice Gdańskiej, które jednak przerwał, 
zmuszony do opuszczenia Wybrzeża.  W 1954 roku ukończył 
Wyższą Szkołę Inżynierską w Katowicach (specjalność kon-
strukcja maszyn cieplnych). Pracował w przemyśle stocz-
niowym, a w 1960 roku podjął pracę we flocie – pływał na 
statkach PLO, zyskując w 1966 roku dyplom mechanika okrę-
towego I klasy. 

W 1972 roku zdecydował się na przejście do pracy naukowo-
dydaktycznej w Państwowej Szkole Morskiej w zespole siłowni 
okrętowych. Został także pełnomocnikiem rektora ds. wdro-
żenia do budowy statku szkolno-towarowego „Antoni Garnu-

szewski”. W 1974 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale 
Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Był cenionym 
ekspertem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, członkiem 
Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Morskiego dla oficerów, prze-
wodniczącym Krajowego Ośrodka STW IMO. W 1978 roku kie-
rował zespołem WSM, opracowującym szczegółowe zało-
żenia techniczno-ekonomiczne żaglowego statku szkolnego. 
Dwa lata później został pełnomocnikiem rektora ds. budowy 
żaglowego statku szkolnego, a w latach 1981–1984 pełnił funk-
cję prorektora ds. nauki Wyższej Szkoły Morskiej. Podczas pra-
cy w Szkole wielokrotnie wracał na morze, pływając na stano-
wisku starszego mechanika. 

Profesor Jan Słoniewski z Wyższą Szkołą Morską związany był 
do przejścia na emeryturę w 1994 roku. Za pracę dydaktycz-
ną wyróżniony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Zmarł w Gdyni 1 listopada 2018 roku. 

Prof. Jan Słoniewski (pierwszy z lewej) na pokładzie „Daru Młodzieży” podczas pobytu w Osace. Fot. Krzysztof Kamiński
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Projekty i programy dla pracowników UMG 

Inicjatywy rektora dla uczelni

„Nasza Akademia – partnerskie zarządzanie 
Uczelnią”

Pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostali zaproszeni 
przez rektora uczelni prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego do 
udziału w drugiej edycji projektu „Nasza Akademia – partner-
skie zarządzanie Uczelnią”. Rektor UMG zachęcał pracowników 
uczelni do zgłaszania ich pomysłów, innowacji bądź oczekiwań, 
których realizacja zagwarantuje przewagę konkurencyjną Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni nad innymi uczelniami, wpłynie 
na jej sukcesy, usprawni pracę i procedury. Pracownicy do dnia 
31 stycznia 2018 r. mogli zgłaszać swoje pomysły na zmiany  
w obszarach: proces kształcenia, procedury obiegu doku-
mentów, procedury zarządzania uczelnią, badania naukowe 
i rozwój kadry, obsługa studentów i doktorantów, integracja 
społeczności, poprawa warunków pracy. Dla tych osób, które 
zgłosiły najciekawsze pomysły, rektor Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni przewidział nagrody finansowe. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 6 grudnia 2018 r. podczas uroczystych obchodów Świę-
ta Szkoły. Pierwsza edycja projektu „Nasza Akademia - partner-

skie zarządzanie Uczelnią” zaowocowała realizacją jednego  
z nagrodzonych pomysłów – „Pakiet Medyczny dla pracow-
ników Akademii Morskiej w Gdyni”. Uczelnia dofinansowuje 
wszystkim pracownikom i ich rodzinom pakiety medyczne „VIP” 
w placówce wyłonionej w drodze postępowania przetargowe-
go (Pol–Med).

Inicjatywy sportowo-rekreacyjne

Z inicjatywy rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pracowni-
cy uczelni mogą korzystać również z nieodpłatnych zajęć pila-
tes, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni. Do 
dyspozycji pracowników uczelni, decyzją rektora Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni, jest również pływalnia kryta przy al. Jana 
Pawła II. Osoby chętne mogą także wziąć udział w wycieczkach 
integracyjnych organizowanych przez uczelnię dla swoich pra-
cowników. Inicjatywy te mają na celu sprawienie, by Uniwersytet 
Morski w Gdyni był przyjaznym i cenionym miejscem pracy dla 
wszystkich zatrudnionych tu osób.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzę Studentom, Pracownikom, Absolwentom 

i Przyjaciołom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
radosnego przeżywania tych wyjątkowych dni w gronie najbliższych. 

Niech rok 2019 przyniesie nowe cele i marzenia,
których realizacja będzie dla Państwa źródłem szczęścia 

i zadowolenia w życiu prywatnym i zawodowym. 

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski






