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■ 26 czerwca –  tradycyjne, coroczne spotkanie
z seniorami.

■ 27 czerwca – udzia∏ w uroczystoÊci na „Darze
Pomorza”, zorganizowanej przez Polskie
Towarzystwo Nautologiczne i Centralne
Muzeum Morskie z okazji 80-lecia Gdyni,
po∏àczonej z promocjà specjalnego wydania
„Nautologii”, poÊwi´conego w ca∏oÊci Gdyni.

■ 28 czerwca – wizyta prof. Eamona Doyle’a,
wicedyrektora National Maritime College 
of Ireland (nale˝àcego do Cork Institute of
Technology), w zwiàzku ze wspó∏pracà uczelni
w ramach programu Socrates. Wspó∏praca 
ta obejmuje zarówno wymian´ studentów 
jak i nauczycieli akademickich.

■ 29 czerwca – na Wydziale Mechanicznym
odby∏o si´ za∏o˝ycielskie spotkanie Ko∏a
Oficerów Mechaników Okr´towych. 

■ 30 czerwca – udzia∏ w seminarium
zorganizowanym (w sali senatu Politechniki
Gdaƒskiej) wspólnie przez Politechnik´
Gdaƒskà, Akademi´ Morskà i Akademi´
Marynarki Wojennej w sprawie utworzenia
mi´dzykierunku studiów magisterskich w
zakresie technologii i zarzàdzania systemami
bezpieczeƒstwa w specjalnoÊci:
bezpieczeƒstwo transportu.

■ 3 lipca – udzia∏ w konferencji dotyczàcej
dywersyfikacji êróde∏ LPG, która odby∏a si´ 
na Politechnice Gdaƒskiej.

■ 4 lipca – wizyta prof. Gayei Kark Park 
z Mocpo National Maritime University w Korei.

■ 7 lipca – w uczelni goÊci∏, wraz z delegacjà
towarzyszàcà z ramienia Komisji Europejskiej
oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej,
przewodniczàcy Zespo∏u Zadaniowego Komisji

Europejskiej ds. przysz∏ej polityki morskiej
John Richardson. Zainteresowany systemem
kszta∏cenia marynarzy i oficerów w Polsce,
praktycznym wymiarem szkolenia oficerów 
w Akademii Morskiej, zwiedza∏ wydzia∏y uczelni.

■ 20 lipca – spotkanie na pok∏adzie „Daru
M∏odzie˝y” z kierownictwem lizboƒskiej
Akademii Morskiej, wraz z rektorem-elektem
tamtejszej uczelni.

■ 23-26 lipca – rejs „Darem M∏odzie˝y” 
z Lizbony do Kadyksu z grupà 14 studentów
akademii morskich z Tanzanii, Kenii 
i Mozambiku.

■ 20 sierpnia – wizyta Johna Richardsona 
na „Darze M∏odzie˝y” w Antwerpii.

■ 21 sierpnia – udzia∏ w seminarium Unii
Europejskiej  na temat prezentacji Green
Paper.

■ 26 sierpnia – na „Darze M∏odzie˝y” 
w Bremerhaven odby∏y si´ 70. urodziny 
kpt. ˝. w. Tadeusza Olechnowicza, ostatniego
komendanta „Daru Pomorza”.

■ 7 wrzeÊnia – powitanie „Daru M∏odzie˝y” 
po powrocie z regat (patrz. str. 7)

■ 8 wrzeÊnia – wr´czenie aktów mianowania
kierownikom katedr i studiów.

■ 8 wrzeÊnia – powitanie ˝aglowca „Danmark”,
który wszed∏ do Gdyni na zaproszenie
Akademii Morskiej.

Z KALENDARZA REKTORA

John Richardson z rektorem 
w Akademii Morskiej.



■ 26-27 wrzeÊnia – posiedzenie Komitetu
Nauk o ˚ywnoÊci PAN w AM w Gdyni.

■ 27 wrzeÊnia – Âwiatowy Dzieƒ Morza (World
Maritime Day 2006) – udzia∏ w konferencji
zorganizowanej przez Krajowà Izb´
Gospodarki Morskiej w auli Wydzia∏u
Nawigacyjnego.

■ 28-29 wrzeÊnia – udzia∏ w Konferencji
Rektorów Paƒstwowych Uczelni Technicznych 
z okazji 60-lecia Politechniki Szczeciƒskiej.

■ 29 wrzeÊnia – towarzyszenie wizycie ministra
gospodarki morskiej Rafa∏a Wiecheckiego na
„Darze M∏odzie˝y” w Szczecinie.

■ 2 paêdziernika – udzia∏ w Êrodowiskowej
inauguracji nowego roku akademickiego 
w Gdaƒsku (m.in. uczestnictwo w mszy Êw. 
w Katedrze Oliwskiej i z∏o˝enie kwiatów pod
pomnikiem Poleg∏ych Stoczniowców).

■ 3 paêdziernika – udzia∏ w inauguracji roku
akademickiego w Akademii Marynarki
Wojennej.

■ 4 paêdziernika – spotkanie konsultacyjne 
w Akademii Morskiej w sprawie marynarskich
podatków z senator Dorotà Arciszewskà-
Mielewczyk, zwiàzkami zawodowymi,
przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarki
Morskiej i armatorów.

■ 4 paêdziernika – w Akademii Morskiej
odby∏o si´ przedwyborcze spotkanie
kandydatów na prezydentów Gdyni:
Wojciecha Szczurka i Marzeny Dobrowolskiej 
z dziennikarzami Radia Gdaƒsk oraz
„Dziennika Ba∏tyckiego”

■ 6 paêdziernika – inauguracja roku
akademickiego AM na „Darze M∏odzie˝y”
(patrz str. 4)

■ 9 paêdziernika – seminarium studentów
Akademii Morskiej i Hochschule 
z Bremerhaven pt. „Managing Cultural
Diversity in Europe”, pod patronatem rektora
AM prof. dr. J. Lisowskiego i HG prof. dr.
Josefa Stockemera (patrz str. …)

■ 10 paêdziernika – wizyta prof. Jorama Laaksa
z Akademii Morskiej w Kotce (Finlandia)

■ 11 paêdziernika – spotkanie w Warszawie 
z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk 
prof. Januszem Lipkowskim.

■ 12-13 paêdziernika – Konferencja Rektorów
Akademickich Szkó∏ Polskich w Warszawie 
z okazji 100-lecia Szko∏y G∏ównej Handlu.

■ 16 paêdziernika – udzia∏ w konferencji NATO
w Gdyni nt. obronnoÊci w transporcie
ladowym, morskim i lotniczym.

■ 16 paêdziernika – otwarcie posiedzenia
Komitetu Metrologii i Aparatury Nautycznej
PAN w AM w Gdyni (patrz str. 8)

■ 21 paêdziernika – udzia∏ w walnym
zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego w AM w Gdyni.

■ 23 paêdziernika – podpisanie aktu
notarialnego w sprawie utworzenia Funduszu
Stypendialnego im. Tadeusza K∏opotowskiego.

■ 11 listopada – udzia∏ w Âwi´cie
Niepodleg∏oÊci i Paradzie Niepodleg∏oÊci.

■
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Cz∏onkowie Akademickiego Klubu Morskiego 
na ∏odzi wios∏owej, wraz z prorektorem 

ds. kszta∏cenia prof. dr hab. in˝. R. Cwilewiczem,
w IV Gdyƒskiej Paradzie Niepodleg∏oÊci.

UroczystoÊç zakoƒczy∏o z∏o˝enie wieƒców 
pod P∏ytà Marynarza Polskiego.



Dostojni GoÊcie!
Wysoki Senacie i Pracownicy AM w Gdyni!
Drodzy Studenci!

Pokolenia kadr morskich Rzeczypospolitej wykszta∏cone
w murach naszej Uczelni stanowià korpus oficerski floty
handlowej, ale sà to równie˝: ministrowie, senatorowie,
pos∏owie, dyrektorzy i szefowie dzia∏ów firm armatorskich,
przedsi´biorstw handlu morskiego, portów, administracji
morskiej, stoczni i banków.

I sà to równie˝ nauczyciele akademiccy Akademii
Morskiej w Gdyni, którzy b´dà uczyç tego wszystkiego, 
co sami zdobyli rzetelnà naukà i pracà na morzu i làdzie.
Swojà wiedzà i doÊwiadczeniem obdarzà Was tak, jak to
czynili ich nauczyciele. WÊród nich by∏ Karol Olgierd
Borchardt, którego 100-lecie urodzin obchodziliÊmy 
w ubieg∏ym roku, autor ksià˝ki „Znaczy kapitan”, który jako
wyk∏adowca Szko∏y Morskiej wpaja∏ jej uczniom dewiz´ 
kpt. Mamerta Stankiewicza: „Znaczy, wszystko musi byç

zrobione PORZÑDNIE – znaczy tak jak UMÓWILIÂMY SI¢”.
Dzisiaj przywrócimy równie˝ pami´ç po zmar∏ym 40 lat

temu kpt. ˝. w. Tadeuszu Meissnerze, wyk∏adowcy Szko∏y
Morskiej w Gdyni, zast´pcy komendanta „Daru Pomorza”
w rejsie dooko∏a Êwiata w latach 1934-1935, wodujàc
wydanà przez nas jego ksià˝k´ – jako 25. tom z serii Ksi´gi
Floty Ojczystej. Napisa∏ w niej mi´dzy innymi: „Na morzu
bowiem wszelkie antagonizmy narodowoÊciowe idà w kàt,
a ludzie niezale˝nie od polityki swych rzàdów podajà sobie
bratnià d∏oƒ w walce z groênym ˝ywio∏em”.

W przysz∏ym roku Akademia Morska w Gdyni przy∏àczy
si´ do ogólnopolskich obchodów 150-lecia urodzin
kapitana marynarki handlowej Josepha Conrada
Korzeniowskiego, marynisty, Polaka, który piszàc w obcym
dla siebie j´zyku, potrafi∏ powiedzieç najprawdziwsze 
i najpi´kniejsze s∏owa o morzu.

Do jedynego na Êwiecie pomnika Conrada, który w 1976
roku stanà∏ tutaj nieopodal na gdyƒskim nabrze˝u, do∏àczy
dzie∏o edytorskie pt. „Conrad o morzu”, wydane przez
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Uroczyste Êlubowania studentów pierwszego rocznika na sztandar AM.

Tradycyjnie na „Darze M∏odzie˝y” odby∏a si´ uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nowego, piàtego roku akademickiego w Akademii Morskiej 

w Gdyni, a jednoczeÊnie 87. rok nauczania w ca∏ej historii polskiego szkolnictwa morskiego 
od Szko∏y Morskiej w Tczewie, Paƒstwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni i Southampton, 

Wy˝szej Szko∏y Morskiej do Akademii  Morskiej w Gdyni.

Vivat Academia
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naszà Uczelni´ i Oficyn´ Wydawniczà Miniatura w Gdyni.
Ksià˝ka ta pozwoli wróciç myÊlami do morskiego Êwiata
Conrada, do moralnego kodeksu „pisarza w marynarskiej
kurcie”, który jest szczególnie bliski ludziom pracujàcym na
morzu i dla morza, a do nich zaliczajà si´ nasi studenci 
i absolwenci. W jednej ze swoich ksià˝ek pt. „Gra losu”
Conrad pisze: „˚ycie na morzu, które stawia cz∏owiekowi
tyle wymagaƒ, ma t´ wy˝szoÊç nad ˝yciem na làdzie, ˝e
˝àdania jego sà proste i nie mo˝na si´ od nich uchyliç”. (…)

Akademia Morska w Gdyni jest najwi´kszà akademickà
publicznà uczelnià morskà w Polsce i w Europie, kszta∏càcà
od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry
mened˝erskie dla làdowego zaplecza gospodarki morskiej. 

Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywajà si´ na
czterech Wydzia∏ach: Nawigacyjnym, Mechanicznym,
Elektrycznym oraz Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa, 
w ramach których funkcjonujà 22 Katedry. Akademia
prowadzi kszta∏cenie studentów na 7 kierunkach studiów.

Absolwenci, kszta∏càc si´ w systemie jedno lub
dwustopniowym, uzyskujà dyplom w 23 specjalnoÊciach.

Ponadto specjalnoÊç „in˝ynieria eksploatacji instalacji
przemys∏owych” od 11 lat jest wspólnie prowadzona 
z Hochschule Bremerhaven, a absolwenci uzyskujà, obok
polskiego, równie˝ niemiecki dyplom magistra in˝yniera.

Programy kszta∏cenia spe∏niajà zarówno krajowe
standardy nauczania, jak równie˝ mi´dzynarodowe
standardy kszta∏cenia kadr morskich okreÊlone przez
wymagania Mi´dzynarodowej Organizacji Morskiej IMO. 

I tak uzyskaliÊmy akredytacje:
1) Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej nast´pujàcych 

5 kierunków studiów: nawigacja, transport, mechanika 
i budowa maszyn, zarzàdzanie i marketing oraz
elektrotechnika;

2) International Maritime Organization kszta∏cenia
nawigatorów, mechaników i elektroautomatyków
okr´towych zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 
na poziomach – „operational” i „management”.

Kadr´ nauczycieli akademickich – ze stopniami
naukowymi doktora, doktora habilitowanego i tytu∏em
naukowym profesora oraz najwy˝szymi dyplomami
morskimi kapitana ˝eglugi wielkiej, starszego mechanika 
i elektryka okr´towego - wspiera nowoczesna baza
laboratoryjna z 28 specjalistycznymi symulatorami 
oraz wdro˝ony w Uczelni system jakoÊci kszta∏cenia 
ISO 9001-2000.

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni uzyskuje trzy
dyplomy: 
1) licencjata, in˝yniera, magistra lub magistra in˝yniera

jednej z 23 specjalnoÊci studiów, 
2) oficera nawigatora, mechanika lub elektroautomatyka

okr´towego,
3) podchorà˝ego rezerwy Marynarki Wojennej.

Wysoki poziom wykszta∏cenia gwarantuje absolwentom
zatrudnienie na globalnym rynku pracy, u najbardziej
presti˝owych armatorów Êwiata.

Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch
statków morskich, na których studenci odbywajà praktyki
morskie: 
■ znanego na ca∏ym Êwiecie ˝aglowca s/v „Dar

M∏odzie˝y”, pe∏niàcego równie˝ rol´ ambasadora Polski
w wi´kszoÊci portów Êwiata (w maju tego roku

dokonaliÊmy po 24 latach eksploatacji wymiany mostka
nawigacyjnego wraz z urzàdzeniami nawigacyjnymi,
zapewniajàcego kszta∏cenie naszych studentów 
na sprz´cie dorównujàcym wyposa˝eniu najnowoczeÊ-
niejszych statków handlowych);

■ statku badawczo-szkoleniowego m/s „ Horyzont II”,
realizujàcego równie˝ wspólne badania naukowe 
z Polskà Akademià Nauk w trakcie ekspedycji polarnych
na Arktyk´ i Antarktyd´.
Ponadto studenci rozwijajà swoje zainteresowania:

■ naukowe w 8 Studenckich Ko∏ach Naukowych,
■ ˝eglarskie w Jacht Klubie Akademii Morskiej w Gdyni,
■ sportowe w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

I tak w tym roku studenci  AM zdobyli:
■ najlepsze miejsce pary naszych studentek 

w dotychczasowych startach reprezentacji Polski 
w Akademickich Mistrzostwach Âwiata w Pi∏ce Pla˝owej,

■ po raz trzeci z rz´du mistrzostwo Polski w pi∏ce siatkowej
kobiet, 

■ mistrzostwo Polski w trójboju si∏owym,
■ III miejsce w Eliminacjach Polski do Akademickich

Mistrzostw Âwiata w  ˚eglarstwie.  

Dzia∏alnoÊç dydaktycznà i naukowà Uczelni wspierajà:
Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, Przedsi´biorstwo
Badawczo-Produkcyjne „ENAMOR”, Studium Doskonalenia
Kadr, Academy Maritime Services oraz Fundacja
Bezpieczeƒstwa ˚eglugi i Ochrony Ârodowiska.

Akademia Morska w Gdyni aktywnie wspó∏pracuje 
w realizacji wspólnych prac badawczych, kszta∏ceniu kadr
naukowych i wymianie studentów bezpoÊrednio z 18
uczelniami morskimi na Êwiecie oraz w ramach organizacji
mi´dzynarodowych – Stowarzyszenia Uniwersytetów
Europejskich (EUA) i Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia
Akademii Morskich (IAMU).

Szczególnie wa˝na jest wspó∏praca z uczelniami
krajowymi i najbli˝szymi uczelniami województwa
pomorskiego. I tak wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà 
od 16 lat rozwijamy unikalny w skali Êwiatowej OÊrodek
Szkoleniowy Manewrowania Du˝ymi Statkami w I∏awie 
w ramach Fundacji Bezpieczeƒstwa ˚eglugi i Ochrony
Ârodowiska. 

List gratulacyjny, 
z okazji inauguracji
nowego roku
akademickiego,
wr´cza rektorowi
minister gospodarki
morskiej Rafa∏
Wiechecki.

☛
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Wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà, Akademià Morskà 
w Szczecinie, Instytutem Technicznym Wojsk Làdowych 
i Politechnikà Âlàskà utworzono Konsorcjum Naukowe do
realizacji projektu zamawianego „Zintegrowany system
bezpieczeƒstwa transportu”. 

Wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà, Akademià Marynarki
Wojennej i Wojskowà Akademià Technicznà opracowano
projekt mi´dzykierunku studiów magisterskich w zakresie
technologii i zarzàdzania systemami bezpieczeƒstwa 
w specjalnoÊci: bezpieczeƒstwo transportu. (…)

Dzisiaj studiuje w Akademii Morskiej w Gdyni 6709
osób. WÊród nich sà równie˝ doktoranci i studenci z: Chin,
Wietnamu, Belgii, Grecji, Litwy, Ukrainy i Bia∏orusi.

W tym roku podj´liÊmy si´ równie˝ kszta∏cenia
praktycznego na symulatorach i statkach szkolnych
studentów ze szkó∏ morskich Mozambiku i Kenii.

W ramach wspó∏pracy z Urz´dem Miasta Gdyni, przy
wspó∏udziale FRAM w Gdyni, na Wydziale Nawigacyjnym
udost´pniono Planetarium dla m∏odzie˝y szkolnej,
mieszkaƒców Gdyni i turystów, w celu promocji Uczelni 
i rekrutacji na studia oraz popularyzacji wiedzy
astronomicznej. Latem tego roku w pokazach
astronomicznych uczestniczy∏o ponad 6 000 osób!

Armatorzy zagraniczni sfinansowali wyposa˝enie trzech
laboratoriów Maritime English.

Wdro˝ono w Uczelni jednolity elektroniczny system
ewidencji op∏at za studia niestacjonarne i ich przetwarzania,
wspó∏dzia∏ajàcy z Systemem Masowych P∏atnoÊci Kredyt
Banku.  

Na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
rozpocz´∏o nauk´ 1718 studentów.

Du˝e znaczenie w dzia∏alnoÊci edukacyjnej Uczelni ma
równie˝ ustawiczne szkolenie podyplomowe na
kilkudziesi´ciu oficerskich kursach specjalistycznych w SDK
dla 3600 marynarzy i oficerów rocznie oraz w OSRM FRAM
dla 4200 osób rocznie.

Kilkukrotnemu, w ostatnim dziesi´cioleciu Uczelni,
zwi´kszeniu iloÊci studiujàcych, towarzyszy praktycznie ten
sam stan iloÊciowy kadry naukowo-dydaktycznej – 393
nauczycieli akademickich, ale jednoczeÊnie systematyczny
ich rozwój jakoÊciowy, od 34 profesorów i 78 adiunktów 
w 1992 roku do 77 profesorów i 139 adiunktów dzisiaj,
wÊród których sà kapitanowie ˝eglugi wielkiej, starsi
mechanicy i elektroautomatycy.

Obecnie w Uczelni jest realizowanych 37 projektów
badawczych: 2 w ramach programów ramowych UE, 
4 w ramach funduszy strukturalnych, 2 mi´dzyrzàdowe 
z Chinami i Indiami, 1 projekt Leonardo da Vinci, 
4 projekty IAMU, 6 projektów celowych, 1 projekt
rozwojowy, 3 projekty habilitacyjne, 5 projektów
promotorskich i 12 projektów badawczych w∏asnych.

Wdro˝ono na statku m/s „Horyzont II” urzàdzenie do
pomiaru momentu, mocy i pr´dkoÊci obrotowej na wale
Êruby, zintegrowanego z wczeÊniej wdro˝onym do seryjnej
produkcji systemem monitoringu i sterowania si∏ownià
okr´towà na 9 statkach i okr´tach.

Trzy Wydzia∏y: Mechaniczny, Elektryczny oraz
Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa posiadajà prawa
doktoryzowania, zaÊ Nawigacyjny zbli˝a si´ do ich
uzyskania w przysz∏ym roku.

Mo˝na z ca∏à pewnoÊcià powiedzieç, ˝e studia w AM 
w Gdyni to:
■ droga do atrakcyjnego zawodu,
■ mo˝liwoÊç ciekawej i dobrze p∏atnej pracy na morzu i na

làdzie,
■ perspektywa odbycia cz´Êci studiów za granicà,
■ m∏odzieƒcza przygoda i okno na Êwiat dla ambitnych.

Fragmenty przemówienia rektora 
prof. dr hab. in˝. Józefa Lisowskiego

☛

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 na Wydziale Mechanicznym.
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Rok 2006
5 paêdziernika, dzieƒ przed

uroczystà inauguracjà roku
akademickiego, „Dar M∏odzie˝y”
wróci∏ z ostatniej podró˝y roku 2006.
Rozpocz´∏a jà majowa wizyta w Oslo –
z okazji Dnia Konstytucji 17 maja oraz
na urodzinach króla Norwegii (relacj´
studentki Natalii Salmonowicz zmieÊciliÊmy 
w poprzednim numerze). W nast´pnym rejsie, na
trasie Gdynia – Ryga – Tallin – Helsinki – Gdynia
(tak˝e w maju), uczestniczy∏a Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,
realizujàc jeden z najbardziej oryginalnych
projektów promujàcych Polsk´ w Unii Europejskiej.
Plonem tej  „Muzycznej Podró˝y Morskiej” by∏y
reporta˝e przygotowane przez ekip´ TVP na

pok∏adzie ˝aglowca, a w paêdzierniku
w Katowicach odby∏ si´ ich uroczysty
pokaz. W ksi´dze pamiàtkowej „Daru”
pozosta∏ najbardziej oryginalny wpis
maestra Jerzego Maksymiuka: oda do

kapitana i za∏ogi. Od 5 lipca do 12
wrzeÊnia ˝aglowiec chodzi∏ w rejsach

szkoleniowych ze studentami Wydzia∏u
Nawigacji, Elektrycznego i Mechanicznego,

którzy odbywali praktyki na trasie Gdynia –
Rotterdam – Las Palmas – Saint Malo – Lizbona –
Cadiz – La Coruna – Antwerpia – Bremerhaven –
Travemünde – Gdynia. W paêdzierniku „Dar” wzià∏
udzia∏ w 5-dniowych regatach Welt Pokal – Tall
Ship German Sail, zwyci´˝ajàc z prawie bliêniaczym
rosyjskim ˝aglowcem „Mir” i zdobywajàc puchar
(na fotografii).

Rok 2007
Na poczàtku lipca Sail Training International

organizuje Tall Ship Races zarówno na Ba∏tyku
(mi´dzy portami Arhus w Danii, Kotka w Finlandii,

Sztokholmem w Szwecji a Szczecinem) jak i na
Morzu Âródziemnym: Alicante i Barcelona 
w Hiszpanii, Tulon we Francji i Genua we
W∏oszech. RównoczeÊnie odbyç si´ majà
konkurencyjne regaty Baltic Sail: od 19 lipca do 26
sierpnia na trasie Halmstadt w Szwecji, Gdaƒsk,
K∏ajpeda na Litwie, Karlskrona, Rostock 
w Niemczech i Helsinger w Danii, Travemünde 
w Niemczech. Prawdopodobnie „Dar” weêmie
udzia∏ w Tall Ship Races na Ba∏tyku oraz w Hanza
Sail w Rostocku.

˚aglowiec otrzyma∏ od armatora Dorchester
Maritime zaproszenie na wizytowanie w maju 
Isle of Man, zosta∏ zaproszony tak˝e na obchody
818-lecia portu Hamburg (11-13 maj), a w czerwcu
na Kieler Woche.

Trwajà rozmowy, prowadzone przez rektora
prof. Józefa Lisowskiego i prorektora ds. morskich
prof. Henryka Âniegockiego, w sprawie rejsu
„Daru M∏odzie˝y” w 2008 roku na zachodnie
wybrze˝e USA (by∏by to pierwszy rejs polskiego
˝aglowca w tamte rejony) i powrót przez Cape
Horn.

■

„DAR M¸ODZIE˚Y”
M∏odnieje z ka˝dym sezonem, choç w przysz∏ym roku obchodziç b´dzie swe 25-lecie. 

Zyskuje na klasycznej urodzie dzi´ki relingom mosi´˝nym i mahoniowym oraz wymienionemu
olinowaniu. Ma tak˝e zmodernizowany mostek, wyposa˝onà w najnowoczeÊniejsze urzàdzenia
studenckà kabin´ nawigacyjnà, wyremontowane wszystkie sanitariaty, nowà mes´ studenckà 

i kuchni´.
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Wybór Akademii Morskiej w Gdyni jako miejsca
posiedzenia Komitetu nale˝y uznaç za
wyró˝nienie naszej uczelni, wynikajàce z dwu
przes∏anek. Pierwsza z nich to dalekosi´˝na
strategia Komitetu, której cykliczne posiedzenia
odbywajà si´ w ró˝nych oÊrodkach akademickich;
na ogó∏ sà to oÊrodki charakteryzujàce si´ du˝ym
gradientem rozwoju. Tak niewàtpliwie jest
postrzegana nasza uczelnia, a Wydzia∏ Elektryczn,
b´dàcy gospodarzem posiedzenia, niedawno
uzyska∏ wysokà drugà kategori´ w ocenie
parametrycznej jednostek wed∏ug kryteriów
MNiSW. Nadto Wydzia∏ Elektryczny AM w Gdyni
w ostatnich 4 latach uzyska∏ 14 grantów 
KBN-owskich na ∏àcznà kwot´ 4 215 125 z∏, 

co wzbudzi∏o uznanie Komitetu i zosta∏o
zauwa˝one przez wielu uczonych zasiadajàcych w
gremiach decyzyjnych dawnego KBN. Stàd
ciekawoÊç jak wyglàda nasza uczelnia, jak
prezentujà si´ laboratoria i dofinansowywana
przez KBN baza naukowo-badawcza.

Pierwszy dzieƒ wizyty obfitowa∏ w wiele
wydarzeƒ, a obrady zacz´∏y si´ w Sali Senatu 
o godz. 12.00, wys∏uchanà z du˝ym
zainteresowaniem prezentacjà naszej uczelni” nt.
„Wczoraj, dziÊ i jutro Akademii Morskiej w Gdyni”,
dokonanà przez rektora prof. Józefa Lisowskiego,
która wywo∏a∏a szeroki rezonans i szereg pytaƒ
uczestników. Nast´pnie informacje o Wydzia∏ach
Elektrycznym i Mechanicznym przedstawili ich

Plenarne posiedzenie 
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej

PAN w AM
W dniach 16 i 17 paêdziernika 2006 roku w murach Akademii Morskiej w Gdyni i na pok∏adzie

statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II” odby∏o si´ posiedzenie plenarne Komitetu
Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Do Gdyni przyby∏o 19 uczonych
reprezentujàcych metrologi´ osadzonà w ró˝nych dyscyplinach nauki, jak elektrotechnika,

automatyka i robotyka, mechatronika czy te˝ elektronika.

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na pok∏adzie statku „Horyzont II”.
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dziekani – prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski 
i dr hab. in˝. Wies∏aw Tare∏ko, prof. nadzw. AM. 
W kolejnym punkcie obrad interesujàcy referat 
nt. „Ocena jakoÊci energii elektrycznej w sieciach
okr´towych z wykorzystaniem DSP”, zwiàzany 
z przygotowywanà przez autora rozprawà
habilitacyjnà, przedstawi∏ dr in˝. Tomasz Tarasiuk.

Po lunchu w salce rektorskiej goÊcie zwiedzali
wybrane laboratoria na Wydzia∏ach Mechanicznym
i Elektrycznym, wykazujàc g∏´bokie
zainteresowanie zarówno bazà laboratoryjnà
uczelni, jak i metodykà oraz tematykà
prowadzonych badaƒ i zaj´ç dydaktycznych. 

Po zwiedzaniu laboratoriów cz∏onkowie
Komitetu wys∏uchali kolejnego referatu
wyg∏oszonego przez mgr. in˝. Jacka
Wyszkowskiego nt. „Badania zwiàzku mi´dzy
zak∏óceniami elektrycznymi a ha∏asem okr´towym
w systemie nap´dowym z przemiennikiem
cz´stotliwoÊci”. Du˝e zainteresowanie wzbudzi∏
fakt podj´cia interdyscyplinarnej tematyki 
w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej,
której procedura toczy si´ na Wydziale
Mechanicznym naszej uczelni.

Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad by∏a
kole˝eƒska kolacja w salonie oficerskim fregaty
„Dar M∏odzie˝y”. Wizyta na legendarnym
˝aglowcu dla wielu uczonych by∏a wielkim
prze˝yciem, czemu dali wyraz dokonujàc wpisów
w pamiàtkowej ksi´dze „Daru M∏odzie˝y”.

Drugi dzieƒ obrad odbywa∏ si´ na „Horyzoncie II”.
Po wspólnym Êniadaniu na pok∏adzie statku goÊcie
zwiedzali mostek nawigacyjny, si∏owni´ okr´towà
oraz pomieszczenia socjalne. Szczególne wra˝enie
wywar∏a specjalistyczna aparatura pomiarowa 
i systemy monitoringu, które, zdaniem obecnych,
sà praktycznà realizacjà postulatu o jednoÊci
elektrotechniki, elektroniki, automatyki 
i mechatroniki. W czasie kilkugodzinnego rejsu na
Hel bardzo ciekawy referat przedstawili
pracownicy Katedry Automatyki Okr´towej: 
dr hab. in˝. Leszek Morawski, prof. nadzw. AM 
i mgr in˝. Andrzej Rak nt. „Uk∏ad pomiarowo-

kontrolny do badaƒ algorytmów sterowania
ruchem modeli statków na jeziorze Slim”. GoÊcie
byli pod wra˝eniem zarówno przedstawionego
oÊrodka w I∏awie i jego mo˝liwoÊci naukowo-
badawczych, jak i tematyki oraz wyników
przedstawionych w referacie. Po ciekawej dyskusji
rozpocz´to wewn´trzne posiedzenie Komitetu, 
na którym omawiano mi´dzy innymi sytuacj´ 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego 
w obszarach konkursów na granty badawcze i
granty rozwojowe, problematyk´ kategoryzacji
jednostek tematycznie zwiàzanych z KMiAN PAN,
przedstawiono informacje o dzia∏alnoÊci sekcji
Komitetu oraz o konferencjach z zakresu
metrologii, które mia∏y miejsce w roku 2006 oraz
planowanych na rok 2007, jak i informacje 
o stanie kwartalnika „Metrology and Measurement
Systems”.

Po wspólnym lunchu dyskusj´ nad sprawami
ró˝nymi i wolnymi wnioskami kontynuowano 
w salonie a˝ do powrotu do Gdyni. Obrady
zakoƒczy∏y si´ oko∏o godz. 14.00.

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

Podczas zwiedzania mostka nawigacyjnego na sbs „Horyzont II”.
Na pierwszym planie od lewej: prof. dr hab. in˝. Zygmunt
KuÊmierek, prof. dr hab. in˝. Janusz Mroczka, prof. dr in˝.
Eugeniusz Ratajczyk.

W czasie zwiedzania si∏owni okr´towej na „Horyzoncie II”.

W czasie obrad. Od lewej: dziekan Wydzia∏u Mechanicznego AM
dr hab. in˝. Wies∏aw Tare∏ko, prof. nadzw. AM, przewodniczàcy

Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN 
prof. dr in˝. Eugeniusz Ratajczyk, rektor Akademii Morskiej 

prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski, dziekan Wydzia∏u Elektrycznego
prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski.
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Naukowe Ko∏o Transportu i Logistyki „Translog” zosta∏o za∏o˝one 12 marca 2006 r., 
gdy prorektor ds. kszta∏cenia pan prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz oficjalnie zezwoli∏ 

na rozpocz´cie jego dzia∏alnoÊci. Ko∏o funkcjonuje przy Katedrze Logistyki Morskiej, a jego
opiekunem jest mgr S∏awomir Skiba. Istnieniu Ko∏a patronuje Julian Rummel (1878-1954) 
– in˝ynier budowy okr´tów, jeden z najwybitniejszych polskich ludzi morza, a tak˝e pionier 

idei Gdyni oraz organizator polskiej floty handlowej i pierwszy dyrektor ˚eglugi Polskiej.

W kr´gu zainteresowaƒ cz∏onków NKTiL
„Translog” znajdujà si´ przede wszystkim:
■ ekonomika, organizacja i eksploatacja ˝eglugi

morskiej oraz portów morskich,
■ zarzàdzanie przedsi´biorstwami morskimi,
■ wieloga∏´ziowe systemy w mi´dzynarodowym

transporcie làdowo – morskim,
■ zarzàdzanie ryzykiem w transporcie

mi´dzynarodowym,
■ ubezpieczenia ryzyk oraz ˝egluga bliskiego

zasi´gu i promowa,
■ logistyka morska i mi´dzynarodowa.

W celu zg∏´biania wyznaczonych tematów 
i udanego startu dzia∏alnoÊci Ko∏a, jeszcze na
poczàtku marca 2006 r., odby∏o si´ pierwsze
spotkanie organizacyjne, na którym uczestnicy
ustalili wst´pny zarys strategii funkcjonowania
oraz plany dzia∏ania na ca∏y semestr. Podczas
wspólnych narad wybrano cz∏onków zarzàdu,
którego prezesem zosta∏ Rados∏aw Marciniak,
student organizacji obrotu portowo-morskiego.

Pe∏ni zapa∏u i gotowi sprostaç wyznaczonym

zadaniom na poczàtku kwietnia wszyscy udali si´
na pierwszà wycieczk´ o charakterze logistycznym.
Celem by∏o zwiedzanie Terminalu Ro-Ro w Gdyni,
po którym oprowadza∏ szef terminalu pan Roman
Szulc. Zobaczenie, jak w rzeczywistoÊci wyglàda
praca, okaza∏o si´ Êwietnym utrwaleniem
posiadanej ju˝ wiedzy teoretycznej. Studenci
mogli przyjrzeç si´ trwajàcemu wówczas
za∏adunkowi na statek „Transfenica” oraz
poobserwowaç funkcjonowanie magazynów,
maszyn, pozosta∏ych sprz´tów i urzàdzeƒ
portowych (w tym nowoczesnej rampy), czyli
ogólnie dzia∏alnoÊç transportowo-logistycznà.

Kolejnà bardzo wa˝nà wyprawà z logistycznego
punktu widzenia sta∏a si´ wizyta w Ba∏tyckim
Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Mimo
ulewnego deszczu znaleêli si´ ochotnicy, którzy
chcieli poznaç specyfik´ pracy na BCT. Natomiast
8 czerwca 2006 r. studenci Ko∏a jeszcze raz udali
si´ do Terminalu Ro-Ro, tym razem po to, 
by zwiedziç m/v „Tychy”, b´dàcy w∏asnoÊcià 
POL-Levant Linie ˚eglugowe.

NAUKOWE KO¸O TRANSPORTU I LOGISTYKI

TRANSLOG



3 5 •  A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I

11G R U D Z I E ¡ 2 0 0 6

By∏a to kolejna konferencja z cyklu konferencji
logistycznych organizowanych do tej pory przez
ró˝ne oÊrodki akademickie (m.in. w 2003 r. przez
Akademi´ Morskà). W roku 2006 ponownie
Akademia Morska (Katedra Logistyki Morskiej)
przej´∏a organizacj´ tej˝e konferencji. Tym razem
postanowiono zaprosiç do wspó∏pracy naszego
partnera zagranicznego – Hochschule Bremerhaven
(Transportwesen/Logistik) i podnieÊç rang´
konferencji, przyjmujàc formu∏´ mi´dzynarodowà.

Za cel konferencji przyj´to stworzenie forum
dyskusyjnego w mi´dzynarodowym Êrodowisku
nauki i praktyki gospodarczej dla wymiany
poglàdów, doÊwiadczeƒ i wyników badaƒ na
temat wspó∏czesnego oblicza logistyki, jej
problemów i tendencji rozwojowych w aspekcie
procesów globalizacyjnych. Zakres tematyczny
konferencji obejmowa∏ m.in. takie zagadnienia,
jak koncepcje logistyczne w logistyce globalnej,
finansowe aspekty logistyki globalnej, controlling
w zarzàdzaniu kosztami logistycznymi, technologie
informatyczne w logistyce, zarzàdzanie ryzykiem
oraz transport w ∏aƒcuchach dostaw. Obok

bogatego programu naukowego, organizatorzy
przewidzieli równie interesujàcy program socjalny,
a mianowicie jednodniowà wycieczk´ 
z przewodnikiem po Sztokholmie.

Uczestnikami konferencji byli wybitni
profesorowie zajmujàcy si´ logistykà wraz ze
swoimi zespo∏ami oraz przedstawiciele praktyki.
WÊród nich znaleêli si´ tak˝e przedstawiciele
nauki z oÊrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec,
Turcji, Holandii, S∏owacji oraz Portugalii. 

Komitetowi naukowemu, w którym  zgodzili si´
zasiàÊç m.in. tacy profesorowie, jak prof. 
E. Go∏embska, J. Witkowski, D. Kisperska-Moroƒ,
H. Brdulak, W. Czuchra czy St. Krawczyk,
przewodniczy∏ dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw.
AM. 

Referaty wyg∏oszone na konferencji ukaza∏y si´
na p∏ycie CD, która stanowi integralnà cz´Êç
dwumiesi´cznika „Logistyka”, najbardziej
presti˝owego czasopisma w Polsce poÊwi´conego
zagadnieniom logistyki.

dr Magdalena Klopott

O logistyce w gospodarce
W dniach 23-26 wrzeÊnia 2006 roku, na promie m/f „Scandinavia”, w rejsie okr´˝nym 

Gdaƒsk-Nynashamn-Gdaƒsk, odby∏a si´ I Mi´dzynarodowa Konferencja Logistyczna 
pod has∏em przewodnim „Logistyka w gospodarce globalnej – wyzwania i tendencje”.

W paêdzierniku 2006 r. niezwykle ciekawà
mo˝liwoÊcià okaza∏ si´ udzia∏ 4 cz∏onków Ko∏a 
w polsko-niemieckim studenckim seminarium
„Managing cultural diversity in Europe”, 
w którym przedstawicielami NKTiL byli:
Katarzyna Rakowska, Agnieszka Dampc, Micha∏
åwikliƒski i Rados∏aw Marciniak. W ramach
seminarium w Bremerhaven cz∏onkowie Ko∏a
zwiedzili m.in. port kontenerowy i samochodowy
Bremerhaven, stoczni´ “Lloyd Shipyard” oraz
miasto portowe Bremen. Ponadto zapoznali si´ 
z logistykà produkcji fabryki piwa “Beck’s” oraz
dystrybucjà i logistykà wyrobów przedsi´biorstwa
“Deutsche See”. W ostatnim dniu pobytu Ko∏o
mia∏o zaszczyt braç udzia∏ w obchodach 30.
rocznicy istnienia kierunku logistyki w Hochschule
Bremerhaven. 

KoniecznoÊcià wydaje si´ przytoczenie misji
Naukowego Ko∏a Transportu i Logistyki
„Translog”, która  skupia si´ na innowacyjnoÊci 
i rozwoju ˝eglugi i logistyki morskiej. Wyznaczona

misja ∏àczy si´ ÊciÊle z przystàpieniem Ko∏a 
do polskiego oddzia∏u European Short Sea
Network (15.09.2006r.). Jest to Europejskie
Stowarzyszenie Promocji ˚eglugi Morskiej
Bliskiego Zasi´gu, które swym dzia∏aniem stara si´
przyczyniç do popularyzacji przenoszenia
∏adunków ze zniszczonych i zat∏oczonych dróg
làdowych na szlaki morskie, a tak˝e
organizowania po∏àczeƒ multimodalnych làd –
morze. European Short Sea Network
reprezentowane jest w Polsce przez Biuro
Promocji ˚eglugi Morskiej Bliskiego Zasi´gu 
w Szczecinie. Przynale˝noÊç do tak presti˝owej
organizacji, skupiajàcej wielu znanych specjalistów
˝eglugi bliskiego zasi´gu i wieloga∏´ziowych
systemów w mi´dzynarodowym transporcie
làdowo – morskim pozwoli cz∏onkom Ko∏a na
rozwijanie swoich zainteresowaƒ w szczególny 
i interesujàcy sposób.

Agnieszka Dampc



A K A D E M I C K I  K U R I E R  M O R S K I  •  3 5

12G R U D Z I E ¡ 2 0 0 6

PROFESOR

Profesor Doerffer by∏ mi bardzo bliski, i choç
nie odwa˝y∏bym si´ nazwaç Go moim
Przyjacielem, odczuwa∏em i doznawa∏em z Jego
strony ogromnà ˝yczliwoÊç, czego mia∏em
wielokrotnie liczne dowody i za co jestem Mu
niezmiernie wdzi´czny.

W licznych przemówieniach i nekrologach, jakie
mia∏y miejsce po Êmierci Profesora, zabrak∏o mi
jednak jednego fragmentu w Jego bogatym 
i pracowitym ˝yciorysie. Oto bowiem w roku
1967, gdy podj´to decyzj´ o powo∏aniu
mi´dzyresortowej komisji do sprawy
przekszta∏cenia Paƒstwowych Szkó∏ Morskich 
w Gdyni i Szczecinie w uczelnie wy˝sze, Profesor
zosta∏ przewodniczàcym Podkomisji
Mechaniczno-Elektrycznej. 

Mia∏em zaszczyt byç cz∏onkiem tej˝e podkomisji
i przez czas jakiÊ pracowa∏em pod kierownictwem
Profesora, a szczególnym powodem do
zadowolenia i satysfakcji by∏ fakt, ˝e dzi´ki temu
mog∏em Go bli˝ej poznaç, i to nie tylko na gruncie
s∏u˝bowym.

Âmia∏o mog´ powiedzieç, ˝e Profesor by∏
g∏ównym i najwa˝niejszym „Ojcem Chrzestnym”
obu Wy˝szych Szkó∏ Morskich, a w szczególnoÊci
wydzia∏ów mechaniczno-elektrycznych. Nie
koniec na tym. Ale w tym momencie moich
wspomnieƒ chc´ oddaç g∏os Profesorowi, który
tak pisze w swojej ksià˝ce-pami´tniku,
zatytu∏owanej „˚ycie i pasje”: „Po zatwierdzeniu
powo∏ania Wy˝szych Szkó∏ Morskich wy∏oni∏ si´
problem kadrowy, gdy˝ statut wy˝szej uczelni
wymaga∏ od kadry nauczajàcej wy˝szych
kwalifikacji ze stopniami i tytu∏ami naukowymi.
Urz´dujàcy dyrektor Paƒstwowej Szko∏y Morskiej
w Gdyni kapitan ˝eglugi wielkiej Kazimierz
Jurkiewicz, wieloletni komendant statku
szkolnego „Dar Pomorza”, posiada∏ olbrzymi
autorytet w Êwiecie marynarskim, nie posiada∏
jednak odpowiednich stopni i tytu∏ów

naukowych. Proponowa∏em, aby uwzgl´dniç jego
dorobek w wychowaniu licznej kadry
absolwentów, nadaç mu tytu∏ naukowy profesora
nadzwyczajnego i tym samym stworzyç warunki
formalne dla powo∏ania na stanowisko rektora.
Ministerstwo ˚eglugi i partia nie chcia∏y si´
jednak zgodziç i w poszukiwaniu kandydatów
spoza szko∏y morskiej ich wybór pad∏ na mnie,
jako posiadajàcego tytu∏ profesora
nadzwyczajnego oraz siedmioletnie doÊwiadczenie
w pe∏nieniu funkcji dziekana i trzyletnie jako
prorektora. Nie zgodzi∏em si´ jednak
zdecydowanie na t´ propozycj´, poniewa˝ na
Politechnice Gdaƒskiej mia∏em dobrze
zorganizowana katedr´, którà prowadzi∏em od
pi´tnastu lat, planowa∏em ciekawe badania
naukowe, by∏em w trakcie pisania podr´czników,
a poza tym by∏em silnie zaanga˝owany 
w spo∏ecznà prac´ naukowo-technicznà. Nie
mia∏em przy tym ani doÊwiadczenia 
w prowadzeniu szkolnictwa morskiego, ani
dostatecznej wiedzy na temat ˝eglugi”.

Powy˝sze s∏owa sà dowodem, ˝e Profesor by∏ –
mimo tylu zaszczytów, honorów i odznaczeƒ –
Cz∏owiekiem skromnym i w sposób nad wyraz
uczciwy w ocenianiu swoich kompetencji, co jest,
niestety, doÊç rzadkà cechà w obecnych czasach.
A, moim zdaniem, wielka szkoda, ˝e Profesor nie
zdecydowa∏ si´ zostaç pierwszym rektorem
Wy˝szej szko∏y Morskiej, bo doskonale si´
nadawa∏ do tego stanowiska.

Szczup∏oÊç udzielonego mi miejsca w „Akademickim
Kurierze Morskim” nie pozwala na wyra˝enie 
i przekazanie kolejnym rocznikom studentek 
i studentów Akademii Morskiej wszystkiego co
wiem o Profesorze, ale mam nadziej´, ˝e nie sà to
ostatnie zdania, które napisa∏em na temat tego
wspania∏ego Cz∏owieka.

Andrzej Perepeczko

9 sierpnia 2006 odszed∏ od nas na zawsze Jerzy Wojciech Doerffer,
profesor zwyczajny, by∏y dwukrotny dziekan Wydzia∏u Budowy
Okr´tów, by∏y rektor Politechniki Gdaƒskiej, nauczyciel licznych 
pokoleƒ polskich okr´towców, cz∏onek wielu najpowa˝niejszych
mi´dzynarodowych organizacji naukowych, doctor honoris causa
uczelni polskich i zagranicznych, ale przede wszystkim bardzo dobry 
i màdry CZ¸OWIEK.
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Trójbój si∏owy
W dniach 19-20.05.2006 r. w Wy˝szej Szkole

Wychowania Fizycznego i Turystyki w SupraÊlu
odby∏y si´ Mistrzostwa Polski Szkó∏ Wy˝szych 
w Trójboju Si∏owym. W mistrzostwach tych
uczestniczy∏y 42 uczelnie, ∏àcznie 398
zawodników. W ramach mistrzostw prowadzono
punktacj´ w poszczególnych typach uczelni.

Nasza uczelnia startuje w typie: Akademie
Ekonomiczne i Rolnicze oraz Morskie – razem 
19 uczelni. W klasyfikacji tej zaj´liÊmy I miejsce,
zdobywajàc z∏oty medal dru˝ynowo. Jest to wynik
ogromnej pracy i du˝ego wysi∏ku ca∏ego zespo∏u
pod kierunkiem trenera mgr. Jerzego
Januszewskiego.

■ Sk∏ad dru˝ynowego mistrza Polski 
w trójboju si∏owym

• Kaczmarczyk Mariusz, II E, waga 60 kg, 
wynik 307,5 kg, bràzowy medal indywidualnie

• St´pieƒ Jaros∏aw, II E, waga 60 kg, wynik 
340 kg, srebrny medal indywidualnie

• Soko∏owski Tomasz, II E, waga 75 kg, 
wynik 355 kg,

• Dolny Krzysztof, II M, waga 75 kg, 
wynik 390 kg

• Okroy Przemys∏aw, III N, waga 100kg, 
wynik 580 kg

• Borkowski Micha∏, IV E, waga 110 kg, 
wynik 527,5 kg

• Janczewski Dawid, II M, waga 110 kg, 
wynik 535 kg

• Pajàk Bartosz, V E, waga + 125 kg, 
wynik 610 kg, z∏oty medal indywidualnie

Pragn´ nadmieniç, i˝ jest to sekcja nowa 
w naszej uczelni, dzia∏a zaledwie 2 lata. Osiàgni´ty
wynik mia∏ du˝e znaczenie dla promocji naszej
uczelni w Polsce oraz popularyzacji tej dyscypliny
w naszym Klubie Uczelnianym AZS.

Pi∏ka siatkowa kobiet
W dniach 21-23.04.2006 r. we Wroc∏awiu

odby∏y si´ XXIII Mistrzostwa Polski Szkó∏
Wy˝szych w typach uczelni: Akademie
Ekonomiczne, Rolnicze i Morskie w siatkówce
kobiet i m´˝czyzn, na których triumfowa∏y
siatkarki Akademii Morskiej w Gdyni i siatkarze
Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu. Dla
siatkarek naszej uczelni by∏o to trzecie z rz´du
mistrzostwo Polski Szkó∏ Wy˝szych w typach
uczelni, poprzednie w 2002 r. w Poznaniu 
i w 2004 r. w Gdyni.

■ Sk∏ad dru˝yny pi∏ki siatkowej kobiet
Akademii Morskiej:

• Twardowska Agata – kapitan 
(najlepsza zawodniczka mistrzostw)

• Sochan Agnieszka
• Moroz Agata
• Kraiƒska Katarzyna
• Sadowska Marta
• Wontor Katarzyna
• Libera Magdalena
• Kuêniar Agata
• Kopycka Monika
• Repiƒska Joanna
• Matyskiewicz Agnieszka
• trener – mgr Henryk Szulga

Najwi´kszy sukces i promocja uczelni by∏y
udzia∏em Marty S∏odnik i Katarzyny Kraiƒskiej,
które po zdobyciu Mistrzostw Polski Szkó∏
Wy˝szych w Pi∏ce Pla˝owej dostàpi∏y zaszczytu
reprezentowania Polski na III Akademickich
Mistrzostwach Âwiata, które odby∏y si´ w dniach
14-18 czerwca 2006 r. w Protaras na Cyprze.

W roku 2005 para Marta S∏odnik i Anna
Podgórniak zaj´∏y w Portoro˝ w S∏owenii 
IV miejsce na Akademickich Mistrzostwach
Europy w pi∏ce pla˝owej (najlepszy wynik
osiàgni´ty na tego typu imprezie).

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
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DEWIZY

Gdy znalaz∏em si´ na Wybrze˝u, by∏ rok 1946.
Wi´ksza cz´Êç Gdaƒska, spalonego przez „bratnià
armi´ radzieckà” po jego zdobyciu, le˝a∏a 
w gruzach, Sopot jednak i Gdynia szcz´Êliwie nie
uleg∏y niszczycielskiej manii wyzwolicieli i port
gdyƒski zaczà∏ wkrótce mniej lub wi´cej normalnà
prac´. Zacz´∏y tu zawijaç statki rozmaitych
bander, poczàtkowo g∏ównie skandynawskich, 
a tak˝e amerykaƒskie z dostawami UNRRA –
instytucji pomocy dla krajów zniszczonych wojnà. 

Razem z marynarzami pojawi∏y si´ te˝ na
„czarnym” wybrze˝owym rynku dewizy, g∏ównie
dolary, które by∏y z jednej strony synonimem
dobrobytu, z drugiej jednak nale˝a∏y do dóbr
najsurowiej zakazanych przez ówczesne prawo.
Za sam fakt posiadania dewiz lub z∏ota mo˝na
by∏o otrzymaç co najmniej kilkuletni wyrok, 
a handel dewizami równa∏ si´ nieomal zdradzie
paƒstwa. 

W tym czasie zacz´∏y do Polski powracaç 
z wojennej tu∏aczki polskie statki i tym samym
pojawi∏a si´ na Wybrze˝u „uprzywilejowana”
grupa obywateli PRL, a mianowicie marynarze.
Tylko oni bowiem – nie doÊç, ˝e mogli wyje˝d˝aç
za granic´ – otrzymywali ca∏kowicie legalnie tak
zwany dodatek dewizowy, którego wielkoÊç
zale˝na by∏a od piastowanego na statku
stanowiska, od strefy p∏ywania i od czasu trwania
podró˝y. 

Wkrótce te˝ „marynarz p∏ywajàcy” sta∏ si´ kimÊ
„lepszym” od szarego obywatela Polski Ludowej,
a w prasowych og∏oszeniach rubryki
„matrymonialne” nierzadko mo˝na by∏o spotkaç
anons: „P∏ywajàcego ch´tnie poznam” lub tym
podobne. 

W 1948 roku, w wieku lat zaledwie osiemnastu,
sta∏em si´ cz∏onkiem tego ekskluzywnego klanu.
Co prawda na najni˝szym stanowisku, bo
zaledwie praktykanta maszynowego, ale przecie˝
od czegoÊ nale˝a∏o zaczàç. Z perspektywy ponad
pó∏wiecza odnosz´ wra˝enie, ˝e tym samym
wzros∏a moja atrakcyjnoÊç wÊród pi´kniejszej
po∏owy wybrze˝owej ludnoÊci, ale mo˝e mi si´
tak tylko wydaje. 

Zamustrowanie na statek o nazwie „Borys∏aw”,
który udawa∏ si´ do portów zachodniej Europy,
otwiera∏ przed osiemnastolatkiem nie tylko
˝elaznà kurtyn´, która odcina∏a wolny Êwiat od
strefy sowieckich wp∏ywów, ale jeszcze dodatkowo
dawa∏a dost´p do niemal mitycznych dewiz. 

W∏aÊnie. To, co teraz napisz´, mo˝e s∏usznie
wydawaç si´ Êmieszne, praktykant bowiem
dostawa∏ – o ile pami´tam – a˝ 10 centów
amerykaƒskich dodatku dewizowego za ka˝dy
dzieƒ rejsu. W tym miejscu mo˝e mnie nieco
zawodziç pami´ç, ale ewentualna pomy∏ka nie
powinna przekraczaç 2÷4 centów. Tak
zaopatrzony przez ∏askawe ówczesne w∏adze
ruszy∏em na podbój zachodniego Êwiata. 

◆ ◆ ◆

Jak nale˝a∏o si´ domyÊlaç, by∏em w tamtym
czasie zupe∏nie „zielony” i nie mia∏em bladego
poj´cia o rozmaitych niuansach marynarskiego
zawodu, ale na szcz´Êcie za∏oga „Borys∏awia”
nastawiona by∏a bardzo ˝yczliwie do nas, na razie
praktykantów, ale w przysz∏oÊci przecie˝ oficerów,
i szybko wprowadzono nas w arkana sztuki, której
efektem by∏o pomno˝enie naszego mizernego
dodatku dewizowego. 

Owa prawie legalna droga przebiega∏a
nast´pujàco. W kantynie statkowej karton
amerykaƒskich papierosów kosztowa∏ oko∏o 90
centów, podczas gdy jego cena w ka˝dym
zachodnim porcie by∏a wielokrotnie wy˝sza, 
a papierosy amerykaƒskie by∏y niezwykle
atrakcyjnym towarem. Po drugie – wychodzàc 
z portu marynarz móg∏ legalnie mieç przy sobie
dwie paczki papierosów, a ze zbytem ich w mieÊcie
nie by∏o najmniejszego problemu. Po trzecie
wreszcie - w latach czterdziestych ubieg∏ego
stulecia ceny w stosunku do dolara (z wyjàtkiem
papierosów i alkoholu) by∏y bardzo niskie. 

W tamtym pierwszym praktykanckim rejsie,
który wiód∏ przez Dani´, Belgi´, W∏ochy do
Maroka, mia∏em zatem mo˝liwoÊç wys∏ania
kolorowych i b∏yszczàcych (!) pocztówek, jakich

Niektóre z moich wspomnieƒ przedstawianych Czytelnikom w tym artykule 
mogà wydawaç si´ m∏odym Polakom wr´cz nieprawdopodobne, ale r´cz´, 

˝e tak niestety by∏o naprawd´.
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jeszcze podówczas w Polsce nie by∏o, a tak˝e
spróbowania smaku duƒskiego piwa, w∏oskiego
wina oraz marokaƒskich pomaraƒczy czy daktyli,
które po raz ostatni jad∏em przed dziewi´cioma
laty, latem 1939 roku. 

Niespe∏na dwumiesi´czny rejs minà∏ doÊç
szybko i trzeba by∏o wróciç do szarej i zgrzebnej
krajowej rzeczywistoÊci, ale dwa lata póêniej
trafi∏em na tzw. „absolwenckà” praktyk´ na
turbinowiec „Pu∏aski”, który wyp∏ynà∏ w prawie
pi´ciomiesi´czny rejs do portów Ameryki
Po∏udniowej, z czego pi´ç tygodni trwa∏ postój 
w Buenos Aires. 

W Argentynie w 1950 roku by∏o jeszcze taniej
ni˝ w Europie i na przyk∏ad w wymianie papierosy
– pesy za jednà paczk´ „amerykanów” mo˝na
by∏o:
■ pójÊç do kina przy ulicy Lavalle na jeden 

z amerykaƒskich filmów, na których obejrzenie
w kraju nie by∏o szansy (do dziÊ w notesie 
z tamtych lat mam spis tytu∏ów owych filmów),

■ zjeÊç porcj´ „churajo”, czyli p∏at pol´dwicy
wielkoÊci sporej d∏oni,

■ popiç mi´so szklankà „vino tinto”;
■ wracajàc na statek póênym wieczorem, kupiç

do spó∏ki z kolegà „25 mandarinos para uno
peso”. 
Nic wi´c dziwnego, ˝e przy takiej wymianie 

i takim rejsie nie nudziliÊmy si´ w portach, a jako
swoiste wiano na czas poszkolny naby∏em niez∏y
cywilny garnitur, poniewa˝ jedynym dotychczas
ubraniem by∏ szkolny mundur. 

◆ ◆ ◆

Skoƒczy∏ si´ jednak czas szkolno-morski i po
wygranej potyczce z wojskiem, które – po
wyrzuceniu mnie z marynarki wojennej –
koniecznie chcia∏o mnie widzieç w zielonym
mundurze, trafi∏em do rozbudowujàcej si´
polskiej floty handlowej. Pierwszym moim
stanowiskiem by∏a funkcja palacza na statku
krà˝àcym jak tramwaj na sta∏ej linii Gdynia –
Londyn. Dostawa∏em wtedy ju˝ znacznie wi´kszy
dodatek dewizowy, choç wspomagany
papierosami, ale z tamtych rejsów pozosta∏a mi w
pami´ci g∏ównie wielce skomplikowana brytyjska
∏amig∏ówka walutowa. Taki uk∏ad, jaki panowa∏
podówczas na terenie Zjednoczonego Królestwa,
mogli wymyÊliç jedynie zatwardziali
tradycjonaliÊci, jakim byli Anglicy. 

Tabela brytyjskich monet przedstawia∏a si´
nast´pujàco:

farthing = 0,25 pensa
halfpenny = 0,50 pensa
penny = 1 pens

threepence = 3 pensy
sixpence = 6 pensów
shilling = 1 szyling = 12 pensów
half-crown = 2,5 szylinga = 18 pensów, przy

czym korona by∏a jedynie wielkoÊcià umownà 
i nie by∏o takiej monety. 1 funt szterling liczy∏ 
20 szylingów (= 240 pensów = 960 farthingów!). 

A na dodatek w elegantszych sklepach ceny
podawano w nieistniejàcych ju˝ chyba od wieku
gwinejach, przy czym – niewàtpliwie dla
utrudnienia sytuacji – 1 gwinea = 21 szylingów,
a tym samym 21x12 = 232 (!) pensy.

Uff! Po∏apaç si´ w tym wszystkim by∏o
prawdziwà sztukà i nie lada çwiczeniem umys∏u.
A szczytem problemu by∏o proste – zdawa∏oby si´
dodawanie - np.:

2 £  12 sh    8 p
+   3 £  15 sh  11 p
+   5 £    8 sh    7 p

=  10 £  35 sh  26 p
=  11 £  17 sh    2 p

Proste, nieprawda˝? Jeszcze wi´kszy „∏amaniec”
wychodzi∏ np. przy mno˝eniu, odejmowaniu czy
dzieleniu. A dodatkowo Anglicy u˝ywali takich
okreÊleƒ jak np. „three half-crowns”, co oznacza∏o
– ni stàd ni zowàd – siedem i pó∏ szylinga lub
„three halfpence”, co oznacza∏o oczywiÊcie
pó∏tora pensa. ¸atwe, prawda? Dodatkowo – 
o dziwo – pieniàdz nie traci∏ w Anglii przez lata na
wartoÊci i na przyk∏ad w 1950 roku w obiegu by∏a
moneta pó∏pensowa z ... 1875 roku. 

DziÊ to wszystko zosta∏o uproszczone, 1 funt
szterling bowiem liczy po prostu 100 pensów, 
a w ca∏ej prawie Europie panuje EURO. I mo˝e to
si´ wydaç dziwne, ale mnie czasami jest ˝al tych
dawnych czasów, tego ∏amania g∏owy w Anglii 
i tego przeliczania walut z jednej na drugà w czasie
moich niegdysiejszych woja˝y... I to by by∏o na
tyle, jeÊli chodzi o moje „dewizowe” wspominki...

Andrzej Perepeczko
Absolwent PSM 1950



Urodzi∏ si´ 4 paêdziernika 1904 r. w Erkner ko∏o
Berlina w polskiej rodzinie. Kilka lat póêniej
rodzina wróci∏a do Nowego Miasta na Pomorzu.
Ukoƒczy∏ Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy 
i Szko∏´ Podchorà˝ych Rezerwy Lotnictwa 
w Poznaniu. W wieku 24 lat wstàpi∏ do Szko∏y
Morskiej w Tczewie. Ukoƒczy∏ Wydzia∏
Nawigacyjny z wyró˝nieniem. Jak wielu
rówieÊników kszta∏conych z myÊlà
o przysz∏ej polskiej flocie
handlowej, poczàtkowo musia∏
szukaç pracy poza krajem 
– pierwsze szlify w zawodzie
zdoby∏ p∏ywajàc w latach 1930-
1931 na statkach francuskiego
przedsi´biorstwa Chargeurs
Reunis jako asystent pok∏adowy.
Po roku wróci∏ do kraju.
Nowopowsta∏e przedsi´biorstwo
Gdynia-Ameryka Linie ˚eglugowe
zatrudni∏o go na stanowisku
oficera. W latach 30. by∏ oficerem
na polskich transatlantykach,
kolejno: s/s PU¸ASKI, s/s POLONIA
(1934), s/s KOÂCIUSZKO (1935),
m/s PI¸SUDSKI (1937). Na m/s
BATORY zaokr´towa∏ w sierpniu
1939 roku jako pierwszy oficer, 
u boku legendarnego kapitana
Eustazego Borkowskiego. Wybuch wojny zasta∏
statek na wodach Atlantyku, a gdy wszed∏ do
Nowego Jorku, dosz∏o do buntu za∏ogi na wieÊç 
o nowej, wojennej roli jednostki. 22 wrzeÊnia kpt.
Borkowski zosta∏ odwo∏any ze stanowiska, 
a ci´˝ar dowodzenia statkiem spad∏ na jego
zast´pc´, Franciszka Szudziƒskiego, który
przezwyci´˝y∏ trudnoÊci i 25 listopada  doprowadzi∏
statek z niekompletnà za∏ogà (tzw. szkieletowà) do
Halifaxu, gdzie odda∏ jednostk´ pod dowództwo
kapitana Edwarda Pacewicza, sam pozostajàc 
w funkcji oficera do po∏owy 1940 roku.

W wyniku podpisanego 12 paêdziernika 1939 r.
porozumienia, na mocy którego polskà flot´
oddano do dyspozycji Alianckiego Komitetu
˚eglugowego, statki PMH mia∏y spe∏niaç g∏ownie
rol´ transportowców wojsk i amunicji. Kapitan
Szudziƒski rozpoczà∏ trudny wojenny rozdzia∏
p∏ywania w konwojach morskich. Zamustrowa∏
jako pierwszy oficer pod dowództwem Zdenko

Knoetgena na jeden z czterech,
obj´tych umowà czarterowà,
statków polskich m/s SOBIESKI –
nowy transatlantyk przedwojennej
linii po∏udniowoamerykaƒskiej.
SOBIESKI by∏ podówczas jednym
z najaktywniejszych statków
reprezentujàcych polskà bander´,
bioràcym udzia∏ w transporcie
wojsk alianckich (zabiera∏
jednorazowo do 2,5 tys. ˝o∏nierzy)
w ewakuacji Narwiku.

Na BATORYM i SOBIESKIM
p∏ywa∏ do 1943 r., bioràc udzia∏
w inwazji na Dakar, Madagaskar i
Afryk´ Pó∏nocnà. Od lipca1943 r.
by∏ kapitanem na nowym
frachtowcu BORYS¸AW. Statek
przewozi∏ sprz´t wojskowy, czo∏gi
samoloty, amunicj´. P∏ywa∏ na
nim do koƒca wojny w konwojach

i samodzielnie na ro˝nych szlakach, m.in. do
Australii, na Daleki Wschód i do Stanów
Zjednoczonych.

W 1946 r. przejà∏ od kpt. ˝.w. Zygmunta
Deyczakowskiego dowództwo BATOREGO, p∏ynàc
z nim w ostatni rejs jego s∏u˝by w United
Maritime Authority. Docelowym portem by∏
Bombaj – statek przewióz∏ kilka tysi´cy ˝o∏nierzy
brytyjskich. W kwietniu 1946 r. by∏ tym
kapitanem, który wyda∏ polecenie opuszczenia na
statku bandery brytyjskiej i podniesienia bandery
Rzeczypospolitej Polskiej. Wróci∏ do kraju w lipcu,
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FRANCISZEK SZUDZI¡SKI
Kapitan ˝eglugi wielkiej

(1904–1988)

Jeden z najwybitniejszych kapitanów w historii polskiej ˝eglugi transatlantyckiej. 
Wpisany w histori´ Polskich Linii Oceanicznych, z którymi zwiàza∏ ca∏à karier´ zawodowà.

PracowitoÊcià, dyscyplinà, gospodarnoÊcià, rzetelnoÊcià, zapisa∏ si´ w pami´ci zwierzchników 
i podw∏adnych. Przyk∏adny nauczyciel i wychowawca oficerów marynarki.
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sprowadzajàc zbudowany w 1942 r. w Wielkiej
Brytanii, przekazany Polsce w ramach
odszkodowaƒ za utracony tona˝, s/s NARWIK. We
wrzeÊniu 1948 r. zosta∏ skierowany do W∏och,
gdzie objà∏ dowodzenie s/s JAGIE¸¸O. Statek,
b´dàc w eksploatacji transatlantyckiej, kursowa∏
mi´dzy Genuà a Hawanà na Kubie. Jednym
wydarzeƒ szczególnie zapami´tanych w tym
czasie, by∏a podró˝ pisarza i noblisty Ernesta
Hemingwaya z ma∏˝onkà Mary (zaokr´towani 
7 wrzeÊnia 1948 w Hawanie). Kapitan Szudziƒski
zachowa∏ ksià˝k´ z pi´knà dedykacjà
Hemingwaya – pamiàtk´ ze wspólnego rejsu.

Nast´pnie kolejno dowodzi∏ m/s SOBIESKI (281
osób za∏ogi, w tym po∏owa to W∏osi), który po
zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych zosta∏ w 1947 r.
poddany remontowi w Stoczni Pó∏nocnej 
w Gdaƒsku oraz przebudowany na statek
pasa˝erski. Rozpoczà∏ na nim prac´ na
uruchomionej przez GAL pasa˝erskiej linii
regularnej: Neapol – Genua – Cannes – Halifax -
Nowy Jork (w czarterze w∏oskiej firmy Fratelli
Cosurich). TrudnoÊci eksploatacyjne spowodowa∏y
likwidacj´ linii, po czym statek zosta∏ sprzedany 
i w latach 1950-1974 eksploatowany przez
armatora radzieckiego g∏ównie na Morzu
Czarnym. W 1950 r. zosta∏ dowódcà m/s
MICKIEWICZ w Danii i p∏ywa∏ na nim pod polskà
banderà do Indii i Pakistanu.

W 1952 otrzyma∏ od w∏adz komunistycznych
zakaz p∏ywania. Pracowa∏ na làdzie w Polskiej
˚egludze Morskiej w Szczecinie jako oficer
nawigacyjny, m.in. nadzorowa∏ technicznie
budow´ statku WIECZOREK. Stan przymusu trwa∏
do maja 1956 r. Zrazu dowodzi∏ niedu˝à
jednostkà s/s PUCK, a nast´pnie na jedynym
wówczas polskim transatlantyku m/s BATORY. 
W sierpniu 1956 r. przejà∏ dowodzenie od kpt.
Miros∏awa G∏owackiego. By∏ kapitanem podczas
ostatniej podró˝y BATOREGO na linii indyjskiej.
Podczas tego rejsu, po raz pierwszy w okresie
powojennym, polski statek zawinà∏ do Kapsztadu,
witany entuzjastycznie przez Poloni´. Kapitan
Szudziƒski wspomina∏, i˝ to spotkanie z Polakami
za granicà naj˝ywiej utkwi∏o mu w pami´ci ze
wszystkich zdarzeƒ, jakie prze˝y∏ na tym statku.

Odbywa∏ nast´pnie transatlantyckie rejsy na linii
Montreal – Gdynia. W 1959 r. zosta∏ kapitanem na
nowobudowanym drobnicowcu m/s SIENKIEWICZ.
W nast´pnych latach dowodzi∏: m/s EMILIA
PLATER, m/s GA¸CZY¡SKI, m/s SZWYDKOJ, m./s
HEWELIUSZ, m/s JANEK KRASICKI, m/s
ZAKOPANE, dajàc m∏odszym kolegom przyk∏ad
profesjonalizmu i honorowej postawy.

Na morzu sp´dzi∏ 43 lata. Wi´kszoÊç na mostku
kapitaƒskim, darzony szacunkiem zarówno przez
pasa˝erów jak i za∏og´. Unika∏ fleszy, niech´tnie
udziela∏ wywiadów, nie napisa∏ wspomnieƒ.
Pozosta∏ w pami´ci wielu, którzy u jego boku
p∏ywali jako wzór najlepszego, choç surowego,
wymagajàcego dowódcy. Stroni∏ od partyjnoÊci,
dystansowa∏ si´ od polityki.

W opiniach dziÊ nam dost´pnych cz´sto
powtarzajà si´ okreÊlenia: „dobry fachowiec,
wymagajàcy, lecz sprawiedliwy dowódca,
rzetelny, dba∏y o terminowe wykonanie planów 
i interesy armatora”, „Du˝y zasób wiedzy
teoretycznej”, „zalicza si´ do rz´du dowódców
najbardziej starannych”. Podczas ca∏ego okresu
dowodzenia statkami nie pope∏ni∏ ani razu b∏´du,
nie mia∏ ˝adnej awarii spowodowanej przez b∏àd
kapitana (z relacji Zbigniewa Rybiaƒskiego,
Zdzis∏awa J´drzejowicza w aktach PLO).
Odznaczany by∏ Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz wyró˝nieniami i resortowymi
nagrodami.

Jednak skierowany zosta∏ na emerytur´ nieco
przedwczeÊnie. B´dàc w pe∏ni si∏, zwróci∏ si´ 
z proÊbà do ministra ˝eglugi wicepremiera
Kazimierza Olszewskiego o przed∏u˝enie
aktywnoÊci zawodowej (zdoby∏ dodatkowe
kwalifikacje pilota˝u w Kanadzie, co rokowa∏o
spore oszcz´dnoÊci dewizowe), uzyska∏
odpowiedê odmownà.

W okresie gdy by∏ na emeryturze, uczestniczy∏
w spotkaniach Ko∏a Absolwentów Szko∏y Morskiej
w Tczewie. Mo˝na by∏o wówczas poznaç jego
postaw´ poza mostkiem kapitaƒskim, prywatne
oblicze: niezwyk∏a skromnoÊç, subtelne poczucie
humoru, szlachetnà wspania∏omyÊlnoÊç. Odszed∏
na wiecznà wacht´ 9 czerwca1988 r. Spoczywa na
cmentarzu Srebrzysko w Gdaƒsku Wrzeszczu,
dokàd wÊród kilkuset osób odprowadzili go
wszyscy ˝yjàcy w kraju koledzy z Ko∏a
Tczewiaków.

Ewa Otremba

Wykorzystane materia∏y:
1. Akta personalne F. Szudziƒskiego w: Archiwum

Polskich Linii Oceanicznych 
2. Notatki Ewy Patok ze spotkaƒ z cz∏onkami Ko∏a

Tczewiaków  1978- 2002, rkp. w zbiorach autorki 
3. Jerzy Pertek, Królewski statek „Batory”, Gdaƒsk

1975
4. Jerzy Drzemczewski, Tadeusz Âleboda,

Transatlantyki polskie, Gdynia 2006.



W dniach 08.10.-15.10.2006 r. (Gdynia) oraz
21.10.-29.10.2006 r. (Bremerhaven) odby∏o si´
polsko-niemieckie studenckie seminarium
„Managing cultural diversity in Europe” pod
patronatem rektorów – Akademii Morskiej w Gdyni
prof. dr. hab. in˝. J. Lisowskiego i Hochschule
Bremerhaven prof. dr. h.c. J. Stockemera. Nad
organizacjà i udanym przebiegiem programu
czuwa∏ prodziekan ds. studenckich dr Romuald
Zabrocki – inicjator ju˝ trzeciego seminarium 
o takim charakterze. Ze strony niemieckiej
zajmowa∏ si´ tym prof. dr Gerhard M. Feldmeier.

Studencka polsko-niemiecka integracja
rozpocz´∏a si´ w poniedzia∏ek 9 paêdziernika. Ju˝
od samego poczàtku, po oficjalnym otwarciu
seminarium i przywitaniu jego uczestników przez
w∏adze uczelni i Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci 
i Towaroznawstwa, studenci wykorzystali chwil´
przerwy na wst´pne zapoznanie si´ i wymian´

pierwszych wra˝eƒ. 12 osób z Akademii Morskiej,
w wi´kszoÊci cz∏onków ró˝nych kó∏ akademickich,
zacz´∏o nawiàzywaç nowe znajomoÊci 
z przyby∏ymi goÊçmi, którymi byli: Dennis
Buhmann, Sebastian Kiel, Björn Gerrit Rosin,
Merike Jaakson, Monika Mazur, Mike Schriefer,
Patrizia Schimanski, Anja Hüggenberg.
Przedstawicielami Akademii Morskiej na
seminarium byli: Ma∏gorzata Beta (ZJ), Agnieszka
Dampc (OOPM, cz∏onek Naukowego Ko∏a
Transportu i Logistyki „Translog”), Beata
Klingenberg (ZJ, cz∏onek Naukowego Ko∏a
Chemicznego), Agata Kuêniar (ZP), Anna Pucu∏a
(OPH), Katarzyna Rakowska (OPH, cz∏onek
Naukowego Ko∏a Transportu i Logistyki
„Translog”), Anna Suszek (OPH), Dorota Wolna
(ZJ, cz∏onek Naukowego Ko∏a Chemicznego),
Micha∏ åwikliƒski (OOPM, cz∏onek Naukowego
Ko∏a Transportu i Logistyki „Translog”), Bartosz
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POLSKO-NIEMIECKIE STUDENCKIE SEMINARIUM
„Managing Cultural Diversity in Europe”

W paêdzierniku, gdy znów zaczyna rozkwitaç ˝ycie akademickie, studenci Akademii Morskiej 
w Gdyni i Hochschule Bremerhaven postanowili poszerzyç swà wiedz´ na temat ró˝norodnoÊci

kultur i jednoczeÊnie jej doÊwiadczyç, goszczàc si´ wzajemnie w Polsce i w Niemczech. 

Uczestnicy seminarium wraz z jego organizatorami przed wejÊciem do Akademii Morskiej. W pierwszym rz´dzie od lewej: 
Rektor AM prof. dr hab. in˝. J. Lisowski, prof. H. Rummel, prof. G. Feldmeier, prof. zw. dr hab. P. J´drzejowicz, dr R. Zabrocki.
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Kobylaƒski (BE, cz∏onek Naukowego Ko∏a
Finansowego „Hossa”), Rados∏aw Marciniak
(OOPM, prezes Naukowego Ko∏a Transportu 
i Logistyki „Translog”), Micha∏ Mysiak (OPH). 

Po zapoznaniu si´, opadni´ciu pierwszych
emocji, bloku wyk∏adów seminaryjnych w j´zyku
angielskim (dr Julia Koralun – „Reasons for
corporate failures”, mgr Grzegorz Butkiewicz-
„Knowledge management”) nadszed∏ czas na
obiad w sto∏ówce AM z w∏adzami uczelni 
i wydzia∏u, poniewa˝ wiadomo, ˝e nic tak nie
rozluênia atmosfery jak wspólny posi∏ek. Syci 
i w dobrym humorze studenci wybrali si´ 
na zwiedzanie „Daru M∏odzie˝y” wraz z dr. R.
Zabrockim, prof. G. Feldmeierem i prof. H.
Rummlem, który po prze˝ytych rejsach na tym
˝aglowcu podzieli∏ si´ swojà bogatà wiedzà 
na jego temat, opowiedzia∏ jego histori´ 
i funkcjonowanie. Stamtàd udano si´ na mniej
formalne spotkanie integracyjne do kawiarni
„Strych”. Po piwie nikt ju˝ nie pami´ta∏ o rzekomych
barierach j´zykowych.

Nast´pnego dnia, w celu zaznajomienia
niemieckich kolegów z krajobrazem Pomorza,
wszyscy wyruszyli autokarem w okolice pi´knych
jezior i lasów kaszubskich. Po odwiedzeniu
pradawnych chat Kaszubów i intensywnej nauce
alfabetu kaszubskiego (co wcale nie jest takie ∏atwe,
bo trzeba jeszcze umieç Êpiewaç) w skansenie we
Wdzydzach, kolejnà atrakcjà by∏o zwiedzanie
fabryki porcelany w ¸ubianie. Wielka hala
produkcyjna, bogaty asortyment przepi´knej
porcelany zrobi∏ na wszystkich ogromne wra˝enie.
Poskutkowa∏o to zaopatrzeniem si´ przez
wi´kszoÊç osób chocia˝ w symboliczne kubki do
kawy. Po tych prze˝yciach przyszed∏ czas na obiad
w oÊrodku wczasowym nad jeziorem Mausz, po
czym studenci nabrali nowej energii i w∏o˝yli swój
wk∏ad w rozwój garncarstwa, lepiàc garnek 
w Muzeum i Wytwórni Ceramiki Kaszubskiej
Paƒstwa Neclów w Chmielnie.

By nieco odpoczàç po intensywnej wyprawie po
Kaszubach i dalej móc dyskutowaç nad
ró˝norodnoÊcià kultur i zwyczajów w Europie,
nast´pnego dnia wszyscy spotkali si´ ponownie 
w sali Senatu Akademii Morskiej na kolejnym
bloku wyk∏adów pt. „Cultural diversity and
intercultural awareness” prowadzonych przez
prof. G. Feldmeiera. Temat rozwa˝aƒ by∏
niezwykle ciekawy dla obu stron, gdy˝ w g∏ównej
mierze przemyÊlenia dotyczy∏y stereotypów
Polaków i Niemców, co na bie˝àco poddawano
szczegó∏owej weryfikacji.

Aby jak najwi´cej pokazaç niemieckim goÊciom,
zorganizowano tak˝e wyjazdy do Sopotu,
Malborka (zwiedzanie zamku) oraz Gdaƒska. 

W oprowadzaniu po Starówce i opowiadaniu 
o historii gdaƒskich zabytków nieoceniona okaza∏a
si´ pomoc prof. H. Rummla, wyk∏adowcy obu
uczelni, mieszkajàcego od wielu lat w Gdaƒsku.

Po tygodniu wielu wra˝eƒ studenci Akademii
Morskiej postanowili jeszcze zaprosiç swych
nowych przyjació∏ do klubu studenckiego
„Bukszpryt”.

Tygodniowa przerwa na szcz´Êcie szybko min´∏a
i nastàpi∏ czas na wyczekiwanà rewizyt´ 
w Niemczech. Studenci niemieccy, majàc wcià˝ 
w pami´ci intensywny tydzieƒ w Polsce,
zdecydowali si´ zrewan˝owaç i od razu po
przyjeêdzie polskich uczestników seminarium
zabrali wszystkich na spacer „aklimatyzacyjny” po
Bremerhaven. Jeszcze wieczorem, zm´czeni, ale
zadowoleni studenci bawili si´ razem w klubie,
zajadajàc si´ do woli pysznym spaghetii.

Program drugiej cz´Êci seminarium 
w Bremerhaven okaza∏ si´ równie interesujàcy, jak
w Gdyni. Studenci, ju˝ pierwszego dnia po
przyjeêdzie, odwiedzili port kontenerowy 
i samochodowy w Bremerhaven, co by∏o
niezwykle ciekawe z logistycznego punktu
widzenia. Szczególnie zachwyci∏a wszystkich
wizyta w „Emigration House”, gdzie istnieje
mo˝liwoÊç interaktywnego w∏àczenia si´ do
zwiedzania tego muzeum. Studenci nie mogli
oprzeç si´ wra˝eniu, i˝ zostali zabrani w podró˝ 
w czasie do prze∏omu XIX i XX w., gdy port 
w Bremerhaven by∏ jednym z centrów
emigracyjnych ludnoÊci europejskiej do Stanów
Zjednoczonych.

Oprócz wielu wycieczek, prawie codziennie
wszyscy spotykali si´ w budynku Hochschule na
dalszym ciàgu przewidzianych w programie
wyk∏adów. Zarówno Niemcy, jak i Polacy znów
mieli okazj´ wykazaç si´ znajomoÊcià i specyfikà
zró˝nicowania kulturowego w Europie i nie tylko.
Do u∏atwienia dyskusji, a tym samym trafnych
wniosków na zadawane pytania, w du˝ej mierze
przyczynia∏a si´ praca zespo∏owa w mieszanym,

Zwiedzanie zamku 
w Malborku.

☛
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mi´dzynarodowym sk∏adzie, co te˝ jeszcze
bardziej integrowa∏o ca∏à grup´. Wyk∏ady
prowadzili: prof. G. Feldmeier („Managing
cultural diversity in Europe”), prof. H. Rummel
(„Diversity of Legal Systems in Europe”), jak
równie˝ dziekan Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci 
i Towaroznawstwa prof. zw. dr hab. P. J´drzejowicz
(„Cultural diversity and the Internet”).

Kluczowà wyprawà okaza∏a si´ ca∏odniowa
wycieczka do Bremen, gdzie zwiedzano pi´knà
starówk´ miasta oraz Schnoor – dzielnic´ wàskich,
urokliwych uliczek pe∏nych sklepików z pamiàtkami.
Przy okazji pobytu w Bremen wszyscy bardzo
ch´tnie udali si´ do fabryki piwa znanego
koncernu Beck’s. Po zaznajomieniu si´ 
z ∏aƒcuchem logistycznym piwnego interesu,
nadszed∏ czas na degustacj´, a zarazem konkurs 
w rozró˝nianiu rodzajów piwa Beck’s. Nagrodà
by∏ oczywiÊcie… kolejny kufel tego z∏ocistego
trunku… Po tak pracowicie sp´dzonych godzinach
w fabryce, ka˝dy w dowolny sposób móg∏
spo˝ytkowaç swój czas wolny, choç wi´kszoÊç
osób ch´tnie skorzysta∏a z atrakcji odbywajàcego
si´ akurat w tych dniach miejscowego jarmarku, 
z ca∏ym jego bogactwem przysmaków, karuzel,
dêwi´ków i Êwiate∏… 

Podczas pobytu w Bremerhaven studenci mieli
tak˝e okazj´ wys∏uchaç prezentacji dyrektora
dzia∏u logistyki niemieckiej firmy „Deutsche See”
zajmujàcej si´ dystrybucjà wyrobów mro˝onych
(g∏ównie ryb i owoców morza) na terenie ca∏ej
Europy. Udano si´ równie˝ z wizytà do Instytutu
Badaƒ Morskich im. Alfreda Wegenera, gdzie
najwi´kszà próbà si∏ okaza∏o si´ przebywanie 
w sali z temperaturà –30 stopni Celsjusza, majàce
uÊwiadomiç trud badaƒ na Morzu Pó∏nocnym 
i w rejonach polarnych.

Pobyt w Niemczech zwieƒczony zosta∏
podsumowujàcym wyk∏adem prof. Feldmeiera, 
a wieczorem wszyscy wzi´li udzia∏ w imprezie
zakoƒczeniowej, podczas której wr´czono
certyfikaty poÊwiadczajàce uczestnictwo 

w polsko-niemieckim studenckim seminarium. By
przed∏u˝yç mi∏e chwile sp´dzane razem, studenci
przenieÊli si´ na obchody 30-lecia istnienia
kierunku logistyki w Hochschule Bremerhaven.
Rozmowy, taƒce i huczna zabawa trwa∏y do
póênych godzin nocnych.

Niestety, wszystko co dobre szybko si´ koƒczy,
tak te˝ nadszed∏ czas po˝egnania i 28
paêdziernika studenci Akademii Morskiej
wyruszyli w drog´ powrotnà do Gdyni. Rozstanie
nie by∏o ∏atwe, do ostatniej chwili robiono
wspólne zdj´cia.

Idea seminarium mia∏a na celu rozszerzenie
wiedzy, pog∏´bienie ÊwiadomoÊci kulturowej 
w Europie, stàd te˝ wizyty studentów w Gdyni 
i w Bremerhaven to przede wszystkim
uczestnictwo w cyklu kilkugodzinnych wyk∏adów
poÊwi´conych tematyce ró˝norodnoÊci kultur,
znaczeniu ich znajomoÊci w mi´dzynarodowym
biznesie i korporacjach. Prof. Feldmeier
uÊwiadamia∏ studentom jak wa˝na jest otwartoÊç
i zrozumienie ró˝nych zachowaƒ ludzi,
uwarunkowanych ich pochodzeniem. W tym celu,
podczas tzw. „case study”, Polacy i Niemcy
rozpatrywali wspólnie przypadki kilku
narodowoÊci i problemy wynikajàce z odmiennego
postrzegania ró˝norodnoÊci kulturowej. Ró˝nice
prawne usadowione w wielu kulturach zosta∏y
przedstawione przez prof. Rummla. Wszystkiemu
towarzyszy∏o nawiàzywanie nowych znajomoÊci,
poznawanie specyfiki dzia∏alnoÊci obu uczelni,
wymiana poglàdów, a zarazem wspólna zabawa.
Zadowolenie studentów polskich i niemieckich
Êwiadczy tylko o tym, ˝e ˝aden z wymienionych
aspektów nie zosta∏ pomini´ty… Co wi´cej,
wszyscy uczestnicy majà nadziej´, ˝e zdobyte
doÊwiadczenie zaprocentuje w przysz∏oÊci, 
a nowe mi´dzynarodowe przyjaênie b´dà trwa∏y.

Szczególne podzi´kowania adresowane sà 
do: rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. 
dr. hab. in˝. J. Lisowskiego oraz rektora
Hochschule Bremerhaven prof. dr. J. Stockemera,
prorektora dr. hab. J. Kubickiego prof. nadzw. 
AM, dziekana Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci 
i Towaroznawstwa: prof. zwycz. dr. hab. 
P. J´drzejowicza, prof. zwycz. AM, a tak˝e
organizatorów seminarium: dr. R. Zabrockiego
oraz G. Feldmeiera, Biura Wspó∏pracy z Zagranicà
AM oraz sponsorów: mgr. Boles∏awa Zasady –
prezesa przedsi´biorstwa „DAL-SOL”, mgr. Janusza
Matysika – prezesa spó∏ki „ENAMOR”, Roberta
Falkowskiego – Hotel FALTOM

Agnieszka Dampc

Chwila wytchnienia
podczas zabawy 
z okazji 30-lecia

istnienia kierunku
logistyki 

w Hochschule
Bremerhaven.

☛
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O tym, jak Chór Akademii Morskiej z Gdyni zasznurowa∏ Mozarta

Warsztaty wokalne
Z czym kojarzà si´ Wam Sznurki? Ze sznurówkami, ze sznurami? 

Pewnie ze wszystkim oprócz muzyki. 

Od dziÊ Sznurki b´dà kojarzy∏y mi si´ z muzykà
Mozarta, z pi´knymi chwilami, z nocnym karaoke,
z malowniczà urodà Kaszub, z grzybobraniem
i z dawno przeze mnie zapomnianym smakiem
kaszanki. Cisz´ i spokój, które tutaj zastaliÊmy,
niejednokrotnie oÊmieliliÊmy si´ zak∏óciç, czasem
doÊç brutalnie. Jednak urok miejsca niewàtpliwie
pozosta∏ i myÊl´, ˝e wszyscy byliÊmy pod jego
wielkim wp∏ywem. Nawet nie przypuszcza∏em, ˝e
20 km od Kartuz, nad jeziorem Raduƒskim,
ukryta jest przed Êwiatem tak bajkowa okolica.
MieliÊmy szcz´Êcie, bo pogoda dopisa∏a.
Przedostatni weekend paêdziernika by∏ pi´kny. 
Za oknem mojego pokoju iskrzy∏y si´ wszystkie
barwy prawdziwej z∏otej polskiej jesieni, jak 
z obrazka. A˝ ˝al by∏o wyje˝d˝aç. No, ale nie 
o jesieni chcia∏em Wam napisaç...

Do Sznurków przyjechaliÊmy w piàtkowy
wieczór 20 paêdziernika. MieliÊmy godzinne
opóênienie, bo wybieraliÊmy si´ jak przys∏owiowe
sójki za morze. Kilkudziesi´ciu chórzystów Chóru
Akademii Morskiej z Gdyni spotka∏o si´ w sercu
Kaszub po to, ˝eby pracowaç nad dzie∏em
„Spatzen Messe” W. A. Mozarta. Pe∏ni zapa∏u 
i energii, w piàtek po kolacji zacz´liÊmy próby.
Poczàtki jak zwykle by∏y trudne dlatego pomin´
opis naszych pisków, syków, miauków i fa∏szywych
akordów. Z ka˝dà próbà by∏o coraz lepiej . Nuty
nabiera∏y ˝ycia i rodzi∏a si´ muzyka, a my przy
okazji bawiliÊmy si´ fantastycznie. MogliÊmy
poszaleç, bo w oÊrodku Duszpasterstwa Ludzi
Morza byliÊmy jedynymi goÊçmi. Nie
oszcz´dzaliÊmy si´ wi´c na próbach. Zm´czeni
d∏ugim Êpiewaniem, w wolnym czasie
chodziliÊmy nad jezioro lub do lasu na grzyby.
GraliÊmy te˝ w bilard, w tenisa, dla ch´tnych by∏y
lekcje salsy z zawodowà instruktorkà. Nikt nie
mia∏ czasu na nud´. Nasz chóralny obóz
wspomn´ jeszcze wiele razy, zw∏aszcza pyszne
polskie jedzenie. Codziennie bigos, fasolka,
grochówka, kie∏basa, kotlety, smalec no i kaszanka.
Tak si´ jada w Sznurkach. Pycha. Ciekawy jestem,
gdzie pojedziemy na nast´pne chóralne warsztaty

i kto pojedzie z nami? Mo˝e ktoÊ z Was si´ do nas
przy∏àczy? Âpiewanie w chórze to wielka
przygoda. 

Efekty naszej wielogodzinnej pracy mo˝na by∏o
us∏yszeç na koncertach 25 i 26 listopada 
w KoÊciele NajÊwi´tszego Serca Jezusowego 
w Gdaƒsku Wrzeszczu oraz w KoÊciele p.w. 
Êw. Wawrzyƒca w Gdyni Ma∏ym Kacku. „Spatzen
Messe” jest po prostu pi´kna. W. A. Mozart
napisa∏ jà oko∏o 1775 roku w Saltzburgu. 
W wolnym t∏umaczeniu mo˝na odczytaç jako
„Msza Wróblowa”. T́  oryginalnà nazw´ dzie∏o
zawdzi´cza charakterystycznym motywom
skrzypcowym, imitujàcym ptasie trele. Brzmià
one w „Sanctusie”, czyli jednej z szeÊciu cz´Êci tej
krótkiej mszy.

Jaros∏aw G∏owienko

Czy lubisz robiç coÊ niekonwencjonalnego, czego
inni nie potrafià? A mo˝e masz ukryty talent i chcesz

go rozwijaç? Przyjdê do nas na prób´ 
do Auli Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 83) 

w ka˝dy wtorek i czwartek od 18.30 do 20.30.
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W dniach 9 i 10 czerwca 2006 roku w Gdyni na
terenie Akademii Morskiej odby∏ si´ zjazd absolwentów
Szko∏y Morskiej z okazji 50-lecia jej ukoƒczenia.
UroczystoÊç swojà obecnoÊcià zaszczyci∏o 63
absolwentów wraz z ˝onami i osobami towarzyszàcymi.
W sumie by∏a nas prawie setka. Dotychczas, w 86-
letniej historii szkolnictwa morskiego, nikt jeszcze nie
zorganizowa∏ tak licznego zjazdu. 

Gdy rozpoczynaliÊmy nauk´ w PSM, by∏ dzieƒ 
1 paêdziernika 1951 r. Wydzia∏ Nawigacyjny mieÊci∏ si´ 
w Szczecinie przy al. Piastów 19, natomiast Wydzia∏
Mechaniczny w Gdyni przy ul. Czerwonych Kosynierów 83.

By∏ to okres ró˝nych pomys∏ów i reorganizacji 
w szkolnictwie morskim. ¸àcznie ze zmianà nazwy i lat
nauki. Jak równie˝, ju˝ w trakcie trwania nauki, tworzenie
kursów bez matury i z ma∏à maturà, co wiàza∏o si´
jednoczeÊnie ze skróceniem nauki dla niektórych z lat 
5 do 2, gdy˝ z ma∏à maturà lub ukoƒczonà innà szko∏à
zawodowà przechodzi∏o si´ i rozpoczyna∏o nauk´ od
razu, od 3. roku, mimo ˝e poczàtkowo wszyscy zdawali
egzaminy wst´pne na 1. rok 

W roku 1953 Wydzia∏ Nawigacyjny przeniesiono
znowu do Gdyni, tworzàc jednoczeÊnie dwa nowe
Wydzia∏y: WYDZIA  ̧RADIOTECHNIKI I RADIOKOMUNIKACJI
MORSKIEJ oraz WYDZIA¸ ELEKTROTECHNIKI OKR¢TOWEJ.
Tak wi´c w PSM (dla innych Technikum Morskie) od
roku szkolnego 1953/1954 istnia∏y ju˝ 4 niezale˝ne

specjalistyczne wydzia∏y. W 1956 r. Wydzia∏ „Radiowy”
ukoƒczy∏o 31 absolwentów, a w zjeêdzie uczestniczy∏o
13, Elektryczny – 32, w zjeêdzie uczestniczy∏o 8,
Nawigacyjny – 45 (23 uczestników), Mechaniczny – 66
(19 uczestników). Z ogólnej liczby 174 absolwentów
do dnia zjazdu na wiecznà wacht´ odesz∏o 40 Kolegów.

Dwudniowe absolwenckie Êwi´to rozpocz´∏o si´ 
o godz. 7.30 uroczystà mszà Êw. w intencji
absolwentów, wyk∏adowców i wychowawców 
w koÊciele przy ul. Portowej. Nast´pnie o godz. 9:00
odby∏o si´ spotkanie wszystkich uczestników w klubie
studenckim „Bukszpryt”, na którym rozpoznawa∏o si´
nie widzianych przez 50 lat kolegów po otrzymanych
identyfikatorach. Wi´kszoÊç uczestników nie by∏a 
w gmachu obecnej AM od momentu jego opuszczenia
w 1956 roku.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia zjazdu
by∏o spotkanie z rektorem AM prof. dr. hab. in˝.
Józefem Lisowskim, który na pamiàtk´ otrzyma∏ od
wszystkich absolwentów wybity z tej okazji medal ze
znaczkiem absolwentów Szko∏y Morskiej oraz z tym
samym znaczkiem pamiàtkowy krawat. To samo
przekazano za poÊrednictwem mgr Ewy Otremby do
Sali Tradycji.

Rozpocz´cie uroczystoÊci w auli im. Tadeusza
Meissnera poprzedzi∏o wybicie pe∏nych szklanek
dzwonem okr´towym ufundowanym przez SK˚W oraz
krótkim przedstawieniem przez rektora dzia∏alnoÊci
Akademii Morskiej. Ta cz´Êç spotkania up∏yn´∏a 
w niezwykle swobodnej i sympatycznej atmosferze,
przeplatana wspomnieniami z dawnych lat sp´dzonych
w tym gmachu. Zakoƒczona zosta∏a odczytaniem
nazwisk kolegów, którzy ju˝ odeszli na wiecznà wacht´
i uczczeniem ich pami´ci minutà ciszy. 

Na godz. 13.00 rektor zaprosi∏ wszystkich
uczestników na obiad do sto∏ówki studenckiej.
OdÊpiewano dwukrotnie „Sto lat” rektorowi, 
a wspomnieniom nie by∏o koƒca. Ka˝dy z uczestników
otrzyma∏ od rektora AM list powitalny. Czas wolny
wykorzystano do zwiedzenia uczelni, a przewodzi∏y
nam bardzo mi∏e i niezwykle sympatyczne studentki 
w mundurach AM. 

Wspólna wieczorna biesiada grillowa przy piwie
odby∏a si´ w restauracji „Hipodrom” w Sopocie na
Torach WyÊcigów Konnych.

ZJAZD ‘56
Pó∏ wieku temu...

W∏aÊciwie wszystko zacz´∏o si´ wiele lat wczeÊniej. Rok 1956 by∏ rokiem zwieƒczenia
wszystkich wczeÊniejszych lat marzeƒ, wyjazdów na okresowe szkolenia ˝eglarskie, przygotowaƒ
teoretycznych w Lidze Morskiej i Paƒstwowym Centrum Wychowania Morskiego, które w 1951 r.
doprowadzi∏y m∏odych ludzi do wspólnego spotkania w Gdyni na Skwerze KoÊciuszki, a celem
by∏y egzaminy do Szko∏y Morskiej. Ârednia wieku to 16-17 lat, a wi´c ch∏opcy pe∏ni werwy,
romantyzmu morza i ch´ci ˝ycia, którzy przez 5-letni okres wojny i okupacji hitlerowskiej

niejednokrotnie samotnie walczyli o przetrwanie.
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Na Wydziale Nawigacyjnym 14 paêdziernika 2006
roku spotkali si´ byli s∏uchacze, którzy obchodzili
uroczyÊcie 40-lecie ukoƒczenia Paƒstwowej Szko∏y
Morskiej w Gdyni.

Uhonorowano obecnych gospodarzy wydzia∏u –
dziekana wydzia∏u prof. Micha∏a Holeca i prodziekana
prof. Zbigniewa Burciu oraz by∏ych profesorów: prof.
Miros∏awa Judziƒskiego, prof. Daniela Dud´, mgr in˝.
Zenona Rosenaua, a tak˝e st. oficera z „Daru Pomorza”
kpt. Józefa Kwiatkowskiego. Monografi´ Kwiatkowskiego
„«Dar Pomorza»”, rejsy i za∏oga” otrzyma∏ z dedykacjà
autora ka˝dy z absolwentów.

Prof. Micha∏ Holec, przywitawszy grono, przedstawi∏
stan obecny i perspektywy rozwoju Wydzia∏u, a dawni
nauczyciele podzielili si´ wspomnieniami z pracy
dydaktycznej.

W drugiej cz´Êci zebrania w auli wydzia∏u
przypomniano sylwetk´ kpt. Stefana Gorazdowskiego
oraz zaprezentowano film amatorski z rejsu
szkoleniowego na „Darze Pomorza” w 1964 r.
autorstwa Marka Jakubowicza. Po spotkaniu nastàpi∏a
konfrontacja przesz∏oÊci ze stanem obecnym:
zwiedzanie Wydzia∏u (symulator, planetarium), 
a nast´pnie wizyta na „Darze Pomorza”. Reporta˝ ze
zjazdu wyemitowa∏a dwukrotnie TV Gdaƒsk.

WÊród kilkudziesi´ciu uczestników spotkania,
przyby∏ych z kraju i zagranicy, dominowali kapitanowie,
nie brak by∏o te˝ przedstawicieli innych zawodów
(architekt, t∏umacz, prawnik, lotnicy). PoÊród gremium
widaç by∏o m.in. Marka Frankowskiego, autora ksià˝ki
„Z dala od gwiazd”, wydanej przed kilku laty.

G∏ównymi organizatorami zjazdu byli kpt. ˝. w.
Wojciech Drobnik i kpt. ˝. w. Miros∏aw Juszczak.

Pamiàtk´ ze spotkania – medal z tablicà z nazwiskami
uczestników zjazdu – przekazano uroczyÊcie do kolekcji
Sali Tradycji. Absolwenci rocznika 1966 rozpocz´li
zbieranie wspomnieƒ i relacji z pracy zawodowej, która
przypad∏a w okresie dynamicznego rozwoju Polskiej
Marynarki Handlowej. 

Propozycja cyklicznych spotkaƒ zosta∏a przyj´ta 
z entuzjazmem.

mgr Ewa Otremba

Zgodnie z ustalonym wczeÊniej programem,
nast´pny dzieƒ, tj. sobota 10 czerwca, rozpoczà∏ si´
spotkaniem uczestników zjazdu przed pomnikiem
„Tym, którzy nie wrócili z morza” na bulwarze
Nadmorskim i z∏o˝eniem kwiatów przez absolwentów
oraz osoby towarzyszàce.

O godz. 11.00 na Wydziale Nawigacyjnym Akademii
Morskiej rozpocz´∏o si´ sympozjum, które prowadzi∏
dziekan WN dr hab. Micha∏ Holec, prof. nadzw. AM, 
a wyk∏ad i demonstracje na symulatorze nawigacyjnym
osobiÊcie prowadzi∏ prorektor ds. morskich AM dr in˝.
kpt. ˝.w. Henryk Âniegocki w asyÊcie kpt. ˝.w. dr.
Stanis∏awa Górskiego. 

Od 12.30 do 14.00 w „Barze pod Ró˝à” przy
kie∏baskach, bigosie, sma˝onej rybie i piwie trwa∏
dalszy ciàg wspomnieƒ starych wilków morskich 
z okresu 5 lat sp´dzonych w PSM.

Ostatni punkt zjazdu oraz oficjalne jego zakoƒczenie
odby∏o si´ na pok∏adzie „Daru Pomorza”, gdzie
ma∏˝onki oraz osoby towarzyszàce otrzyma∏y specjalne
certyfikaty od komendanta oraz specjalnie
przygotowane kubki z okazji zjazdu.

Po˝egnalnym odzewem na okrzyk kapitana
„Daru”(równie˝ absolwenta WN PSM z 1956 r. 
i uczestnika zjazdu, pe∏niàcego funkcj´ organizatora
uroczystoÊci zjazdowych): „Czo∏em absolwenci”! by∏a
gromka odpowiedê: „CZO¸EM KAPITANIE!”.

W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyli koledzy,
którzy specjalnie przyjechali na zjazd z USA, Kanady,
Holandii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. 
Z Florydy wraz z ma∏˝onkà przyjecha∏ absolwent Jerzy
Tarasiewicz, który by∏ uczestnikiem s∏ynnej w latach 60.
podró˝y szalupà „Chatka Puchatków” na Martynik´. 
Z Seattle przyjecha∏ kolega W∏odzimierz Kaczyƒski –
obecnie wyk∏adowca i profesor na Uniwersytecie
Washingtona w Seattle, który po raz drugi w swojej
karierze zawodowej uzyska∏ Stypendium Fulbrighta 
i od stycznia 2007 r. b´dzie prowadzi∏ wyk∏ady w SGH
w Warszawie.

Organizator Zjazdu Absolwentów PSM 
z roku 1956 (i absolwent WR) 

in˝. Zenon Bednarek 

Zjazd absolwentów rocznika 1966
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Stowarzyszenie 
Kapitanów ˚eglugi Wielkiej

Mamy co prawda zaledwie 
29 lat, ale nasi poprzednicy,
kapitanowie spod bia∏ych ˝agli
ówczesnej floty handlowej, której
portem macierzystym by∏
Gdaƒsk, ju˝ w XIII w. zrzeszeni
byli w Zwiàzek Gdaƒskich
Kapitanów Morskich. By∏a to
organizacja, która mia∏a w∏asny
statut i siedzib´, anga˝owa∏a si´
w ekonomiczne, spo∏eczne 
i polityczne ˝ycie Gdaƒska.
Zwiàzek przetrwa∏ a˝ do 1910
roku, po którym nastàpi∏a 30-
letnia przerwa. W odrodzonej po
rozbiorach ojczyênie, 8 grudnia
1930 roku, w Gdyni powo∏any
zosta∏ Klub Kapitanów Marynarki Handlowej,
który podjà∏ kontynuacj´ dzia∏aƒ swego wielkiego
poprzednika. Pierwszym przewodniczàcym by∏
kpt. ˝. w. Eustazy Borkowski (wg innych êróde∏ 
– kpt. Tadeusz Zió∏kowski). Niestety, nie
dysponujemy bli˝szymi informacjami dotyczàcymi
dzia∏alnoÊci Klubu: po˝oga wojny 1939 roku
zatar∏a Êlady. Po niej znów nastàpi∏a d∏uga,
trwajàca 37 lat, przerwa. Istnia∏, co prawda od
1940 do 1944 na ziemi brytyjskiej Zwiàzek
Kapitanów, Oficerów Pok∏adowych, Maszynowych
i Radiotelegrafistów Polskiej Marynarki
Handlowej, ale ró˝norodnoÊç zawodowa
cz∏onków Zwiàzku, jak i jego program, wskazujà
na to, ˝e by∏ to zwiàzek zawodowy skupiajàcy
wszystkich oficerów floty handlowej, 
a nie wy∏àcznie kapitanów. Nale˝y jednak
pami´taç, ˝e by∏y to lata wojny i na owe czasy
przyj´te rozwiàzanie by∏o jak najbardziej s∏uszne. 

Po roku 1945, ze wzgl´dów doktrynalnych,
przez z górà 30 lat nie by∏o mo˝liwe powo∏anie
do ˝ycia organizacji skupiajàcej tylko kapitanów.
W 1977 r. sytuacja polityczno-spo∏eczna naszego

kraju by∏a w naszej ocenie na tyle
sprzyjajàca, ˝e nale˝a∏o podjàç
prób´ zarejestrowania niezale˝nej
organizacji. Pierwszà inicjatyw´
podj´li w 1977 roku koledzy
kapitanowie: Wojciech Babiƒski,
Stanis∏aw Bester, Zdzis∏aw
Chuchla i Zbigniew Sulatycki.

Aby fakty z naszej historii, 
w miar´ up∏ywu czasu, nie uleg∏y
zatarciu, wzgl´dnie przeinaczeniu,
pozwol´ sobie w tym miejscu
odwo∏aç si´ do treÊci naszego
biuletynu wydanego na zakoƒczenie
pierwszej kadencji, w którym
ówczesny nasz kronikarz kapitan
Wieƒczys∏aw Kon odnotowa∏:

„Pierwszy konkretny krok w tym kierunku
wykona∏ pracujàcy w Urz´dzie Morskim w Gdyni
kpt. ˝. w. Zbigniew Sulatycki, który do wszcz´cia
post´powania wiodàcego do zorganizowania si´
zmobilizowa∏ kpt. ˝. w. Stanis∏awa Bestera 
z Zak∏adu Zbiornikowców P˚M w Gdyni i kpt. ˝.
w. Zdzis∏awa Chuchl´, dziekana Wydzia∏u
Nawigacyjnego w Wy˝szej  Szkole Morskiej 
w Gdyni. Radà, jak pod wzgl´dem formalnym
nale˝y poprowadziç post´powanie wst´pne s∏u˝y∏
mgr prawa kpt. ˝. w. Wojciech Babiƒski, dyrektor
Polskiego Ratownictwa Okr´towego. Dzia∏o si´ to
na poczàtku 1977 roku”.

Stowarzyszenie Kapitanów ˚eglugi Wielkiej jest
dobrowolnym, samorzàdnym, apolitycznym,
ogólnokrajowym zrzeszeniem oficerów
nawigatorów morskich posiadajàcych dyplom
kapitana ˝eglugi wielkiej. Zebranie za∏o˝ycielskie
przy udziale 34 kapitanów odby∏o si´ 12 lutego,
a 16 lutego 1977 roku SK˚W zosta∏o wpisane do
rejestru stowarzyszeƒ i uzyska∏o osobowoÊç
prawnà. Dat´ t´ przyj´to jako dzieƒ powstania
Stowarzyszenia. Pierwsze walne zgromadzenie, 

Stowarzyszenie, jako organizacja skupiajàca ludzi morza – marynarzy legitymujàcych si´
najwy˝szym dyplomem w swym zawodzie, jest strukturà  elitarnà, ale posiadajàcà znaczàce 
i d∏ugie tradycje. Niewiele innych organizacji spo∏ecznych naszego kraju mo˝e szczyciç si´

korzeniami si´gajàcymi kilkuset lat wstecz.
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z obecnoÊcià 93 kapitanów, mia∏o miejsce 
14 paêdziernika 1977 roku. Przyj´to wówczas
statut i wybrano na pierwszà czteroletnià
kadencj´ Rad´ Stowarzyszenia, Komisj´
Rewizyjnà i Sàd Kole˝eƒski. Postanowiono
równie˝, ˝e god∏em SK˚W b´dzie odznaka funkcji
kapitana polskiego statku morskiego. Miniatur´
god∏a cz∏onkowie noszonà w klapie marynarki.
Obecnie odznakà cz∏onkowskà jest równie˝ z∏oty
sygnet z miniaturowà odznakà funkcji kapitana i
napisem SK˚W – WIERNI OJCZYèNIE I MORZU.

Cz∏onkowie Stowarzyszenia koƒczàcy 75. rok
˝ycia noszà, przypi´tà do munduru, plakietk´
Kapitan Senior. Od grudnia 1994 roku
Stowarzyszenie posiada sztandar, na którym
widnieje motto „Wierni Ojczyênie i Morzu”,
posiadamy równie˝ okaza∏y dzwon okr´towy. 

Pierwszym przewodniczàcym by∏ kapitan ˝. w.
mgr Leszek Górecki, który funkcj´ t´ pe∏ni∏
równie˝ w czasie trzeciej, siódmej i obecnie ósmej
kadencji. Siedzibà Stowarzyszenia jest statek
muzeum „Dar Pomorza”, a kancelaria mieÊci si´
w budynku Akademii Morskiej. 1 stycznia 2006
roku SK˚W liczy∏o 245 cz∏onków. Statutowymi
celami organizacji jest: 
■ kultywowanie i propagowanie najlepszych

tradycji polskiej bandery,
■ popularyzacja gospodarki morskiej,
■ opiniowanie kierunków i metod kszta∏cenia

kadr morskich,
■ udzia∏ w rozwiàzywaniu problemów

techniczno-eksploatacyjnych statków morskich
w aspekcie bezpieczeƒstwa ˝eglugi i ochrony
Êrodowiska naturalnego,

■ wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzy cz∏onkami oraz
inicjowanie doskonalenia kwalifikacji
zawodowych,

■ wyst´powanie w obronie interesów
zawodowych i dobrego imienia cz∏onków
SK˚W,

■ pomoc cz∏onkom SK˚W w wypadkach
losowych.
Staraniem Stowarzyszenia powsta∏ unikalny

dokument „Kodeks Kapitana”, b´dàcy zbiorem
obowiàzków i zachowaƒ ka˝dego dowódcy
statku. Stowarzyszenie prowadzi aktywnà
dzia∏alnoÊç w zakresie utrzymania wi´zi
kole˝eƒskich, co realizowane jest g∏ównie przez
sta∏e, systematyczne spotkania zwane
wtorkowymi, poniewa˝ od powstania
Stowarzyszenia  zawsze organizowane sà we
wtorki i zawsze o godzinie 17.00 na pok∏adzie
„Daru Pomorza”, wzgl´dnie „Daru M∏odzie˝y”.
Jest to zarazem miejsce spotkaƒ z zapraszanymi

osobami, stanowiàcymi elit´ gospodarki morskiej.
Tu równie˝ co roku organizujemy spotkanie
op∏atkowe z udzia∏em licznych goÊci, wÊród
których szczególnymi sà zawsze metropolita
gdaƒski arcybiskup Tadeusz Goc∏owski i rektor
Akademii Morskiej profesor Józef Lisowski.
Drugim, równie˝ bardzo wa˝nym, spotkaniem
organizowanym co roku przez SK˚W, przy Êcis∏ej
wspó∏pracy z Duszpasterstwem Ludzi Morza 
i ojcem dyrektorem Edwardem Praczem jest
Wielkanocne Spotkanie Ludzi Morza. Dwa razy 
w roku organizujemy spotkania w oÊrodkach
wypoczynkowych nad jeziorami. Stowarzyszenie
utrzymuje równie˝ kontakty oraz wspó∏prac´ 
z Urz´dem Wojewody, Urz´dem Miasta, Urz´dem
Morskim, Izbà Morskà, Akademià Morskà,
Duszpasterstwem Ludzi Morza, Centralnym
Muzeum Morskim oraz innymi licznymi
organizacjami spo∏ecznymi i gospodarczymi
zwiàzanymi z morzem, a zw∏aszcza ze
Stowarzyszeniem Starszych Mechaników
Morskich, oraz Towarzystwem Przyjació∏ „Daru
Pomorza”. Uczestniczymy zawsze we wszystkich
uroczystoÊciach koÊcielnych, paƒstwowych i tych
organizowanych przez Akademie Morskà.

Statut stowarzyszenia, w cz´Êci regulujàcej
sprawy cz∏onkostwa, mówi równie˝ m.in. o tym,
˝e osoby szczególnie zas∏u˝one dla SK˚W mogà
byç przyj´te w poczet cz∏onków honorowych. Na
przestrzeni 29 lat decyzjà Rady Stowarzyszenia
cz∏onkami honorowymi zostali: metropolita
gdaƒski ks. arcybiskup Tadeusz Goc∏owski, rektor
Akademii Morskiej prof. zw. dr hab. in˝. Józef
Lisowski, europejski koordynator Duszpasterstwa
Ludzi Morza o. Edward Pracz, ˝eglarz, pedagog,
wydawca Stanis∏aw Ludwig, harcmistrz, ˝eglarz
Witold Bublewski.

przewodniczàcy Rady Stowarzyszenia
mgr kpt. ˝. w. Leszek Górecki
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Przez ca∏à podró˝ zastanawia∏am si´, co mnie
tam czeka i jak b´dzie... Gdy po raz pierwszy
zawita∏am w mieÊcie i dotar∏am na uczelniany
campus, by∏o ju˝ póêne zimowe popo∏udnie.
Ciemno, wietrznie, raczej nieprzyjemnie na
pierwszy rzut oka. Na campusie pusto, nikogo 
z kim mo˝na by choç porozmawiaç. A wi´c tak
wyglàda to ˝ycie „Socratesowca”, o którym
s∏ysza∏am tyle wspania∏ych opowieÊci?! Ojej! 
O której odje˝d˝a najbli˝szy pociàg do domu?

Pierwsze siedem dni by∏o tygodniem
organizacyjno-zapoznawczym. Wi´kszoÊç czasu
up∏yn´∏a mi na za∏atwianiu formalnoÊci, co
sprowadza∏o si´ do biegania od jednego urz´du
do drugiego oraz wype∏niania stosownych podaƒ
czy sk∏adania wielu podpisów. Uporanie si´ 
z biurokracjà znacznie u∏atwi∏ oraz uprzyjemni∏
przydzielony mi przez Akademische Auslandsamt
(tamtejsze Biuro Wspó∏pracy z Zagranicà) opiekun

– Fabian. A jeÊli sàdzicie, ˝e nasze urz´dy
wymagajà naprawd´ du˝o dokumentów, to
wspomn´, ˝e aby tylko za∏o˝yç konto bankowe 
w tamtejszej Sparkasse, musia∏am – uwaga –
oÊmiokrotnie z∏o˝yç swój podpis!

Ale przecie˝ nie ca∏y swój czas sp´dza∏am 
w urz´dach, bankach, biurach itp. Bardzo szybko
zorientowa∏am si´, ˝e osoby przebywajàce wtedy
na campusie to prawie wy∏àcznie studenci
zagraniczni, gdy˝ semestr jeszcze si´ nie
rozpoczà∏, a studenci niemieccy po prostu jeszcze
nie przyjechali. Tak wi´c mieliÊmy czas na
internacjonalnà integracj´. Po powitalnym party
ka˝dy z “Socrates-studentów” zna∏ ju˝ ponad 
30 osób – z Hiszpanii, Meksyku, Indii, Szwecji,
Norwegii, ¸otwy, Litwy, Rosji, a tak˝e z Polski.
Wszyscy, tak jak ja, byli otwarci na nowe
wydarzenia, wiedz´ i znajomoÊci. Tych ostatnich 
z dnia na dzieƒ przybywa∏o w „zastraszajàco –
budujàcym” tempie! Atmosfera robi∏a si´ coraz
bardziej przyjazna, wi´c z niecierpliwoÊcià
czekaliÊmy na nast´pny tydzieƒ.

A ten przyniós∏ codzienne kilkugodzinne zaj´cia
z j´zyka niemieckiego, które prowadzone by∏y 
w bardzo interesujàcy i mobilny sposób, 
a ponadto zwiedziliÊmy Stralsund z przewodnikiem.
Miasto to, choç stosunkowo ma∏e (nieca∏e 60 tys.
mieszkaƒców), oczarowa∏o mnie swà zabytkowà
architekturà i specyficznà ciep∏à atmosferà.

No, ale wróçmy ze Starego Miasta do
miasteczka studenckiego. Nadszed∏ czas realizacji
g∏ównego celu, dla którego tam si´ znalaz∏am –
studiowania na Fachhochschule Stralsund. FHS
jest uczelnià stosunkowo m∏odà, gdy˝ zosta∏a
za∏o˝ona zaledwie 15 lat temu, ale za to w pe∏ni
nowoczesnà. Also zur Arbeit!

Pierwsze zaj´cia, kontakt z niemieckimi
wyk∏adowcami i studentami (wbrew wszelkim
obawom, których posiadanie jest przecie˝ ca∏kiem
naturalne) okaza∏y si´ mi∏à niespodziankà.
Pomimo tego, ˝e jak póêniej si´ dowiedzia∏am,
Niemcy sà raczej zdystansowani i musi up∏ynàç
troch´ czasu, zanim przekonajà si´ do nowo
poznanej osoby, w∏aÊciwie z miejsca znaleêli si´

˚ycie „Socratesowca”
Drugiego marca br. rozpocz´∏a si´ moja przygoda z „Socratesem”. Tamtego dnia ostatecznie
zdecydowa∏am si´ wsiàÊç do pociàgu byle jakiego.., no mo˝e nie byle jakiego, bo przecie˝

mia∏am nim dotrzeç do Stralsundu - miasta w landzie Mecklenburg-Vorpommern w Niemczech,
w którym mia∏am studiowaç przez najbli˝sze pó∏ roku.

Zdj´cie przy pomniku
upami´tniajàcym
spalenie ksia˝ek 

w 1933 roku
(Bücherverbrennung)

na Bebelplatz 
(Placu Bebela).
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studenci, którzy zagadn´li i niejednokrotnie
wykazali ch´ç pomocy, jeÊli takowa by∏aby
potrzebna. Czyli pierwsze koty i small talks za
p∏oty. 

Wyk∏adowcy okazali si´ równie mili 
i przychylni. Chcia∏abym w tym miejscu
podkreÊliç, i˝ prowadzàcy zaj´cia cieszà si´ tam
ogólnym powa˝aniem, co jednak nie przeszkadza
w utrzymywaniu ze studentami stosunków
partnersko–kole˝eƒskich.

Same zaj´cia odbywajà si´ g∏ównie na zasadzie
konwersacji, co pobudza studentów do w∏asnego
kreatywnego myÊlenia. Niektóre z nich
prowadzone sà w j´zyku angielskim, a pozosta∏e
w niemieckim. Wybór pozostaje w gestii studenta.
Wi´kszoÊç przedmiotów zalicza si´ na podstawie
przygotowanej prezentacji lub zrealizowanego
projektu. A to oznacza, i˝ taki system edukacji jest
bardziej zorientowany na praktyczne
wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Ale przecie˝ nie tylko naukà student ˝yje i obok
pilnego studiowania nale˝y tak˝e doÊwiadczyç tej
drugiej strony ˝ycia „Socratesowca”... Ka˝dy
powód jest dobry – czyjeÊ urodziny, pierwszy
promieƒ letniego s∏oƒca – Sunglasses Party 
i oczywiÊcie kuszàcy w ka˝dà Êrod´ klub studencki
„Haus 8”. Ale w ˝adnym wypadku nie mo˝na
tego czasu traktowaç jako przepuszczonego przez
palce. Po pierwsze, çwiczyliÊmy g∏ównie dwa
j´zyki: niemiecki i angielski, a po drugie
poznawaliÊmy mentalnoÊç, kultur´ i zwyczaje
innych krajów. Mia∏o si´ poczucie jakby Êwiat si´
skurczy∏ – tyle narodowoÊci w jednym miejscu.

˚ycie w Stralsundzie by∏o bardzo aktywne 
i pe∏ne nowych doznaƒ, ale przecie˝ nie mo˝na
by∏o ograniczaç si´ tylko do jednego miejsca. Na
szcz´Êcie Akademische Auslandsamt równie˝
podziela∏ to zdanie i zorganizowa∏ dla nas kilka
wycieczek. Jednà z nich by∏a przeprawa statkiem
pasa˝erskim na wysp´ w ca∏oÊci obj´tà ochronà -
Hiddensee. Pomimo, a mo˝e w∏aÊnie dlatego, i˝
po wyspie poruszajà si´ tylko trzy ko∏owe pojazdy
spalinowe, czyli ambulans, stra˝ po˝arna i policja,
wyspa ta cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem
turystów.

Najmilej jednak wspominam wizyt´ w stolicy
Niemiec. Berlin, jego ogrom i ró˝ne oblicza
wywar∏ na mnie du˝e wra˝enie, spot´gowane
dodatkowo faktem, i˝ miasto to zwiedzaliÊmy 
z pozycji siode∏ka rowerowego!

Zami∏owanie do turystyki, w∏asna ciekawoÊç 
i ch´ç poznania spowodowa∏y, ˝e zwiedzi∏am
równie˝ wysp´ Rugi´ oraz Hamburg (za dnia 
i tak˝e wieczorowà porà), Schwerin, Lubek´ 
i Rostock, który szczególnie w Êwietle ulicznych
lamp przypomina gdaƒskà starówk´... Home,
sweet home...

Nieuchronnie zbli˝a∏ si´ koniec semestru 
i w zwiàzku z tym nale˝a∏o si´ przygotowaç do
egzaminów i koƒcowych prezentacji, co przy
pi´knej ju˝ wtedy pogodzie i bliskoÊci morza (bo
odleg∏ego tylko o kilkadziesiàt metrów od
campusu) nie by∏o rzeczà ∏atwa. Ale cieszy∏ ju˝
fakt, ˝e na przyk∏ad podczas rozmów 
z obcokrajowcami j´zyk ju˝ tak bardzo si´ nie
∏ama∏ i tylko z rzadka brakowa∏o jakiegoÊ s∏owa.
Poza tym dzi´ki gruntownej wiedzy zdobytej 
w Akademii Morskiej wi´kszoÊç zagadnieƒ by∏a
mi ju˝ znana, zatem sesja nie nastr´czy∏a mi
wi´kszych problemów. Musia∏am tylko, aby si´
nie przeraziç, przyzwyczaiç si´ do innego systemu
oceniania, gdzie ocenà najlepszà jest „jedynka”, 
a najgorszà „piàtka”.

Ta sprawa by∏a jednak niczym w porównaniu 
z widokiem wyk∏adowcy w garniturze,
doje˝d˝ajàcego na uczelni´ rowerem! Owszem,
rozumiem, ˝e wÊród studentów rower jest
powszechnie wykorzystywanym Êrodkiem
komunikacji – ale profesorowie?!?

Mi´dzy innymi i takich w∏aÊnie rzeczy mo˝na
si´ nauczyç, hihihi. 

A tak naprawd´, to do Polski wraca∏am bogata
w wiedz´, wra˝enia i wi´kszà tolerancj´. Wyjazd
na studia zagraniczne w ramach programu
Socrates-Erasmus da∏ mi szans´ zdobycia
wszechstronnych doÊwiadczeƒ oraz umiej´tnoÊci.
Za takà mo˝liwoÊç jestem bardzo wdzi´czna
Akademii Morskiej.

Z r´kà na sercu ka˝demu polecam studia za
granicà. Przekonacie si´, i˝ pomimo ˝e wszyscy
jesteÊmy tak ró˝ni, to jednoczeÊni jesteÊmy równi. 

Agnieszka Stenka
WPiT, OUTH, II MSU

Zdj´cie grupowe 
– budynek w tle to
Katedra Berliƒska 
– Berliner Dom.
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1 wrzeÊnia o godzinie 14.00 pot´˝na grupa
m∏odych wilków wyruszy∏a na podbój Mielna.
Integracja mi´dzyuczelniana rozpocz´∏a si´ ju˝ na
dworcu w Gdyni. Tak˝e w autokarach nie
nudziliÊmy si´. By∏o g∏oÊno i weso∏o. Póênym
popo∏udniem dotarliÊmy na miejsce. Szybkie
rozpakowanie baga˝y i dalsza cz´Êç zapoznawania
si´. Wieczór w Mielnie rozpoczà∏ si´ integracyjnà
imprezà. Na pierwszym wspólnym spotkaniu
przywitali nas tak˝e przedstawiciele naszych
uczelni. Kolejne dni to masa atrakcji i dobrej
zabawy. Organizatorzy nie pozwolili nam si´
nudziç. Ju˝ nast´pnego dnia po przyjeêdzie
urzàdzili nam „˝o∏nierskà zapraw´” i podzielili
nas na grupy. Nie odpuszczono nikomu. Kto si´
spóêni∏ bàdê nie wykonywa∏ poleceƒ, musia∏
zaliczyç test sprawnoÊci. Wieczór tym razem by∏
„ogniskowy”- ktoÊ przytarga∏ gitar´, pan Wiesiu
przyniós∏ smaczne kie∏baski, no i oczywiÊcie
ÊpiewaliÊmy „standardy ogniskowe”.

W niedziel´ kolejna atrakcja – goÊcili u nas
strongmani. Przyjecha∏ mi´dzy innymi S∏awek
Peda, dajàc niez∏y pokaz. My równie˝ mogliÊmy
sprawdziç swoje mo˝liwoÊci fizyczne.

Poniedzia∏ek – to atrakcje w grupach. Cz´Êç by∏a
na „tyrolce”, cz´Êç bra∏a udzia∏ w profesjonalnym
kursie masa˝u, a cz´Êç buja∏a si´ na ∏odzi. Pogoda
jednak nie dopisa∏a i ostro ko∏ysa∏o na jeziorze.
Tradycyjnie, tak i ten wieczór poÊwi´ciliÊmy
„imprezowaniu”, a organizatorzy przygotowali
karaoke party. 

Nast´pny dzieƒ to paintball. Szcz´Êciarzom
farba rozbryzgiwa∏a si´ tylko na maskach,
pechowcy wrócili z wielkimi siniakami. Tego dnia
mo˝na by∏o powalczyç w kangurzych strojach.
Âmiechu co niemiara!!! Kombinezony by∏y ci´˝kie
i trzeba by∏o si´ nieêle nam´czyç, ˝eby
znokautowaç przeciwnika. W programie równie˝
znalaz∏o si´ miejsce na gry i zabawy pla˝owe, do
wyboru: siatkówka, unihockey, badminton, itp. 

Przedostatniej nocy – biegi na orientacj´ i kilka
stacji, na których trzeba by∏o wykonaç
przedziwne zadania. Liczy∏a si´ przede wszystkim
odwaga i dobrze zgrana grupa. 

Ostatniego dnia czeka∏ na nas chrzest morski. 
I od tej pory staliÊmy si´ STUDENTAMI! 

W trakcie tych kilku dni w Mielnie cz∏onkowie z
samorzàdów studenckich organizowali
interesujàce spotkania, na których opowiadali
nam, jakie jest prawdziwe ˝ycie studenckie (no,
no!). Nawiasem mówiàc, Akademia Morska mia∏a
tych spotkaƒ najwi´cej.

Nie ma co, „adapciak” pod ka˝dym wzgl´dem
si´ nam uda∏! Weso∏o by∏o i jest co wspominaç. 
A to dzi´ki bardzo dobrej pracy organizatorów
obozu. OczywiÊcie zaanga˝owanie i uczestnictwo
„neofitów” te˝ mia∏o jakieÊ znaczenie. Ogólnie
rzecz bioràc, g∏ówny cel obozu (INTEGRACJA)
zosta∏ osiàgni´ty…

Ania Bobrowska

ADAPCIAK
Pewnego sierpniowego dnia otrzyma∏am list z Akademii Morskiej z informacjà 

o organizowanym obozie adaptacyjnym. Atrakcyjny program obozu oraz doborowe
towarzystwo z uczelni: Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Gdaƒska 

oraz Akademia Medyczna spowodowa∏y, ˝e podj´∏am, jak si´ póêniej okaza∏o, 
trafnà decyzj´. Wysz∏am z za∏o˝enia, ˝e b´dzie to doskona∏a okazja na nawiàzanie 

nowych znajomoÊci.

REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
majà zaszczyt zaprosiç na recital piosenki poetyckiej i literackiej

JAROS¸AWA JARA CHOJNACKIEGO
in memoriam

W programie utwory: 
Marka Grechuty, Jacka Karczmarskiego, Krzysztofa Klenczona,Czes∏awa Niemena i innych.

Klub studencki „Bukszpryt” Gdynia, ul Morska 83 – 7 grudnia (czwartek) godz.18.00
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W dniu inauguracji roku akademickiego 
w Akademii Morskiej na statku s/v „Dar
M∏odzie˝y”, w salonie komendanta, odby∏a si´
promocja ksià˝ki kpt. ˝. w. T.W. Meissnera. Jest to
pierwsze wydanie powojenne, poprzednia edycja
z 1936 roku ju˝ od wielu lat jest nieosiàgalna
nawet w wielu bibliotekach i antykwariatach w
Polsce. Wydanie obecne zawiera niewielkie
zmiany wobec pierwodruku, dokonano selekcji
fotografii z poprzedniego wydania, zamieszczono
nowe, pierwszy raz ze zbiorów rodziny 
i uczestników rejsu dooko∏a Êwiata. 

W promocji uczestniczyli oprócz syna autora –
kpt. ˝.w. Krzysztofa Meissnera i  Janiny Mentrak
(dyrektor departamentu Transportu Morskiego 
i ˚eglugi Âródlàdowej Ministerstwa Gospodarki
Morskiej), rektor Akademii Morskiej, prorektor
ds. nauki i ds. morskich oraz dziekani wydzia∏ów
i pracownicy AM, wÊród nich prof.Jan Kazimierz
Sawicki, absolwenci szkolnictwa morskiego,
zw∏aszcza Wydzia∏u Nawigacyjnego, dziennikarze
i wydawcy – Ewa Ostrowska, Ma∏gorzata
Soko∏owska, Jerzy Drzemczewski, Andrzej Sitek 
i inni. Ceremonii wodowania ksià˝ki dokona∏a
Anna Meissner – ˝ona wnuka kpt. ˝. w. 
T. Meissnera, wyg∏aszajàc tradycyjnà formu∏´
morskich wodowaƒ. 

W laudacji prof. Jana Kazimierza Sawickiego, 
z Pracowni Historii Akademii Morskiej w Gdyni,
zaakcentowano drog´ ˝yciowà kapitana, jego
udzia∏ w walkach o Górny Âlàsk i Lwów, nauk´ 
i wieloletnià prac´ na morzu i làdzie oraz walory
wielorakie ksià˝ki – nawigacyjne, fachowe
morskie terminologie i opisy kulturowe,
geograficzne, socjologiczne oraz inne. J. K.
Sawicki podkreÊli∏ uznanie, z jakim przyj´to
wówczas jej wydanie i celnà ocen´ kunsztu
pisarskiego kpt. ˝. w. Meissnera – opisanà 
w fachowym periodyku przez Ferdynanda 
A. Ossendowskiego – znanego w II RP
podró˝nika, pisarza, dziennikarza, prezesa
presti˝owego Zwiàzku Dziennikarzy i Literatów. 

Kpt. ˝. w. Leszek Wiktorowicz – s∏uchacz
wyk∏adów z nawigacji T. W. Meissnera w PSM 
w Gdyni, obecnie komendant Bia∏ej Fregaty –
wspomnia∏ w anegdotycznej formie kontakty 
z kapitanem, podkreÊlajàc jego wielkie zalety
charakteru i wiedz´ z nawigacji, którà
przekazywa∏ swoim s∏uchaczom przez wiele lat ich
pracy na morzu. Spotkanie zakoƒczono mi∏ym

akcentem podpisywania ksià˝ek przez syna 
T. W. Meissnera – Krzysztofa i Jego synowà. 

Ksià˝ka sk∏ada si´ z 2 cz´Êci – obszernego
naukowego wst´pu autorstwa Jana Kazimierza
Sawickiego, odnoszàcego si´ do pracy zawodowej
T. Meissnera, jego dokonaƒ w kszta∏ceniu kadr
morskich i pracy w ˝egludze, ˝yciorysu oraz
pisarstwa i motywów edycji tej publikacji.

Kolejna cz´Êç to reedycja tomu „Dooko∏a Êwiata
na «Darze Pomorza» (1934-1935)”, wst´pu 
i 21 chronologiczno-tematycznych rozdzia∏ów 
z poszczególnych etapów podro˝y oko∏oziemskiej
˝aglowca. Nale˝y zaznaczyç, i˝ jedynej takiej
podró˝y, gdy˝ powojenne próby podj´te przez
kpt. ˝. w. Stefana Gorazdowskiego nie powiod∏y
si´. Dopiero „Dar M∏odzie˝y” dokona∏ op∏yni´cia
globu w terminie od 3 IX 1987 do 1 VI 1988 r.
pod dowództwem kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza,
p∏ynàc szlakiem trudniejszym i mniej
egzotycznym, wokó∏ przylàdka Horn.

mgr Witold Parteka
Pracownia Historii Katedra Nauk

Humanistycznych WPiT

T. W. Meissner, Dooko∏a Êwiata na „Darze Pomorza”
(1934-1935), Wydawnictwo „Kos”, seria wydawnicza
Ksi´gi Floty Ojczystej, tom 25, Katowice 2006.

NOWOÂCI WYDAWNICZE

„Dooko∏a Êwiata na „Darze Pomorza”
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W dniach 22-23 czerwca 2006 roku w Akademii
Morskiej w Gdyni przy ulicy Morskiej odby∏a si´ 
V Mi´dzynarodowa Konferencja „Fizyczne i Chemiczne
Aspekty Ekologii Wód Naturalnych”, zorganizowana
przez Katedr´ Fizyki. Wspó∏organizatorami byli:
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zak∏ad Fizyki
Morza i Ârodowiska Instytutu Fizyki Uniwersytetu

Szczeciƒskiego, Zak∏ad Fizyki Instytutu Matematyczno-
Fizyczno-Chemicznego Akademii Morskiej w Szczecinie
oraz Katedra Fizyki Akademii Morskiej w Gdyni.
Patronat objà∏ rektor Akademii Morskiej w Gdyni 
prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski.

W trakcie konferencji wyg∏oszono ponad 
30 referatów oraz zaprezentowano kilkanaÊcie
posterów. Udzia∏ wzi´li naukowcy z ró˝nych Êrodowisk
naukowych, m.in. z Instytutu Oceanologii PAN 
w Sopocie, Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii
Nauk w Moskwie, Morskiego Instytutu
Hydrofizycznego Akademii Nauk Ukrainy 
w Sewastopolu, Uniwersytetu Gdaƒskiego,
Uniwersytetu Szczeciƒskiego, Akademii Medycznej 
w Gdaƒsku, Politechniki Poznaƒskiej, Instytutu
Budownictwa Wodnego PAN w Gdaƒsku, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, Akademii
Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni.
Uczestniczy∏a tak˝e grupa m∏odzie˝y z I liceum
Akademickiego w Gdyni i II Liceum w Rumi, nad
którymi opiek´ sprawuje mi´dzy innymi Akademia
Morska.

Cz´Êç prezentacji zostanie wydana przez Akademi´
Morskà w Gdyni w formie opracowania zbiorowego
pod redakcjà prof. dr. hab. Tadeusza Króla p.t.
„Physiochemical Problems of Natura Waters Ekology
Vol. V”.

prof. dr hab. Tadeusz Król

V MI¢DZYNARODOWA KONFERENCJA 

Fizyczne i Chemiczne Aspekty Ekologii
Wód Naturalnych
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Nagroda I stopnia:
dr hab. in˝. Ewa Babicz – Zieliƒska, prof. nadzw. AM
dr in˝. Krzysztof Górecki
dr hab. Miros∏aw Koziƒski, prof. nadzw. AM
dr in˝. Andrzej Miszczak
prof. dr hab. in˝. Piotr Przyby∏owski
dr Leszek Smolarek
dr hab. in˝. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM
dr hab. in˝. Maria Âmiechowska, prof. nadzw. AM
prof. dr hab. in˝. Krzysztof Wierzcholski
dr hab. in˝. Janusz Zar´bski, prof. nadzw. AM

Nagroda II stopnia:
dr hab. in˝. Adam Weintritt, prof. nadzw. AM
dr hab. in˝. Andrzej Banachowicz, prof. nadzw. AM
dr in˝. Witold Gierus
prof. dr Miros∏aw Judziƒski
dr in˝. Piotr Kaczorek 
dr Magdalena Klopott 
dr in˝. Karolina KraÊnicka 
dr in˝. Pawe∏ Krasowski
prof. dr hab. Krzysztof Luks

dr Arkadiusz Mazurkiewicz 
dr in˝. Joanna Newerli – Guz 
dr in˝. Marcin Pig∏owski 
dr in˝. Krzysztof Posobkiewicz 
dr Adam Przyby∏owski 
dr Barbara Pytko 
prof. dr hab. in˝. Maria Rutkowska
prof. dr hab. in˝. Dominik Rutkowski
dr in˝. Agnieszka Rybowska 
prof. dr hab. in˝. Ryszard Strzelecki
prof. dr hab. in˝. Roman Âmierzchalski, prof. nadzw. AM
dr in˝. Aleksandra Wilczyƒska 
dr in˝. Daniel Wojciechowski 
dr in˝. Jerzy ˚urek 

Nagroda III stopnia:
dr in˝. Miros∏aw Czechowski
dr hab. in˝. Marek Hartman, prof. nadzw. AM
prof. dr hab. Piotr J´drzejowicz
dr hab. Kazimierz Krauze, prof. nadzw. AM
prof. dr hab. in˝. Janusz Mindykowski
dr hab. Jan Kazimierz Sawicki, prof. nadzw. AM

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 paêdziernika 2006 r., na wniosek ministra gospodarki morskiej,
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków
wynikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostali: 

Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi 
dr hab. in˝. Piotr Palich 

Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi: 
Bo˝ena Afeltowska 
dr in˝. Andrzej Kasprowicz 
dr in˝. Grzegorz Rutkowski 
in˝. W∏adys∏aw WiÊniewski 

Za wzorowo wykonywanà prac´ i zas∏ugi dla gospodarki
morskiej Odznak´ Honorowà „Zas∏u˝ony Pracownik
Morza" otrzyma∏ 
mgr Waldemar Wolniakowski 

Za szczególne zas∏ugi dla oÊwiaty i wychowania 
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: 
dr Lucyna Augustyniak 
dr hab. in˝. Piotr D´bicki 
dr in˝. Krzysztof Januszewski 
dr. hab. Andrzej Kuriata 
dr in˝. Piotr Sas Bojarski 
prof. dr hab. in˝. Ryszard Strzelecki 
dr Anna Styszyƒska 

Nagrody Ministra Gospodarki Morskiej z tytu∏u osiàgni´ç
naukowych i dydaktycznych w roku akademickim
2005/2006 otrzymali: 
prof. dr hab. in˝. Romuald Cwilewicz 
prof. dr hab. in˝. Józef Lisowski

NAGRODY REKTORA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 

Nagrody indywidualne dla nauczycieli akademickich za osiàgni´cia naukowe w roku 2005

ODZNACZENIA PA¡STWOWE

... i mgr. Waldemarowi Wolniakowskiemu.Minister gospodarki morskiej Rafa∏ Wiechecki wr´cza odznaczenie
dr. in˝. Piotrowi Sas Bojarskiemu...

☛
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Uzupe∏nienie do nr 34 „AKM”: 
opiekunem Ko∏a Nawigator jest mgr in˝. kpt. ˝. w. Stanis∏aw ˚urkiewicz, natomiast Ko∏a ECDIS 

– dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit prof. nadzw. AM. Planetarium nale˝y organizacyjnie do Katedry Nawigacji.

Za zorganizowanie konferencji
mi´dzynarodowej i redakcj´
materia∏ów konferencyjnych IMEKO
TC 4/2005, 
zespó∏ WE w sk∏adzie:
dr in˝. Boles∏aw Dudojç
dr in˝. Romuald MaÊnicki
dr in˝. Tomasz Tarasiuk

Z zespo∏u zosta∏ wy∏àczony prof. dr hab. in˝.
Janusz Mindykowski, kandydujàcy do nagrody
JM Rektora III stopnia za osiàgni´cia naukowe.

Za zorganizowanie XXII Sympozjum
Podstaw Konstrukcji Maszyn 
w Juracie, 19-23 wrzeÊnia 2005, 
zespó∏ WM w sk∏adzie:
dr hab. in˝. Wies∏aw Tare∏ko, 

prof. nadzw. AM - przewodniczàcy
Komitetu Organizacyjnego
dr in˝. Leonard Hempel
dr in˝. Waldemar Król
mgr in˝. Krzysztof Rudzki
mgr in˝. Piotr Kamiƒski
mgr in˝. Tomasz Malinowski

I stopnia:
Czes∏aw Krzy˝anowski

II stopnia:
mgr Tomasz Degórski
mgr Alina Pisarek

III stopnia:
Krystyna Baku∏a
El˝bieta Banaszkiewicz
Urszula Blok
Teresa Brodnicka

mgr Barbara Cichosz
mgr Urszula Danek
mgr Izabela Dudek-Muczyƒska
Bogumi∏a Gasztych
in˝. Henryk Ha∏aduda
mgr Jerzy Janowski
mgr in˝. Barbara Jarzàbek
Helena Klajszmit
Danuta Maczulska
mgr Ireneusz Meyer
Miros∏aw Mi´tek
Zofia Mosek

mgr Maria Pakie∏a
El˝bieta Pielech
in˝. Maria Podsiad∏o
Jan Rick
mgr in˝. Wojciech Stasiak
Mariusz Strojewski
mgr Joanna Tarasiuk
in˝. Zenon Troka
Krystyna Witkowska
mgr in˝. Antoni Wygoda

Nagroda I stopnia:
dr in˝. Krystyna Noga
dr in˝. Krzysztof Kamiƒski

Nagroda II stopnia:
mgr Romuald Grabowski
mgr Maria ¸oziƒska
mgr Henryk Szulga

Nagroda III stopnia:
mgr Aleksandra Hulanicka
dr in˝. Edward Krajczyƒski, 
prof. nadzw. AM

5.12.2006 (wtorek) 
19.00 Mistrzostwa Akademii Morskiej w p∏ywaniu (p∏ywalnia AM – al. Jana Paw∏a II) 

7.12.2006 (czwartek) 
17.00 Apel poleg∏ych (przed budynkiem g∏ównym AM ul. Morska 83) 
17.30 Spotkanie okolicznoÊciowe absolwentów i wychowanków Uczelni (klub „Bukszpryt”) 
18.00 Recital piosenki poetyckiej i literackiej Jaros∏awa Jara Chojnackiego (klub „Bukszpryt”) 

8.12.2006 (piàtek) 
8.00 Uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem g∏ównym AM, ul. Morska 83) 
8.15 Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem ,,Tym, którzy nie wrócili z morza” (bulwar Nadmorski) 
8.30 Msza Êw. w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów uczelni, koncelebrowana 

przez arcybiskupa Tadeusza Goc∏owskiego  (aula im. T. Meissnera, ul. Morska 83) 
9.30 koncert wokalno-instrumentalny z okazji 5-lecia istnienia Chóru AM (aula AM) 

11.00 Spotkanie rektora z cz∏onkami stowarzyszeƒ 
12.00 Wr´czenie odznaczeƒ paƒstwowych (sala Senatu AM) 

Imprezy towarzyszàce: 
8.12.2006 (piàtek) 

10.30 Bieg Prze∏ajowy o Puchar Rektora 
10.30 Turniej trójek mieszanych pi∏ki siatkowej (hala sportowa AM ul Morska 83) 
14.00 Mecz pi∏ki siatkowej reprezentacja I roku 
14.00 Turniej tenisa sto∏owego 
16.00 Mistrzostwa Akademii Morskiej w Futsalu – reprezentacje wydzia∏ów 
20.00 Studencki wieczór klubowy – Bal Sportowca (klub „Bukszpryt”, ul. Morska 83) 

Nagrody indywidualne za osiàgni´cia dydaktyczne w roku 2005.

REKTOR I SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
majà zaszczyt zaprosiç na Âwi´to Szko∏y

☛

Nagrody zespo∏owe za osiàgni´cia naukowe i organizacyjne w roku 2005

Nagrody Rektora Akademii Morskiej dla pracowników nie b´dàcych nauczycielami akademickimi za rok 2005:



Zdj´cia na III i IV ok∏adce: Maciej Stobierski




