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Szanowni PańStwo!

Rozpoczęliśmy rok pełen nowych marzeń, planów – część z nich 
już dziś nabrała realnych kształtów. Jednym z tych marzeń było 
spotkanie z papieżem Franciszkiem – delegacja z udziałem naszych 
studentów została wyróżniona prywatną audiencją u Ojca Świętego 
w Panamie. Wydarzenie to pokazuje, jak niezwykła w oczach 
świata jest idea Rejsu i  jak wyjątkowi są młodzi ludzie,  
którzy go tworzyli.
 
Rok temu na Skwerze Kościuszki żegnaliśmy Białą Fregatę. 
Niedawno spotkaliśmy się ponownie, by wyrazić  
naszą radość i dumę z tego, że nasi studenci wzorowo  
wywiązali się z roli ambasadorów Polski. 

A nie była to rola łatwa – trud morskich praktyk, konieczność 
zmierzenia się z własnymi słabościami, poczucie rozłąki z bliskimi. 
Rejs Niepodległości był dla młodych ludzi wyzwaniem,  
ale przede wszystkim niezapomnianą przygodą,  
która ukształtuje ich dalsze życie.
 
Rejs, którym uczciliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, dobiegł końca, jednak nie zamierzamy zwalniać 
tempa. Przed nami kolejne projekty, inicjatywy, które zwiększą 
prestiż naszej Alma Mater jako znanego i cenionego na świecie 
ośrodka badawczo-naukowego. Jako Uczelni kształcącej specjalistów 
wysoko cenionych w branży morskiej, doskonale radzących sobie  
na rynku pracy. A przede wszystkim jako miejsca przyjaznego naszej 
społeczności akademickiej, zapewniającego warunki do komfortowej 
pracy i nauki.
 
Zapraszam Państwa do lektury nowego numeru „Akademickiego 
Kuriera Morskiego”. Mam nadzieję, że poruszane na jego łamach 
tematy są Państwu bliskie oraz że kolejne miesiące przyniosą jeszcze 
więcej sukcesów z udziałem naszych studentów i pracowników. 
Czego nam wszystkim życzę.  

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

„Akademicki Kurier Morski”
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Kalendarz wydarzeń listopad 2018-marzec 2019 

KRONIKA REKTORSKA 

30 listopada
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorektor 
ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, uczest-
niczyli w spotkaniu z komendantem-rektorem bułgarskiej Aka-
demii Marynarki Wojennej im. Nikoli Vaptsarova, admirałem 
flotylli prof. dr. hab. Boyanem Mednikarovem. Rektorzy roz-
mawiali o współpracy obu uczelni, spotkanie stanowiło również 
okazję do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania uczel-
nią, w tym m.in. realizacji projektów naukowo-badawczych oraz 
rozwoju ścieżki kariery pracowników naukowych.

6 grudnia
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, prorek-
tor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
UMG, oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Cze-
chowski, prof. UMG, uczestniczyli w  uroczystym posiedzeniu 
Senatu UMG z okazji pierwszego w historii UMG Święta Szkoły.  
Podczas uroczystości rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Za-
rębski oraz prezes Zarządu Energa S.A. Alicja Klimiuk podpisali 
list intencyjny o współpracy. Więcej informacji na stronie 42.

 

7 grudnia 
Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG, reprezentował Uniwersytet Morski w Gdyni pod-
czas posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) 
w Gdańsku.

14 grudnia 
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wziął udział w ze-
braniu członków Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.  
Prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu HTW Mię-
dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). 

7 stycznia 
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG, wziął udział w spotkaniu Gdyńskiej Rady Turystycznej 
i partnerów, które odbyło się w Hotelu Mercure Gdynia. W roz-
mowach uczestniczyli sygnatariusze zawartego w 2016 r. poro-
zumienia o powołaniu GRT, a także zastępca prezydenta miasta 
Gdyni Marek Łucyk. 

10 stycznia 
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył 
w posiedzeniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, któ-
re odbyło się w sopockim centrum konferencyjnym EUREKA.

 
22-28 stycznia 
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prorektor ds. 
nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, prorek-
tor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. 
UMG, odbyli podróż służbową do Panamy, w  ramach wizyty 
„Daru Młodzieży” z okazji Światowych Dni Młodzieży. Punk-

Rektor prof. Janusz Zarębski podczas uroczystego otwarcia posiedzenia Senatu  
z okazji Święta Szkoły. Fot. Marcin Rakowski

Spotkanie z rektorem bułgarskiej AMW. Fot. materiały UMG 
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tem kulminacyjnym podróży była prywatna audiencja reprezen-
tantów UMG u papieża Franciszka w panamskiej nuncjaturze. 
W programie wizyty znalazło się również m.in. podpisanie po-
rozumienia o  współpracy z  International Maritime University 
of Panama (UMIP) i bankiet na pokładzie „Daru” z udziałem 
prezydenta Panamy i  Pierwszej Damy RP. Szczegółowa relacja 
z wizyty w Panamie na stronie 14.

 
31 stycznia 
Na zaproszenie konsul generalnej Niemiec Cornelii Pieper rek-
tor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył w spo-
tkaniu świąteczno-noworocznym w  Konsulacie Generalnym 
w Gdańsku.

 
31 stycznia-2 lutego
Na terenie Politechniki Białostockiej w Białowieży odbyła się IV 
Konferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów 
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych 
szkół technicznych. Podczas spotkania prorektorzy prezentowa-
li harmonogram prac związanych z  wdrażaniem Ustawy 2.0, 
z  uwzględnieniem statutu uczelni. W  konferencji uczestniczył 
prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG.

9 lutego
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski uczestniczył 
w  VII posiedzeniu Konwentu Morskiego, które odbyło się na 
Politechnice Gdańskiej. W spotkaniu na PG  uczestniczyli m.in. 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski 
i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Posiedzenie odbyło się 
w przeddzień 99. rocznicy zaślubin Polski z morzem, jego uczest-

nicy obradowali na temat różnych obszarów rozwoju gospodarki 
morskiej.

 

10 lutego 
Na terenie Uniwersytetu Morskiego odbyły się obchody 99. rocz-
nicy zaślubin Polski z morzem. W wydarzeniu uczestniczył rek-
tor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W programie uro-
czystości znalazła się m.in. msza święta koncelebrowana w Auli 
im. T. Meissnera, a także wernisaż wystawy o gen. Józefie Halle-
rze. Więcej o obchodach na stronie 46.

 
12-15 lutego
Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski odbył podróż 
służbową na Bahamy, związaną z  wizytą „Daru Młodzieży” 
w  porcie Nassau. Rektor UMG uczestniczył m.in. w  uroczy-
stościach powitalnych w porcie, spotkaniach z przedstawiciela-
mi Panamy, w tym z konsul honorową  Edith Rebeccą Powell, 
a także w rozmowach z władzami Uniwersytetu na Bahamach.

 
19 lutego 
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG, uczestniczył w  obradach Komisji Gospodarki Morskiej 
i  Żeglugi Śródlądowej w  Warszawie. Rozmowy dotyczyły Za-
rządzenia nr 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu 
do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu 
majątkowego oraz skutków włączenia Instytutu Morskiego z sie-
dzibą w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Delegacja UMG podczas wizyty w Panamie. Fot. Piotr LewandowskiPodczas spotkania w Panamie, rektorzy UMG i UMIP podpisali porozumienie  
o współpracy między obiema uczelniami. Fot Materiały UMIP 
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28 lutego 
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG, wziął udział w  spotkaniu w  sprawie nawiązania współ-
pracy z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

 
1 marca 
W  Centrum Wystawienniczo-Kongresowym  Amber Expo 
w  Gdańsku odbyła się Gala Evening Pracodawców Pomorza. 
Odbywająca się co roku Gala stanowi okazję do  rozmów i na-
wiązania relacji między przedstawicielami władz, samorządów 
a  osobami ze świata nauki, kultury i  biznesu. W  wydarzeniu 
uczestniczył rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. 
Na terenie Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie Konsor-
cjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, którego part-
nerem jest Uniwersytet Morski w  Gdyni. Celem NCBB jest 
integracja środowisk naukowych na rzecz interdyscyplinarnych 
badań Morza Bałtyckiego. W obradach  na PG uczestniczył pro-
rektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. 

2 marca
W ostatnią sobotę karnawału w Auli im. T. Meissnera odbył się 
XXVI Wielki Bal Morski. W wydarzeniu uczestniczyli: rektor 
UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prorektor ds. nauki dr 
hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, prorektor ds. kształ-
cenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG, a  także 
pracownicy uczelni, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, władz miasta oraz firm i insty-

tucji z branży morskiej. Relacja z wydarzenia na stronie 47. 

 
6 marca
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG, odbył spotkanie z przedstawicielami Pomorskiego Urzę-
du Celno-Skarbowego, które miało miejsce w  Delegaturze 
w  Gdyni. Rozmowy dotyczyły trwającej   kampanii Krajowej 
Administracji Skarbowej w  obszarze nielegalnego urządzania 
i prowadzenia gier hazardowych. Rezultatem spotkania będą  wi-
zyty  pracowników Urzędu  Celno-Skarbowego, którzy dokonają 
prezentacji dotyczących wymienionych zagadnień na poszcze-
gólnych wydziałach UMG  w kwietniu br.   

8 marca
W hotelu Mercure Gdynia odbyła się Polsko-Francuska Wielka 
Gala Charytatywna, w  której uczestniczyli rektor UMG prof. 
dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz prorektor ds.  nauki dr hab. 
inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. Celem wydarzenia było 
wsparcie małych pacjentów z hospicjum Bursztynowa Przystań 
w Gdyni. W szlachetną inicjatywę włączył się Uniwersytet Mor-
ski, przekazując na licytację udział w ostatnim odcinku Rejsu na 
„Darze Młodzieży”. 

19 marca
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG, uczestniczył w  spotkaniu w  Ministerstwie Gospodar-

Inauguracja XXVI Balu Morskiego na UMG. Fot. Marcin Rakowski
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ki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej w  ramach Zespołu ds. In-
stytutów, a  także złożył wizytę ambasadorowi Republiki Kuby 
w Warszawie w celu omówienia dalszej współpracy. 

22 marca 
Podczas walnego zebrania Inteligentnej Specjalizacji Pomo-
rza „Technologie offshore i portowo-logistyczne” powołano Radę 
Inteligentnej Specjalizacji ISP1. Wśród członków rady znaleźli 
się: prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. 
UMG, reprezentanci Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicz-
nego z firmy IMPEL, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Zarzą-
du Morskiego Portu Gdynia oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Łącznie w  skład partnerstwa ISP1 wchodzi 40 
podmiotów.

27 marca
W Muzeum Emigracji odbył się finał 14. plebiscytu „Pomorskie 
Sztormy”, którego laureaci są doceniani za wyjątkowe osiągnięcia 
w dziedzinie biznesu, kultury i sportu. W wydarzeniu uczestni-
czył rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. 

28 marca 
Na Skwerze Kościuszki, na Molo Południowym, odbyły się uro-
czystości powitalne „Daru Młodzieży” kończącego Rejs Niepod-
ległości. Z okazji powrotu żaglowca UMG z rejsu dookoła świata 
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka 
odprawiona została msza dziękczynna pod przewodnictwem ks. 
Edwarda Pracza, kapelana ludzi morza oraz ks. Zenona Hanasa, 
przełożonego Pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. W uro-
czystościach uczestniczyli m.in.: rektor UMG prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski, prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czar-
nowski, prof. UMG, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mi-
rosław Czechowski, prof. UMG, oraz prorektor ds. morskich dr 
hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG.
Wieczorem w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdy-
nia odbyła się uroczysta gala z okazji zakończenia Rejsu Niepod-
ległości, na której gościł rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski. 
Relacja z uroczystości powitania „Daru Młodzieży” na stronie 8.

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski z kpt. ż.w. Rafałem Szymańskim oraz ministrem Markiem Gróbarczykiem podczas uroczystości powitania „Daru” w Gdyni. Fot. Dawid Linkowski 
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Uroczyste zaKończenie rejsU niepodległości 

POWITANIE „DARU MŁODZIEŻY”  

„Dar Młodzieży” wpłynął do macierzystego portu w  asyście 
dwóch jednostek Marynarki Wojennej – ORP „Grom” i ORP 
„Piorun”. Na krojcmaszcie statku powiewał wimpel – biało-czer-
wona, niemal 37-metrowa wstęga, której każdy milimetr sym-
bolizował jedną przebytą podczas Rejsu milę. Uroczystości po-
witalne rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz 
podniesieniem wielkiej gali banderowej. 

Komendant kpt. ż.w. Rafał Szymański, który dowodził „Darem” 
w  drugiej części Rejsu, złożył meldunek ministrowi gospodar-
ki morskiej i żeglugi śródlądowej Markowi Gróbarczykowi oraz 
rektorowi UMG prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu.

Podczas uroczystości głos zabrał m.in. minister Marek Gróbar-
czyk, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wicemini-

tłumy zgromadzone na gdyńskim wybrzeżu oczekiwały na Białą Fregatę, kończącą wokółziemski rejs 
niepodległości. o godzinie 11.20 sylwetka „daru młodzieży” wyłoniła się spośród mgły – załogę witały oklaski, 
w niebo pofrunęły biało-czerwone balony, rozbrzmiał hymn narodowy. 28 marca 2019 r. zamknął kolejny etap 
historii, napisany przez 948 młodych żeglarzy, którzy przez niemal rok nieśli światu przesłanie, jaka polska jest 
piękna. 

Młodych żeglarzy powitały rodziny oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Trójmiasta. Fot. Piotr Lewandowski
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O godz. 11.20 z gęstej mgły powoli wyłoniła się 
majestatyczna sylwetka Białej Fregaty. Fot. Dawid Linkowski



10W uroczystościach zakończenia Rejsu Niepodległości w Gdyni uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, władz uczelni, duchowieństwa oraz ludzi morza. 
Fot. Dawid Linkowski

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski podziękował uczestnikom Rejsu Niepodległości 
za wzorową postawę podczas morskich praktyk. Fot. gdynia.pl
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ster kultury i dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, przewod-
niczący Konwentu Morskiego kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki oraz 
poseł na Sejm Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Minister Marek Gróbarczyk w  przemówieniu do uczestników 
zaznaczył, że Rejs Niepodległości był dla nich nie tylko wielką 
przygodą, ale stanowi też zobowiązanie wobec przyszłych poko-
leń, by mogły zdobywać podobne doświadczenia, a  także kon-
tynuować idee zapoczątkowane przez Rejs. Minister określił 
młodych żeglarzy jako nową falę ludzi branży morskiej, którzy 
wypłynęli w świat, by pokazać, że „Polska jest morska i morską 
pozostanie”.
 
Szef resortu gospodarki morskiej zapowiedział także program 
budowy nowego żaglowca szkoleniowego i  ogłosił narodowy 
konkurs na nazwę dla statku.
 
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Zarębski podkreślił, że w czasie praktyk na „Darze” młodzi 
ludzi zdawali egzamin z życia: 
– Nasi załoganci […] przeszli na „Darze Młodzieży” morskie szko-
lenie, doświadczając na sobie, co to znaczy odpowiedzialność za 
drugą osobę, współpraca, wspólnota i ciężka praca. Trzeba było prze-
łamać lęk przed nieznanym, pokonać tęsknotę za bliskimi, poradzić sobie 
z własnymi niedoskonałościami i słabościami. Nasz cel został zrealizowa-
ny. Wszyscy zdali ten wymagający egzamin w ramach praktyk morskich. 

Prof. Janusz Zarębski złożył także podziękowania załodze 
i wszystkim osobom zaangażowanym w Rejs: 
– Nad młodzieżą czuwali dwaj kapitanowie […] kapitan Irene-
usz Lewandowski oraz wracający dzisiaj kapitan Rafał Szymański. 
Dziękuję […] za to, że pomogliście tym młodym ludziom zmężnieć 
i stać się ludźmi morza. Dziękuję młodzieży za to, że pięknie repre-
zentowała Polskę w świecie […]. 
Za chwilę „Dar Młodzieży” wyrusza w swoje kolejne rejsy. Dzisiaj 
jest czas radości z powrotu, szczęśliwego powitania, uścisków naj-
bliższych. Witamy w domu! – dodał rektor UMG. 

Z kolei przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż.w. Zbigniew 
Sulatycki w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki udziałowi 
w Rejsie młodzi ludzie zdobyli cenne kompetencje społeczne, ta-
kie jak umiejętność pracy zespołowej. Kapitan podziękował też 
uczestnikom za piękną, pełną honoru postawę i godne reprezen-
towanie Polski na świecie.
 
W  czasie uroczystości odczytano listy okolicznościowe od pre-
zydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, 
marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława 
Karczewskiego, wicepremier Beaty Szydło, ministra obrony na-
rodowej Mariusza Błaszczaka oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosława Kaczyńskiego.
 Jestem przekonany, że uczestnicy Rejsu Niepodległości doznali wielu 
wspaniałych przeżyć, jakie przynoszą dalekie wojaże. Kiedy wyrusza-

„Dar Młodzieży” wrócił do rodzinnej  Gdyni po trwającym 10 miesięcy rejsie dookoła świata. Fot. Dawid Linkowski 
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li Państwo w drogę 20 maja 2018 roku, życzyłem powodzenia w tej 
wyprawie w nieznane – i  to się spełniło: wracają dzisiaj Państwo 
cali i zdrowi. Ufam, że spełniły się też inne słowa – o wewnętrznej 
przemianie, jakiej doświadcza człowiek dzięki tak odległej, długiej 
podróży. […] Chcę dzisiaj życzyć wszystkim młodym żeglarzom, aby 
to wyjątkowe doświadczenie owocowało dla Państwa przez wiele, 
wiele lat – napisał w liście do uczestników prezydent RP Andrzej 
Duda. (cyt. za Prezydent.pl)

O  godz. 15:00 w  Kościele  Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i św. Piotra Rybaka odprawiona została msza święta dziękczynna 
koncelebrowana przez ks. Edwarda Pracza, kapelana ludzi mo-
rza i ks. Zenona Hanasa, przełożonego Pallotyńskiej Prowincji 
Chrystusa Króla. Podczas kazania ks. Edward Pracz zwrócił 
uwagę, że Biała Fregata z odwagą wypłynęła na głębię, bo nie 
zabrakło jej darów takich jak męstwo, mądrość czy bojaźń.
 
Na Skwerze Kościuszki odbył się Piknik Morski dla mieszkań-
ców Trójmiasta, laureatów i  członków załogi. Wśród atrakcji 
znalazł się występ Orkiestry Reprezentacyjnej  Marynarki Wo-
jennej oraz zespołu wokalnego Riwiera. Goście mogli również 
podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Re-
prezentacyjnej Marynarki Wojennej, a także uczestniczyć w po-

kazach sprzętu wojskowego. Popołudnie na Skwerze zakończył 
widowiskowy pokaz sztucznych ogni. 

Zwieńczeniem dnia była uroczysta gala z okazji zakończenia Rej-
su Niepodległości w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia. W  wydarzeniu uczestniczyli organizatorzy – minister 
Marek Gróbarczyk, rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zaręb-
ski, członkowie załogi, studenci i laureaci. W programie uroczy-
stości  znalazły się m.in. podziękowania dla organizatorów i zało-
gi, relacje uczestników oraz filmowe podsumowanie wybranych 
portów na trasie Rejsu. W trakcie gali ogłoszono także premierę 
znaczka wydanego przez Pocztę Polską, przedstawiającego Białą 
Fregatę u wybrzeży Panamy.
 
Powrót najpiękniejszego polskiego żaglowca nie oznacza możli-
wości podziwiania go na gdyńskim wybrzeżu, lecz zwiastuje na-
dejście kolejnych pracowitych dni. Nie minęły dwie doby od za-
kończenia wokółziemskiej podróży, a „Dar Młodzieży” wyruszył 
już w kolejny rejs z młodymi żeglarzami – tym razem w rejony 
duńskich cieśnin. 

Wśród atrakcji Pikniku Morskiego znalazł się m.in. występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz pokaz musztry paradnej. Fot. Piotr Lewandowski 
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W części artystycznej Gali wystąpili bracia Szczepanik z zespołu Pectus. Fot. Piotr Lewandowski  

Uroczystości na Skwerze zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Fot. Piotr Lewandowski  
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W spotkaniu uczestniczyła delegacja Uni-
wersytetu Morskiego w  Gdyni na czele 
z  rektorem prof. dr. hab. inż. Januszem 
Zarębskim. W  audiencji wzięli udział: 
minister gospodarki morskiej i  żeglugi 

śródlądowej Marek Gróbarczyk, prorektor 
ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnow-
ski, prof. UMG, prorektor ds. morskich 
dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, 
prof. UMG, pracownicy uczelni, studenci 

II roku Wydziału Mechanicznego UMG 
oraz laureaci konkursu zorganizowanego 
przez ministerstwo. 
Spotkanie odbyło się w  sali audiencyj-
nej w  budynku Nuncjatury Apostolskiej 

światowe dni młodzieŻy w panamie 

DElEgACjA UMg 
U PAPIEŻA FRANCISZKA
panama, 26 stycznia 2019 r., godzina 8:15 czasu lokalnego – sobotni poranek, który na zawsze zostanie  
w pamięci i sercach reprezentantów Umg, uczestników historycznej audiencji u ojca świętego Franciszka  
z okazji światowych dni młodzieży. spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze – nie zabrakło osobistych 
rozmów, życzeń, a przede wszystkim wspólnej modlitwy i papieskiego błogosławieństwa, które załoga zabrała 
w dalszą trasę.

Delegacja UMG przed spotkaniem z Ojcem Świętym. Fot. Piotr Piotrowski
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w Panamie, w której papież rezydował podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Przedstawiciele naszej uczelni przywitali papieża Fran-
ciszka chóralnym „Szczęść Boże” i gromkimi oklaskami. Rektor 
UMG prof. Janusz Zarębski przybliżył Ojcu Świętemu ideę Rejsu, 
którego uczestnicy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości odwiedzają porty na całym świecie i 22 stycznia zawi-
nęli do Panamy, by wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży.  
W  imieniu studentów Wydziału Mechanicznego UMG Ojca 
Świętego przywitała mgr inż. Małgorzata Malinowska z Katedry 
Siłowni Okrętowych UMG.
 
Papież Franciszek podziękował uczestnikom za piękną inicjaty-
wę i udzielił błogosławieństwa na dalszą trasę Rejsu. Delegacja 
UMG wręczyła papieżowi pamiątkowe dary – obraz przedsta-
wiający „Dar Młodzieży”, autorstwa trójmiejskiego artysty Mar-
ka Czarneckiego, album zdjęciowy dokumentujący przebieg 
Rejsu oraz czapkę kapitańską i akt nadania honorowego człon-
kostwa Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.
 

Papież zaskoczył wszystkich otwartością i skromnością – przywi-
tał się osobiście z każdym uczestnikiem audiencji oraz poprosił 
o modlitwę w swojej intencji. Na zakończenie audiencji wszyscy 
wspólnie odmówili „Zdrowaś, Maryjo”, a następnie zapozowali 
do pamiątkowego zdjęcia z Ojcem Świętym. 

Papież złożył również wpis do kroniki „Daru Młodzie-
ży”, stanowiący cenną pamiątkę tego spotkania: Do za-
łogi „Daru Młodzieży”, dziękując za wizytę i  życząc Wam, 
abyście zawsze byli „darem młodości” i  dla młodości, nio-
sąc z  sobą wartości prawdziwie ludzkie i  chrześcijańskie.  
Z moim błogosławieństwem i prośbą, abyście modlili się za mnie. 
Papież Franciszek. 26.01.2019 r. 

Papież pamiętał o Rejsie i  jego młodych uczestnikach również 
po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Kilka dni później 
nawiązał do historycznego spotkania:
– W Panamie miałem radość spotkać się także z załogą żaglowca 
młodych, bardzo dzielnych Polaków, opływających świat, którzy 

Papież Franciszek i uczestnicy historycznej audiencji w Panamie. Fot. Vatican Media
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przybyli na Światowe Dni Młodzieży – mówił Ojciec Święty pod-
czas audiencji generalnej w Watykanie 30 stycznia 2019 r.

Ojciec Święty od początku wiedział o idei rejsu dookoła świata 
z udziałem młodych Polaków. 20 czerwca 2018 r., równo miesiąc 
po wypłynięciu Białej Fregaty z macierzystego portu w Gdyni, 
papież Franciszek powitał uczestników Rejsu obecnych na au-
diencji generalnej w Watykanie: 
 – Witam serdecznie pielgrzymów z Polski, a w szczególności dele-
gację młodych ludzi, którzy opłyną świat na żaglowcu „Dar Mło-
dzieży” przed zawinięciem do Panamy, gdzie w styczniu odbędą się 
Światowe Dni Młodzieży –  mówił papież Franciszek. 

Warto przypomnieć, że to druga w historii papieska audiencja 
reprezentacji załogi polskiego żaglowca podczas szkoleniowej 
podróży. Pierwsza, i  do tej pory jedyna, miała miejsce 94 lata 
temu, podczas podróży barku „Lwów” – żaglowca Szkoły Mor-
skiej w  Tczewie. W  1925 roku zaplanowano rejs szkoleniowy 
na Morze Śródziemne. Przez Kopenhagę, kornwalijski Fowey, 

hiszpańską Almerię „Lwów” zawinął do Genui. Stąd delegacja 
złożona z  komendanta Mamerta Stankiewicza, I  oficera Kon-
stantego Maciejewicza, inż. Stefana Ancuty, lekarza statkowego 
dr.  Wojcieszyna, 8 członków załogi stałej i 22 uczniów SM pod 
opieką oficera mechanika Władysława Milewskiego pojechała do 
Rzymu. Papieżem był wówczas kardynał Achilles Ratti, od 1918 
roku wizytator apostolski i nuncjusz papieski w odradzającej się 
Polsce. Tak wspominał tę audiencję Władysław Milewski:  Na 
znak służb papieskich  weszliśmy w ordynku poprzedzeni pocztem 
sztandarowym, który pięknie rozwinął sztandar „Lwowa” – dosko-
nale na biało-czerwonym tle odbijały się złote litery dewizy miasta 
Lwowa – „Semper Fidelis”. Po odebraniu naszego hołdu i po udzie-
leniu nam błogosławieństwa i  za  naszym pośrednictwem naszym 
rodzinom w Polsce  Pius XI zwrócił się do nas z dłuższym niezwykle 
serdecznym przemówieniem, przeplatanym nawet kilkoma słowami 
polskimi [...]. Czuliśmy, że Ojciec Święty był naprawdę wzruszony, 
a to, co do nas mówił, wzruszyło nas i zapadło nam głęboko w serca, 
czuliśmy, że to jest naprawdę „nasz” Papież... 

aleksander gosk 

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski oraz minister Marek Gróbarczyk przed budynkiem Nuncjatury Apostolskiej w Panamie. Fot. Piotr Piotrowski
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Dokument został podpisany 23 stycznia 
br., podczas wizyty przedstawicieli UMG 
na panamskim Uniwersytecie. Celem po-
rozumienia jest nawiązanie współpracy 
naukowej poprzez wdrażanie inicjatyw, 
które zwiększą potencjał i  przyniosą ko-
rzyści obu instytucjom. 

Zawarte w porozumieniu obszary współ-
pracy obejmują m.in. wymiany kadry 
naukowej i  studentów, współpracę w  ra-
mach projektów edukacyjnych, współ-
pracę w  zakresie badań i wspólnych pu-
blikacji oraz wzajemną wymianę wiedzy 
z obszaru nauki i  innowacji. Porozumie-
nie pozwoli realizować program rozwoju 
obu uczelni z  korzyścią dla studentów 

i  kadry akademickiej oraz jest kluczo-
we dla wdrażania planów, programów 
i  projektów naukowo-badawczych, które 
poszerzą wiedzę i  kompetencje w  obsza-
rach kluczowych dla rozwoju gospodarki 
morskiej. 

Na spotkaniu w panamskiej uczelni Uni-
wersytet Morski w Gdyni reprezentowa-
li: rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz 
Zarębski, prorektor ds. nauki dr hab. inż. 
Ireneusz Czarnowski, prof. UMG oraz 
prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. 
ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG. 

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski po-
chwalił inicjatywę, wyrażając nadzieję, 

że już niebawem pojawią się pierwsze 
efekty tej współpracy. Prof. Janusz Zaręb-
ski podkreślił również, że dzień podpisa-
nia porozumień z UMIP jest historyczny, 
bowiem po raz pierwszy zawarte zostało 
porozumienie między polskim a panam-
skim uniwersytetem – uczelniami kształ-
cącymi przyszłych oficerów floty. 

Z  kolei rektor UMIP Aládar Rodrígu-
ez Díaz  podziękował przedstawicielom 
UMG za wkład i zaangażowanie w roz-
wój gospodarki morskiej w  obszarze 
innowacji i  badań oraz dodał, że takie 
podejście zaowocuje partnerskimi re-
lacjami i  ożywioną współpracą między 
uczelniami. 

współpraca międzyUczelniana 

POROZUMIENIE O WSPóŁPRACY Z UMIP
w ramach pobytu w panamie rektor Umg prof. dr hab. inż. janusz zarębski i rektor international maritime 
University of panama (hiszp. Umip)  aládar rodríguez díaz podpisali list intencyjny o współpracy. na mocy 
podpisanego porozumienia obie uczelnie będą realizować wspólne projekty oraz programy edukacyjne,  
których beneficjentami zostaną studenci i kadra naukowa. 

Na spotkaniu z przedstawicielami UMIP w Panamie. Fot. materiały UMiP
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International Maritime University of Panama to uczelnia z wie-
loletnią tradycją – jej korzenie sięgają 1925 r,, kiedy to przed-
stawiciele sektora morskiego zdecydowali się powołać pierwszą 
w Panamie placówkę szkoleniową dla kadr morskich. W związku 
z rosnącym znaczeniem Kanału Panamskiego w 1972 r. Nautical 
School of Panama, założona w 1958 r., zyskała stopień uniwersy-
tetu specjalizującego się w kształceniu oficerów floty handlowej. 
Program nauczania na UMIP koncentruje się na praktycznych 
aspektach szkolenia studentów, przygotowując ich do rozwijania 
kariery w międzynarodowym przemyśle morskim. 

Kadra i  studenci UMIP oprowadzili naszych załogantów po 
obiektach i pracowniach należących do panamskiej uczelni – za-

łoganci zwiedzili m.in. pracownię symulatorów, na których na co 
dzień ćwiczą studenci UMIP, oraz mogli wymienić się doświad-
czeniami ze swoimi rówieśnikami. 

Spotkanie zakończył towarzyski mecz piłki nożnej Polska-Pa-
nama – drużynom kibicowali: prorektor ds. nauki dr hab. inż. 
Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, prorektor ds. morskich dr 
hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG oraz rektor 
UMIP Aládar Rodríguez Díaz. Reprezentanci UMG spotkali się 
z bardzo gościnnym przyjęciem władz, pracowników i  studen-
tów UMIP, co stanowi pozytywną zapowiedź dalszej współpracy 
między obiema uczelniami.

przedstawiciele Umg w panamie 

STUDENCI UMg Z WIZYTą 
NA PANAMSKIM UNIWERSYTECIE 
wizyta „daru młodzieży” w panamie stanowiła okazję do zacieśnienia relacji z lokalną morską uczelnią – 
international maritime University of panama. nasi reprezentanci odbyli szereg spotkań z przedstawicielami 
panamskiej uczelni, m.in. studenci Umip zostali zaproszeni na pokład „daru”, gdzie poznali specyfikę praktyk na 
polskim żaglowcu, z kolei reprezentanci Umg zwiedzili pracownie i laboratoria tamtejszego Uniwersytetu, w których 
mogli porównać technologie i urządzenia, z jakich na co dzień korzystają ich koledzy z Umip. 

Jednym z punktów polsko-panamskiego spotkania na UMIP był mecz piłki nożnej. 
Fot. materiały UMiP
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W przyjęciu na „Darze” udział wziął rów-
nież m.in. nuncjusz apostolski w Panamie 
abp Mirosław Adamczyk, prymas Polski 
abp Wojciech Polak, minister gospodar-
ki morskiej i  żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk, przedstawiciele lokalnych 

władz i Polonii. Goście byli witani przez 
rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janusza 
Zarębskiego i  komendanta „Daru Mło-
dzieży” kpt ż.w. Rafała Szymańskiego. 

Pierwsza Dama w  słowach skierowa-

nych do załogi i  przedstawicieli UMG 
podziękowała studentom za wytrwałość 
w  budowaniu dobrego wizerunku Pol-
ski na  świecie. Agata Kornhauser-Duda 
pogratulowała również organizatorom 
i załodze „niezwykłego uczczenia stulecia 

Historyczna wizyta „daru młodzieży” w panamie miała równie wyjątkowy finał. 27 stycznia br., w ostatni wieczór 
pobytu w porcie Balboa, na pokładzie Białej Fregaty odbył się uroczysty bankiet, którego gośćmi honorowymi byli 
pierwsza dama rp agata Kornhauser-duda oraz prezydent panamy juan carlos Varela. 

rejs niepodległości 

ADIóS PANAMA! BANKIET POŻEgNAlNY 
NA „DARZE MŁODZIEŻY”

Zwieńczeniem wizyty „Daru” w Panamie był uroczysty bankiet. Fot. Sławomir Dynek 

>
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W pożegnalnym bankiecie na pokładzie „Daru” wzięła udział Pierwsza Dama RP, 
Agata Kornhauser-Duda. Fot. Piotr Lewandowski

W salonie kapitańskim gośćmi byli m.in. Nuncjusz Apostolski w Panamie  
abp Mirosław Adamczyk i Pierwsza Dama RP. Fot. Sławomir Dynek 

polskiej suwerenności” (cyt. za www.prezydent.pl) w postaci Rej-
su Niepodległości. Podczas spotkania z  załogą Pierwsza Dama 
wyraziła również przekonanie, że idea wokółziemskiego rejsu 
szkoleniowego z  okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości znajdzie swoje miejsce w historii. 

Pierwsza Dama podsumowała także zakończone tego dnia Świa-
towe Dni Młodzieży, dziękując władzom Panamy i organizato-
rom za wzorową organizację tego wydarzenia: 

– Wspaniała atmosfera, życzliwość i  gościnność mieszkańców Pa-
namy pozostaną w naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci 
– podkreśliła Pierwsza Dama (cyt. za www.prezydent.pl).

Z kolei prezydent Panamy Juan Carlos Varela nawiązał do swo-
jej wizyty w Krakowie – miasta, które było gospodarzem Świa-
towych Dni Młodzieży w 2016 r. i z  sukcesem zrealizowało to 
wydarzenie. Prezydent podziękował również naszym rodakom 
za zaangażowanie w realizację i powodzenie tegorocznego spo-
tkania młodych w Panamie. 

Pierwsza Dama RP oraz prezydent Panamy na pamiątkowym  
zdjęciu z kapitanem i studentami UMG. Fot. Piotr Lewandowski 
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Pierwsza Dama RP, Agata Kornhauser-Duda na pokładzie Białej Fregaty. Fot. Sławomir Dynek

Jednym z gości honorowych wydarzenia był prezydent Panamy
Juan Carlos Varela. Fot. Piotr Lewandowski
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rejs niepodległości 

ZAPISKI Z DZIENNIKA KOMENDANTA 
Pacyfik pachnący Kalifornią
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 17.12.2018 r.

pozycja: 37°54’30”n, 124°6’25”w, prędkość: 2,8 węzła, 212. dzień podróży, przebyta trasa 25 523 mm.

Wiem, że zaniedbałem pisanie, ale miałem dużo pracy „papierko-
wej”. Bez pomocy Chiefów, Intendenta i oczywiście niezastąpionej 
Zosi, asystentki, nigdy bym się z  tego nie wygrzebał, choć to jesz-
cze nie koniec – końca nie ma. Żeby nie te papiery, to życie byłoby 
piękniejsze. Przyjazd do USA wymaga wielu formalności, raportów, 
dokumentów itd.

Nasza załoga też ciężko pracowała przez ostatnie dni. „Dar” po 
miesięcznej podróży wymagał sporo zabiegów pielęgnacyjnych 
– chcemy, żeby pięknie wyglądał w San Francisco. Jak wielka or-
kiestra wspólnymi siłami, pod batutą Starszego Bosmana Zbyszka, 
praktykanci przez całe dni i  noce skrobali, szlifowali, malowali, 
czyścili….. Pewnie nadal można się czegoś dopatrzeć, ale do tego 
musielibyście mieć oko Starszego Oficera Wojtka. W maszynie też 
nie próżnują, bo wszystkie urządzenia należy okresowo przeglądać, 
naprawiać, a  jeszcze dochodzą jakieś cieknące krany, naprawy na 
pokładzie itd. Końca nie widać.

A tymczasem nasza piękna fregata już ponad dwa tygodnie non stop 
na żaglach!!! Chyba to jakiś rekord, bo ostatnimi laty nie było nawet 
dwutygodniowych przelotów z portu do portu. Codziennie, czasem 
po kilka razy, brasowanie, sprzątanie lub dostawianie żagli. Często 
ćwiczono szkwałowe sprzątanie żagli i  sejzingowanie. Pogoda nas 
nie rozpieszczała i  chyba mamy trochę dość kołysania. Można się 
przyzwyczaić, ale to nie jest to, co „tygrysy lubią najbardziej”. Pew-
nie nieraz komuś pod adresem fal wymknęło się soczyste marynarskie 
słowo.

Ja mogę tylko powiedzieć, że nie było tak źle, jak mogło być na 
Północnym Pacyfiku o tej porze. Udało nam się ominąć kilka sztor-
mów, schodząc bardziej na południe niż pierwotnie planowałem. 
Przyjechaliśmy dwa dni wcześniej niż planowano, ale tak naprawdę 
to moglibyśmy być dużo wcześniej, bo „Dar” kocha wiatry powyżej 
15 w i aż prosi o więcej żagli. Niestety San Francisco nie ma osłonię-
tego od oceanicznego rozkołysu, zewnętrznego kotwicowiska, więc 

Komendant „Daru” kpt. ż.w. Rafał Szymański podczas wejścia do portu w San Francisco. Fot. Piotr Lewandowski



23

Widok na Zatokę San Francisco. Fot. Piotr Lewandowski

musieliśmy krótko trzymać wodze naszych „siwków”. Pewnie czasem 
pytano: „czemu stary nie dołoży bramów?” Tak, ja też miałem takie 
pokusy. Życie.
 
A praktykanci?   Są w doskonałej formie. Uśmiechnięci, chętni do 
pracy, ciągle głodni wrażeń, ale też w zwykłym tego słowa znacze-
niu. Dość powiedzieć, że padł rekord w  jedzeniu pierogów – 61! 
Jedzenie jest jak zwykle dobre, a dokładki cieszą się niesłabnącym 
powodzeniem.

Były wieloryby, delfiny, zmęczone lotem ptaszki, które odpoczywały 
na pokładzie przed dalszym lotem i nieliczne statki, bo to nie jest 
trasa dla dużych komercyjnych, one jadą wyżej na północ.
Postanowiłem kontynuować „Korepetycje Nawigatora” i  o  dziwo, 
ku mojemu zaskoczeniu, frekwencja dopisała. Tym razem mówiłem 
o pracy i o tym, co jest ważne dla absolwenta, który jej szuka. Nie 
obyło się bez „morskich opowieści”. Chyba nie zraziłem zbyt wielu, 
chociaż mówiłem sporo o tym, jaka ta praca naprawdę jest. Nie jest 
tak źle, bo ja przecież parę ładnych lat wytrzymałem na morzu i na-
dal to lubię (mimo wszystko).

Jutro o 14.00 LT (czyli waszej 23:00) weźmiemy pilota (taki jest 
plan na teraz) i…. No właśnie, zdradzę, co nam po głowie chodzi, 
spróbujemy przejść Golden Gate, pod słynnym mostem, na żaglach. 
Prognoza jest taka sobie (słabiusieńki wiatr), ale liczymy na „prze-
ciąg” w cieśninie. Trzymajcie kciuki.

Pozdrawiam
Komendant

Lokalna fauna. Fot. Piotr Lewandowski
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Biała Fregata po przepłynięciu pod Golden Gate Bridge. 
Fot. Bill Ulrich
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Reda Los Angeles – pewnie nie będzie wam się chciało tego zamie-
ścić, ale wcześniej nie dałem rady napisać.
Czytam pamiętniki Komendanta Olechnowicza i tam też mało za-
pisków z portów. Nie da rady, nie mam czasu. 
W kilku zdaniach o San Francisco.   Nie udało się wejść do Gol-
den Gate na żaglach, szkoda. Na przeszkodzie stanęła amerykańska 
biurokracja, życie. Na wyjściu udało się nam postawić wszystkie 
sztaksle i kliwry – chyba całkiem ładnie wyglądało.
W San Francisco odwiedziło nas wielu Polaków, szkoda, że nie było 
czasu na wysłuchanie wszystkich arcyciekawych historii – chociażby 
tej o ucieczce porwanym kutrem na Bornholm. Odwiedzili nas Pa-
nowie Konsulowie – Generalny i dwóch Honorowych, profesorowie 
ze  Stanford i  Berkeley, działacze polonijni, delegacja Yacht Clu-
bu Polskiego, chór śpiewający przepiękne kolędy, koledzy z WSM 
i setki przemiłych, serdecznych ludzi. Wybaczcie, że nie wymieniam 

wszystkich nazwisk. Było miło i serdecznie.
Kto miał czas, ten zwiedzał San Francisco – perłę zachodniego wy-
brzeża USA. Piękne i malownicze miasto.
Po wyjściu w morze postawiliśmy żagle i popędziliśmy do LA. Dzię-
ki przychylności natury tu na redzie spędzimy wigilijny wieczór.
Życzę wszystkim pogodnych, spokojnych i  radosnych świąt. Z  góry 
dziękuję za serdeczne myśli skierowane na nasz pokład i  zapew-
niam, że z  „Daru” takie same płyną w  stronę Polski, do naszych 
bliskich, przyjaciół i sympatyków Rejsu.
P.S. Jak się podoba nowe oświetlenie „Daru”? Dziękuję wszystkim, 
którzy się przyczynili do  tego, że ten pomysł został zrealizowany, 
a szczególnie Piotrkowi Lewandowskiemu, który był „motorem” tego 
pomysłu.

Komendant

Opowieść wigilijna na redzie Miasta Aniołów
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 24.12.2018 r.

pozycja: 33°42’41”n, 118°13’1”w, prędkość: 0,0 węzła, 219. dzień podróży, przebyta trasa 25 878 mm.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, „Dar Młodzieży” rozbłysnął setkami światełek ułożonymi w kształt choinki. Fot. Piotr Lewandowski
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Wczoraj od rana smutna wiadomość – jednemu z naszych prakty-
kantów zmarła Mama. Pojechaliśmy do San Diego, żeby mógł jak 
najszybciej ruszyć do domu.

Los Angeles – bardzo dużo dobrych wrażeń. Wiele wzruszających 
spotkań z Polonią i nie tylko. „Dar” odwiedziły setki osób, mimo że 
to okres świąteczny, a statek nie stał w centrum miasta.
O spotkaniu z Marcinem Gortatem to już pewnie wszyscy wiedzą, 
ale dodam tylko, że to bardzo sympatyczny i bezpośredni facet. Roz-
mowy z praktykantami były szczere i przyjacielskie – zero gwiazdor-
stwa. Ponad 100 osób na zaproszenie Gortata było na meczu NBA. 
Marcin, dziękujemy.

Polonia zorganizowała całodniową wycieczkę, a  na tych, którzy 
mieli wachtę, następnego dnia czekały prywatne samochody, które 
zabierały na objazdy po LA. Wszyscy wracali zadowoleni i  pełni 
wrażeń.
Co usłyszałem o naszych praktykantach od organizatorów?  Same 
pochwały: „oni są wspaniali”, „jaka piękna młodzież” itd.  Jestem 
z nich dumny i mam nadzieję, że ich rodzice też.
LA opuszczaliśmy w asyście jednego małego żaglowca i grupy jachtów 
z Polakami na pokładzie. Były saluty armatnie, a asystujący holow-
nik „zatańczył” dla nas na pożegnanie.
Na zbliżający się Nowy Rok w imieniu wszystkich z pokładu „Daru” 
życzę wszelkiej pomyślności, radości w sercu i miłości bliskich.[...]

Pozdrawiam noworocznie
Komendant

Pożegnanie Kalifornii i starego roku
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 31.12.2018 r./1.01.2019 r.

pozycja: 29°7’27”n, 116°51’28”w, 226./227. dzień podróży.

Studenci UMG odwiedzili m.in. słynne Beverly Hills. Fot. Piotr LewandowskiMarcin Gortat wręcza komendantowi koszulkę z autografem, która została przekaza-
na na aukcję WOŚP. Fot. Piotr Lewandowski

Spotkanie załogi z Marcinem Gortatem. 
Fot. Piotr Lewandowski
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W  smutnym nastroju zaczęliśmy dzień. Na cmentarzu witomiń-
skim chowano kapitana żeglugi wielkiej Mirosława Łukawskiego. 
Na wieczną  wachtę odszedł były Komendant „Daru Młodzieży”, 
Starszy Oficer z  „Daru Pomorza”, gdzie przeszedł wszystkie stop-
nie oficerskie. Z  żalem żegnamy kolegę, nauczyciela i  przyjaciela. 
Rano na znak żałoby bandera została wciągnięta tylko do połowy, 
a wieczorem po zachodzie słońca, na rufie,  duszpasterz ludzi morza 
ojciec Edward Pracz odprawił mszę świętą w intencji zmarłego.
Za nami Acapulco. Takiego przyjęcia nikt się nie spodziewał. Nasz 
pobyt był wypełniony po brzegi. Szkoda, że staliśmy tylko dwa dni. 
Zorganizowano dla załogi dwie wycieczki. Główną atrakcją pierw-
szej były skoki z La Quebrada, ale czy ktoś widział wcześniej tę słyn-
ną skałę przyozdobioną polską flagą?  My tak! Potem zwiedzaliśmy 
muzeum w  forcie San Pedro – bardzo ciekawe wystawy: historia 
Acapulco, morska i masek z całego świata.
Drugi dzień rozpoczął się od mszy w kaplicy Pokoju, koncelebro-
wanej przez arcybiskupa i  naszego kapelana o. Edwarda. Potem 
spotkanie z meksykańskimi studentami, na którym  grupa naszych 
praktykantów przedstawiła brawurową prezentację o Polsce. Dość 
powiedzieć, że w  jedną minutę nauczyli meksykańskich kolegów 

tańczyć poloneza. Po południu było plażowanie i  lunch na plaży 
w bazie meksykańskiej Marynarki Wojennej.
Zwieńczeniem dnia była ponowna wizyta w forcie San Pedro, gdzie 
uroczyście otwarto dwie wystawy – „Polska Architektura” i  prace 
Magdy Firląg. Na murach fortu obejrzeliśmy video mapping o hi-
storii Acapulco. Wieczór zakończył się iście królewską  kolacją na 
murach fortu, wydaną przez Gubernatora Stanu Guerrero Pana 
Hectora Astudillo Floresa, na którą zaproszeni byli wszyscy wolni 
od wacht. Dania były wyśmienite,  grała też orkiestra kameralna 
Filharmonii Miasta Acapulco i zespoły folklorystyczne. Z fortu po-
dziwialiśmy nocną panoramę Acapulco. Nie sposób w tym miejscu 
nie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasz 
pobyt był tak wspaniały i niezapomniany: Panu Maciejowi Zienta-
rze – Ambasadorowi RP w Meksyku, Konsulowi Honorowemu RP, 
Gubernatorowi, Pani Prezydent Acapulco… i wszystkim mieszkań-
com tego pięknego miasta. Teraz przed nami Panama. Czekamy na 
wiatr, może w nocy się trochę rozdmucha.

Pozdrawiam
Komendant

Adios Acapulco!
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 12.01.2019 r.

pozycja: 14°34’29”n, 95°56’42”w, prędkość 7,5 węzła, 238. dzień podróży, przebyta trasa 26 833 mm.

Meksyk przywitał załogę „Daru” bogactwem kolorów i radosną atmosferą. Fot. Piotr Lewandowski
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Zatoka Panamska – już widać Panamę. 
Każdy ma jakieś oczekiwania związane z  tym portem. 106 stu-
dentów już jutro wsiądzie do  samolotów i po ponad 3 miesiącach 
spędzonych na pokładzie „Daru” poleci do domu. Laureaci zostaną 
tutaj aż do 30 stycznia i będą brali udział w Światowych Dniach 
Młodzieży.
 
Mam nadzieję, że jedni i  drudzy zapamiętają ten rejs na długie 
lata.  Może będą wspominać kąpiel w  Oceanie – kilka dni temu 
zatrzymaliśmy się, korzystając z  ciszy, jaka panowała (tym razem 
Pacyfik zasłużył sobie na miano Spokojnego) i  zorganizowaliśmy 
zbiorową kąpiel. Dzień był bardzo upalny, niebo bezchmurne i choć 
woda nie dawała takiej ochłody, jaką daje nasz poczciwy Bałtyk, to 
przyjemnie było obcować tak bezpośrednio z największym zbiorni-
kiem wody na świecie.

Na statku będziemy gościć delegację z  Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni z JM Rektorem Januszem Zarębskim, Prorektorem Irene-
uszem Czarnowskim i Prorektorem Henrykiem Śniegockim na cze-
le. Spodziewamy się również wizyty między innymi Pana Ministra 
Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka 
oraz  Pana Ambasadora RP Leszka Białego, a także przedstawicieli 
władz panamskich. Być może odwiedzą nas laureaci, którzy płynęli 
na poprzednich odcinkach Rejsu.

We wtorek (22.01) wieczorem zaokrętuje nowa grupa praktykan-
tów: studenci Wydziału Mechanicznego UMG oraz kolejni laureaci.
Spodziewamy się, że Papież Franciszek udzieli załodze „Daru” au-
diencji. Będzie się działo.

Pozdrawiam
Komendant

Powitanie Panamy
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 21.01.2019 r.

pozycja: 8°53’31”n, 79°30’15”w, 247. dzień podróży, przebyta trasa 28 054 mm.

Na powitanie „Daru” rozbrzmiały hymny narodowe Polski i Panamy w wykonaniu 
lokalnej orkiestry. Fot. Piotr Lewandowski

Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prorektor ds. nauki dr hab. inż. 
Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, komendant „Daru” kpt. ż.w. Rafał Szymański  
wraz z przedstawicielami Panamy. Fot. Piotr Lewandowski

Uczestnicy Rejsu Niepodległości na panamskim nabrzeżu. Fot. Piotr LewandowskiRadosna atmosfera związana z obchodami Światowych Dni Młodzieży towarzyszyła 
uczestnikom Rejsu do końca wizyty w Panamie. Fot. Piotr Lewandowski
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Kolejnym portem „Daru Młodzieży” podczas Rejsu Niepodległości 
była kolumbijska Kartagena. Partnerem wizyty naszego żaglowca 
była Escuela Naval de Cadetes „Almirante Padilla” (Akademia 
Marynarki Wojennej im. Admirała Padilli). Dokumentuje to m.in. 
strona internetowa kolumbijskiej uczelni tak relacjonująca to wy-
darzenie: 
«Akademia Marynarki Wojennej im. Admirała Padilli  w Kartage-
nie z radością witała polski statek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
„Dar Młodzieży”».

Uroczystość powitania miała miejsce w doku Edurbe,  z udziałem 
ambasadora RP w Kolumbii, zastępcy dyrektora Akademii Mary-
narki Wojennej oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Mor-
skiej RP. Orkiestra Akademii wykonała hymn Polski oraz typowymi 
kolumbijskimi rytmami powitała przybywającą jednostkę.

Jest to pierwsza wizyta polskiego statku w Kartagenie, wyjątkowa 
także ze względu na charakter rejsu, odbywanego dla uczczenia stu-

lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Gospodarz wizyty – Akademia Marynarki Wojennej im. Admira-
ła Padilli przyjmowała w swoich obiektach komendanta statku i 90 
młodych uczestników rejsu. Kontradmirał Francisco Cubides Gra-
nados powitał polską delegację i zaznajomił gości z historią i współ-
czesnością kolumbijskiej marynarki.

W  ciągu dnia prowadzone były zajęcia integracyjne z  kolumbij-
skimi kadetami, zaprezentowano możliwości Centrum Badań, 
Rozwoju i Innowacji Morskiej Działalności (CIDIAM), w tym sy-
mulatory używane do szkolenia załóg Marynarki Wojennej oraz cy-
wilnych kadr morskich.

Gospodarze i goście spotkali się także na polu sportowej rywalizacji 
i  wspólnej zabawy. Aktywność tego rodzaju daje studentom Aka-
demii Morskiej im. Admirała Padilli  możliwość poznania innej 
kultury i wzmacniania więzi przyjaźni z uczniami innego kraju.

Kolumbijscy kadeci witają „Dar Młodzieży”

Biała Fregata u wybrzeży Morza 
Karaibskiego. Fot. Piotr Lewandowski 



30

Nie ma nic lepszego dla żeglarza jak 2 tysiące mil przed sobą. Za 
nami Port Everglades i Nassau.  

Najważniejszym wydarzeniem w Miami był udział naszej delegacji 
(20 praktykantów i 5 członków załogi) w dorocznym balu polonij-
nym.  Mimo usilnych starań niestety w Port Everglades nie udało się 
załatwić swobodnego dostępu do statku. Przepisy ISPS w tym por-
cie okazały się nie do obejścia (ISPS – International Ship and Port 
Facility Security Code –Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku 
i Obiektu Portowego).

Nassau to już inna bajka – egzotycznie i wyspiarsko. Pobyt był or-
ganizowany przez Panią Edith Rebeccę Powell – Konsul Honorową 
RP na Bahamach oraz Kapitana Boryslava Dopitę i rozpoczął się 
audiencją u Pani Gubernator Marguerite Pindling.  UMG repre-
zentował JMR prof. Janusz Zarębski, prof. Andrzej Grzelakowski 
oraz Pani Dominika Bogusz. Na  powitanie zjawiła się orkiestra 
BRDF i  dała piękny koncert na pokładzie – ciężko było ustać 
w miejscu, nogi rwały się do tańca. W tym małym porcie obok nas 
co dnia stawały statki pasażerskie (w  tym największe na świecie). 

Praktykanci zwiedzali wyspę i mimo niesprzyjającej pogody (drugi 
dzień był bardzo deszczowy) odwiedzali pobliskie plaże.
Pierwsze dni na Oceanie były bezwietrzne, ale już od wczoraj wieje 
i płyniemy na żaglach. Upalna pogoda została za nami na Morzu 
Karaibskim i musieliśmy przeprosić polary i kurtki, szczególnie po 
zmroku. Mamy nadzieję, że zima nas ominie i do Gdyni zawitamy 
razem z wiosną.

Na statku praca wre – konserwacja. Z rdzą jeszcze nikt nie wygrał, 
ale my nie ustajemy w wysiłkach, żeby „Dar” dobrze wyglądał. Za-
raz po wyjściu z Nassau, osłonięci rafami od oceanicznego rozkołysu, 
stanęliśmy w dryfie. Po alarmach opuszczania statku i „człowiek za 
burtą” szalupy zostały na wodzie – umyto burtę i podmalowano śla-
dy po holownikach i odbijaczach z ostatnich portów.
Wznowiłem „Korepetycje Nawigatora” – spotkania z praktykanta-
mi. Mam nadzieję, że nie były to tylko „morskie opowieści”.
„Dar” płynie spokojnie w lekkim przechyle pod żaglami i nikt nie 
tęskni za warkotem silników.

Pozdrawiam
Komendant

Bahamy
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 20.02.2019 r.

pozycja: 29°46’59’’n, 58°30’36”w, 277. dzień podróży, przebyta trasa 30 925 mm

Uroczystości powitalne na Bahamach odbyły się z udziałem rektora UMG  
i przedstawicieli Konsulatu RP w Nassau. Fot. Piotr Lewandowski 
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Transatlantycki etap – zdecydowanie północny
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości 
– 11.03.2019 r.

pozycja: 46°28’51’’n, 11°37’01”w, 
296. dzień podróży, przebyta trasa 33 346 mm.

Wejście do portu w Ponta Delgada. Fot. Piotr Lewandowski 

Za nami zielone Azory. Trasę z Nassau do wysp Azorskich pokona-
liśmy w dużej mierze pod żaglami i to w dobrym stylu, bo dotarli-
śmy tam na dwa dni przed planem. Nie udało się, ze względu na 
warunki pogodowe, podpłynąć pod mniejsze wyspy, ale największą, 
São Miguel, opłynęliśmy dookoła. Warto było – słoneczny dzień, 
rześki wiaterek, „Dar” pod  żaglami i  wyspa! Brzegi wysokie, kli-
fowe, skaliste, zwieńczone zielonymi łąkami, ozdobionymi malow-
niczymi miedzami, białe domy i kościoły, zadrzewione wzgórza… 
no i krówki – jak to miło zobaczyć coś, co nie pływa. Zakotwiczyli-
śmy w płytkiej zatoczce, żeby pod osłoną wysokiej wyspy przeczekać 
przed wejściem do portu. Po spokojnej nocy dostaliśmy wiadomość, 
że albo wchodzimy dzień wcześniej, albo dzień później, bo ze wzglę-
du na  spodziewane wysokie fale port będzie 5 marca zamknięty. 
Weszliśmy wcześniej.  
W Ponta Delgada czekało nas kilka atrakcji – wycieczka autobu-
sowa do wnętrza wyspy (ominęła mnie ta przyjemność) i piesza wy-
cieczka po mieście z przewodnikiem. We wtorek, przed Środą Po-
pielcową, odbywa się tam coś w rodzaju naszego śmigusa dyngusa. 
Walka na worki z wodą. I pomyśleć, że 40 lat temu byłem w Ponta 
Delgada na „Darze Pomorza”.
Pierwsze dni po Azorach były silnikowe, ale przyszedł czas na żagle. 
Niestety niesiemy ich coraz mniej, bo wieje coraz mocniej, a  fala 
robi się bardzo duża. Przedmioty, wydawałoby się unieruchomione, 
nagle zmieniają miejsce i to często w sposób gwałtowny. Dzisiaj naj-
bardziej malowniczo wyglądała mizeria na granatowym dywanie. 
Jutro zwrot przy Ushant i wchodzimy w Kanał Angielski.
17 marca  będziemy cumować na Tamizie w Londynie, bardzo bli-
sko południka Greenwich.

Pozdrawiam
Komendant

Malowniczy, wulkaniczny pejzaż Azorów. Fot. Piotr Lewandowski 
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Morze Północne  to pewnie przedostatnia notatka w Rejsie Niepodle-
głości, bo jeszcze będę chciał to jakoś podsumować, ale bez statystyk.

Wyszliśmy z  Londynu. Znów Polonia nie zawiodła i  musieliśmy 
przedłużać zaplanowane godziny zwiedzania statku. Było sporo 
ciekawych spotkań i  rozmów. Gościliśmy na statku grupę polskich 
kombatantów, ministra Marka Gróbarczyka (MGMiŻŚ), przed-
stawicieli polskich portów i PŻM. Pogoda nas zaskoczyła, bo było 
zimno, a już dwa tygodnie temu pisano, że w Londynie jest wiosna. 
„Dar” stał zacumowany do beczek (boi) na Tamizie i  połączenie 
z  lądem zapewniały wynajęte motorówki. Ze statku mieliśmy wi-
dok na pięknie pochylone maszty starszej siostry „Daru”  – „Cutty 
Sark”, jednego z najszybszych kliperów w historii żaglowców. Na-
szą delegację gościła miejscowa Polonia, byliśmy także na koncercie 
Kat Carr. W  ostatni wieczór zaproszono nas  na  przyjęcie  wyda-
ne przez Port Gdynia w Old Royal Naval College – przepięknej, 
zdobionej  freskami sali.

Teraz przed nami Gdynia – port macierzysty. Jak na razie pogoda 
mało żeglarska, ale już jutro zapowiada się sprzyjający wiatr i mam 
nadzieję, że większość trasy uda się nam pokonać pod żaglami.  Jak 
nas przywita Gdynia, tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale jestem 
pewien, że będą na nas czekać stęsknione rodziny, przyjaciele i sym-
patycy Rejsu.

Do zobaczenia
Komendant

Przed nami już tylko macierzysta Gdynia
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 
22.03.2019 r.

pozycja: 57°50’18’’n, 10°01’55”w, 307. dzień 
podróży, przebyta trasa 34 290 mm.

Jak przekazują z pokładu „Daru Młodzieży”, fregata zamknęła 
w Rejsie Niepodległości wokółziemską pętlę na wodach Kanału 
Angielskiego 13 marca ok. godz. 21.10 UTC, co obwieściła stat-
kowa syrena. Żaglowiec przeciął linię swojego kursu z  począt-
kowego etapu podróży, gdy płynął między Bremerhaven i Bor-
deaux. Pierwsze statystyki podróży wg wyliczeń oficera „Daru” 
Tomasza Maracewicza: Od wyjścia z Gdyni w dniu 20 V 2018 
r. do zamknięcia pętli w dniu 13 III 2019 r. (na Kanale Angiel-
skim) upłynęło 297 dni i 8 godzin (dla porządku dodać należy, iż 
„Darowi” podróż ta zajęła o  jedną dobę dłużej w związku z pa-
radoksem Phileasa Fogga  (patrz Jules Verne „W  80 dni dookoła 
świata”)  :-)).  Wg moich nieoficjalnych obliczeń „Dar Młodzieży” 
wykonując tę pętlę, przebył dystans 34 811 Mm, spędzając w morzu 
łącznie 5722 godziny, co daje średnią prędkość 6,08 węzła. Podczas 
rejsu odwiedzono, jak do tej pory, 22 porty, leżące na 4 i 1/2 kon-
tynentach (1/2 ,bo Indonezja geograficznie należy już do Australii 
i Oceanii :-)), a postój w nich zajął ok. 20% czasu podróży. Naj-
dłuższy etap: z Osaki do San Francisco wyniósł 5311 Mm, a  jego 
pokonanie zajęło 32 doby.
I jeszcze, w celu uściślenia, o drugim Wielkim Kręgu „Daru Mło-
dzieży” w komunikacie Komendanta Rafała Szymańskiego: Kanał 
Angielski – zamknięcie pętli 13.03.2019 o  godzinie 21.25 UTC na 
pozycji 49 37,0 N 003 37,3 wokołoziemska pętla się zamknęła. „Dar” 
po przebyciu 32 487 mil przeciął kurs, jakim płynął 24.06.2018. Na 
mostku dwoje bohaterów, którzy płyną od początku rejsu– Maria Dy-
dycz i Piotr Lewandowski, wyje syrena, gratulacje i uściski.14.03.2019 
po podniesieniu bandery, w sztormowych warunkach (a jakże!) nastą-
piło wręczenie dyplomów i medali. „Dar” z wiatrem (W 8-9) płynie 
w kierunku cieśniny Dover. W nocy rzucimy kotwicę u ujścia Tamizy.

Pozdrawiam
Komendant

W (prawie) 298 dni dookoła świata!
„Dar Młodzieży” w Rejsie Niepodległości – 
20.02.2019 r.

pozycja: 29°46’59’’n, 58°30’36”w, 277. dzień 
podróży, przebyta trasa 30 925 mm

Londyn był ostatnim portem na trasie Rejsu Niepodległości przed powrotem do Gdyni. 
Fot. Piotr Lewandowski

Spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz w Londynie. Fot. Piotr Lewandowski
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Wyczekiwane zejście na ląd. Fot. Piotr Lewandowski 

W czasie Rejsu Niepodległości praktyki odbyło łącznie 539 studentów UMG. Fot. Piotr Lewandowski 
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cHór Umg  

ChóR UMg W DUECIE Z ANDREą BOCEllIM

Sobotni wieczór, wypełniona po brzegi sala Ergo Areny – przed 
publicznością na scenie staje Andrea Bocelli, a wraz z nim – wo-
kaliści Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdy-
ni. Historyczny występ naszego Chóru to efekt talentu śpiewa-
ków oraz wielu miesięcy wytężonej pracy pod batutą Karola 
Hilla. Kilka dni przed występem chórzystów odwiedził dyrygent 
Marcello Rota, który poprowadził koncert na Ergo Arenie. Re-
zultaty można było podziwiać w sobotę – wspólnie z wybitnym 

artystą chór zachwycił wykonaniem dwuczęściowego koncertu 
pod przewodnictwem Marcella Roty.
 
Na początku rozbrzmiało słynne „Va, pensiero” z opery „Nabuc-
co” w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskie-
go w Gdyni oraz Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej. Pierwsza 
część koncertu składała się z arii i duetów z oper m.in. Verdiego 
(„Rigoletto”, „Il Trovatore”, „Traviata”), Leoncavalla, Pucciniego 

andrea Bocelii – wybitnie utalentowany włoski tenor, znany i ceniony przez publiczność na całym świecie, wystąpił 
w sobotę 26 stycznia br. w trójmiejskiej ergo arenie. Był to niezapomniane przeżycie dla wokalistów akademickiego 
chóru Uniwersytetu morskiego, którzy tego wieczoru zaśpiewali ze słynnym włoskim tenorem przed 9-tysięczną 
publicznością.

26 stycznia br. Chór UMG wystąpił ze słynnym włoskim tenorem Andreą Bocellim. Fot. Anna Germuga
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W repertuarze artysty znalazły się operowe klasyki, a także popularne utwory z musicali i filmów. Fot. Karol Makurat

(„Cyganeria”) czy Gounouda („Romeo i  Julia”), z  towarzysze-
niem sopranistki Marii Aleidy Soprano.

W drugiej części koncertu wokalista postawił na bardziej swo-
bodny repertuar, prezentując publiczności swoje najsłynniejsze 
szlagiery, pieśni neapolitańskie, a także utwory znane z filmów 
i musicali. Na scenie towarzyszyli mu: syn Matteo Bocelli, Ana-
stasiya Petryshak i  Ilaria Della Bidia oraz ponownie – Chór 
UMG wraz z orkiestrą. Artysta zakończył występ wzruszającym 
„Ave Maria pietas”, dedykowanym tragicznie zmarłemu prezy-
dentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Na ten piękny gest 
publiczność zareagowała owacją na stojąco. 
Po koncercie artysta trzykrotnie wychodził na scenę, a oklaskom 
nie było końca. Za kulisami Chór UMG doświadczył wzruszają-
cego spotkania z artystą, podczas którego nie zabrakło okazji do 
rozmów i pamiątkowych zdjęć. 

Andrea Bocelli to jedno z najsłynniejszych nazwisk operowej es-
trady, a także muzyk, kompozytor, instrumentalista i producent 
muzyczny, który od przeszło 20 lat fascynuje widzów swoją twór-
czością. Słynny śpiewak może poszczycić się rekordową, niemal 

80-milionową liczbą sprzedanych płyt, jest również laureatem 
wielu prestiżowych nagród (Złoty Glob, World Music Award czy 
Billboard Latin Music Awards). 

Decyzją organizatorów Chór UMG towarzyszył artyście podczas 
jego występu w Polsce. To wyraz uznania dla talentu, umiejęt-
ności i dorobku artystycznego naszych śpiewaków – byli oni je-
dynym chórem, który wystąpił tego wieczoru z artystą. Występ 
w Ergo Arenie jest ukoronowaniem licznych sukcesów Chóru. 
W  ostatnim czasie nasi wokaliści zdobyli m.in. złoto na Mię-
dzynarodowym Festiwalu „Liviu Borlan” w Baia Mare (2018), 
srebro w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Musica in Urbe 
w  Bydgoszczy (2018) czy drugie miejsce na V Ogólnopolskim 
Przeglądzie Chórów Akademickich Święty Krzyż (2018). 
Utwory w  wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu 
Morskiego znalazły również miejsce w  polskiej kinematografii 
– śpiewaków można usłyszeć w ścieżce dźwiękowej do komedii 
„Miłość jest wszystkim” w reżyserii Michała Kwiecińskiego, któ-
ra miała premierę w listopadzie 2018 r. 
Gratulujemy i wyczekujemy kolejnych sukcesów naszych utalen-
towanych chórzystów! 
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W ramach programu, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grud-
nia 2022 r., uczelnia wdroży projekt pt. „Rozwój bazy badaw-
czej i  dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycz-
nego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”, na którego realizację 
otrzymała fundusze o wartości 11 870 000 zł. Środki te zostaną 
wykorzystane m.in. na szkolenia dla nauczycieli akademickich, 
zatrudnienie nowych pracowników badawczych, dostęp do na-
ukowych baz danych, granty aparaturowe, małe granty badaw-
cze, granty konferencyjne, subsydia profesorskie oraz stypendia 
habilitacyjne. 
W ramach programu MNiSW 30 uczelni wyższych z całej Polski 

otrzyma fundusze o  łącznej wartości 326 mln złotych. Projekt 
„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” został powołany w  wy-
niku rozmów resortu nauki z przedstawicielami środowiska aka-
demickiego. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie i zrówno-
ważony rozwój polskiego szkolnictwa w oparciu o różnorodność 
misji i potencjałów uczelni w danym regionie. Kryteria konkur-
su zostały skonstruowane pod konkretny rodzaj szkoły wyższej, 
która ma znaczący wpływ na rozwój regionu. Do udziału w kon-
kursie mogły zgłosić się uczelnie z wydziałami o uprawnieniach 
do nadawania stopni naukowych w  określonych dyscyplinach 
oraz posiadające minimum kategorię naukową B. 

Uniwersytet Morski w Gdyni pełni rolę inicjatora i  koordyna-
tora sieci współpracy uczelni i  ekspertów turystyki w Regionie 
Morza Bałtyckiego, działającej pod nazwą Bałtyckiej Akademii 
Turystyki (ang. Baltic Tourism Academy). W skład konsorcjum 
wchodzi 20 ekspertów z 9 państw bałtyckich. Inauguracja przed-
sięwzięcia odbyła się podczas XI Forum Turystycznego Państw 
Bałtyckich (FTPB), które miało miejsce w dniach 14-15 listopa-
da 2018 roku w stolicy Łotwy, Rydze. FTPB jest najważniejszą 
inicjatywą turystyczną w regionie, zrzeszającą podmioty admi-
nistracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli nauki, bizne-
su i organizacji pozarządowych. Działa w ramach Strategii Unii 
Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, planuje i realizuje 
projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.
Pomysł powołania Bałtyckiej Akademii Turystyki zrodził się 
podczas ubiegłorocznego FTPB w Turku (Finlandia). Przedsta-
wiciele świata nauki podkreślili wówczas potrzebę współpracy 
w zakresie prowadzenia wspólnych badań oraz wymiany infor-
macji. BAT jest inicjatywą społeczną, otwartą na nowych człon-
ków, za zgodą których w przyszłości może dojść do instytucjona-
lizacji sieci, co umożliwiłoby udział w projektach finansowanych 

program rozwojowy mnisw 

UMg lAUREATEM KONKURSU  
„REgIONAlNA INICjATYWA DOSKONAŁOŚCI”

Xi ForUm tUrystyczne państw BałtycKicH 

INAUgURACjA BAŁTYCKIEj AKADEMII TURYSTYKI 

Uniwersytet morski w gdyni został laureatem pilotażowego konkursu ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego 
„regionalna inicjatywa doskonałości”. decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. jarosława gowina 
uczelnia zyskała fundusze na realizację projektu naukowo-badawczego. 

w dniach 14-15 listopada 2018 r. w rydze, w ramach Xi Forum turystycznego państw Bałtyckich (FtpB), odbyła 
się inauguracja Bałtyckiej akademii turystyki (Bat) – konsorcjum uczelni i ekspertów z regionu morza Bałtyckiego, 
związanych z branżą turystyczną. inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet morski w gdyni. 

Inauguracja BAT. Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, kierownik Katedry 
Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Beata 
Meyer, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego, 
dr Tomasz Studzieniecki, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG. 
Fot. materiały UMG



37

Zgromadzonych w  Auli uczestników przywitał rektor UMG prof. dr hab. 
inż. Janusz Zarębski. W części seminaryjnej wystąpili przedstawiciele Zarzą-
du Morskiego Portu Gdańsk – Łukasz Greinke, prezes Zarządu oraz Jowita 
Zielinkiewicz, dyrektor ds. innowacji i pozyskiwania funduszy, przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz reprezentanci 
Parlamentu Studentów.
 
Konkurs „Kierunek Port – morze możliwości” ma wesprzeć innowacyjność stu-
dentów poprzez włączenie ich w badania nad obszarami związanymi z  funk-
cjonowaniem portu. W  ramach konkursu planowana jest realizacja kilku 
projektów finansowanych w postaci grantów. Zespół, który zrealizuje najlep-
szy projekt, otrzyma voucher o wartości 10 tys. zł do wykorzystania na jeden 
z produktów portalu wakacje.pl. Powstałe w ramach konkursu projekty zostaną 
zaprezentowane za rok, podczas gali zakończeniowej. 

z funduszy UE. 
Pierwszym wymiernym przedsięwzięciem Bałtyckiej Akademii 
Turystyki było zorganizowanie w Rydze międzynarodowego se-
minarium naukowego „System Turystyczny Regionu Morza Bał-
tyckiego”. Podczas spotkania poruszono tematykę  delimitacji 
przestrzennej, podmiotowej i przedmiotowej turystyki w regio-
nie. Wśród  współorganizatorów seminarium znalazły się: Uni-
wersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet im. I. 
Kanta w Kaliningradzie. Patronem seminarium było Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Referaty wygłoszone na konferencji zo-
stały przyjęte do druku w czasopismach indeksowanych w bazie 
Web of Science i Scopus.
Bałtycka Akademia Turystyki umożliwi wymianę informacji 
w zakresie publikacji, konferencji i prac badawczych, ułatwi pro-
wadzenie wspólnych badań oraz publikacji wyników w wysoko 
punktowanych czasopismach. W ramach współpracy rozważana 
jest również wymiana studentów i kadry. Na serwerze Uniwersy-

tetu Morskiego w Gdyni uruchomiona została witryna interne-
towa poświęcona Bałtyckiej Akademii Turystyki (bta.umg.edu.
pl). Kolejna konferencja naukowa, organizowana w ramach BAT, 
odbędzie się 18 października 2019 r. w Gdańsku.
Internacjonalizacja współpracy naukowo-dydaktycznej wpisuje 
się w  ducha Konstytucji dla Nauki oraz staje się ważnym ele-
mentem postępowań awansowych i ewaluacji działalności szkół 
wyższych. Uniwersytet Morski w  Gdyni aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz integracji bałtyckiej i współpracy nauko-
wej – w 2017 r. uczelnia przystąpiła do Konsorcjum Narodowego 
Centrum Badań Bałtyckich. Konsorcjum NCBB za cel obrało 
sobie integrację środowiska naukowego związanego z interdyscy-
plinarnymi badaniami Morza Bałtyckiego. Powołanie Bałtyckiej 
Akademii Turystycznej generuje efekty synergiczne, promując 
uczelnię w kraju i za granicą.

dr tomasz studzieniecki
wydział Przedsiębiorczości i towaroznawstwa

KonKUrs grantowy dla stUdentów Umg

OTWARCIE KONKURSU gRANTOWEgO 
„KIERUNEK PORT – MORZE MOŻlIWOŚCI”
5 kwietnia br. o godz. 11.00 w auli im. t. meissnera odbyła się uroczysta inauguracja konkursu grantowego 
„Kierunek port – morze możliwości”, skierowanego do studentów i kół naukowych działających na uczelni. 
organizatorami konkursu są Uniwersytet morski w gdyni oraz zarząd morskiego portu gdańsk s.a.
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oBrony prac doKtorsKicH  

NOWI DOKTORZY  

wydział eleKtryczny  

STUDENCI WYDZIAŁU ElEKTRYCZNEgO Z WYRóŻNIENIEM  

9 marca br. odbyła się obrona pracy doktor-
skiej mgr. inż. Pawła Góreckiego pt.  „Mo-
delowanie tranzystorów IGBT z  uwzględ-
nieniem zjawisk termicznych na  potrzeby 
komputerowej analizy układów elektronicz-
nych w programie SPICE”.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Zarębski, promotorem pomocniczym –  
dr inż. Jacek Dąbrowski, zaś recenzentami – 
prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. 
zw. z Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. inż. 
Ewa Raj z Politechniki Łódzkiej.

21 marca br. mgr inż. Agnieszka Anna Kała-
ska obroniła rozprawę doktorską pt.  „Jakość 
życia mieszkańców wybranych powiatów 
woj. pomorskiego w  świetle wskaźników 
zrównoważonego rozwoju”. Promotorem pra-
cy był prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, 
a jej recenzentami – prof. dr hab. Tadeusz Bo-
rys i dr hab. Barbara Kryk, prof. US. 

w marcu br. na uczelni odbyły się obrony rozpraw doktorskich na wydziale elektrycznym oraz wydziale przedsiębiorczości 
i towaroznawstwa – tytuł doktora uzyskali mgr inż. paweł górecki oraz mgr inż. agnieszka anna Kałaska.

Autorka wyróżnionej pracy mgr inż. Iwona Markowska wraz z dziekanem WE oraz 
promotorem. Fot. materiały UMG

Absolwent mgr inż. Marcin Janczara otrzymał gratulacje z rąk dziekana WE  
prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Góreckiego. Fot. materiały UMG

Dr inż. Agnieszka Kałaska z promotorem  
prof. dr. hab. inż. Piotrem Przybyłowskim. 
Fot. materiały UMG

Absolwent UMG dr inż. Paweł Górecki z promotorem 
prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim oraz prof. dr. 
hab. inż. Krzysztofem Góreckim.  Fot. materiały UMG
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stypendia dla stUdentów Umg

STYPENDIA MARSZAŁKA WOjEWóDZTWA POMORSKIEgO

Mgr inż. Marcin Janczara otrzymał wyróżnienie za pracę dyplo-
mową pt. „Badania i analiza porównawcza wybranych układów 
i systemów sterowania – pompa ciepła dla pojazdów z napędem 
elektrycznym”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Łeb-
kowskiego z Katedry Automatyki Okrętowej WE.

Z kolei nasza absolwentka mgr inż. Iwona Markowska przygo-
towała pracę dyplomową pt. „Analiza porównawcza możliwości 
techniczno-operacyjnych satelitarnych systemów identyfikacji 
i śledzenia statków”, której promotorem był dr inż. Karol Korcz.

Gratulujemy!

Wśród laureatów znajdują się studenci Wydziału Przedsiębiorczo-
ści i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego: inż. Alicja Bul-
czak, inż. Maciej Świtalski oraz inż. Michał Świtalski. Marszałek 
wręczył im listy gratulacyjne za działalność naukową i artystyczną. 
 
Łącznie komisja wyróżniła 38 studentów z pomorskich uczelni, 
którzy przez 9 miesięcy będą otrzymywać stypendia w wysokości 
380 zł.
 
Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla uzdolnio-
nych studentów przyznawane są od 2002 r. 

24 stycznia oraz 5 marca br. dziekan we prof. dr hab. inż. Krzysztof górecki wręczył listy gratulacyjne mgr. 
inż. marcinowi janczarze, absolwentowi studiów ii stopnia na kierunku elektrotechnika oraz mgr inż. iwonie 
markowskiej, absolwentce studiów ii stopnia na kierunku technologie kosmiczne i satelitarne.

22 marca br. w sali Urzędu marszałkowskiego odbyła się uroczysta gala stypendialna, podczas której marszałek 
województwa pomorskiego mieczysław struk wyróżnił 38 studentów pomorskich uczelni za wyjątkowe osiągnięcia 
naukowe i artystyczne.

Podczas gali stypendialnej marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk wręczył wyróżnienia studentom UMG. 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
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inicjatywy edUKacyjne Umg  

UNIWERSYTET MŁODEgO ODKRYWCY – 
WARSZTATY DlA UCZNIóW W RAMACh 
PROjEKTU „ŁAP WIATR W ŻAglE!”
na przełomie grudnia i stycznia 32 uczniów klas ósmych z gdańskiej szkoły podstawowej brało udział w cyklu 8 
warsztatów zorganizowanych przez wydział przedsiębiorczości i towaroznawstwa Umg. warsztaty dla uczniów 
były częścią projektu „łap wiatr w żagle!”, współfinansowanego z europejskiego Funduszu społecznego w ramach 
programu operacyjnego „wiedza edukacja rozwój”. 

Podczas wizyty na Wydziale Elektrycznym młodzi odkrywcy dowiedzieli się m.in., jak działa okrętowy silnik.. Fot. materiały UMG
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Projekt „Łap wiatr w  żagle!” ma na celu rozbudzenie wśród 
uczestników ciekawości poznawczej, a  także zachęcenie ich do 
intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, twórcze-
go myślenia oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Poprzez udział 
w  warsztatach uczniowie mogli zapoznać się ze środowiskiem 
akademickim i  uczelnią, które postrzegają rzeczywistość przez 
pryzmat nauk i rozwijają innowacyjność.
Uczniowie uczestniczyli w  zajęciach poruszających tematykę 
związaną z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki, rynkiem, 
finansami, przedsiębiorczością, komunikacją interpersonalną, 
budowaniem zespołów, bezpiecznym korzystaniem z  narzędzi 
cyfrowych oraz kreatywnością. Warsztaty z wykorzystaniem no-
woczesnych technik i metod nauczania poprowadzili pracownicy 
Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG oraz wy-
kładowcy Uniwersytetu Gdańskiego. 
Podczas wizyty na naszej uczelni młodzi odkrywcy  odwiedzili 
również symulator elektrowni okrętowej w  Katedrze Elektro-
energetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym, gdzie inż. Ze-
non Troka przybliżył im zasady działania elektrowni okrętowej 
i zaprezentował silniki elektryczne sprzężone z prądnicami, któ-
re symulują pracę diesla. Kolejnym punktem pobytu na UMG 
była wizyta w Sali Tradycji, gdzie uczniowie – dzięki prezentacji 
pani kustosz  mgr Ewy Otremby – zapoznali się z historią oraz 
aktualnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni. 

Uczestnicy żywo zareagowali zwłaszcza na relacje z „Daru Mło-
dzieży” odbywającego Rejs Niepodległości – część z nich wyra-
ziła zainteresowanie podjęciem w przyszłości studiów na naszej 
Alma Mater. 
Podczas uroczystego podsumowania projektu, w  obecności 
pani Magdaleny Winiarskiej, specjalisty ds. projektów unijnych 
z Działu Nauki i Współpracy UMG, dr hab. Maciej Matczak, 
prof. UMG, prodziekan WPiT, wręczył beneficjentom certyfika-
ty uczestnictwa w warsztatach oraz materiały promocyjne o na-
szej uczelni.
Kolejna tura warsztatów dla uczniów odbędzie się w  semestrze 
letnim. Zapraszamy również rodziców na weekendowe warsz-
taty rozwijające kompetencje wychowawcze i  społeczne. Liczba 
miejsc ograniczona!

„Łap wiatr w  żagle!” to projekt dofinansowany z Funduszy Eu-
ropejskich (kwota dofinansowania z UE: 53 835 zł). Szczegółowe 
informacje, w tym regulamin uczestnictwa i formularze zgłosze-
niowe, są dostępne na stronie internetowej: www.wpit.umg.edu.
pl/projekt-lap-wiatr-w-zagle.

dr hab. adam Przybyłowski,  prof. uMg, 
mgr ida sywula

Katedra Zarządzania i Ekonomii WPiT

W warsztatach na terenie UMG uczestniczyło 32 uczniów klas ósmych. Fot. materiały UMG
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pierwsze święto UniwersytetU morsKiego w gdyni   

98. URODZINY NASZEj AlMA MATER  
tegoroczne, grudniowe święto połączyło tradycje szkoły morskiej w tczewie i Uniwersytetu morskiego w gdyni. 
idea wydarzenia pozostaje ta sama – podobnie jak 98 lat temu społeczność Umg gromadzi się, by uczcić narodziny 
morskiego szkolnictwa w polsce, związane z powołaniem szkoły morskiej w tczewie.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się podniesieniem bandery 
przed gmachem głównym UMG. Następnie w gdyńskim koście-
le oo. Redemptorystów odprawiona została msza święta w inten-
cji pracowników, studentów i absolwentów uczelni. 

Oficjalne obchody zapoczątkowało uroczyste, otwarte posie-
dzenie Senatu UMG w Auli im. T. Meissnera. Zgromadzonych 
gości przywitał rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.
 –  Szanowni Państwo, […] dzisiejsze święto Szkoły ma szczególny 
charakter – jest symbolem zmian na Uczelni, którą mam zaszczyt 

kierować. Po 98 latach od uroczystego celebrowania pierwszego roku 
istnienia Szkoły Morskiej świętujemy dzisiaj jako Uniwersytet Mor-
ski w Gdyni – mówił prof. Janusz Zarębski. – W dniu święta Szkoły 
chciałbym podkreślić historyczną ciągłość rozwoju naszej Alma Ma-
ter. Jesteśmy najstarszą i  największą Uczelnią w Polsce. Uczelnią 
kształcącą oficerów floty handlowej i  kadry menedżerskie dla lą-
dowego zaplecza gospodarki morskiej. Uczelnią, która kontynuuje 
najlepsze tradycje kształcenia morskiego poprzez zespołową edukację 
transformacyjną […] – dodał rektor UMG. 

Studenci UMG podczas uroczystości kościelnych. Fot. Radosław Czaja 
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Następnie głos zabrali goście, m.in. dyrektor generalna w Mini-
sterstwie Gospodarki Morskiej   i Żeglugi Śródlądowej Mariola 
Chojnacka oraz prezes Zarządu Energa S.A. Alicja Klimiuk. 
W trakcie posiedzenia Senatu UMG rektor prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Zarębski oraz prezes Zarządu Energa S.A. Alicja Klimiuk 
podpisali porozumienie o współpracy między obiema instytucja-
mi. W obszarze wspólnych działań znajdują się m.in. szkolenia 
dla pracowników spółki oraz staże zawodowe i praktyki dla stu-
dentów UMG. 

W  ramach uroczystości pracownicy UMG zostali wyróżnieni 
państwowymi i resortowymi odznaczeniami, w tym m.in.: Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Me-
dalem za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową ,,Zasłużony 
Pracownik Morza”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Me-
dalem „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” oraz Nagrodami 
Jubileuszowymi. Rektor UMG wręczył także dyplomy doktorskie 
oraz przyznał specjalne wyróżnienia – Nagrody Rektora UMG 
oraz „Medale Absolwenta” wybitnym studentom i absolwentom. 

Uroczysta msza święta w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni. Fot. Radosław Czaja

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski oraz prezes Zarządu Energa S.A. Alicja Klimiuk  
podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy obu instytucji. Fot. Marcin Rakowski 

Uroczystego otwarcia Senatu UMG dokonał rektor prof. Janusz Zarębski. 
Fot. Marcin Rakowski
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Święto Szkoły rozpoczęło tradycyjne podniesienie bandery. Fot. Radosław Czaja

pierwsze święto UniwersytetU morsKiego w gdyni 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w Auli goście udali się 
do holu przed rektoratem, gdzie odbył się wernisaż wystawy fo-
tograficznej pt. „Rejs Niepodległości”, ukazującej kadry z  por-
tów odwiedzonych przez „Dar Młodzieży” oraz kulisy życia na 
statku. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgromadzili się na placu we-
wnątrz uniwersyteckiego kampusu, by oddać cześć założycielom 
naszej Alma Mater i wywodzącym się z niej bohaterom, którzy 
oddali życie za ojczyznę. 
Grudniowe Święto Szkoły nawiązuje do daty uroczystego otwar-
cia Szkoły Morskiej w  Tczewie (8  grudnia 1920 r.). Obchody 

Święta odbywały się nawet podczas wojny, za granicą i na stat-
kach – życzenia z  tej okazji przesyłali słuchacze z  obozów je-
nieckich do swoich profesorów w kraju. Po wojnie, oficjalne ob-
chody tego wydarzenia odbywały się przez ok. 2 lata, następnie 
nielegalnie praktykowane wśród słuchaczy. Po latach przerwy, 

w 1990 r., Święto Szkoły weszło na stałe do kalendarza wydarzeń 
na uczelni. Od tej pory cała społeczność akademicka celebruje 
urodziny swojej Alma Mater zgodnie z niemal wiekową trady-
cją. Stałymi elementami Święta Szkoły są: poranne podniesienie 
bandery, msza święta, Apel Pamięci oraz uroczysty, świąteczny 
obiad z pieczoną gęsią. 
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Po zakończeniu części oficjalnej goście zasiedli do uroczystego obiadu. 
Fot. Radosław Czaja

W czasie uroczystości upamiętniono założycieli naszej Alma Mater,  
w tym bohaterów poległych za ojczyznę. Fot. Radosław Czaja

Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Fot. Radosław Czaja

Studenci UMG podczas obchodów Święta Szkoły. 
Fot. Radosław Czaja

Słodki poczęstunek z okazji 98. urodzin uczelni. 
Fot. Radosław Czaja

Kazimierz Dobke, emerytowany członek załogi „Daru Pomorza” i „Daru Młodzieży”,  
wręcza model Białej Fregaty rektorowi prof. Januszowi Zarębskiemu. Fot. Radosław Czaja
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99. rocznica zaślUBin polsKi z morzem 

OBChODY jUBIlEUSZU 10 lUTEgO
10 lutego br. był ważną datą w historii gdyni oraz w historii polskiego wybrzeża. w tym dniu gdynia świętowała 
swoje 93. urodziny, a także przypadała 99. rocznica wydarzeń w pucku, kiedy to gen. józef Haller rzucił pierścień 
w wody Bałtyku – tym symbolicznym aktem przywracając polsce dostęp do morza. Uniwersytet morski w gdyni był 
gospodarzem uroczystości upamiętniających tę historyczną datę.

W uroczystościach na UMG uczestniczyli m.in.: przedstawiciele 
władz państwowych i  samorządowych, reprezentanci morskich 
przedsiębiorstw, członkowie Konwentu Morskiego oraz przed-
stawiciele społeczności akademickiej. Oprawę muzyczną wy-
darzenia zapewnił Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni.
 
Główne uroczystości odbyły się w Auli im. Tadeusza Meissnera. 
Zgromadzonych gości przywitał rektor UMG prof. dr hab. inż. 
Janusz Zarębski:
– Odzyskanie przez Polskę dostępu do morza symbolicznie dokonało 
się w Pucku. Na mocy ustaleń traktatu wersalskiego 10 lutego 1920 
roku Polsce przyznano 140 km wybrzeża. Wówczas Gdynia nie była 
jeszcze miastem, nie było również Szkoły Morskiej, powstała ona 
cztery miesiące później, w czerwcu 1920 r. Te 140 kilometrów wy-
brzeża zapoczątkowało nowy okres w dziejach Polski –  pozwoliło 
na  rozwój gospodarki morskiej, szkolnictwa morskiego, otworzyło 
nas na świat. Gdynia stała się miejscem budowy portu morskiego 
i  wkrótce siedzibą Szkoły Morskiej, która dzisiaj osiągnęła rangę 
Uniwersytetu Morskiego. […] – zaznaczył rektor UMG. – Dzisiaj 
spotykamy się, aby świętować 99. rocznicę zaślubin Polski z  mo-
rzem. Cieszę się, że mogę Państwa gościć w murach naszej Uczelni 
– dodał prof. Janusz Zarębski.
 
Mszę świętą w Auli celebrował ks. bp Wiesław Szlachetka, bi-
skup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. W czasie uroczysto-
ści odczytano również listy okolicznościowe m.in. od prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz 
marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. 

Zwieńczeniem uroczystości był wernisaż wystawy pt. „Armia 
Polska we Francji w I wojnie światowej i w walce o polskie gra-
nice”, przygotowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. 
Józefa Piłsudskiego w  Warszawie. Otwarcia wystawy dokonali 
rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski i minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.
 
Reprezentacja UMG uczestniczyła również w  obchodach 99. 
rocznicy zaślubin Polski z morzem, które odbyły się tego dnia 
w Pucku. W uroczystościach wzięła udział delegacja studentów 
z Koła Naukowego „NAUTICA”. 

Gości przywitał rektor UMG prof. Janusz Zarębski. Fot. Magdalena Zajk

Uroczysta msza święta odprawiona w Auli im. T. Meissnera. Fot. Magdalena Zajk

W trakcie uroczystości odbył się wernisaż wystawy poświęconej walkom o polską 
niepodległość. Fot. Magdalena Zajk
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W Balu uczestniczyli pracownicy i przy-
jaciele uczelni, a  także przedstawiciele 
władz oraz przedsiębiorstw związanych 
z  gospodarką morską. Gości przywitał 
gospodarz wieczoru, rektor UMG prof. 
dr hab. inż. Janusz Zarębski, który m.in. 
przypomniał, że Bal Morski jest wydarze-
niem z niemal wiekową tradycją. 
– Tegoroczny Bal jest pierwszym organizo-
wanym przez Uniwersytet Morski. Dlatego 
jest Balem szczególnym. […] Życzę wszyst-
kim jego uczestnikom szampańskiej zaba-
wy oraz wielu miłych wrażeń – wyrażając 
nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się 
ponownie w  tym gronie, a  być może nasi 
goście, zauroczeni atmosferą Balu, zachęcą 
inne osoby do oddania się karnawałowym 
szaleństwom na Wielkim Balu Morskim 
w Uniwersytecie Morskim – mówił rektor 
UMG. 
Na ręce rektora UMG prof. dr. hab. inż. 
Janusza Zarębskiego wpłynęły listy oko-
licznościowe m.in. od ministra gospodar-
ki morskiej i  żeglugi śródlądowej Marka 
Gróbarczyka:
Symbolicznie włączając się do świętowa-
nia […] sukcesów Uniwersytetu Morskiego 
w  Gdyni, chciałbym wyrazić swoje uzna-
nie dla Państwa działań, które przyczyniły 
się do ich osiągnięcia. Głęboko wierzę, że 
otworzą one nowy rozdział w historii uczel-
ni i  staną się dla niego wiatrem w  żagle, 
popychającym do dalszego rozwoju. […] – 
napisał minister. 
Liczne atrakcje wieczoru zapowiadała 
prezenterka i  dziennikarka Agnieszka 
Oszczyk. Nie zabrakło wspólnie odtań-
czonego poloneza, w takt muzyki granej 

na żywo. Na uczestników czekała rów-
nież niespodzianka w postaci występu te-
norów z zespołu Tre Voci, którzy porwali 
publiczność do zabawy znanymi utwora-
mi muzyki popularnej, tanecznej i filmo-
wej. Nie były to jedyne akcenty muzyczne 
wieczoru – na scenie wystąpiła laureatka 
tegorocznej edycji  „The Voice of Univer-
sity”, studentka Wydziału Przedsiębior-
czości i  Towaroznawstwa,  Zuzanna Ko-
tecka. Nasza wokalistka zachwyciła gości 
pięknym wykonaniem utworu „At Last” 
Etty James.
Atrakcją wieczoru był także widowisko-
wy pokaz umiejętności barmańskich 
w  wykonaniu Filipa Cieszyńskiego, jed-
nego z czołowych artystów pokazów flair 
show w Polsce. Już tradycyjnie odbyły się 

wybory Królowej Balu, a wśród uczestni-
ków rozlosowano atrakcyjną nagrodę – 
dwuosobową podróż „Darem Młodzieży” 
w ramach Rejsu Niepodległości na trasie 
Londyn – Gdynia. 
Tradycje Balu Morskiego sięgają 1921 r., 
kiedy wydarzenie to weszło na stałe do ka-
lendarium Szkoły Morskiej w  Tczewie, 
później  w Gdyni oraz stało się obowiąz-
kowym punktem spotkań towarzyskich 
elit z branży morskiej. Do tradycji wypra-
wiania Balów Morskich uczelnia powró-
ciła w 1993 r., z  inicjatywy rektora prof. 
dr. hab. inż. Józefa Lisowskiego i Stowa-
rzyszenia Absolwentów Szkół Morskich. 
Tegoroczny Bal stanowił 26. edycję tego 
wydarzenia oraz był pierwszym Balem 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

XXVi wielKi Bal morsKi   

PIERWSZY BAl UNIWERSYTETU 
MORSKIEgO W gDYNI

w tanecznym rytmie i bawiąc się świetnie do białego rana – tak pożegnali 
karnawał goście XXVi wielkiego Balu morskiego. tradycyjnie wydarzenie 
odbyło się w marynistycznej scenerii w auli im. t. meissnera. na uczestników 
czekał wieczór pełen atrakcji, w tym m.in. występ zespołu tre Voci, pokazy 
barmańskie, wybory Królowej Balu, a  także możliwość wygrania rejsu 
na „darze młodzieży”.

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski z małżonką na XXVI Balu Morskim. Fot. Marcin Rakowski 
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Wielki Bal Morski to wydarzenie o długich tradycjach związanych z powstaniem uczelni. Fot. Radosław Czaja
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W sobotni wieczór 2 marca br. Aula im. T. Meissnera wypełniła się gośćmi. 
Fot. Radosław Czaja

Gospodarz Balu rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wraz z małżonką
witają pierwszych gości. Fot. Radosław Czaja

Na Balu wystąpili tenorzy z zespołu Tre Voci. 
Fot. Marcin Rakowski 

Szampańska zabawa trwała do białego rana. 
Fot. Marcin Rakowski

Wieczór uświetnił występ laureatki tegorocznej edycji „The Voice of University”.
Fot. Marcin Rakowski
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Bal rozpoczął się symbolicznym przecię-
ciem wstęgi przez rektora Uniwersytetu 
Morskiego w  Gdyni prof. dr. hab. inż. 
Janusza Zarębskiego oraz rektora-ko-
mendanta kontradmirała prof. dr. hab. 
Tomasza Szubrychta. Następnie przy 
akompaniamencie muzyki na żywo wszy-
scy ruszyli do zabawy. Na niezapomnianą 
atmosferę tego wieczoru złożyła się mu-
zyka, przepyszne dania, a przede wszyst-
kim wspaniali goście. Nie zabrakło okazji 
do szaleństw na parkiecie, nawiązania 
nowych znajomości, a w przerwie między 
tańcami – przekąszenia smacznego co nieco. 

Kulminacyjnym punktem Balu był tort, 
który pokroili wspólnie rektorzy obu 
uczelni. Po ciasto ustawiła się długa kolej-
ka, jednak przy kolejnej dokładce nikt nie 
miał wyrzutów sumienia. Jak powiedział 
JM Rektor prof. Janusz Zarębski: „Tego 
wieczoru nie liczymy kalorii!”. 

Bal trwał do samego rana – o  tym, jak 
świetna była to zabawa, świadczą  pełne 
pozytywnych wrażeń relacje uczestników 
oraz zdjęcia uśmiechniętych, roztańczo-
nych gości. 

Gdyński Bal Studenta to wspólna ini-
cjatywa Prezydium Samorządu Studen-
tów AMW oraz Parlamentu Studentów 
UMG, organizowana od 2010 r. To jedy-
ny taki Bal, na którym wspólnie bawią się 
zarówno studenci, jak i najwyższe władze 
obu uczelni. Mamy nadzieję, że przy-
szłoroczna edycja Balu zgromadzi jeszcze 
więcej uczestników, którzy przekonają się 
o niezwykłym klimacie tego wydarzenia! 

ada sosnowska
Parlament Studentów UMG

parlament stUdentów   

gDYńSKI BAl STUDENTA 2019
22 lutego br. w hotelu Faltom odbył się coroczny Bal studenta, zorganizowany przez przedstawicieli samorządu 
studentów Uniwersytetu morskiego w gdyni oraz akademii marynarki wojennej w gdyni. jak zwykle gości czekały 
atrakcje, niespodzianki, pyszne jedzenie oraz szampańska zabawa do białego rana! 

Rektorzy UMG oraz AMW podczas inauguracji Gdyńskiego Balu Studenta. Fot. Foto&Video
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Umg dla „VogUe polsKa”  

STUDENCI UMg W MAgAZYNIE  
„VOgUE POlSKA”  

W  sesji na Skwerze Kościuszki wzięło 
udział dziesięciu studentów z  Wydziału 
Nawigacyjnego UMG. Zdjęcie przy-
szłych marynarzy stanowi część cyklu 
„Trójmiasto”, pokazującego to, co cha-
rakterystyczne dla Gdańska, Gdyni i So-
potu: od przystani rybackiej w Orłowie, 
poprzez plażę i sopockie uliczki, aż po in-
dustrialne tereny Stoczni Gdańskiej i  fa-
lowce na Przymorzu. Na tle trójmiejskiej 
scenerii pozują modelki, a  także zwykli 
mieszkańcy, którzy na co dzień tam żyją, 

pracują i uczą się. Obok studentów UMG 
bohaterami sesji zostali m.in.: stocznio-
wiec, kelnerka z  gdyńskiej kawiarni czy 
uczennica sopockiej szkoły muzycznej. 
Autorami zdjęć są pochodzący z Wielkiej 
Brytanii fotografowie Tim Hill i  James 
Aubrey, którzy w  swoich pracach łączą 
elementy fotografii dokumentalnej z mo-
dową. Artyści stawiają na antropologiczne 
podejście do modela, nadając w ten spo-
sób fotografii komercyjnej bardziej „ludz-
ki”, osobisty wymiar. 

W  lutym magazyn świętował swoje 1. 
urodziny. Twarzą numeru została Małgo-
sia Bela –  polska top modelka wystąpiła 
również w  trójmiejskiej sesji z  udziałem 
studentów UMG. 

Debiut w  tzw. „biblii mody”, jak bywa 
określany magazyn „Vogue”, pokazuje, 
że  oprócz wiedzy i  kompetencji nawiga-
torzy z UMG mogą także pochwalić się 
stylowym wyglądem. 

co się dzieje, gdy świat mody zainspiruje się klimatem morskiej uczelni? efekty tej niecodziennej współpracy można 
zobaczyć w marcowym wydaniu magazynu „Vogue polska”, w którym studenci wydziału nawigacyjnego Umg 
zostali bohaterami sesji autorstwa londyńskiego duetu fotograficznego Hill & aubrey.

Fot. Hill&Aubrey. Materiały Vogue Polska
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W  zawodach streetball – tzw. „piłki ulicznej”, najlepsi okazali 
się zawodnicy z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, 
którzy przodowali również w  konkurencjach siłowych (wyci-
skanie sztangi na leżąco i podciągnięcia na drążku). Z kolei re-
prezentanci Wydziału Mechanicznego nie mieli sobie równych 
w piłce siatkowej i piłce nożnej, natomiast w pływaniu bezkon-
kurencyjni okazali się studenci Wydziału Nawigacyjnego. 
Ostatecznie po Puchar JM Rektora UMG sięgnęli studenci 
Wydziału Przedsiębiorczości i  Towaroznawstwa UMG, którzy 
w  klasyfikacji generalnej zdobyli 18 punktów. Drugie miejsce, 
z liczbą 13 punktów, zajęli zawodnicy z Wydziału Nawigacyjne-
go UMG. 

gratulujemy! 

międzywydziałowe zawody sportowe   

TURNIEj SPORTOWY 
Z OKAZjI 
ŚWIęTA SZKOŁY  

na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w ramach święta 
szkoły, odbyły się międzywydziałowe zawody sportowe. 
studenci zmierzyli się w pięciu dyscyplinach: streetball, 
piłka nożna, piłka siatkowa, trójbój siłowy oraz pływanie. 
łącznie w rozgrywkach wzięło udział 237 osób. 

wyniKi 
streetBall:
i miejsce  wydział pit  5 pkt
ii miejsce  wydział nawigacyjny  3 pkt
iii miejsce  wydział elektryczny  2 pkt
iV miejsce  wydział mechaniczny  1 pkt

piłKa siatKowa:
i miejsce  wydział mechaniczny 5 pkt
ii miejsce  wydział pit  3 pkt
iii miejsce  wydział elektryczny  2 pkt
iV miejsce  wydział nawigacyjny  1 pkt

piłKa noŻna:
i miejsce  wydział mechaniczny  5 pkt
ii miejsce  wydział nawigacyjny  3 pkt
iii miejsce  wydział pit  2 pkt
iV miejsce  wydział elektryczny  1 pkt

KonKUrencje siłowe  
(wyciskanie sztangi na leżąco i podciągnięcia na drążku):
i miejsce  wydział pit 5 pkt
ii miejsce  wydział elektryczny  3 pkt
iii miejsce  wydział nawigacyjny  2 pkt
iV miejsce  wydział mechaniczny  1 pkt

pływanie (sztafety):
i miejsce  wydział nawigacyjny  5 pkt
ii miejsce  wydział pit  3 pkt
iii miejsce  wydział elektryczny  2 pkt
iV miejsce  wydział mechaniczny  0 pkt

W zawodach pływackich w sztafetach zwyciężyli zawodnicy z WN UMG. 
Fot. materiały UMG

Uczestnicy turnieju sportowego, który odbył się w ramach Święta Szkoły. 
Fot. materiały UMG
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transnaV – 13tH international conFerence on marine 
naVigation and saFety oF sea transportation

 

TRANSNAV 2019
12–14 czerwca 2019 wydział nawigacyjny Umg

Międzynarodowa konferencja, adresowana do środowisk naukowych, ma na celu transfer  wiedzy, doświadczeń  
i badań dotyczących różnych aspektów nawigacji, w tym bezpieczeństwa nawigacji i transportu morskiego. 

13. edycja międzynarodowej Konferencji TransNav 2019 poświęcona zostanie zagadnieniom z dziedziny 
transportu wodnego, nawigacji, mobilności ludzi i towarów w kontekście energii, infrastruktury, środowiska, 

bezpieczeństwa oraz ekonomii. 

program 
12 czerwca

Pierwszy dzień konferencji (środa) – uroczyste otwarcie Konferencji, sesja plenarna,  
dyskusje panelowe oraz równolegle prowadzone sesje specjalistyczne.

13 czerwca
Drugi dzień konferencji (czwartek) – prowadzone równolegle sesje specjalistyczne oraz sesje plakatowe.

14 czerwca
Trzeci dzień konferencji (piątek) – prowadzone równolegle sesje specjalistyczne oraz sesje plakatowe,  

uroczystość zamknięcia Konferencji.

 

Komitet Honorowy 
Prezes Nautical Institute captain nick nash Fni

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
prof. dr hab. inż. janusz zarębski
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27. Finał wielKiej orKiestry świątecznej pomocy   

ZAgRAlIŚMY DlA ORKIESTRY!   
jak co roku studenci i pracownicy Umg aktywnie włączyli się we wsparcie wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. 
13 stycznia 2019 r. na wydziale nawigacyjnym Umg odbył się Finał wośp z mnóstwem atrakcji dla gości. łącznie 
udało nam się zebrać 9210,25 zł na ratowanie zdrowia i życia najmłodszych pacjentów. dziękujemy wszystkim, 
którzy zagrali z nami dla orkiestry – do zobaczenia za rok! 

Tegoroczny, 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się pod ha-
słem „Pomaganie jest dziecinnie proste. 
Gramy dla dzieci małych i bez focha – na 
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych”. Wydarzenie rozpoczęło 
się o  godz. 12:00 w  budynku Wydziału 
Nawigacyjnego UMG. 
W  Planetarium im. Antoniego Le-
dóchowskiego niemal 200 osób uczest-
niczyło w  specjalnych pokazach w  wy-
konaniu studentów z  Koła Naukowego 
„Nawigator”, pod  okiem mgr. Marka 

Szczepańskiego. Goście zwiedzili też no-
woczesny symulator manewrowy, gdzie 
mogli poczuć się jak za sterami statku. 
W  organizację wydarzenia na Wydzia-
le Nawigacyjnym włączyli się również 
wolontariusze z  „Gdyni dla  Orkiestry”, 
którzy stanęli za stoiskiem z  gadżetami 
WOŚP oraz przeprowadzili loterię fanto-
wą. 
Nie zabrakło też atrakcji dla fanów ruchu 
i zdrowego stylu życia – w strefie „Zdro-
wy styl” chętni mogli skontrolować po-
ziom tkanki tłuszczowej, Wydział gościł 

też rowerzystów – uczestników przejazdu 
rowerowego zorganizowanego przez  Ro-
werową Gdynię i Sztab „Gdynia dla Or-
kiestry”. 
Równolegle z  atrakcjami przygotowany-
mi dla gości miała miejsce kwesta prowa-
dzona przez studentów UMG. Podczas 
27. Finału WOŚP na Wydziale Nawiga-
cyjnym zebraliśmy 1732,75 zł. 
Druga część wydarzenia odbyła się wie-
czorem, o  godz. 18:00, w  Teatrze Miej-
skim im. Witolda Gombrowicza w Gdy-
ni, gdzie pod przewodnictwem prezydenta 

Podczas finału WOŚP nie mogło zabraknąć Wilczka Morskiego – maskotki UMG. Fot. Magdalena Zajk
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Gdyni Wojciecha Szczurka oraz wicepre-
zydenta Michała Gucia odbyła się Wielka 
Orkiestrowa Licytacja. W ramach aukcji 
wylicytowane zostały przedmioty przeka-
zane przez Uniwersytet Morski w Gdyni 
– lampa w  marynistycznym stylu, wy-
konana przez studentów i  pracowników 
Wydziału Mechanicznego UMG, osią-
gnęła kwotę 2400 zł. 
Uniwersytet Morski w  Gdyni przekazał 
również na licytacje w platformie aukcyj-
nej Allegro następujące przedmioty:
•	 lampa w marynistycznym stylu (wy-

licytowana kwota: 770 zł),
•	 zestaw kalendarzy na 2019 rok  (wy-

licytowana kwota: 145 zł),
•	 zestaw upominków Uniwersytetu 

Morskiego (wylicytowana kwota: 
222,50 zł),

•	 zestaw upominków Uniwersytetu 
Morskiego (wylicytowana kwota: 
405,00 zł),

•	 nietuzinkowy kinkiet z termometrem 
(wylicytowana kwota: 355,00 zł),

•	 koszulka Marcina Gortata   
(wylicytowana kwota: 1000,00 zł), 

•	 historyczne literki „A” i „M” z budyn-
ku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
(wylicytowana kwota: 1600,00 zł),

•	 zaproszenie na XXVI Wielki Bal Mor-
ski  (wylicytowana kwota: 580,00 zł).

Łączna kwota, zebrana podczas inicjatyw 
przeprowadzonych przez studentów i pra-
cowników UMG, to 9210,25 zł. Suma 
została w całości przekazana na wsparcie 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Dzięki atrakcjom na Wydziale Nawigacyjnym najmłodsi mogli poczuć się jak za sterem prawdziwego okrętu.  
Fot. Magdalena Zajk

Lampa – wspólne dzieło studentów i wykładowców Wydziału Mechanicznego UMG – została wylicytowana za kwotę 2400 zł. Fot. Magdalena Zajk
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Drodzy Pracownicy UMG,
liczę na Państwa czynny udział w  procesie dostosowania naszego 
Uniwersytetu do wymagań rynku pracy i otoczenia. Jeżeli oczeku-
ją Państwo zmian, innowacyjnego podejścia, chcą, aby Uniwersytet 
Morski miał przewagę konkurencyjną nad innymi uczelniami i od-
nosił sukcesy, bądź po prostu uważają, że coś można zrobić inaczej 
– lepiej, prościej i szybciej, przykładowo w takich obszarach jak:
•	 proces kształcenia,
•	 procedury obiegu dokumentów,
•	 procedury zarządzania Uczelnią,
•	 badania naukowe i rozwój kadry,
•	 obsługa studentów i doktorantów,
•	 integracja społeczności akademickiej,
•	 poprawa warunków pracy,
proszę zgłosić swój pomysł, innowację lub oczekiwania, przesyłając 
propozycje drogą elektroniczną na adres:  nasz.uniwersytet@umg.
edu.pl do dnia 30.04.2019 r.
w tym roku, w ramach iii edycji Projektu Rektora Uniwer-
sytetu Morskiego w Gdyni „nasz Uniwersytet – Partnerskie 
zarządzanie Uczelnią”, przyjmowane są wyłącznie projekty 
w postaci biznesplanu zawierającego między innymi:
•	 analizę finansową przedsięwzięcia,
•	 wyszczególnienie korzyści płynących z wdrożenia pomysłu,
•	 analizę szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron swojego 

przedsięwzięcia.
Złożony przez Państwa projekt w postaci biznesplanu pomoże nam 
dokonać rzeczowej oceny możliwości jego wdrożenia.
Dla tych z  Państwa, których pomysły będą najciekawsze i  mogą 
przynieść efekty w postaci wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, 
przewiduję nagrody finansowe.
 
Szanowni Państwo!
To w dużej mierze od Państwa zależy, jaki będzie nasz Uniwersy-
tet – jutro, za rok, za dziesięć lat. Jeżeli Państwa pomysł zostanie 
zaakceptowany, mogą Państwo znaleźć się w grupie doradczej przy 
jego wdrażaniu i realizacji.
Wspólnie spowodujmy, aby Uniwersytet Morski był przyjaznym pra-
codawcą, pozwalającym na realizację naszych zawodowych aspiracji.
Chciałbym, aby Uniwersytet Morski w Gdyni był miejscem pracy, 
z którego jesteśmy dumni.
 
Rektor UMG
prof. dr hab. inż. Janusz zarębski

Poprzednia edycja projektu „Nasza Akademia - partnerskie za-
rządzanie Uczelnią” zaowocowała realizacją jednego z nagrodzo-
nych pomysłów – „Pakiet Medyczny dla pracowników Akademii 
Morskiej w Gdyni”. Uczelnia dofinansowuje wszystkim pracow-
nikom i ich rodzinom pakiety medyczne „VIP” w placówce wy-
łonionej w drodze postępowania przetargowego (Pol–Med).

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

projeKty i programy dla pracowniKów Umg   

INICjATYWY REKTORA DlA UCZElNI  
iii edycja projektu rektora Umg „nasz Uniwersytet – partnerskie zarządzanie Uczelnią”.
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POŻEgNANIE KAPITANA WIElKIEj ŻEglUgI  

ODSZEDŁ KPT. Ż.W. WAlDEMAR SZCZUKA

we wtorek 8 stycznia 2019 roku na wieczną wachtę odszedł 
kpt. ż.w. Mirosław łukawski – człowiek niezwykle ważny 
w  historii kształcenia naszych  kadr morskich ostatniego 
półwiecza.  Dla wielu wychowanków, studentów odbywają-
cych praktyki na naszych żaglowcach,  stanowił wzór ofice-
ra, kapitana, żeglarza. Marynarz w każdym calu – wiedza, 
kwalifikacje morskie, ale i cechy charakteru, które stawiają 
go w szeregu prawdziwych autorytetów marynarskiej profe-
sji.  człowiek morza najwyższej próby. Urodził się 5 stycznia 
1946 roku w Augustowie, skąd wyruszył realizować romantycz-
ne marzenia o  pełnym barw świecie wielkich oceanicznych prze-
strzeni i  egzotycznych ziem.   Do Państwowej Szkoły Morskiej 
w Gdyni dostał się w 1965, co w czasach peerelowskiej szarości 
było wielkim  wyzwaniem, szkoła przeżywała prawdziwe oblę-
żenie kandydatów na „wilków morskich”.  Na studiach po  raz 
pierwszy zetknął się z „Darem Pomorza” i kapitanem Jurkiewi-
czem, co w dużej mierze przesądziło o zawodowej karierze kapi-
tana Łukawskiego. Dyplom PSM zyskuje w  1968 roku. Rozpo-
czyna swą morską przygodę życia – pływa na statkach Polskich 
Linii Oceanicznych. Wielkie żagle Białej Fregaty pozostawiły 
jednak trwały ślad w sercu młodego oficera. 
 W  latach 1970-1994 regularnie wraca do macierzystej uczelni 
na  stanowiska  oficerskie, kolejno  na obu „Darach”. Cieszy się 
zaufaniem i  sympatią obu wielkich komendantów tamtych lat 
– Kazimierza Jurkiewicza i Tadeusza Olechnowicza. Był m.in. 
oficerem wachtowym u komendanta Jurkiewicza podczas słyn-
nych regat Operation Sail 1972 i zwycięskiego, emocjonującego 
finiszu, gdy w debiutanckim starcie „Dar” pokonuje najgroźniej-
szego rywala – bark Bundesmarine „Gorch Fock”.
Gdy rodzi się nowy żaglowiec „Dar Młodzieży”, wśród kandyda-

tów do pierwszej załogi jest w oczywisty sposób jeden z najlep-
szych – Mirosław Łukawski. Pod komendantem Olechnowiczem 
obejmuje funkcję starszego oficera. Uczestniczy w dziewiczej po-
dróży nowej fregaty – pierwszy start w regatach wielkich żaglow-
ców, pierwsze zwycięstwo.
Komendantem „Daru Młodzieży” zostaje w  latach 1989-1990, 
później jeszcze w  roku 1994. Gdy nie pływa pod wielkimi ża-
glami, zdobywa kolejne dyplomy we flocie – u armatorów kra-
jowych i  zagranicznych. Mimo bezdyskusyjnych kwalifikacji 
i zasług, nie dane Mu było prowadzić żadnego z wielkich rejsów 
„Daru Młodzieży” – wielcy komendanci chcieli mieć Go za swo-
jego oficera, był gwarancją rzetelnej służby.  
Znakomity żeglarz „czujący wiatr”.  Służba na żaglowcach była 
Jego pasją. Człowiek wielkiej skromności i najwyższego profesjo-
nalizmu. W służbie bezwzględnie wierny zasadom dobrej prakty-
ki morskiej, oficer i kapitan o najlepszych cechach prawdziwego 
człowieka morza – rzetelność, bezkompromisowość, marynarska 
wiedza i doświadczenie.
Wychowawca wielu roczników studentów PSM i WSM. Później 
także ceniony wykładowca na kursach oficerskich w  Studium 
Doskonalenia Kadr i  Gdyńskiej Szkole Morskiej. Prowadził 
zaawansowane szkolenia w ośrodku w Iławie, gdzie pełnił rów-
nież funkcję członka  Zarządu Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi 
i Ochrony Środowiska.
Kapitan Mirosław Łukawski odszedł w  trzy dni po swoich 73 
urodzinach, w piątek 11 stycznia miał egzaminować w Studium 
Doskonalenia Kadr kolejnych kandydatów na chief oficerów. Ze 
smutkiem żegnamy Cię, Kapitanie Wielkiej Żeglugi. 

aleksander gosk 

Kpt. ż.w. waldemar szczuka ponad 
ćwierćwiecze swego zawodowego ży-
cia poświęcił kształceniu kadr mor-
skich jako oficer i  kapitan statków 
szkolnych wyższej szkoły Morskiej 
w  gdyni. urodził się 8 październi-
ka 1946 roku w  łukowie. naukę na 
wydziale nawigacyjnym Państwowej 
szkoły Morskiej rozpoczął w  1964 
roku. Po zdobyciu w  1967 roku dy-
plomu ukończenia szkoły rozpoczął 
pracę w  Polskich liniach oceanicz-
nych, początkowo jako asystent po-
kładowy, następnie oficer wachtowy 
m.in. na transatlantyku „Batory”.  

W  1972 roku odbył, jako kierownik 
nauk, letnią kampanię szkoleniową na 
„Darze Pomorza”. Od roku następnego 
związał się na wiele lat z Wyższą Szkołą 
Morską jako oficer, następnie kapitan na 
statkach szkolnych. Najdłużej związany 
był ze statkiem instrumentalnym „Zenit”, 
na którym zaczynał jako III oficer, by ko-
lejno awansować do stanowiska kapitana. 
Pływał również na bliźniaczym „Hory-
zoncie”. W  1982 roku, pełniąc funkcję 
I oficera w ostatniej załodze, przekazywał 
„Dar Pomorza” do Centralnego Muzeum 
Morskiego. Po ukończeniu zaocznych 
studiów w  WSM uzyskał dyplom inży-
niera nawigatora morskiego. Pływał także 

na statkach obcych bander na stanowi-
skach oficerskich, a w 1991 roku zdobył 
dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Na sta-
nowisku komendanta „Daru Młodzieży” 
odbył kilka rejsów, w  1994 roku m.in. 
„Dar” zwyciężył w klasie A podczas regat 
Tall Ships Races na  trasie Weymouth – 
Porto – St Malo.
Kpt. ż.w. Waldemar Szczuka, po 26 latach 
pracy na rzecz edukacji morskiej, odszedł 
z  Wyższej Szkoły Morskiej z  końcem 
1999 roku. Po odejściu z  WSM pływał 
na statkach do 2008 r., zmarł 27.12.2018 
r. w Gdańsku. 

aleksander gosk 
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Życzenia
Studentom, pracownikom, absolwentom oraz partnerom 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
życzę zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocy w gronie najbliższych.

Niech budzące się wiosną życie zainspiruje Państwa do owocnych działań, 
natchnie do pozytywnych zmian oraz napełni optymizmem, uśmiechem i dobrą energią na co dzień.

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

wielKanoc 2019  
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