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WÊród goÊci, którzy, jak ka˝dego roku, licznie przy-
byli na uczelnianà uroczystoÊç z kraju i zagranicy, byli
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych,
rektorzy pomorskich uczelni, przedstawiciele przedsi´-
biorstw morskich, stowarzyszeƒ wspó∏pracujàcych 
z Akademià Morskà, a tak˝e absolwenci i sympatycy
uczelni. Po powitaniu zebranych rektor AM prof. dr
hab. in˝. Romuald Cwilewicz w przemówieniu inaugu-
racyjnym nawiàza∏ do historii uczelni, przedstawi∏ jej
dzia∏alnoÊç, osiàgni´cia i plany.

Z gratulacjami dla spo∏ecznoÊci akademickiej
wystàpili zaproszeni goÊcie, m.in. przewodniczàcy
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-
Namiotko, senator RP prof. Edmund Wittbrodt, senator
ziemi pomorskiej Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
profesor Hochschule Bremerhaven Dieter Lompe. G∏os
zabra∏a tak˝e wiceprzewodniczàca Parlamentu Studen-
tów AM Iga Popowniak.

Inauguracja roku akademickiego
2011/2012

Na molo Po∏udniowym, przy nabrze˝u Prezydenta, 1 paêdziernika 2011 r. odby∏a si´
inauguracja 10. ju˝ roku akademickiego naszej Akademii, a zarazem 92. roku nauczania 

w historii szkolnictwa morskiego w Polsce. Oprawa uroczystoÊci by∏a jak zawsze wyjàtkowa: 
z udzia∏em orkiestry Marynarki Wojennej, chóru Akademii Morskiej oraz mieszkaƒców Gdyni.
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Przewodniczàcy Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek 
z parlamentem studenckim AM.

Kanclerz Kapitu∏y Fundacji im. Edmunda K∏opotowskiego Edward
K∏opotowski wr´cza medal przewodniczàcemu Parlamentu

Europejskiego prof. Jerzemu Buzkowi.

Od lewej: wicewojewoda pomorski Micha∏ Owczarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, 
pose∏ Marek Biernacki, senator prof. Edmund Wittbrodt, dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego AM prof. Adam Weintrit, przewodniczàcy 

Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko, dziekan Wydzia∏u
Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa prof. Piotr Przyby∏owski, rektor AM prof. Romuald Cwilewicz, prorektor ds. morskich Akademii

Morskiej w Szczecinie dr Wojciech Âlàczka.

W imieniu wszystkich studentów na sztandar Aka-
demii Êlubowa∏o czterech, którzy zdobyli najwy˝sze
wyniki w czasie rekrutacji: Kamil Woêniakiewicz (WN),
Wojciech Piechota (WM), Artur Richert (WE) oraz
Krzysztof Sadowski (WPiT).

Zas∏u˝onym pracownikom Akademii Morskiej w Gdy-
ni wr´czono odznaczenia paƒstwowe i resortowe.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Anna Wypych-Namiotko wr´czy∏a prof. dr. hab. in˝.
Piotrowi Palichowi nagrod´ indywidualnà za osiàgni´-
cia naukowe w roku 2010, przyznanà przez ministra. 
A kanclerz Kapitu∏y Fundacji im. Edmunda K∏opotow-
skiego mgr in˝. Edward K∏opotowski wr´czy∏ przewod-
niczàcemu Parlamentu Europejskiego prof. Jerzemu
Buzkowi medal za zas∏ugi dla Fundacji.

■
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■ 31 maja
• Prorektor ds. nauki prof. Piotr J´drzejowicz 

uczestniczy∏ w Gali Fina∏owej Konkursu „Gdyƒski
Biznesplan 2011”. Konkurs ten wykaza∏ dynamizm
nowego pokolenia wchodzàcego w doros∏e ˝ycie –
jeszcze studentów lub niedawnych absolwentów
trójmiejskich uczelni. Zaproszenie wystosowa∏ 
prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

■ 8 czerwca
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz spotka∏ si´ 

z marsza∏kiem województwa pomorskiego
Mieczys∏awem Strukiem.

■ 11-14 czerwca 
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz wzià∏ udzia∏ 

w The 12th Annual General Assembly of
International Association of Maritime Universities,
które odby∏o si´ w murach Akademii Morskiej.
Podczas pobytu rosyjskiej fregaty w Gdyni z okazji
Âwiatowego Zjazdu Uczelni Morskich, na pok∏adzie
„Daru Pomorza” dosz∏o do spotkania kapitanów:
Wiktora Antonowa („Mir”) i Artura Króla („Dar

M∏odzie˝y”), którzy ustalili regu∏y „pojedynku” 
bliêniaczych statków podczas The Culture 2011 Tall
Ships Regatta we wrzeÊniu i podpisali zobowiàzanie
do startu.

■ 15-17 czerwca 
• Wydzia∏ Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni,

wspólnie z brytyjskim The Nautical Institute, zorga-
nizowa∏ Mi´dzynarodowe Sympozjum TransNav
2011 pt. „Nawigacja morska i bezpieczeƒstwo
transportu morskiego” – dziewiàte tego typu
spotkanie. Akademia Morska goÊci∏a praktyków 
i teoretyków nawigacji i transportu morskiego,
marynarzy, ˝eglarzy, transportowców, rektorów,
dziekanów, dyrektorów instytutów, profesorów 
i cz∏onków ich zespo∏ów badawczych, przedstawicieli
stowarzyszeƒ naukowych i zawodowych, administracji
morskiej, portów, armatorów, firm ˝eglugowych 
i transportowych oraz producentów urzàdzeƒ
nawigacyjnych niemal z ca∏ego Êwiata, w ka˝dym
razie z wszystkich szeÊciu kontynentów. Konferencj´
otworzy∏ rektor prof. Romuald Cwilewicz.

KRONIKA
maj – grudzieƒ 2011

Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa Morskiego (EMSA) Willem de Ruiter w towarzystwie prorektora ds. morskich Stanis∏awa
Górskiego, dziekana Wydzia∏u Nawigacyjnego Adama Weintrita, dyrektora Urz´du Morskiego Andrzeja Królikowskiego i kapitana „Daru

M∏odzie˝y” Artura Króla.
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■ 17 czerwca
• Odby∏o si´ coroczne Âwi´to Szko∏y, zainaugurowane

uroczystym posiedzeniem Senatu z udzia∏em zapro-
szonych goÊci. Potem by∏a s∏ynna ju˝ „biesiada
morska” na boisku AM, a na zakoƒczenie – koncert
chóru Akademii Morskiej w auli im. T Meissnera.
Uhonorowani Nagrodà Rektora zostali studenci,
którzy zdobyli z∏oty medal w trójboju si∏owym –
mistrzostwo Polski w typie uczelni spo∏eczno-przy-
rodniczych, a w klasyfikacji generalnej wszystkich
uczelni – trzecie miejsce. Sukces ten to znakomita
promocja naszej uczelni w Polsce.

■ 9 lipca
• W Rewie ods∏oni´te zosta∏y kolejne tablice

pamiàtkowe, wmurowane w Ogólnopolskà Alej´
Zas∏u˝onych Ludzi Morza. Jedna z nich poÊwi´cona
zosta∏a kpt. ˝. w. Tadeuszowi Zió∏kowskiemu,
szefowi pilotów portu w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku,
aresztowanemu w sierpniu 1939 r. przez w∏adze
gdaƒskie za niewyra˝enie zgody na wprowadzenie
do portu pancernika „Schlezwig Holstein”, a 22
marca 1940 r. rozstrzelanemu w obozie Stutthof. 
W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ rektor prof. Romuald
Cwilewicz. 

☛

Podczas Âwi´ta Szko∏y uhonorowani Nagrodà Rektora zostali
studenci, którzy zdobyli z∏oty medal w trójboju si∏owym.

UroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy w rewskiej Alei Zas∏u˝onych.



■ 26-31 lipca
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz przebywa∏ 

w Stavanger, gdzie „Dar M∏odzie˝y” przygotowywa∏
si´ do startu w Tall Ships’ Races.

■ 18 sierpnia 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski bra∏

udzia∏ w pracach nad ostatecznà wersjà projektu
rozporzàdzenia „w sprawie warunków prowadzenia
studiów na okreÊlonym kierunku i poziomie
kszta∏cenia” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego. Omawiano zmiany w minimum
kadrowym na kierunku nawigacja oraz mechanika 
i budowa maszyn na uczelniach morskich. 

■ 30 sierpnia 
• Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa

Morskiego (EMSA) Willem de Ruiter, cz∏onek
Komitetu Honorowego organizowanego przez
Wydzia∏ Nawigacyjny IX Mi´dzynarodowego
Sympozjum Nawigacyjnego TransNav, na naszym
statku szkolnym „Dar M∏odzie˝y”, dowodzonym
przez Artura Króla, odby∏ krótkà podró˝ morskà 
ze studentami drugiego roku nawigacji na trasie
K∏ajpeda – Gdynia. Po zmustrowaniu ze statku, 

w towarzystwie dyrektora Urz´du Morskiego
Andrzeja Królikowskiego oraz prorektora ds. morskich
Stanis∏awa Górskiego, odwiedzi∏ Wydzia∏
Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni. 
GoÊci przywita∏ dziekan Wydzia∏u Adam Weintrit,
prezentujàc kilka nowoczesnych symulatorów, m.in.
ECDIS i DP oraz najnowsze inwestycje dydaktyczne
na Wydziale – Planetarium i nowà Aul´. 

■ Lipiec-sierpieƒ
• Przez okres wakacyjny trwa∏y prace nad nowym

regulaminem „Pomocy materialnej dla studentów”
w Êwietle nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie
wy˝szym”. Âwiadczenia pieni´˝ne w roku
akademickim 2011/2012 b´dà przyznawane ju˝
wed∏ug nowego regulaminu. 

■ 2 wrzeÊnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz spotka∏ si´ 

z delegacjà ambasady i dziennikarzy nigeryjskich.
Na mocy podpisanej umowy w Akademii Morskiej
studiuje 22 Nigeryjczyków. 

■ 3 wrzeÊnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz uczestniczy∏ na

pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y” w konferencji, podczas
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„Dar M∏odzie˝y” w Stavanger

☛



której spotkali si´: konstruktor „Daru” i „Miru” 
in˝. Zygmunt Choreƒ, kapitan „Daru” Artur Król, 
nie kryjàcy radoÊci ze zwyci´stwa, i Wiktor Antonow
– kapitan rosyjskiego „Miru”, który przekroczy∏ met´
jako drugi. Nagrodà za ten pojedynek „bliêniaków”
by∏a, ufundowana przez konstruktora, statuetka 
Tea Pot Trophy oraz nieoficjalny tytu∏ najszybszego
˝aglowca Êwiata.

■ 5 wrzeÊnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz po˝egna∏, wycho-

dzàcy w kolejny rejs, „Dar M∏odzie˝y” i na innym
statku towarzyszy∏ fregacie w wielkiej paradzie
˝aglowców.

■ 6 wrzeÊnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz uczestniczy∏ 

w posiedzeniu Stowarzyszenia Kapitanów ˚eglugi
Wielkiej; obecna by∏a tak˝e podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury kpt. ˝. w. Anna
Wypych-Namiotko.

■ 15 wrzeÊnia
• Na zaproszenie prezydenta Sopotu Jacka

Karnowskiego, prorektor ds. nauki prof. Piotr 
J´drzejowicz uczestniczy∏ w pracach Kapitu∏y
Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu. Nagrod´ t´
przyznaje si´ za wybitne osiàgni´cia i zas∏ugi 
w dziedzinie nauki, za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci
naukowej lub za wybitne dzie∏o naukowe stworzone
w danym roku. Nagrodà Prezydenta jest statuetka
oraz nagroda pieni´˝na.

■ 16 wrzeÊnia
• Z okazji 80. urodzin prof. Jerzego M∏ynarczyka,

rektora Wy˝szej Szko∏y Administracji i Biznesu im. E.
Kwiatkowskiego w Gdyni, w zabytkowych wn´trzach
Dworu Artusa w Gdaƒsku na uroczystym benefisie
licznie zgromadzili si´ zaproszeni goÊcie oraz przyja-
ciele i wspó∏pracownicy Jubilata. Akademi´ Morskà
reprezentowa∏ rektor prof. Romuald Cwilewicz.

■ 21-23 wrzeÊnia
• Na terenie Akademii Morskiej w Gdyni odbywa∏a

si´ mi´dzynarodowa konferencja naukowa 3rd Inter-
national Conference on Computational Collective
Intelligence – Technologies nad Applications (ICCCI
2011). Uroczystego otwarcia konferencji dokona∏
rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Romuald
Cwilewicz, sprawujàcy jednoczeÊnie honorowy
patronat nad konferencjà. 
(relacja z konferencji str. 13)

■ 27 wrzeÊnia
• Prorektor ds. kszta∏cenia prof. Witold Gierusz 

uczestniczy∏ w Warszawie w ogólnopolskiej naradzie
prorektorów, poÊwi´conej m.in. nowemu
regulaminowi studiów, dostosowanemu do nowej
ustawy „Prawo o szkolnictwie wy˝szym”.

■ 29 wrzeÊnia
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz wzià∏ udzia∏ 

w uroczystoÊci zakoƒczenia remontu Dziekanatu
Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa.

■ 30 wrzeÊnia
• Na nabrze˝u Pomorskim w Gdyni (al. Jana Paw∏a II),

w miejscu cumowania „Daru M∏odzie˝y”, odby∏a si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia pamiàtkowej tablicy,
poÊwi´conej kapitanowi ˝eglugi wielkiej Leszkowi
Wiktorowiczowi; w uroczystoÊci uczestniczy∏ rektor
prof. Romuald Cwilewicz (wi´cej zob. str. 20).

■ 30 wrzeÊnia
• W przededniu uroczystej inauguracji roku

akademickiego w Akademii Morskiej w Gdyni
odby∏o si´ uroczyste otwarcie nowego planetarium
na Wydziale Nawigacyjnym (wi´cej zob. str. 9). 
W uroczystoÊci otwarcia udzia∏ wzi´li: senator
Dorota Arciszewska, pos∏owie Tadeusz Aziewicz 
i Jaros∏aw Sellin, ojciec Edward Pracz – krajowy
duszpasterz ludzi morza, wiceprezydent Gdyni Ewa
¸owkiel, rektor i pi´ciu by∏ych rektorów Akademii
Morskiej w Gdyni: Romuald Cwilewicz, Józef
Lisowski, Piotr Przyby∏owski, Piotr J´drzejowicz,
W∏adys∏aw Rymarz i Daniel Duda. Dwaj ostatni 
w podwójnej roli – by∏ych rektorów i by∏ych
dziekanów, obok Andrzeja Niewiaka, Micha∏a
Holeca, Stanis∏awa Bestera oraz obecnego dziekana
Adama Wentrita.

■ 1 paêdziernika 
• Odby∏a si´ uroczysta inauguracja kolejnego roku

akademickiego. Wi´cej na str. 2.
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski wzià∏

udzia∏ w inauguracji roku akademickiego w
Akademii Morskiej w Szczecinie.

■ 3-8 paêdziernika
• Rektor prof. Romuald Cwilewicz bra∏ kolejno udzia∏

w inauguracji roku akademickiego Politechniki
Gdaƒskiej, Uniwersytetu Gdaƒskiego, Akademii
Marynarki Wojennej oraz Gdaƒskiego Uniwersytetu
Medycznego.

■ 8 paêdziernika 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski 

uczestniczy∏ w inauguracji roku szkolnego
pierwszego rocznika uczniów Zespo∏u Szkó∏
Morskich w Dar∏owie.

■ 11 paêdziernika 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski wzià∏

udzia∏ w Seminarium „Maritime professions for blue
growth – education, mobility and adaptability” 
w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

■ 20 paêdziernika
• Prorektor ds. nauki prof. Piotr J´drzejowicz przyjà∏

zaproszenie od dziekana oraz Rady Wydzia∏u 
Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa na uroczystà
inauguracj´ roku akademickiego 2011/2012. 
W programie by∏o mi´dzy innymi: przemówienie
inauguracyjne dziekana WPiT prof. Piotra
Przyby∏owskiego oraz wyk∏ad inauguracyjny 
prof. Kazimierza Krauze.

■ 27 paêdziernika
• Prorektor ds. kszta∏cenia prof. Witold Gierusz 

uczestniczy∏ w Ko∏obrzegu w kolejnej,
ogólnopolskiej naradzie prorektorów. Przyj´cie
nowego „Regulaminu studiów” planowane jest 
do koƒca roku kalendarzowego 2011. 
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■ 26-28 paêdziernika 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski 

uczestniczy∏ w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych na Politechnice Lubelskiej.

■ 6-7 listopada
• Z wizytà do Akademii Rybo∏ówstwa Morskiego 

w Kaliningradzie udali si´: rektor prof. Romuald
Cwilewicz i prorektor ds. kszta∏cenia prof. Witold
Gierusz oraz czterej dziekani: Wydzia∏u
Nawigacyjnego prof. Adam Weintrit,
Mechanicznego prof. Adam Charchalis,
Elektrycznego prof. Janusz Mindykowski,
Przedsi´biorczoÊci i Towaroznawstwa prof. Piotr
Przyby∏owski oraz dr Tomasz Studzieniecki. Celem
spotkania by∏o przed∏u˝enie umowy mi´dzy
uczelniami, dotyczàcej wymiany studentów oraz
wspólnych imprez sportowych.

■ 11 listopada
• Akademia Morska – tradycyjnie ju˝, od 2003 r. –

wzi´∏a udzia∏ w Paradzie Niepodleg∏oÊci, odbywa-
jàcej si´ w ramach Gdyƒskich Urodzin Niepodleg∏ej.
Zaprezentowa∏a si´ ∏adniej i liczniej ni˝ w latach
ubieg∏ych: byli studenci, kadra, szalupa „Daru
M∏odzie˝y” z marynarzami, Neptunem i Prozerpinà;
pojecha∏y te˝ w paradzie trzy samochody
elektryczne.

■ 16-20 listopada 
• Prorektor ds. morskich prof. Stanis∏aw Górski wzià∏

udzia∏ w corocznej konferencji organizowanej przez
Sail Training International, organizatora regat The
Tall Ships’ Races. Podczas spotkania w Tulonie
(Francja) omawiano zagadnienia zwiàzane m.in. 
z bezpieczeƒstwem ˝eglugi, ochronà Êrodowiska
morskiego podczas regat i komercyjnà stronà
wydarzenia. 

• Od ubieg∏ego roku trwajà prace nad wdro˝eniem
Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w Akademii
Morskiej. W czerwcu, na wszystkich wydzia∏ach,
zosta∏y przeprowadzone szkolenia nauczycieli
akademickich w sprawie wype∏niania tzw. Kart
Przedmiotów, b´dàcych pierwszym etapem wdro˝e-
nia KRK. Szkolenie prowadzi∏ prorektor ds. kszta∏ce-
nia i koordynatorzy kierunkowi z poszczególnych
wydzia∏ów. 

• Prorektor ds. kszta∏cenia prof. Witold Gierusz uczest-
niczy∏ w spotkaniach dot. wdro˝enia systemu Pol-on
w uczelniach nie podleg∏ych MNiSW. System Pol-on
to nowy zintegrowany system informacji 
o szkolnictwie wy˝szym w Polsce, którego zadaniem
jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach
naukowych i nauce polskiej.

■

☛

Akademia Morska w Paradzie Niepodleg∏oÊci.
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Rektor prof. Romuald Cwilewicz i podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury uroczyÊcie otwierajà Planetarium.

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li liczni zaproszeni goÊcie,
w tym w∏adze Akademii Morskiej w Gdyni z rektorem
prof. Romualdem Cwilewiczem na czele, przedstawicie-
le Senatu AM, cz∏onkowie Rady Wydzia∏u Nawigacyj-
nego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury Anna Wypych-Namiotko, senator Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk, gdyƒscy pos∏owie – Tadeusz Aziewicz 
i Jaros∏aw Sellin, wiceprezydent Gdyni Ewa ¸owkiel, 
o. Edward Pracz – krajowy duszpasterz ludzi morza. 

Rzadko kiedy si´ zdarza, by rami´ w rami´ stan´∏o
obok siebie a˝ szeÊciu by∏ych rektorów: prof. Józef
Lisowski, prof. Piotr Przyby∏owski, prof. Piotr J´drzejo-
wicz, prof. W∏adys∏aw Rymarz, prof. Daniel Duda oraz
aktualnie urz´dujàcy rektor, a tak˝e szeÊciu by∏ych
dziekanów Wydzia∏u Nawigacyjnego: prof. Micha∏
Holec, dr Andrzej Niewiak, kpt. ˝. w. Stanis∏aw Bester,
prof. W∏adys∏aw Rymarz, prof. Daniel Duda i obecny
dziekan prof. Adam Weintrit.

Przemówienie powitalne wyg∏osi∏ rektor, nast´pnie
g∏os zabra∏ gospodarz obiektu, dziekan WN prof. Adam
Weintrit, który goràco podzi´kowa∏ wszystkim, którzy
przyczynili si´ do tego sukcesu: marsza∏kowi wojewódz-
twa pomorskiego Mieczys∏awowi Strukowi, prezyden-
towi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, Ministerstwu
Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwu Infrastruk-
tury, reprezentowanemu przez minister kpt. ˝. w. Ann´
Wypych-Namiotko oraz w∏adzom uczelni. Specjalne
podzi´kowania skierowa∏ do Waldemara Króla i Wale-
rego ˚uka – wspó∏autorów wniosku, kanclerzy uczelni,
którzy sprawnie realizowali projekt: S∏awomira Polaƒ-
skiego, Roberta Fabiaƒskiego i Macieja Zalacha, a tak˝e
do kierownika Dzia∏u Technicznego Ma∏gorzaty Biel-
skiej, g∏ównego specjalisty ds. architektury wn´trz 
i plastyki Ilji Bikovskiego, kierownika obiektu Jerzego
Budnego, kierownika Planetarium Marka Szczepaƒ-
skiego, pe∏nomocnika dziekana do koordynacji prac

Najlepsze w Polsce Planetarium
W przededniu uroczystej inauguracji roku akademickiego, 30 wrzeÊnia 2011 r., na Wydziale

Nawigacyjnym przy al. Jana Paw∏a II 3 po∏àczono dwie uroczystoÊci: otwarcie nowego Planeta-
rium oraz zakoƒczenie realizacji projektu „Podwy˝szenie jakoÊci infrastruktury naukowo-dydak-
tycznej przez nadbudow´, rozbudow´ i zakup wyposa˝enia do budynku administracyjno-maga-

zynowego Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

WYDZIA¸ NAWIGACYJNY AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

☛
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zwiàzanych z tym projektem Andrzeja Bomby, wreszcie
do wykonawców: prezesa firmy EkoInbud Tomasza
Balcerowskiego i wiceprezesa Ra∏a∏a Sochy, kierownika
budowy Lecha Brdaka i majstra budowy Kamila Popio∏-
ka oraz do wojewódzkiego konserwatora zabytków
Mariana Kwapiƒskiego i miejskiego konserwatora
zabytków Roberta Hirscha, za wyra˝enie zgody na t´
pi´knà inwestycj´, która doskonale wpisuje si´ w bry∏´
budynku Wydzia∏u i w gdyƒski modernistyczny styl
architektoniczny.

Nie jest to jedyna inwestycja prowadzona na Wy-
dziale. Od trzech lat sukcesywnie odnawiana jest
elewacja budynku. Oddana zosta∏a do dyspozycji nowa
aula w gmachu g∏ównym Wydzia∏u na 220 osób, 
w miejscu starej, nieu˝ywanej od lat, sali gimnastycz-
nej. Rozbudowa i modernizacja by∏a i jest mo˝liwa
dzi´ki zaanga˝owaniu w projekty finansowane z fun-
duszy Unii Europejskiej. 

Z nieukrywanà satysfakcjà dziekan stwierdzi∏, i˝
Wydzia∏ Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni ma
najnowoczeÊniejsze w Polsce Planetarium. Przewy˝sza
jakoÊcià nawet to z warszawskiego Centrum Nauki
Kopernik, poniewa˝ jest dzie∏em Zeissa, najbardziej
renomowanej firmy zajmujàcej si´ optykà na Êwiecie, 
a w kopernikowskim zdecydowano si´ na taƒsze podze-
spo∏y. W niedawno opublikowanym rankingu uczelni
wy˝szych, obejmujàcym 12000 najwi´kszych uczelni,
nasza uplasowa∏a si´ wÊród uczelni morskich na
wysokim, piàtym miejscu na Êwiecie. Wyprzedzi∏y nas
tym razem tylko uczelnie Taiwanu, Japonii i Chin. 

Co potrafi nowy projektor? 
Wszystko albo prawie wszystko. Mamy tu rzuty

wszelkich galaktyk, mg∏awic, najjaÊniejszych gwiazd, 

w oddaleniu, w przybli˝eniu, w ruchu, statycznie,
widoczne z dowolnego wskazanego miejsca na Ziemi 
i dla dowolnego momentu czasu. Mo˝emy na przyk∏ad
zobaczyç niebo nad Nowà Zelandià tak, jak wyglàda∏o
tysiàce lat temu i jak b´dzie wyglàda∏o za tysiàc lat,
odpowiednio przyspieszajàc lub zwalniajàc ruch dobo-
wy. Wszystko w jakoÊci, jasnoÊci i kontraÊcie, o jakim
nawet nie marzyliÊmy. Mo˝liwoÊci sà praktycznie nie-
ograniczone. Wcià˝ „rozgryzamy” urzàdzenie i odkry-
wamy jego nowe rewelacyjne mo˝liwoÊci. 

W Planetarium studenci uczyç si´ b´dà astronawi-
gacji. Wydzia∏ chcia∏by, aby mogli z niego korzystaç
tak˝e gdyƒscy uczniowie. Inwestycja zosta∏a zrealizo-
wana przy wykorzystaniu unijnych funduszy, a to na-
k∏ada na nas pewne ograniczenia. Ale szukamy
odpowiedniej formu∏y, która pozwoli nam udost´pniç
Planetarium uczniom szkó∏ Êrednich, spoÊród których
rekrutujà si´ przecie˝ nasi studenci. Szukamy te˝
sposobu, który pozwala∏by korzystaç z Planetarium
tak˝e mieszkaƒcom Gdyni i turystom. Wiemy, ˝e zain-
teresowanie jest ogromne. Podczas ubieg∏orocznej
Nocy Muzeów ludzie stali w czterogodzinnych kolej-
kach, by zobaczyç kilkunastominutowy pokaz.

Od p∏óciennej do ˝elbetowej kopu∏y
Planetarium, stanowiàce odr´bnà budowl´ w kom-

pleksie budynków Wydzia∏u Nawigacyjnego Akademii
Morskiej w Gdyni, wznoszonà w latach 1971-1978,
zosta∏o oddane do u˝ytku 14 paêdziernika 1979 roku.
Inicjatorami byli: kpt. ˝. w. Miros∏aw Jurdziƒski – wy-
k∏adowca astronawigacji oraz dr Andrzej Lisicki i kpt. 
˝. w. Bohdan Borowski – kierownik Zespo∏u Nautyki
Wydzia∏u Nawigacyjnego. Wobec braku w∏aÊciwego
pomieszczenia, w 1971 Zespó∏ Nautyki zdecydowa∏ 

☛

Od lewej stojà: o. Edward Pracz, prof. Józef Lisowski, prof. Daniel Duda, Anna Wypych-Namiotko, Tadeusz Aziewicz, prof. Romuald
Cwilewicz, Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
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o prowizorycznej instalacji aparatury w auli budynku.
P∏óciennà kopu∏´ o Êrednicy 6 m (imitacja nieba) na
metalowym stela˝u, pod∏àczenia elektryczne oraz
drewnianà os∏on´ aparatury wykonali w czynie
spo∏ecznym pracownicy Wydzia∏u Nawigacyjnego.
JednoczeÊnie powo∏ano w ramach Zespo∏u Nautyki
pracowni´ symulacji sfery niebieskiej – Planetarium,
której pierwszym kierownikiem zosta∏ dr A. Lisicki.
JednoczeÊnie, dzia∏ajàcy ciàgle Spo∏eczny Komitet
Budowy Planetarium w sk∏adzie: doc. kpt. ˝. w. 
B. Borowski, in˝. J. Banaszak, doc. dr A. Lisicki, 
F. Wierzbicki, doc. dr W. Adamkiewicz, in˝. 
A. St´piƒska, doc. dr kpt. ˝. w. D. Duda, doc. in˝. 
B. Bendyk, prowadzi∏ prace przygotowawcze do bu-
dowy odr´bnego budynku – Planetarium. 

Planetarium, któremu nadano imi´ Antoniego Ledó-
chowskiego, wybudowano g∏ównie z myÊlà o utwo-
rzeniu laboratorium astronawigacji dla studentów
ówczesnej Wy˝szej Szko∏y Morskiej. Przewidziano
równie˝ mo˝liwoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci popu-
laryzatorskiej dla grup wycieczkowych oraz lekcji
astronomii dla uczniów trójmiejskich szkó∏. By∏a to
oddzielna bry∏a architektoniczna, powsta∏a w miejscu
dawnego warsztatu Akademickiego Klubu Morskiego,
przylegajàca do budynku Wydzia∏u Nawigacyjnego od
strony basenu ˝eglarskiego. Wykonana z ˝elbetu kopu∏a
o Êrednicy 8 m, z miejscami siedzàcymi dla 50 osób,
wyposa˝ona by∏a w 2 wyjÊcia oraz sal´ çwiczeniowà dla
30 osób i pokój dla pracowników obs∏ugi. Na obrze˝u
kopu∏y naniesiono panoram´ Zatoki Gdaƒskiej (widok,
jaki mo˝na obserwowaç ze statku na Êrodku Zatoki).
Wystrój holu stanowi∏a gablota z replikami dawnych
instrumentów nawigacyjnych i wmurowana tablica
pamiàtkowa poÊwi´cona patronowi Planetarium
Antoniemu Ledóchowskiemu. Podstawowe wyposa˝e-
nie stanowi∏o urzàdzenie ZKP-1 (Zeiss Kleine Planeta-
rium), wyprodukowane przez zak∏ady Zeiss w Jenie
(Niemcy). 

W latach 1979-1997 by∏y trzy okresy dzia∏alnoÊci
komercyjnej: od paêdziernika 1979 do marca 1980, od
lipca 1983 do czerwca 1984 oraz od listopada 1984 
do listopada 1985. Ogó∏em Planetarium odwiedzi∏o 
w tym czasie ponad 30 tysi´cy osób.

Od maja 2006 r., dzi´ki staraniom dr. Waldemara
Króla z Fundacji Rozwoju WSM oraz ówczesnego rek-
tora AM prof. Józefa Lisowskiego, dziekana Wydzia∏u
prof. Micha∏a Holeca oraz kierownika Katedry
Nawigacji prof. Adama Weintrita, ponownie udost´p-
nialiÊmy Planetarium publicznoÊci, proponujàc intere-
sujàce seanse dla mi∏oÊników astronomii, popularno-
naukowe poszerzajàce wiedz´ na temat otaczajàcej nas
przestrzeni kosmicznej dla uczestników w ka˝dym
wieku oraz seanse dla m∏odzie˝y szkolnej, u∏atwiajàce
nauk´ fizyki i astronomii w zakresie obj´tym progra-
mami nauczania tych przedmiotów w szko∏ach.
Uroczystego otwarcia Planetarium, którego remont by∏
wspó∏finansowany przez Akademi´ Morskà i Urzàd
Miasta Gdyni, dokonali ówczesny rektor prof. dr hab.
Józef Lisowski i prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

Od 2 wrzeÊnia 2007 r. przez 2 lata realizowany by∏
projekt „Lekcja astronomii w Planetarium Akademii
Morskiej w Gdyni dla uczniów drugich klas gimnazjów
oraz liceów ogólnokszta∏càcych w gdyƒskich szko∏ach
ponadpodstawowych”, dofinansowywany przez Urzàd
Miasta Gdynia. Niestety, wobec licznych, coraz cz´Êciej
powtarzajàcych si´, awarii stan´liÊmy przed widmem
zamkni´cia Planetarium nie tylko dla osób z zewnàtrz,
ale tak˝e dla naszych studentów. I nie mog∏a pomóc ju˝
perfekcyjna obs∏uga techniczna Janusza Sawki czy inter-
wencje przyje˝d˝ajàcego do nas z planetarium cho-
rzowskiego zaprzyjaênionego z nami Stefana Janty.
Potrzebne by∏o natychmiastowe dzia∏anie. Dzi´ki
grupie entuzjastów i hobbystów w krótkim czasie uda∏o
si´ dokonaç na Wydziale niemo˝liwego.

Droga Mleczna i mitologia
DziÊ mamy nowe Planetarium wyposa˝one w Êwietny

sprz´t, a dodatkowo tak˝e cztery nowe przestronne sale
dydaktyczne oraz reprezentacyjnà sal´ seminaryjnà z ory-
ginalnym tarasem z przepi´knym widokiem na Zatok´.

O mo˝liwoÊciach projektora ZKP4 arcyciekawie
opowiedzia∏ kierownik Planetarium mgr Marek
Szczepaƒski, zast´pca kierownika Katedry Nawigacji.
Planetarium jest przygotowane do prezentacji zjawisk
astronomicznych. Mo˝liwe sà m.in. pokazy: rzeczywis-
tego obrazu nieba w dowolnym czasie z dowolnego
miejsca po∏o˝onego zarówno na pó∏kuli pó∏nocnej, jak
i po∏udniowej, zjawisk astronomicznych zwiàzanych 
z dobowym ruchem obrotowym Ziemi, zjawisk charak-
terystycznych dla astronomicznych pór roku, zjawisk
zwiàzanych z ruchem planet i Ksi´˝yca, ruchu
sztucznego satelity Ziemi po dowolnej orbicie, podsta-
wowych linii i p∏aszczyzn do wyznaczania wspó∏rz´d-
nych na sferze niebieskiej, obliczeƒ astronomicznych 
i astronawigacyjnych, prezentacji poszczególnych
gwiazdozbiorów i Drogi Mlecznej. 

Prezentacje mogà byç uzupe∏niane popularno-
naukowymi prelekcjami na temat aktualnych zjawisk
astronomicznych (zaçmienie S∏oƒca, Ksi´˝yca, planet,
pojawiania si´ komet, rojów meteorów i innych cia∏
niebieskich), historii astronomii i najnowszych odkryç
naukowych w tej dziedzinie nauki, projekcjami filmów
popularno-naukowych i dokumentalnych, animacjami
komputerowymi lotów statków i sond kosmicznych,
mo˝liwoÊciami wykorzystania i zagospodarowania
przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania astronomii 
w nawigacji morskiej.

Urzàdzenie ma mo˝liwoÊç symulacji ruchu dobo-
wego prostego i wstecznego oraz zmiany szerokoÊci
geograficznej obserwatora w zakresie od bieguna
po∏udniowego ø=90ºS do bieguna pó∏nocnego
ø=90ºN. Symulacja ta pozwala na wyjaÊnienie 
i demonstracj´ zjawisk dnia i nocy polarnej oraz ró˝nic
w trwaniu Êwitu i zmierzchu dla ró˝nych szerokoÊci
geograficznych. Ponadto jest mo˝liwa analiza ampli-
tudy wschodów i zachodów S∏oƒca, przechodzenia cia∏
niebieskich przez po∏udnik lokalny oraz identyfikacja
wizualna gwiazd.
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Planetarium jest doskonale przygotowane do prowa-
dzenia lekcji z wybranych zagadnieƒ z fizyki i astro-
nomii, przewidzianych w programach nauczania tych
przedmiotów w szko∏ach ponadpodstawowych, a tak˝e
do luênych pogadanek na temat umieszczonych na
firmamencie poszczególnych postaci z mitologii.

Gdyƒski gnomon 
Na zakoƒczenie uroczystoÊci dziekan, zwracajàc si´

do w∏adz miasta, przedstawi∏ swojà wizj´ umieszczenia
na placu przed budynkiem Planetarium, w jego cen-
tralnym miejscu, du˝ych rozmiarów jednego z najstar-
szych i najprostszych przyrzàdów astronomicznych:
gnomonu z opisanymi na nim dok∏adnymi wspó∏rz´d-
nymi geograficznymi i ró˝à wiatrów wskazujàcà kie-
runki Êwiata. Gnomonem takim jest najcz´Êciej odpo-
wiednio osadzony pr´t (kolumna, pionowy s∏up wbity

w ziemi´), którego cieƒ wskazuje po∏o˝enie  S∏oƒca.
D∏ugoÊç i kierunek cienia gnomonu wyznaczajà
wysokoÊç i azymut s∏oƒca. Móg∏by te˝ pos∏u˝yç jako
zegar s∏oneczny. Niewàtpliwie stanowiç by to mog∏o
nie lada atrakcj´ turystycznà. Gnomony budowano 
w  Mezopotamii, Chinach, Indiach, od ok. 3 tys. lat
p.n.e. Wznoszone na miejskich placach, stanowi∏y
prawzór zegarów publicznych. Obecnie wiele z nich
zdobi place ró˝nych stolic Êwiata, np. Pary˝a (Place dé
la Concorde), Rzymu czy Londynu. Podobny móg∏by
stanàç w Gdyni. Nie ma lepszej lokalizacji ni˝ tutaj.

dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, 
prof. nadzw. AM

dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego 
Akademii Morskiej w Gdyni

☛

W∏adze AM i goÊcie w najnowoczeÊniejszym planetarium w Polsce.
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Kolektywna inteligencja
obliczeniowa

Tematem wiodàcym konferencji z serii ICCCI sà
zagadnienia teoretyczne, technologie i zastosowania
kolektywnej inteligencji obliczeniowej, stanowiàcej
dzia∏ sztucznej inteligencji, zajmujàcy si´ metodami
obliczeƒ mi´kkich, umo˝liwiajàcych podejmowanie
decyzji grupowych lub przetwarzanie wiedzy wÊród
autonomicznych jednostek dzia∏ajàcych w Êrodowis-
kach rozproszonych. Rozwiàzania kolektywnej inteli-
gencji obliczeniowej sà wykorzystywane w szeroko
rozumianych systemach internetowych, portalach

spo∏ecznoÊciowych i systemach wieloagentowych, do
wypracowania spójnych stanów wiedzy, rozwiàzywania
konfliktów i podejmowania decyzji. 

Organizatorami tegorocznej konferencji by∏y: Katedra
Systemów Informacyjnych Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci
i Towaroznawstwa naszej uczelni oraz Instytut Infor-
matyki Politechniki Wroc∏awskiej, natomiast konferencji
przewodniczyli: prof. Piotr J´drzejowicz z Akademii
Morskiej w Gdyni oraz prof. Ngoc Thanh Nguyen 
z Politechniki Wroc∏awskiej. 

W dniach 21-23 wrzeÊnia 2011 roku na terenie Akademii Morskiej w Gdyni odbywa∏a si´
mi´dzynarodowa konferencja naukowa 3rd International Conference on Computational 

Collective Intelligence – Technologies and Applications (ICCCI 2011). ICCCI 2011 to ju˝ trzecia
konferencja z serii ICCCI, poÊwi´conej kolektywnej inteligencji obliczeniowej. Poprzednie dwie

odby∏y si´ we Wroc∏awiu w 2009 roku oraz w 2010 roku w Kaohsiung, Tajwan.

CONFERENCE ON COMPUTATIONAL COLLECTIVE 
INTELLIGENCE 2011

Od lewej: prof. Piotr J´drzejowicz, prof. Romuald Cwilewicz, prof. Ngoc Thanh Nguyen.
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Konferencja odbywa∏a si´ pod naukowym
patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii
Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteli-
gencji, natomiast honorowy patronat nad konferencjà
obj´li: prezydent Gdyni  dr Wojciech Szczurek, rektor
Akademii Morskiej w Gdyni prof. Romuald Cwilewicz
oraz rektor Politechniki Wroc∏awskiej prof. Tadeusz
Wi´ckowski.

W tegorocznej edycji konferencji udzia∏ wzi´∏o 150
osób, reprezentujàcych 20 krajów z niemal ca∏ego
Êwiata, poczàwszy od Europy (Francja, Holandia, Nor-
wegia, Czechy, S∏owacja, Rumunia, Chorwacja i oczy-
wiÊcie Polska), poprzez Azj´ (Chiny, Tajwan, Malezja,
Tajlandia, Korea, Japonia i Wietnam), a na Ameryce
Po∏udniowej (Brazylia) koƒczàc. SpoÊród ponad 300
zg∏oszonych prac komitet programowy konferencji
zakwalifikowa∏ do wyg∏oszenia i opublikowania 110
artyku∏ów.

Prace zakwalifikowane na ICCCI 2011 prezentowane
by∏y w ramach sesji ogólnych, sesji specjalnych oraz
warsztatów. Sesje ogólne obejmowa∏y prezentacje
dotyczàce szerokiego spektrum zagadnieƒ z dziedziny
kolektywnej inteligencji obliczeniowej, a sesje specjalne
da∏y mo˝liwoÊç g∏´bszego wnikni´cia w wybrane
zagadnienia rozwa˝anej dziedziny. Odbywajàcy si´, 
w ramach ICCCI 2011, Polish-Taiwanese Workshop 
on Semantic Methods for Knowledge Discovery and
Communication by∏ okazjà do wymiany doÊwiadczeƒ,
wynikajàcych ze wspó∏pracy wybranych polskich i taj-
waƒskich oÊrodków naukowych w okreÊlonych obsza-
rach kolektywnej inteligencji obliczeniowej.

Wa˝nymi punktami tegorocznej konferencji by∏y
cztery sesje plenarne, w trakcie których prezentowano
referaty zaproszonych wybitnych specjalistów w dzie-
dzinie kolektywnej inteligencji obliczeniowej. Osobami
prezentujàcymi byli: prof. Leszek Rutkowski z Politech-
niki Cz´stochowskiej, prof. Jeng-Shyang Pan z National
Kaohsiung University of Applied Sciences, Tajwan, prof.
Edward Szczerbicki z The University of Newcastle,
Australia oraz prof. Jan Treur z VU University Amster-
dam, Holandia.

Tegorocznej konferencji towarzyszy∏a te˝ dyskusja
panelowa, poÊwi´cona przysz∏ym kierunkom badaƒ 
w obszarze kolektywnej inteligencji obliczeniowej,
którà poprowadzi∏ prof. Roman S∏owiƒski z Instytutu
Informatyki Politechniki Poznaƒskiej. Prezentowane, 
w trakcie jej trwania, koncepcje, cz´sto uzupe∏niajàce
si´, ale równie˝ niekiedy ró˝niàce si´, da∏y s∏uchaczom
oraz dyskutantom wy∏aniajàcy si´ przysz∏y obraz dyscy-
pliny, jakà jest kolektywna inteligencja obliczeniowa.

Wyniki prezentowanych na konferencji badaƒ zosta∏y
zebrane i opublikowane w dwóch tomach materia∏ów
konferencyjnych: „Computational Collective Intelli-
gence Technologies and Applications” (ed. P. J´drze-
jowicz, N.T. Nguyen, K. Hoang) w serii Lecture Notes

in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 6922 i 6923,
wydawnictwa Springer oraz w monografii „Semantic
Methods for Knowledge Management and Communi-
cation” (ed. R. Katarzyniak, T.F. Chiu, Ch.F. Hong, N.T.
Nguyen) w serii  Studies in Computational Intelligence
(SCI), Vol. 381, wydawnictwa Springer. Ponadto autorzy
wybranych referatów zostali zaproszeni do opubliko-
wania rozszerzonych wersji swoich prac w czasopiÊmie
„Transactions on Computational Collective Intelligence”
(ed. N.T. Nguyen) wydawnictwa Springer oraz w pracy
„Agent-Based Optimization” (ed. I. Czarnowski, P.
J´drzejowicz, J. Kacprzyk) serii Studies in Computatio-
nal Intelligence wydawnictwa Springer.

Tegoroczna konferencja z serii ICCCI, odbywajàca si´
w Gdyni, zgromadzi∏a znaczàcà liczb´ uczestników
prezentujàcych wysokiej jakoÊci wyniki swoich badaƒ 
w ró˝nych obszarach kolektywnej inteligencji oblicze-
niowej. JednoczeÊnie sta∏a si´ forum interesujàcej
wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ zwiàzanych z bada-
niami prowadzonymi w ró˝nych oÊrodkach naukowych
na ca∏ym Êwiecie. Uzasadnione wydaje si´ te˝ przeko-
nanie, i˝ kontakty nawiàzane w trakcie konferencji
zaowocujà wspólnymi projektami, z których, byç
mo˝e, niektóre zostanà zaprezentowane na przysz∏o-
rocznej konferencji ICCCI 2012, która odb´dzie si´ 
w listopadzie 2012 roku w Ho Chi Minh w Wietnamie.

Na koniec warto równie˝ wspomnieç kilka s∏ów 
o udziale Akademii Morskiej w ICCCI 2011. Poza istot-
nym wk∏adem organizacyjnym oraz programowym
(prof. Piotr J´drzejowicz – General Chair, dr Dariusz
Barbucha – Organizing Chair, dr Ireneusz Czarnowski –
Program Chair, dr Ewa Ratajczak-Ropel – Special
Session Chair, Izabela Wierzbowska – Publicity Chair),
nale˝y odnotowaç, i˝ w konferencji prezentowanych
by∏o 7 referatów z Akademii Morskiej (4 z Katedry
Systemów Informacyjnych WPiT, 2 z Katedry Nawigacji
WN oraz 1 z Katedry Si∏owni Okr´towych WM).
Ponadto, jednà z sesji specjalnych na tej konferencji -
CCI-based Optimization Models (CCIBOM 2011) –
organizowa∏a Katedra Systemów Informacyjnych WPiT, 
a prowadzili jà: prof. Piotr J´drzejowicz i dr Dariusz
Barbucha. Dodatkowo, bioràc pod uwag´ fakt, i˝ to ju˝
kolejna, w ciàgu ostatnich dwóch lat, powa˝na
mi´dzynarodowa konferencja z obszaru informatyki
organizowana przez Akademi´ Morskà (poprzednia
konferencja poÊwi´cona systemom wieloagentowym
KES-AMSTA odby∏a si´ w 2010 roku), uczelnia nasza
trwale wpisuje si´ w rozwój tak dynamicznej dziedziny,
jakà jest informatyka i jej zastosowania, jednoczeÊnie
zaznaczajàc swojà wa˝nà pozycj´ na mapie naukowej
nie tylko Gdyni czy te˝ regionu pomorskiego, ale rów-
nie˝ kraju oraz si´gajàc daleko poza niego.

dr Dariusz Barbucha
Katedra Systemów Informacyjnych

☛
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Symulatory i szkolenia

Studium Doskonalenia Kadr jest nast´pcà studium
powsta∏ego w roku 1969, którego powo∏anie zbieg∏o
si´ z inauguracjà pierwszego roku akademickiego
Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni. Uczelnia w nowym
wcieleniu zyska∏a wówczas mi´dzywydzia∏owà pla-
cówk´ dydaktycznà – Studium Doskonalenia Kadr
Oficerskich, które w 1991 roku zosta∏o przekszta∏cone
w Studium Doskonalenia Kadr AM sp. z o.o., b´dàce 
w ca∏oÊci w∏asnoÊcià Akademii Morskiej. Celem dzia∏al-
noÊci SDK jest ustawiczne kszta∏cenie kadr dla potrzeb
gospodarki morskiej, ich dokszta∏canie i doskonalenie
zawodowe, zmierzajàce do uzyskania i uzupe∏nienia

wiedzy, umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych zgod-
nie ze standardami okreÊlonymi przez polskà admini-
stracj´ morskà i przepisy mi´dzynarodowe. Studium
Doskonalenia Kadr AM w Gdyni sp. z o.o. szkoli wi´c
ju˝ od ponad 40 lat, stajàc si´ oÊrodkiem spe∏niajàcym
najbardziej surowe normy i procedury mi´dzynaro-
dowe. Podstawowym zadaniem Studium jest dosko-
nalenie kadr przedsi´biorstw ˝eglugowych i rybackich.
Cel ten jest realizowany przez prowadzenie:
• kursów kwalifikacyjnych przygotowujàcych kandy-

datów do egzaminu przed paƒstwowà komisjà egza-
minacyjnà na kolejny, wy˝szy stopieƒ oficerski, 

Praca na morzu wymaga nie tylko okreÊlonych predyspozycji psychofizycznych, ale równie˝
wysokich kwalifikacji zawodowych. Tymczasem coraz nowoczeÊniejsze i zmieniajàce si´
technologie sprawiajà, ˝e osoby chcàce zdobyç atrakcyjne miejsca pracy muszà stale

aktualizowaç i poszerzaç wiedz´ zawodowà. 

STUDIUM DOSKONALENIA KADR 
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
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• kursów aktualizujàcych wiedz´ zawodowà osób posia-
dajàcych najwy˝sze dyplomy oficerskie w poszcze-
gólnych specjalnoÊciach (kapitana ˝eglugi wielkiej,
starszego mechanika, radiooficera okr´towego pier-
wszej klasy i pierwszego elektryka), 

• kursów specjalistycznych doskonalàcych wiedz´
oficerów w zakresie nowych technik i technologii 
w ˝egludze i gospodarce morskiej, stosownie do
aktualnych wymagaƒ mi´dzynarodowych i krajo-
wych.
Do innych przedsi´wzi´ç nale˝y m.in. opracowy-

wanie i wdra˝anie w∏asnych programów szkoleƒ,
wydawanie ksià˝ek, skryptów, broszur i podobnych
wydawnictw o charakterze zawodowym.

Kadra naukowo-dydaktyczna Studium rekrutuje si´
g∏ównie spoÊród pracowników Akademii Morskiej 
w Gdyni oraz instytucji gospodarki morskiej. Wyk∏a-
dowcy posiadajà wysokie kwalifikacje zawodowe,
odpowiednià wiedz´ teoretycznà i du˝e doÊwiadczenie
praktyczne. Wiele osób spoÊród kadry naukowej legity-
muje si´ dyplomem kapitana ˝eglugi wielkiej. W szko-
leniach SDK wykorzystuje na zaj´ciach najnowoczeÊ-
niejsze symulatory i laboratoria, 

SYMULATORY NAWIGACYJNE
Dzia∏ pok∏adowy posiada dwa symulatory mostka

wizyjnego (jeden firmy Kongsberg, drugi Transas),
wyposa˝one w panele urzàdzeƒ identycznych ze
spotykanymi na statkach handlowych. Zaj´cia reali-
zowane sà z u˝yciem rzeczywistych akwenów, które
prezentujà rzeczywiste linie brzegowe, nabrze˝a,
budynki, oznakowania nawigacyjne.
■ Symulator radarowo-nawigacyjny zbudowany jest

z czterech mostków, nieró˝niàcych si´ niczym od
mostków nawigacyjnych statków handlowych. Tote˝
wyposa˝one sà w repetytory logu i ˝yrokompasu,
wskaênik wiatru pozornego, wskaênik pr´dkoÊci
kàtowej zwrotu, wskaênik obrotów silnika g∏ównego,

wskaênik ciÊnienia powietrza rozruchowego, telegraf
maszynowy, radar nawigacyjny z ARPA, echosond´,
radiotelefon.

■ Symulator map elektronicznych ECDIS – najnow-
szy, posiada osiem mostków. Na ka˝dym zainsta-
lowane sà trzy monitory i panel sterujàcy. Na ekranie
g∏ównym wyÊwietlana jest wizja, w dolnej cz´Êci
znajdujà si´: ˝yrokompas, kompas magnetyczny,
telegraf, ster, GPS, echosonda.

■ Symulator dynamicznego pozycjonowania DP
bazuje na prawdziwej, operacyjnej stacji typu Kongs-
berg K-pos DP i kontrolerach RCU-501 DP; pozwala
uczestnikom kursu na przeprowadzenie operacji na
konsoli DP w ten sam sposób, jak na prawdziwych
systemach DP. 

SYMULATORY DZIA¸U MASZYNOWEGO 
Symulator operacji prze∏adunkowych gazowca LPG,

nowo instalowany symulator. Negocjowany jest
obecnie zakup kapsu∏y helikoptera, która zostanie 
zainstalowana na basenie w celu przeprowadzania po-
trzebnych kursów dla pracujàcych w sektorze offsho-
rowym. 

A ze spraw bardziej przyziemnych, ale bardzo
wa˝nych – Studium w∏aÊnie wzbogaci∏o si´ te˝ o gus-
townà sto∏ówk´ dla studentów i kursantów.
■ Symulator operacji prze∏adunkowych gazowca

LPG pozwala na symulowanie operacji na statku
przystosowanym do przewozu skroplonego gazu
LPG. Zaj´cia odbywajà si´ tak˝e pomi´dzy dwoma
rzeczywistymi zbiornikami, zainstalowanymi w labo-
ratorium. Jeden z nich odzwierciedla ciÊnieniowy lub
pó∏ciÊnieniowy zbiornik statkowy, a drugi ciÊnienio-
wy lub pó∏ciÊnieniowy zbiornik làdowy. Sterowanie
prze∏adunkiem odbywa si´ z centralnie umieszczonej
konsoli, wyposa˝onej w urzàdzenia pomiarowe oraz
alarmy. 

■ Symulator si∏owni okr´towych pomaga zapoznaç
si´ z mechanizmami zainstalowanymi w si∏owni
okr´towej, z ich obs∏ugà w warunkach eksploatacyj-
nych i awaryjnych. 

■ Symulator diagnostyki silnika sk∏ada si´ z zestawu
komputerów, umo˝liwiajàcych poznanie zasad dzia-
∏ania i obs∏ugi systemów zainstalowanych w si∏owni
okr´towej, uruchamianie prawid∏owej obs∏ugi, loka-
lizacji uszkodzeƒ. Mo˝liwa jest inscenizacja ró˝nego
rodzaju sytuacji mogàcych wystàpiç w si∏owni okr´-
towej, ∏àcznie z sytuacjami awaryjnymi. 

■ Symulator kontroli za∏adunku, wyposa˝ony w czte-
ry stanowiska szkoleniowe i jedno instruktorskie,
umo˝liwia zaplanowanie i realizacj´ operacji prze-
∏adunkowych oraz symulacj´ problemów, które
mogà wystàpiç podczas za∏adunku lub wy∏adunku.
Mo˝na çwiczyç operacje ∏adunkowe na tankowcach,
kontenerowcach, statkach poziomego ∏adowania,
drobnicowcach uniwersalnych i masowcach uniwer-
salnych.

■

☛
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Zwyci´ska za∏oga i jej
kapitan Artur Król.

„Dar M∏odzie˝y”, dowodzony przez kapitana ˝eglugi
wielkiej Artura Króla, stanà∏ najpierw na redzie, a o godz.
15.00 zacumowa∏ na swoim sta∏ym miejscu vis a vis
Akwarium Gdyƒskiego. „Mir” mia∏ jeszcze ok. 26 mil
morskich do mety (straci∏ w sztormie 3 ˝agle!).

Nagrodà za ten pojedynek by∏a, ufundowana przez
konstruktora obu jednostek in˝yniera Zygmunta Chore-
nia, statuetka Tea Pot Trophy oraz nieoficjalny tytu∏
najszybszego ˝aglowca Êwiata. Trofeum nawiàzuje do
historycznych wyÊcigów kliprów herbacianych, rywali-
zujàcych w XIX wieku na szlaku z Chin do Anglii. 

W sobot´ zlot ˝aglowców zwieƒczy∏a ceremonia
rozdania regatowych nagród na scenie na Êródmiejskiej
pla˝y. Friendship Trophy – nagroda dla jednostki, która
najbardziej przyczyni∏a si´ do promowania idei ˝eg-
larskiej przyjaêni – trafi∏o do za∏ogi „Daru M∏odzie˝y”.
Natomiast prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wr´czy∏

dyrektorowi regat Peterowi Newellowi nagrod´ dla
„Przyjaciela Gdyni i najlepszego dyrektora regat”. Peter
Newell jest dyrektorem regat od 16 lat. Za jego

Wspania∏a wiadomoÊç nadesz∏a dziÊ rano z regatowych szlaków The Culture 2011 Tall Ships
Regatta – poinformowa∏a 2 wrzeÊnia wszystkie media rzecznik prasowy Urz´du Miasta Joanna

Grajter. – Dok∏adnie o godzinie 4.02 „Dar M∏odzie˝y”, jako najszybszy ˝aglowiec klasy „A”,
przekroczy∏ lini´ mety. Tym samym zosta∏ nie tylko bezapelacyjnym zwyci´zcà regat na trasie
Turku – Gdynia, ale równie˝ presti˝owego wyÊcigu z siostrzanà rosyjskà fregatà – „Mirem”.

Niezwycí ˝ony
THE CULTURE 2011 TALL SHIPS REGATTA 

G R U D Z I E ¡ 2 0 1 1

Laury dla zwyci´zców 
i przyjació∏. Od lewej stojà:
prezydent Gdyni Wojciech

Szczurek, in˝. Zygmunt
Choreƒ, kapitan „Miru”

Wiktor Antonow, 
komendant „Daru

M∏odzie˝y” Artur Król 
i dyrektor regat 

Peter Newell.
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kadencji w Gdyni odby∏y si´ trzy zloty: w 2003, 2009 
i obecny w 2011 r. W historii Gdyni zlot by∏ piàtym,
organizowanym pod egidà mi´dzynarodowej organiza-
cji ˝eglarskiej Sail Training International (STI). I choç
tym razem impreza odbywa∏a si´ we wrzeÊniu,
dopisa∏a zarówno frekwencja (1,6 miliona osób), jak 
i pogoda. Wype∏niony masztami najwi´kszych ˝aglow-
ców Êwiata basen Prezydenta ka˝dego dnia skàpany by∏
w s∏oƒcu.

Regaty, z inicjatywy fiƒskiego miasta Turku,
dzier˝àcego w tym roku tytu∏ Europejskiej Stolicy
Kultury, zosta∏y zorganizowane pod egidà mi´dzynaro-
dowego zwiàzku ˝eglarskiego Sail Training Interna-
tional. Do uczestnictwa zaproszono litewskà K∏ajped´ i
Gdyni´ – miasta, które w ocenie ˝eglarskiego Êwiata
doskonale sprawdzi∏y si´ w roli gospodarza The Tall
Ships’ Races w 2009 r. Postanowiono rozegraç dwa
etapy regatowe, pierwszy z K∏ajpedy do Turku i drugi
na trasie Turku-Gdynia. Motywem przewodnim
imprezy, nazwanej The Culture 2011 Tall Ships Regatta,
uczyniono promocj´ kultury krajów basenu Morza
Ba∏tyckiego. Przyp∏yn´∏o do naszego miasta ponad
tysiàc ˝eglarzy, którzy mieli okazj´ zwiedziç bezp∏atnie
gdyƒskie muzea, wziàç udzia∏ w specjalnie zorgani-
zowanych wycieczkach po TrójmieÊcie i Kaszubach albo
bawiç na pla˝owym festynie sportowym, w którym
udzia∏ wzi´li nawet kapitanowie ˝aglowców, Êcigajàc
si´ na niewielkich ∏ódeczkach klasy optimist.

Najwi´kszà atrakcjà dla publicznoÊci by∏o zwiedzanie
˝aglowców, tote˝ przed ich  trapami ustawia∏y si´
d∏ugie kolejki. Najbardziej oblegano rosyjskie kolosy –
czteromasztowe barki „Sedov” i „Kruzensztern”.
Niewiele mniejszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ fregaty
„Mir” i „Dar M∏odzie˝y” czy holenderski „Gulden
Leeuw”, dla którego by∏a to pierwsza wizyta w Polsce.
Szczególne miejsce w zlotowej flocie zajmowa∏ harcer-
ski szkuner „Zawisza Czarny”, obchodzàcy rocznic´ 50-

Rektor prof. Romuald Cwilewicz 
i konstruktor „Daru M∏odzie˝y” oraz „Miru”

in˝. Zygmunt Choreƒ 
z medalem pamiàtkowym AM.
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lecia podniesienia bandery. Jubilat ˝yczenia przyj-
mowa∏ 3 wrzeÊnia podczas specjalnego koncertu, na
którym zagra∏a czo∏ówka polskiej sceny szantowej. 

Pi´knym zwieƒczeniem czterodniowej imprezy by∏a
wielka parada. Wieszczàcy z∏à pogod´ meteorologowie
pomylili si´, na szcz´Êcie, i ˝aglowce zaprezentowa∏y si´
pod pe∏nymi ˝aglami w blasku s∏oƒca, jak przysta∏o na
najbardziej s∏oneczne miasto w Polsce. Najwi´ksze
jednostki sun´∏y majestatycznie po wodach zatoki,
poÊród nich krzàta∏o si´ wszystko, co tylko mog∏o utrzy-
maç si´ na wodzie: niezliczone jachty, jachciki,
motorówki, ∏odzie i kutry. 

Nagrody za regaty z Turku do Gdyni w poszczególnych klasach: 
■ klasa A – 1. „Dar M∏odzie˝y” (Polska), 2. „Mir” (Rosja), 3. „Fryderyk Chopin” (Polska);
■ klasa B – 1. „Tecla” (Holandia), 2. „Brabander” (Litwa), 3. „Johann Smidt” (Niemcy);
■ klasa C – 1. „4 Oceans’ Dream” (Polska), 2. „Villa Mare” (Finlandia), 3. „Âmia∏y” (Polska);
■ klasa D – 1. „Lietuva” (Litwa), 2. „Fujimo” (USA), 3. „Lady B” (Polska).

Nagrody dodatkowe za regaty z Turku do Gdyni:
■ dla pierwszej jednostki na linii mety, kryterium: czas przep∏yni´cia – „Lietuva” (Litwa);
■ dla pierwszej jednostki na linii mety, kryterium: czas po przeliczeniu (w regatach obowiàzujà przeliczniki

wyrównujàce szanse jednostek) – „Dar M∏odzie˝y” (Polska).

Nagrody specjalne ufundowane przez Sail Training International za regaty z Turku do Gdyni:
■ nagroda dla najbardziej pomocnego oficera 

ds. komunikacji „Sail Training International Communications Prize for Race 2” – „Fryderyk Chopin” (Polska);
■ honorowe trofeum „Honourable Company of Master Mariners’ Trophy” – „4 Oceans’ Dream” (Polska), 

za przebycie ostatnich 120 mil przy awaryjnym sterowaniu;
■ nagroda dla najm∏odszej za∏ogi – „Butterfly” (Polska), Êrednia wieku za∏ogi wynosi 24 lata;
■ nagroda dla „najbardziej mi´dzynarodowej” za∏ogi – „Mir” (Rosja); za∏oga ˝aglowca sk∏ada∏a si´ z przedstawicieli

oÊmiu narodowoÊci.

Nagrody specjalne Sail Training International za ca∏e regaty The Culture 2011 Tall Ships Regatta 
(dwa wyÊcigi – z K∏ajpedy do Turku i z Turku do Gdyni, kryterium: czas po przeliczeniu):
■ klasa A – „Mir” (Rosja);
■ klasa B – „Tecla” (Holandia);
■ klasa C – „4 Oceans’ Dream” (Polska);
■ klasa D – „Fujimo” (USA).

Nagroda dla zwyci´zcy: ufundowana przez
konstruktora in˝. Zygmunta Chorenia
statuetka Tea Pot Trophy oraz nieoficjalny
tytu∏ najszybszego ˝aglowca Êwiata.

Od lewej: kapitan „Daru M∏odzie˝y” 
Artur Król, rektor prof. Romuald Cwilewicz,

kapitan „Miru” Wiktor Antonow 
oraz in˝. Zygmunt Choreƒ.
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Od tego czasu, niczym conradowski bohater, tu∏a∏ si´
po morzach i oceanach, aby dotrzeç na wymarzony
szczyt i zostaç komendantem fregaty szkolnej Akademii
Morskiej w Gdyni. Zarówno ˝ycie kapitana Leszka Wik-
torowicza, jak i ˝ywot ˝aglowca „Dar M∏odzie˝y”, nie-
rozerwalnie zwiàzane sà z gdyƒskà uczelnià. PSM-ka,
WSM-ka i Akademia Morska, te trzy takie same, ale nie
te same, szko∏y oraz „Dar Pomorza” i „Dar M∏odzie˝y”.
Dwa jak˝e ró˝ne ˝aglowce, choç podobne z o˝aglowa-

nia i przeznaczenia. Kapitan Wiktorowicz pe∏ni∏ s∏u˝b´
na obu. Jako komendant „Daru M∏odzie˝y” od 1984
roku p∏ywa∏ na chwa∏´ swojà, statku i uczelni. Lat
samego dowodzenia, na wszystkich morzach i oceanach
Êwiata, uzbiera∏o si´ oko∏o dwudziestu. Pod goràcym
niebem Australii czy pod zimnym i groênym przylàd-
kiem Horn, wsz´dzie tam, gdzie by∏ „Dar M∏odzie˝y”,
by∏ i kapitan Wiktorowicz.

Czy praca na morzu mo˝e byç zaraêliwa? Bywa, i to
nawet bardzo. Kapitanem by∏ jego m∏odszy brat Adam,
to samo robi dzisiaj jego syn – kapitan Mariusz Wikto-
rowicz, a wnuk Artur jest studentem Akademii Morskiej.

Komendanta Leszka Wiktorowicza wspominajà dzisiaj
zarówno budowniczowie ˝aglowca, jak i studenci, z któ-
rych wielu jest te˝ ju˝ dzisiaj kapitanami czy starszymi
mechanikami.

W anna∏ach pozosta∏y fotografie ze spotkaƒ z g∏owami
paƒstw i ze zwyk∏ymi ludêmi, a oficerowie jego za∏óg
wymawiajà nazwisko Leszka Wiktorowicza z szacunkiem.

Ten hornowski bohater przez wiele lat przewodzi∏
elitarnemu Bractwu Kaphornowców. Jego postaç wpisana
jest na sta∏e do panteonu wielkich kapitanów Akademii,
tu˝ obok Mamerta Stankiewicza, Konstantego Maciejew-
icza, Karola Borchardta, Tadeusza Meissnera, Kazimierza
Jurkiewicza czy Wiktora Gorzàdka. 

Lecz tak jak ka˝dy statek ma swój port przeznaczenia,
tak ka˝dy marynarz ma swój rejs ostatni. Majàc 70 lat,
kapitan Leszek Wiktorowicz zszed∏ na sta∏e z pok∏adu
swojego ˝aglowca. By∏a jeszcze dwuletnia komendan-
tura na statku muzeum „Dar Pomorza” i dobry Bóg
wykreÊli∏ mu ostatni kurs w tej ziemskiej ˝egludze, do
ostatniego portu wielu ludzi morza – na Cmentarz
Witomiƒski. Jak powiedzia∏ rektor prof. Romuald
Cwilewicz podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia tablicy:
„…niech ta tablica b´dzie poczàtkiem powstania swego
rodzaju zapisu wspominajàcego naszych wspania∏ych
polskich kapitanów, a ciebie, kapitanie Leszku Wikto-
rowiczu, witam tu pierwszego. Witam s∏owami Józefa
Conrada: „kotwica jest wykuta i ukszta∏towana dla
wiernoÊci; dajcie jej grunt, w który mo˝e si´ wgryêç, 
a b´dzie trzyma∏a, póki ∏aƒcuch nie p´knie…”

Tablic´ poÊwi´conà kapitanowi Leszkowi Wiktorowi-
czowi, wieloletniemu komendantowi „Daru M∏odzie˝y”,
wmurowano i ods∏oni´to w Gdyni 30 wrzeÊnia 2011 na
nabrze˝u, niemal w miejscu, gdzie trap ˝aglowca ∏àczy
jego pok∏ad z làdem. 

Micha∏ Dàbrowski

Dominujàca t´sknota cz∏owieka z g∏´bi Polski za morskim ˝ywio∏em przywiod∏a go 
spod rzeszowskiej wsi tu, nad Ba∏tyk. Jego pierwsze spotkanie z wielkimi ˝aglami mia∏o 

miejsce w basenie wojskowym na Oksywiu w 1957 roku, gdzie ,jako kandydat do Oficerskiej
Szko∏y Marynarki Wojennej, znalaz∏ si´ na pok∏adzie ˝aglowca ORP „Iskra”.

Tam za horyzontem…
TABLICA KU CZCI KAPITANA LESZKA WIKTOROWICZA

Tablica wmurowana w nabrze˝e Pomorskie

Tablic´ ods∏onili (od lewej): obecny komendant „Daru M∏odzie˝y”
kpt. ˝. w. Artur Król oraz syn komendanta Leszka Wiktorowicza 

kpt. ˝. w. Mariusz Wiktorowicz.



Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Wy˝szych Uczelni
Morskich (IAMU) zrzesza aktualnie 55 uczelni morskich
z ca∏ego Êwiata i jest najwi´kszà tego typu organizacjà.
Na spotkanie do Gdyni przybyli przedstawiciele 45
uczelni z 26 paƒstw. Has∏o tegorocznego zjazdu
brzmia∏o:

„GREEN SHIPS, ECO SHIPPING, CLEAN SEAS ”
Ca∏e kilkudniowe spotkanie mo˝na podzieliç na kilka

zasadniczych cz´Êci: 
■ Spotkanie Komitetu Wykonawczego IAMU (IEB);
■ Zgromadzenie ogólne IAMU (AGA 12);
■ Studenckie warsztaty (IAMUS);
■ Zlot statków szkolnych;
■ Program zapoznania uczestników z Akademià

Morskà w Gdyni;
■ Program kulturalno-krajoznawczy i socjalny;
■ Program dla osób towarzyszàcych.

Spotkanie komitetu wykonawczego IAMU
(INTERNATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE – IEB)
odby∏o si´ w sobot´ 11 czerwca w bazie hotelowej
uczestników ca∏ego zjazdu, tzn. w hotelu Radisson Blu
na gdaƒskiej starówce. W sk∏ad IEB wchodzà: 

Cz∏onkowie sekretariatu organizacji: 
Hideaki Uematsu – sekretarz, Hidemasa Tagami –

wicesekretarz, Etsuko Komatsu – koordynator,
Mitsuyuki Unno – przedstawiciel Nippon Foundation,
g∏ównego sponsora IAMU oraz wybierani na okres 2 lat
(maksymalnie 2 kadencje) rektorzy uczelni cz∏onków
IAMU:
■ dr Keo-Don Oh – rektor Korea Maritime University

z Pusan, Korea
■ dr William Eisenhartdt – rektor California Maritime

Academy, USA
■ prof. Cornel Panait – rektor Constanza Maritime

University, Rumunia

THE 12th ANNUAL GENERAL ASSEMBLY –
DWUNASTE COROCZNE ZGROMADZENIE OGÓLNE

W dniach 12-14 czerwca 2011 roku odby∏ si´ Êwiatowy zjazd wy˝szych uczelni morskich,
którego gospodarzem w tym roku by∏a Akademia Morska w Gdyni. 

MI¢DZYNARODOWE STOWARZYSZENIE WY˚SZYCH UCZELNI MORSKICH

☛



■ prof. Wang Zuwen – rektor Dalian Maritime Univer-
sity, Chiny;

■ prof. Glenn Blackwood – rektor Fisheries and Marine
Insitute of Memorial University of Newfoundland,
Kanada;

■ prof. Nil Güler – dziekan Wydzia∏u Morskiego z Istan-
bul Technical University, Turcja;

■ prof. Keiji Oda – dziekan Graduate School of
Maritime Sciences, Kobe University, Japonia;

■ prof. Mikhaylo Miyusov – rektor Odessa National
Maritime Academy, Ukraina;

■ adm. Wendi Carpenter – rektor State University of
New York, USA; 

■ prof. Björn Kjerfve – World Maritime University,
Szwecja.
Ca∏odniowe obrady skupi∏y si´ wokó∏ kluczowych

zagadnieƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci stowarzyszenia
takich, jak: praktyka wydawnicza IAMU, dobór i selekcja
grantów badawczych, rozszerzenie liczby cz∏onków, stra-
tegia finansowa stowarzyszenia, sprawozdania z dzia-
∏alnoÊci istniejàcych komitetów i sekcji oraz szereg
innych spraw bie˝àcych. Dokonano wyboru nowego
przewodniczàcego stowarzyszenia na kadencj´ 2012-
2013, Zosta∏ nim prof. Cornel Panait, rektor Constanza
Maritime University, który zastàpi na tym stanowisku
dr. Keo-Don Oha z Korei.

Zgromadzenie ogólne IAMU (AGA 12)
Odby∏o si´ w murach Akademii Morskiej w Gdyni 

w dniach 12 czerwca (niedziela), 13 czerwca (ponie-
dzia∏ek) i 14 czerwca (wtorek). Uroczyste otwarcie nas-
tàpi∏o w auli AM w Gdyni z udzia∏em zacnych goÊci,
jak, mi´dzy innymi:
■ dr Wojciech Szczurek – prezydent Miasta Gdynia
■ dr. kpt ˝. w. Cezary ¸uczywek – doradca minister

Anny Wypych-Namiotko
■ kpt. ˝. w. Jerzy Uzi´b∏o – sekretarz generalny KIGM

oraz szereg innych przedstawicieli urz´dów i firm
bran˝y morskiej.

Nastàpi∏o tradycyjne przekazanie ∏aƒcucha gospo-
darza zgromadzenia z ràk rektora Oha z Korei na r´ce
rektora AM w Gdyni prof. R. Cwilewicza.

Nigdy jeszcze na schodach przed wejÊciem g∏ównym
nie pozowa∏o do zdj´cia ponad 40 rektorów z uczelni
morskich z ca∏ego Êwiata.

Logo i has∏o tegorocznego zjazdu, przygotowane
przez gdyƒskiego artyst´ plastyka Bogumi∏a OÊwiecim-
skiego, towarzyszy∏o uczestnikom we wszystkich
budynkach i salach naszej uczelni, by∏o obecne na ofic-
jalnych wydawnictwach konferencyjnych, a tak˝e na
flagach umieszczonych na centralnych ulicach Gdyni. 

Zg∏oszono oko∏o 120 referatów do konferencji
naukowej; z tej liczby do prezentacji komitet organi-
zacyjny wybra∏ 34, nades∏ane z 20 paƒstw. Sesj´
plenarnà zainaugurowa∏a prezentacja rektorów R.
Cwilewicza i J. Lisowskiego: „The Integrated Maritime
Education and Research Activity of GMU for Seafarers”. 

4 sesje tematyczne (11 referatów) zatytu∏owane:
„Balast Water Management”, „Green Shipping”, „Envi-
ronmental Protection”, „Human Elements in Shipping”
stanowi∏y program pierwszego dnia konferencji.

Ostatnim punktem programu by∏o spotkanie na pok-
∏adzie, zacumowanego przy nabrze˝u Francuskim 
w porcie Gdynia, statku szkolnego „Empire State VI”,
zorganizowane wspólnie przez uczelni´ SUNY z Nowe-
go Yorku i AM w Gdyni. Wzi´li w nim udzia∏ wszyscy
uczestnicy konferencji, grupa 24-osobowa delegatów
studentów, osoby towarzyszàce oraz zaproszeni goÊcie.
Degustacja polskich potraw i prezentacja folkloru
kaszubskiego przypad∏a wszystkim do gustu, sprzyjajàc
dobrej zabawie.

Drugi dzieƒ konferencji (poniedzia∏ek, 13 czerwca)
odbywa∏ si´ na Wydziale Nawigacyjnym. 16 prezenta-
cji podzielonych zosta∏o na 6 sesji tematycznych, doty-
czàcych nast´pujàcych zagadnieƒ: „Training of Ships
Officers”, „Simulators Training”, „Trends in Nationals
MET Systems”, „Environmental Management”, „Legal
Regulation in Green Shipping”, „Safety Shipping”.

Po po∏udniu zaplanowano krótkie wizyty na statkach
szkolnych, zacumowanych w basenie Prezydenta, tzn.:
na „Kruzensternie”, „Mirze”, „Horyzoncie II”, „Nawiga-
torze XXI”, „Darze Pomorza” i „Darze M∏odzie˝y”.
Zapoznano wszystkich z metodami praktycznej nauki
zawodu, realizowanych na tych statkach w ramach
praktyk morskich. Koƒczàce cykl wizyt spotkanie na
pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y” po∏àczone zosta∏o z pre-
zentacjà dzia∏ania s∏u˝b SAR i brygady antyterrorysty-
cznej bezpoÊrednio na wodzie przy burcie statku odby∏
si´ równie˝ pokaz musztry paradnej i koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP tu˝ przy
burcie naszej fregaty. Przygotowane pokazy spotka∏y si´
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z uznaniem wszystkich uczestników, obserwujàcych je 
z pok∏adu fregaty oraz licznie zgromadzonej publicz-
noÊci na molo Po∏udniowym. 

Gospodarzem trzeciego dnia konferencji (we wtorek
14 czerwca) by∏ Wydzia∏ Mechaniczny. Przeprowadzo-
no trzy sesje (10 prezentacji): „Marine Engineering I”,
„Marine Engineering II” oraz sesj´ prezentujàcà 5 pro-
jektów badawczych, realizowanych przez nagrodzo-
nych autorów w roku 2010 i 2011. Ostatnim elemen-
tem programu by∏a specjalna sesja plenarna, przed-
stawiajàca wyniki warsztatów studenckich, w których
bra∏o udzia∏ 24 studentów z 12 uniwersytetów mor-
skich z 10 krajów. Dodatkowo zaprezentowano nowy,
nowoczesny symulator si∏owni okr´towej, który – w
zgodnej opinii uczestników zgromadzenia – jest chyba
najlepszym tego typu urzàdzeniem dydaktycznym na
Êwiecie.

W sali Senatu AM mia∏o miejsce spotkanie tzw.
PRESIDENTS’ FORUM, na którym rektorzy wymieniajà
si´ najwa˝niejszymi uwagami o znaczeniu strategicz-
nym dla rozwoju IAMU.

Sesja zamykajàca zawiera∏a tradycyjny akcent prze-
kazania flagi organizacji IAMU przez rektora R.
Cwilewicza na r´ce gospodarza nast´pnego AGA 13,
które odb´dzie si´ w paêdzierniku 2012 w St. Johns 
w Nowej Funlandii w Kanadzie – dziekan Cathrine
Dutton.

„Farewell Party” zorganizowano na boisku szkolnym
AM w Gdyni, w specjalnie ustawionym du˝ym namio-
cie. Rektorzy, wyk∏adowcy i studenci wspólnie bawili
si´ przy muzyce na ˝ywo, kosztowali pieczonych pro-
siaków i innych specja∏ów kuchni s∏owiaƒskiej i nie-
ograniczaniu si´ w konsumpcji polskich, i nie tylko,
napojów. Dodatkowà atrakcjà by∏y udost´pnione uczel-
niane samochody elektryczne; dla wielu by∏ to pier-
wszy w ˝yciu kontakt z takimi pojazdami.

Studenckie warsztaty (IAMUS)
Oprócz przedstawicieli studentów, których statki

wizytowa∏y Gdyni´ w dniach trwania AGA 12, dodat-
kowo przyjecha∏o 24 studentów z Japonii, USA,
Kanady, Korei, Finlandii, Niemiec, Turcji, Rosji, Ukrainy
i Polski. Sk∏ad delegacji polskiej stanowili studenci II 
i III roku nawigacji: Joanna SzczeÊniak, Jan Kral i Filip
Smalczewski. Oprócz prezentacji przygotowanych
wczeÊniej, wynikiem warsztatów by∏a wspólna prezen-
tacja, przedstawiona wszystkim uczestnikom zgroma-
dzenia na koƒcowej sesji ogólnej  i przyj´ta owacyjnie.

Studenci uczestniczyli w zwiedzaniu uczelni, pre-
zentacji symulatorów i statków szkolnych, wzi´li udzia∏
w rejsie Kana∏em Elblàskim, zwiedzili Gdaƒsk, Sopot 
i Szymbark. Bazà noclegowà dla studentów by∏ statek
szkolny „Horyzont II”, zacumowany w basenie Prezy-
denta, natomiast wieczornym miejscem dyskusji i spot-
kaƒ by∏ studencki klub „Bukszpryt”. 

Rezultaty studenckich warsztatów zosta∏y, po raz
pierwszy w historii IAMU, opublikowane w specjalnym
wydawnictwie i rozes∏ane do wszystkich 55 cz∏onków
organizacji. Postanowiono, ˝e nast´pne spotkania stu-
dentów powinny byç uwieczniane w takiej formie.
Warto nadmieniç i˝ pe∏nà dokumentacj´ fotograficznà
z tego ogromnego wydarzenia, przygotowa∏a studentka
III roku Wydzia∏u Nawigacyjnego, Anastazja ¸uczak
oraz dyrektor Biura Rektora Tomasz Degórski.

Zlot statków szkolnych
Statek szkolny „Empire State VI”, z ponad 550 kade-

tami ze State University of New York, USA, z uwagi na
du˝e zanurzenie musia∏ zacumowaç w porcie handlo-
wym, natomiast pozosta∏e jednostki: „Mir” z Sankt
Petersburga, „Kruzenstern” z Kaliningradu, „Nawigator
XXI” ze Szczecina oraz gdyƒskie jednostki: „Dar Po-
morza”, „Dar M∏odzie˝y” i „Horyzont II” zacumowane
by∏y przy goÊcinnie u˝yczonych nabrze˝ach Dalmoru.
Wszystkie statki mia∏y okazj´ zaprezentowaç si´ uczest-
nikom zgromadzenia i ponad 1000 studentom wydzia-
∏ów morskich. Nastàpi∏y wymiany za∏óg na najbli˝sze
tygodnie praktyk, np.: trójka nawigatorów z Gdyni



przez ponad miesiàc odbywa∏a praktyk´ wspólnie ze
studentami amerykaƒskimi na „Empire State VI”, a 20-
osobowe grupy studentów ze szczeciƒskiego „Naviga-
tora XXI” i „Kruzensterna” z Kaliningradu wymieni∏y si´ 
w Gdyni na nast´pne tygodnie praktyk. 

Program zapoznania uczestników z Akademià Morskà
Zgromadzenie IAMU by∏o doskona∏à okazjà do pre-

zentacji osiàgni´ç Akademii Morskiej w Gdyni. Zda-
niem wszystkich uczestników zgromadzenia Akademia
Morska w Gdyni jest bez wàtpienia jednà z najlepszych
uczelni morskich na Êwiecie.

Szczególne zainteresowanie wzbudzi∏ nowy symula-
tor na Wydziale Mechanicznym, który, w doskona∏y
pod wzgl´dem dydaktycznym sposób, mo˝e byç u˝y-
wany do kszta∏cenia mechaników. Nowoczesne statki
szkolne, unikalne centrum manewrowania na mo-
delach redukcyjnych w I∏awie, nowoczesne symulatory
na Wydziale Nawigacyjnym, nowa infrastruktura
uczelni, doskona∏y klub studencki, samochody elek-
tryczne prezentowane i udost´pniane do u˝ytku przez
pracowników Wydzia∏u Elektrycznego – ugruntowa∏y
wa˝nà pozycj´ naszej uczelni w Âwiatowej Rodzinie
Akademickich Uczelni Morskich.

Program socjalny i turystyczny oraz specjalny
program dla osób towarzyszàcych. 

W nielicznych, wolnych od obrad oraz oficjalnych
spotkaƒ, dniach organizatorzy przygotowali atrakcyjny
program, przedstawiajàcy najciekawsze obiekty i atrak-
cje Pomorza. Doskona∏a, sprzyjajàca i s∏oneczna pogo-

da pozwoli∏a goÊciom zwiedziç starówk´ w Gdaƒsku 
z najwa˝niejszymi zabytkami, Sopot, odbyç rejs
statkiem po Zatoce Gdaƒskiej, rejs Kana∏em Elblàskim,
wys∏uchaç koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej,
zwiedziç Park Oliwski, Malbork, Stutthof, Centrum Edu-
kacji i Promocji regionu w Szymbarku z wypiekaniem
chleba, Manufaktur´ Bursztynu oraz zapoznaç si´ z pol-
skà i regionalnà kuchnià, kulturà i folklorem.

Liczne s∏owa uznania nap∏ywa∏y do AM w Gdyni od
wszystkich uczestników po ich powrocie do rodzimych
uczelni. Zgromadzenie ogólne IAMU okaza∏o si´
wielkim sukcesem organizacyjnym, który ugruntowa∏
wa˝nà pozycj´ naszej uczelni w Êwiatowej Rodzinie
Akademickich Uczelni Morskich.

Nie by∏oby to mo˝liwe bez ˝yczliwoÊci zacnych spon-
sorów, z grona których wymieniç nale˝y: Przedsi´bior-
stwo Eksploatacji Rurociàgów Naftowych „Przyjaêƒ” 
z P∏ocka, Naftoport z Gdaƒska, AMEX z Gdaƒska i Pucka,
PRS z Gdaƒska, Firm´ Sealion z Wielkiej Brytanii, Inter–
Marine z Gdyni, Port Gdynia, Enamor, Academy
Maritime Services Ltd., Fundacj´ Bezpieczeƒstwa
˚eglugi i Ochrony Ârodowiska, Lig´ Morskà i Rzecznà,
Urzàd Morski w Gdyni oraz Miasto Gdynia. 

Plan IAMU na najbli˝szà przysz∏oÊç
Nowym przewodniczàcym Stowarzyszenia od nowe-

go roku zosta∏ wybrany Cornel Panait, rektor Uniwersy-
tetu Morskiego z Konstancji w Rumuni – od wielu lat
zaprzyjaêniony z uczelnià gdyƒskà. 

Po 2 kadencjach zasiadania w Mi´dzynarodowym
Komitecie Wykonawczym Akademia Morska w Gdyni,
zgodnie ze statutem, ust´puje miejsca nowym cz∏on-
kom. Nast´pne spotkanie odb´dzie si´ w paêdzierniku
w St. John’s w Kanadzie. Ostatnio przyznany zosta∏
grant na rok 2012, dotyczàcy sporzàdzenia programu
modelowego kszta∏cenia elektryków okr´towych,
zgodnie z wymogami STCW, którego jednym z wyko-
nawców jest Wydzia∏ Elektryczny Akademii Morskiej 
w Gdyni, w osobach: prof. J. Mindykowskiego i dr. B.
Dudojcia. 

Osobà wyznaczonà przez rektora do codziennych
kontaktów z IAMU pozostaje ni˝ej podpisany. Prosz´ 
o kontakt wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà w ra-
mach IAMU (tel. 601616661, e-mail: acamars@gd.pl)

dr in˝. kpt. ˝. w. Bogumi∏ ¸àczyƒski
prof. nadzw. AM

Artyku∏ sponsorowany przez stowarzysznie
Âwiatowy Zjazd Uczelni Morskich. 

☛
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Jubileusz „Daru M∏odzie˝y”

■ 4 marca 1981 roku w Stoczni Gdaƒskiej zosta∏a rozpocz´ta budowa.

■ 10 czerwca 1981 roku zamustrowa∏ pierwszy cz∏onek za∏ogi – starszy mechanik Karol Kuma∏a, 
jako szef nadzoru armatorskiego. 

■ 12 listopada 1981 roku, z udzia∏em kilku tysi´cy goÊci z ca∏ej Polski, odby∏o si´ uroczyste wodowanie
„Daru M∏odzie˝y”. Matkà chrzestnà zosta∏a Helena Jurkiewiczowa, ˝ona kpt. ˝. w. Kazimierza Jurkiewicza. 

■ 23 maja 1982 roku wyznaczono rejs próbny nowej szkolnej fregaty. 

■ 30 czerwca podpisano protokó∏ zdawczo-odbiorczy.

■ 4 lipca 1982 roku odby∏a si´ uroczystoÊç podniesienia bandery. 

W tym roku mija 30 lat od wodowania szkolnej fregaty, w przysz∏ym – 30. rocznica podniesienia
bandery, pierwszego rejsu i pierwszego udzia∏u w Operation Sail`82.

PI¢KNY TRZYDZIESTOLETNI

D∏uga historia Êruby
nastawnej

„Stery strumieniowe, produkowane w elblàskim
Zamechu od 1972 r. na licencji firmy norweskiej A.M.
Liaanen. […] Produkcja Êruby dla „Daru M∏odzie˝y” ma
byç podj´ta w przysz∏ym roku, jej zakoƒczenie planuje
si´ na poczàtek 1981 r. Przy konstruowaniu tego proto-
typu urzàdzenia wykorzystano doÊwiadczenia zebrane
przy projektowaniu i wykonawstwie 2-skrzyd∏owej
Êruby dla innego ˝aglowca, a mianowicie dla telewi-
zyjnego Latajàcego Holendra i Bractwa ˚elaznej Szekli”
– podawa∏ dziennikarz „G∏osu Wybrze˝a” 11 listopada
1979 r. 

Podczas inauguracji roku akademickiego 9 paêdzier-
nika 1977 roku rektor WSM prof. dr kpt. ˝. w. Daniel
Duda zaproponowa∏, aby si∏ami polskiej m∏odzie˝y,

przy wsparciu ca∏ego spo∏eczeƒstwa, zbudowaç nowy
szkolny ˝aglowiec. Czas nagli∏. 28 stycznia 1978 roku
na forum Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej (PZPR) 
w Gdaƒsku podj´to ponownie ten temat i oficer mecha-
nik okr´towy Lechos∏aw Bar – absolwent WSM z roku
1972 – zaapelowa∏ o poparcie zbiórki funduszy na
budow´ nowego ˝aglowca szkolnego, koƒczàc swoje
wystàpienie s∏owami: 

– Niech ten nowy symbol naszej morskiej Polski
b´dzie darem polskiej m∏odzie˝y.

Kolejny apel w tej sprawie wyg∏oszono 19 czerwca
1978 roku, podczas spotkania m∏odzie˝y z Edwardem
Gierkiem, który zapewni∏, ˝e: „Partia nasza udzieli Wam
pe∏nego i daleko idàcego poparcia. Niech wasza wola

Od 2009 roku ˝aglowiec wyposa˝ony jest w ster strumieniowy, zdecydowanie poprawiajàcy
mo˝liwoÊci manewrowe statku. Podczas zawijania do portów i cumowaniu przy nabrze˝ach 

nie musi te˝ korzystaç z pomocy holowników. Czeka∏ na ten ster lat… 28, bo przyobiecany by∏
ju˝ w roku 1981 przez elblàski „ Zamach”, który – jak donosi∏a prasa w listopadzie 1979 r. 

– opracowa∏ „model Êruby nastawnej i steru strumieniowego dla „Daru M∏odzie˝y”.

JUBILAT „DAR M¸ODZIE˚Y”

☛

Kronika narodzin „Daru M∏odzie˝y” wyglàda tak:
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stanie si´ czynem!” (dla nie wtajemniczonych studen-
tów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza by∏a
wówczas w Polsce wszechw∏adnà si∏à). Nic wi´c dziw-
nego, ˝e poparcie wyra˝one oficjalnie przez I sekretarza
umo˝liwia∏o i u∏atwia∏o wykonanie ambitnego zamie-
rzenia, którego rozleg∏oÊç i cena by∏y ogromne. Koszt –
i to przybli˝ony – budowy ˝aglowca zosta∏ obliczony
na, zawrotnà na owe czasy, kwot´ 250-300 mln
z∏otych.

Letnia podró˝ „Daru Pomorza” nazwana zosta∏a
„rejsem koÊciuszkowskim”, poniewa˝ statek udawa∏ si´

na zaproszenie amerykaƒskiej fundacji im. Tadeusza
KoÊciuszki do Filadelfii na s∏ynne obchody Kosciuszko
Days. 5 maja 1979 roku, po zamustrowaniu 107 stu-
dentów Wydzia∏u Nawigacyjnego, 7 Wydzia∏u Mecha-
nicznego i 1 studenta specjalnoÊci radiowej gdyƒskiej
WSM oraz 10 studentów Wydzia∏u Nawigacyjnego
WSM w Szczecinie, wyszed∏ w ponad 100-dniowy rejs
na drugà stron´ Atlantyku. Na szerokich wodach
Atlantyku fregata wpad∏a w silny sztorm, który przy-
trzyma∏ jà przez trzy dni. Gdy wreszcie pogoda nieco
si´ poprawi∏a, trzeba by∏o uruchomiç silnik, aby zdà˝yç
do kolejnych portów, zgodnie z uprzednio wyznaczo-
nym planem. Podczas przelotu przez Atlantyk, przed
Bermudami, krótko trwajàce, ale bardzo gwa∏towne,
tropikalne szkwa∏y a˝ pi´ciokrotnie dopada∏y ˝aglowiec.
Pojawia∏y si´ nagle zarówno w dzieƒ, jak i w nocy, by
uderzyç z si∏à nawet 10°B. Nic dziwnego, ˝e zniszczy∏y
wówczas 14 ˝agli, z czego 5 nie nadawa∏o si´ do
naprawy i dalszego u˝ytku. Walka ze sztormami kosz-
towa∏a wiele si∏ i trudu, ale studenci mieli prawdziwie
morskà zapraw´.

Pierwszym portem na kontynencie amerykaƒskim
by∏ Savannah. „Dar”, wchodzàcy w szerokie ujÊcie rzeki
o tej samej nazwie, witano salwami artyleryjskimi z za-
bytkowych fortów Jackson i Pulaski Fort.

– Nast´pnym portem by∏a Filadelfia, w której pobyt
by∏ ÊciÊle zwiàzany z uroczystoÊciami ods∏oni´cia pom-
nika Tadeusza KoÊciuszki. Powitanie, jakie tu zgotowano
„Darowi Pomorza”, by∏o jednym z najwi´kszych w his-
torii tej, p∏ywajàcej od 70 lat, fregaty – pisa∏ Andrzej
Perepeczko w ksià˝ce „Navigare necesse est”. Blisko 40
tysi´cy osób zgromadzi∏o si´ na nabrze˝ach udekoro-
wanych bia∏o-czerwono oraz gwiazdami i pasami.
Polska jednostka pod dowództwem kpt. Tadeusza
Olechnowicza sz∏a majestatycznie, z rozwini´tymi
˝aglami, na czele d∏ugiego orszaku. Elegancji dodawali
jej kadeci rozstawieni na rejach. Za naszà jednostkà sz∏y
w paradnym szyku ˝aglowce amerykaƒskie. Zacumo-
wany w malowniczej scenerii starego fragmentu
Filadelfii, by∏ „Dar Pomorza” obiektem szczególnego
zainteresowania mieszkaƒców miasta. W ciàgu jednego
Independence Day fregat´ odwiedzi∏o prawie 10 tysi´-
cy ludzi; i tak by∏o ju˝ potem ka˝dego dnia.

Podczas postoju, zarówno w Savannah, jak i w Fila-
delfii, na pok∏adzie ustawiona by∏a ozdobna, przeszklo-
na szkatu∏a – skarbona, a obok niej kolorowa plansza 
z sylwetkà „Daru M∏odzie˝y” oraz informacjà: She has
been appointed a succesor to the „Dar Pomorza”. It`ll
your privilege to have a share in her construction –
King Neptun (Ten statek zosta∏ wyznaczony na
nast´pc´ „Daru Pomorza”. Jest zaszczytem dla Ciebie
przyczyniç si´ do jego budowy – król Neptun). W samej
tylko Filadelfii fundusz budowy powi´kszy∏ si´ o prze-
sz∏o 9 tys. dolarów, a ca∏y rejs przyniós∏ ∏àcznie oko∏o
20 tys. dolarów.

Zgodnie z wczeÊniejszymi planami i uzgodnieniami
budow´ nowego ˝aglowca szkolnego miano rozpoczàç
w poczàtkach 1981 roku, tak aby „Dar M∏odzie˝y” by∏
gotowy do Operation Sail’82. Jednak, mimo podj´cia
15 czerwca 1979 roku stosownych uchwa∏ przez utwo-

☛
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rzony wówczas Spo∏eczny Komitet Budowy „Daru
M∏odzie˝y”, pod najwy˝szym patronatem „krótkotrwa-
∏ego” premiera Edwarda Babiucha i innych partyjnych
prominentów, rozpocz´cie konkretnych prac napoty-
ka∏o na coraz nowsze przeciwnoÊci. Zwiàzane z tym
perypetie opisane zosta∏y szczegó∏owo w ksià˝ce „Trzeci
w wielkiej sztafecie” Daniela Dudy i Zbigniewa Urbanyi
– dziennikarza z Bydgoszczy i doÊwiadczonego ˝egla-
rza. Wreszcie 4 marca 1981 roku, w Stoczni Gdaƒskiej,
zosta∏a rozpocz´ta budowa, a 10 czerwca 1981 roku
zamustrowa∏ pierwszy cz∏onek za∏ogi – starszy mecha-
nik Karol Kuma∏a, jako szef nadzoru armatorskiego. 
W jakiÊ czas potem do∏àczy∏ przysz∏y komendant kpt. 
˝. w. Tadeusz Olechnowicz.

12 listopada 1981 roku, z udzia∏em kilku tysi´cy
goÊci z ca∏ej Polski, odby∏o si´ uroczyste wodowanie
„Daru M∏odzie˝y”. Matkà chrzestnà zosta∏a Helena
Jurkiewiczowa, ˝ona kpt. ˝. w. Kazimierza Jurkiewicza,
wychowawcy kilkudziesi´ciu pokoleƒ przysz∏ych ofice-
rów floty handlowej. W czasie ceremonii powiedzia∏a
mi´dzy innymi: „Kapitanom i za∏odze, którzy prze-

chodzà z „Daru Pomorza” na nowy statek, studentom
Wy˝szej Szko∏y Morskiej i wszystkim tym, którzy w przy-
sz∏oÊci b´dà na nim p∏ywali, ˝ycz´ tak serdecznie, jak
tylko ˝yczyç mo˝e ˝ona marynarza – p∏ywajcie szcz´Êli-
wie. Niech ka˝dy rejs przynosi Wam nowe sukcesy”.

Polsko-niemieckie
seminarium naukowe

W sk∏ad grupy uczestników tegorocznej edycji semi-
narium wchodzi∏o dwanaÊcioro studentów ró˝nych
kierunków, specjalnoÊci i roczników. Piecz´ nad naszà
gromadkà sprawowa∏o dwoje opiekunów – dr Romuald
Zabrocki oraz dr in˝. Joanna Newerli-Guz.

Przygotowania i integracja uczestników odbywa∏a si´
ju˝ przed seminarium, jednak prawdziwa przygoda
rozpocz´∏a si´ 21 maja, gdy wszyscy razem wyruszaliÊ-
my w kilkunastogodzinnà podró˝ autokarem z Gdyni.
Mimo i˝ noc by∏a d∏uga, a droga niekiedy wyboista, 
na miejscu pe∏ni byliÊmy zapa∏u i ch´ci do dzia∏ania. 
Po zakwaterowaniu w Seemannsheim (lub po polsku: 
w Domu Marynarza) udaliÊmy si´ do centrum Bremer-
haven, by zwiedziç Muzeum Klimatu (Klimahaus
Bremerhaven 8° Ost). Jest to bardzo charakterystyczny
i ciekawy architektonicznie obiekt, stanowiàcy szklanà
kul´, w Êrodku zaÊ prowadzàcy zwiedzajàcych przez
poszczególne strefy klimatyczne na Ziemi, dzi´ki
odpowiednim aran˝acjom wn´trz oraz interaktywnym

elementom. Cz´Êç spoÊród muzealnych ekspozycji przy-
czynia si´ do zachwytu nad pot´gà i ró˝norodnoÊcià
natury, cz´Êç pozwala na poznanie mechanizmu
poszczególnych zjawisk fizycznych i atmosferycznych, 
a jeszcze inna sk∏ania do zastanowienia si´ nad global-
nymi problemami wspó∏czesnego Êwiata i kreuje
spojrzenie proekologiczne.

Kolejnego dnia, w poniedzia∏ek, udaliÊmy si´ do
Hochschule. Po ciep∏ym i serdecznym powitaniu przez
w∏adze uczelni prof. Hans Rummel oprowadzi∏ nas po
wszystkich budynkach uczelni, w ciekawy sposób
przedstawiajàc ich histori´ i rozmaite ciekawostki. Po
wycieczce, podczas której samodzielnie sprawdziliÊmy,
w jakich warunkach studiujà nasi niemieccy koledzy,
udaliÊmy si´ na obiad do uczelnianej kantyny i spró-
bowaliÊmy typowego niemieckiego posi∏ku. Po po∏ud-
niu zwiedziliÊmy te˝ jeden z najwi´kszych portów
kontenerowych w Bremerhaven. Widok tysi´cy konte-
nerów, sk∏adowanych w rz´dach lub ∏adowanych na

Maj 2011 okaza∏ si´ wyjàtkowy dla grupy studentów Wydzia∏u Przedsi´biorczoÊci 
i Towaroznawstwa, aktywnie uczestniczàcych w polsko-niemieckim seminarium naukowym,

b´dàcym owocem wieloletniej wspó∏pracy Akademii Morskiej z zagranicznà uczelnià Hochschule 
Bremerhaven, corocznà tradycjà, a tak˝e wyrazem wzajemnie korzystnej kooperacji 

i partnerstwa obu uczelni.

WYDZIA¸ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA

☛

Âwiadkiem wodowania by∏ nasz redakcyjny kolega.
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statki za pomocà ogromnych maszyn, zapewne na
d∏ugo pozostanie w naszej pami´ci. Niewiele szybciej
minie ˝al, ˝e nie mogliÊmy odjechaç ˝adnym z zapar-
kowanych w porcie luksusowych samochodów…

Bez rozgoryczenia przebiega∏o natomiast uczest-
nictwo w zaj´ciach prowadzonych przez charyzmatycz-
nych wyk∏adowców. Prof. Gerhard Feldmeier podczas
zaj´ç z zakresu Managing Cultural Diversity in Europe
uzmys∏owi∏ nam, jak wa˝ne jest, by prowadzàc w∏asny
business, znaç obyczaje i przyzwyczajenia innych nacji;
dr in˝. Joanna Newerli-Guz dostarczy∏a wielu interesu-
jàcych faktów o ˝ywnoÊci ekologicznej podczas wyk∏a-
du Consumer Perception of Organic Products – How to
be Greek; prof. Hans Rummel w trakcie zaj´ç Managing
Cultural Diversity in Legal Systems in Europe zaznajomi∏
nas z zagadnieniami zwiàzanymi z europejskà legis-
lacjà.

W tygodniu mieliÊmy okazj´ poznawaç Bremerhaven
coraz lepiej. ObejrzeliÊmy je z wie˝y widokowej, której
platforma znajduje si´ na wysokoÊci 60 m. Podziwiajàc
panoram´ miasta, sprawdziliÊmy tak˝e lokalizacj´ kole-
jnych, wartych zobaczenia, miejsc i atrakcji. Zwiedzajàc
muzeum uchodêctwa (Deutsches Auswandererhaus),
uzmys∏owiliÊmy sobie, ˝e miasto to by∏o niegdyÊ
„oknem na Êwiat”, miejscem, z którego ludzie wyruszali
w podró˝ do Ameryki z nadziejà na lepsze ˝ycie i
szersze perspektywy. Dzi´ki interaktywnym ekspozy-
cjom mogliÊmy w niezwyk∏y sposób wczuç si´ w rol´
uchodêcy, poznaç okolicznoÊci podj´cia decyzji o
ucieczce oraz przebieg podró˝y. ZwiedziliÊmy równie˝

zak∏ad przetwórstwa „Abelmann”, w którym przeÊle-
dziliÊmy poszczególne etapy produkcji wyrobów z ryb 
i owoców morza. W∏aÊciciel i pracownicy zak∏adu
ch´tnie i szczegó∏owo odpowiadali na nasze pytania,
by zaspokoiç ciekawoÊç nawet najbardziej dociekliwych
towaroznawców. UdaliÊmy si´ tak˝e na spacer po
porcie rybackim (Fischereihafen), utrzymanym w trady-
cyjnym klimacie. Odwiedzajàc poszczególne sklepiki
rybne i w´dzarnie, pami´taliÊmy równie˝ o „Abelman-
nie”, do którego zaproszono nas na przepyszny pocz´s-
tunek! 

W ramach relaksu udaliÊmy si´ tak˝e do rozleg∏ego 
i malowniczego parku miejskiego (Bürgerpark), do
weso∏ego miasteczka oraz innych zakamarków miasta,
których wymieniaç nie warto lub nie wypada. MieliÊmy
tak˝e okazj´ i niewàtpliwà przyjemnoÊç odwiedziç
studentów naszej uczelni, studiujàcych wówczas na
Hochschule w ramach stypendium zagranicznego.
Uczestnicy seminarium, wybierajàcy si´ do Bremer-
haven w nast´pnej edycji Erasmusa, mogli zatem
wypytaç o wszystkie szczegó∏y zwiàzane z pobytem 
w tym mieÊcie oraz studiowaniem na Hochschule, 
a tak˝e… zarezerwowaç sobie mieszkania. „Erasmusi”
towarzyszyli nam równie˝ podczas zwiedzania Bremy,
miasta oddalonego o oko∏o 1h drogi od Bremerhaven.
Po przepi´knej starówce, wi´kszych i mniejszych
uliczkach, katedrach i koÊcio∏ach, sklepach i sklepikach
oprowadzi∏ nas prof. Rummel, po raz kolejny dostar-
czajàc zdumiewajàcej iloÊci informacji, historii i cieka-
wostek.

Uczestnicy 
seminarium 

i dr Romuald 
Zabrodzki
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Przys∏owiowà wisienk´ na torcie stanowi∏o zwiedza-
nie fabryki piwa Beck’s, jednej z najpopularniejszych
marek tego trunku. Obok procesu technologicznego,
poznaliÊmy równie˝ etapy rozwoju, strategie i akcje
promocyjne marki, a na koƒcu wycieczki sprawdziliÊmy
empirycznie, czy walory smakowe tego z∏otego trunku
faktycznie sà warte grzechu. Mo˝emy zapewniç, i˝
by∏y! 

Ani si´ obejrzeliÊmy, a ju˝ trzeba si´ by∏o powoli
˝egnaç. W piàtek rano przyglàdaliÊmy si´ emocjonujà-
cym wyÊcigom ∏odzi na Wezerze (Kutterpullen),
b´dàcym cz´Êcià obchodów Êwi´ta Hochschule
Bremerhaven, a wieczorem wraz ze studentami 
z Niemiec wzi´liÊmy udzia∏ w szkolnej imprezie, orga-
nizowanej na terenie uczelni. SpotkaliÊmy si´ tak˝e 
z w∏adzami Hochschule, by podsumowaç seminarium 
i podzi´kowaç za kwitnàcà wspó∏prac´. Rektor uczelni
zapewni∏ nas, ˝e b´dziemy mile widziani w szeregach
studentów HS Bremerhaven. 

Ostatniego dnia, po upchni´ciu ostatnich pamiàtek
do plecaków, zdà˝yliÊmy jeszcze zwiedziç jednà z klu-
czowych atrakcji Bremerhaven, a mianowicie Zoo Am

Meer, które, obok architektury, wyró˝nia si´ tak˝e
ciekawà ofertà. W zoo zobaczyç mo˝na bowiem ró˝no-
rodne zwierz´ta morskie i arktyczne. Mo˝liwoÊç oglà-
dania przez szyb´, nie dalej jak na wyciàgni´cie r´ki,
niedêwiedzia polarnego bawiàcego si´ pi∏kà pod wodà,
by∏a doÊwiadczeniem, które zaliczamy do unikalnych.

Ci´˝ko ujàç w tekÊcie wszystkie wra˝enia i wspom-
nienia z Bremerhaven, które zabraliÊmy ze sobà do
Polski. Wystarczy jednak wspomnieç, ˝e wielu z uczest-
ników, zach´conych doÊwiadczeniami z seminarium,
zdecydowa∏o si´ na studia zagraniczne w ramach
programu Erasmus. 

SeminarzyÊci pragnà goràco podzi´kowaç za wszys-
tkie mi∏e wspomnienia i niepowtarzalne doÊwiadcze-
nia, a w szczególnoÊci niezastàpionemu organizatorowi
i koordynatorowi programu dr. R. Zabrockiemu, wyjàt-
kowo zaanga˝owanej i ciekawej Êwiata opiekunce
grupy dr in˝. J. Newerli-Guz oraz w∏adzom obu uczelni.

Ma∏gorzata Wojtan
HiU-MP, II°

WPiT

Inkubator morski

Jest szko∏à niepublicznà przygotowujàcà do zdania
egzaminu na stopieƒ oficera wachtowego (kierunek:
nawigacja) bàdê na stopieƒ oficera mechanika wach-
towego (kierunek: mechanika i budowa maszyn) przed
Komisjà Urz´du Morskiego. Od lutego 2012 utworzony
zostanie kierunek dla elektroautomatyków. Zaj´cia
dydaktyczne odbywajà si´ w budynkach i laboratoriach
Akademii Morskiej w Gdyni, z wykorzystaniem symula-
torów Studium Doskonalenia Kadr AM. Kadr´
naukowo-dydaktycznà stanowià g∏ównie pracownicy
Akademii Morskiej w Gdyni. 

Nauka jest odp∏atna, trwa 2,5 roku. Po ukoƒczeniu
dwóch semestrów nauki przedmiotów zawodowych
zaczyna si´ nieêle p∏atna, trwajàca 2,5 semestru, prak-
tyka morska na statkach handlowych renomowanych
armatorów. Uczeƒ mo˝e samodzielnie znaleêç arma-
tora, u którego odb´dzie praktyk´ morskà, lub skorzys-
taç z propozycji ofert armatorskich przysy∏anych do

GSM. Ostatnie pó∏ semestru to powtórka przedmiotów
egzaminacyjnych i egzamin w Urz´dzie Morskim. 

Absolwenci posiadajàcy Êwiadectwo maturalne mogà
kontynuujà nauk´ na studiach niestacjonarnych Wydzi-
a∏u Nawigacyjnego lub Wydzia∏u Mechanicznego
Akademii Morskiej w Gdyni. Po zdobyciu dyplomu
oficera absolwenci znajdujà zatrudnienie u najlepszych
Êwiatowych armatorów. 

W obecnej chwili na I roku nawigacji jest 60 osób, na
mechanice i budowie maszyn – 22 (28 osób posiada
dyplom magistra, pozostali co najmniej matur´). 
W GSM uczy si´ tak˝e 20 Nigeryjczyków. Cz´Êç jest 
z naboru prywatnego, cz´Êç w ramach projektu
rzàdowego (p∏aci za nich rzàd Nigerii), cz´Êç w ramach
umowy z managementem norweskim, który zg∏asza
zapotrzebowanie na pracowników do sektora
offshorowego.

■

Istniejàca od 11 ju˝ lat, prowadzona przez Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej,
policealna Gdyƒska Szko∏a Morska oferuje nauk´ na kierunkach: nawigacja, specjalnoÊç:

transport morski oraz mechanika i budowa maszyn, specjalnoÊç: eksploatacja si∏owni
okr´towych.

GDY¡SKA SZKO¸A MORSKA 
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Gdynia dla Szczecina

W lutym tego roku Urzàd Morski w Szczecinie og∏osi∏
zamówienie na opracowanie wymogów dla „Wyzna-
czenia zasad zarzàdzania bezpieczeƒstwem na obszarze
Zatoki Pomorskiej w aspekcie budowy portu
zewn´trznego ze szczególnym uwzgl´dnieniem ruchu
statków LNG”. Zebrane zasady nale˝a∏o przedstawiç
jako opracowanie wytycznych do systemu zarzàdzania
bezpieczeƒstwem ruchu i manewrowania gazowców
LNG na torach podejÊciowych do portu ÂwinoujÊcie,
bezpieczeƒstwem w czasie oczekiwania na wejÊcie do
portu, bezpieczeƒstwem w czasie oczekiwania w sytu-
acjach awaryjnych oraz bezpieczeƒstwem postoju 
w porcie zewn´trznym ÂwinoujÊcie. Opracowanie,
wymagajàce wielu badaƒ symulacyjnych, zakoƒczone 
i oddane zamawiajàcemu w paêdzierniku, zawiera wi´c
wszystko, co zwiàzane jest z bezpieczeƒstwem du˝ego
statku LNG zawijajàcego do nowo budowanego termi-
nalu LNG w ÂwinoujÊciu.

Wielosetstronicowa praca napisana zosta∏a pod
kierunkiem dr. in˝. kpt. ˝. w. Henryka Âniegockiego,
prof. nadzw. AM, wykonawcami byli: mgr in˝. kpt. ˝. w.
Jaros∏aw Augustyniak, mgr Andrzej Bomba, mgr in˝.
kpt. ˝. w. Marek Czapczyk, mgr in˝. Anna Dziki, dr
Jacek Ferdynus, mgr in˝. Kamil Formela, mgr in˝. kpt.
˝. w. Waldemar Frankiewicz, mgr in˝. Piotr Gackowski,
mgr in˝. kpt. ˝. w. Piotr Kopacz, mgr in˝. kpt. ˝. w.
Wies∏aw Piotrzkowski, dr in˝. kpt. ˝. w. Henryk
Âniegocki, prof. nadzw. AM, dr hab. in˝. kpt. ˝. w.
Adam Weintrit prof. nadzw. AM, mgr in˝. Marcin
Wieliki, mgr in˝. kpt. ˝. w. Przemys∏aw Wilczyƒski. Sà to
g∏ównie pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni, 
a tak˝e armatorów eksploatujàcych statki LNG i admi-
nistracji morskiej w Gdyni.

■

Akademia Morska w Gdyni wygra∏a ze Szczecinem przetarg na opracowanie planowanego 
portu w ÂwinoujÊciu.

KATEDRA NAWIGACJI

„Rekiny Biznesu”

Prowadzàc naszà dzia∏alnoÊç przy Katedrze Handlu 
i Us∏ug, priorytetowo traktujemy zadania zwiàzane 
z promocjà Akademii Morskiej, pog∏´bianiem inter-
dyscyplinarnej wiedzy, realizacjà zainteresowaƒ nauko-
wych, tak swoich, jak i innych studentów uczelni.

Poprzez pomoc w organizacji szkoleƒ i warsztatów
kszta∏tujemy swoje umiej´tnoÊci przywódcze i zdoby-
wamy doÊwiadczenie z zakresu zespo∏owego rozwiàzy-
wania problemów naukowych i technicznych. 

Nieocenionym plusem przynale˝noÊci do „Rekinów
Biznesu” jest mo˝liwoÊç brania udzia∏u w ró˝notematy-
cznych, ogólnopolskich i mi´dzynarodowych, konferen-
cjach naukowych. UczestniczyliÊmy ju˝ w kilku, m.in. 

w Poznaniu, Warszawie, Ustroniu i Sopocie. Takie
spotkania pozwalajà poznaç wiele znanych osobistoÊci
ze Êwiata nauki i biznesu, a tak˝e zwiedziç kawa∏ek
Êwiata. Dyplomy i certyfikaty uzyskane w czasie
szkoleƒ, warsztatów oraz konferencji naukowych mogà
okazaç si´ dodatkowym atutem podczas ubiegania si´
o wymarzonà prac´.

Bierzemy te˝ udzia∏ w Ba∏tyckim Festiwalu Nauki,
przekazujàc cz´Êç swojej wiedzy i doÊwiadczenia m∏od-
szym pokoleniom. Organizujemy gry i zabawy eduka-
cyjne dla najm∏odszych i zawsze zach´camy ich rodzi-
ców do wspólnej zabawy. Nasza dzia∏alnoÊç charytaty-
wna na tym si´ nie koƒczy. W okresie Êwiàt Bo˝ego

Ko∏o Naukowe „Rekiny Biznesu” powsta∏o w styczniu 2010 roku, z inicjatywy czterech 
studentek specjalnoÊci: handel i us∏ugi – mened˝er produktu. Obecnie w prace ko∏a

zaanga˝owanych jest 10 cz∏onków, dzia∏ajàcych pr´˝nie pod czujnym okiem mgr Anny Marii
Trzaskowskiej – opiekuna Ko∏a.

KO¸O NAUKOWE
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Narodzenia niektórzy cz∏onkowie ko∏a uczestniczà 
w akcji „Miko∏aje na motocyklach”, a pieniàdze ze
zbiórki przeznaczane sà na posi∏ki szkolne dla najbied-
niejszych dzieci. Nie mo˝na nie wspomnieç równie˝ 
o Wielkiej Orkiestrze Âwiàtecznej Pomocy, podczas
której z uÊmiechem na twarzach, przy kilkustopniowych
mrozach, kwestowaliÊmy… i kwestowaç b´dziemy!

Dzia∏alnoÊç Ko∏a zaowocowa∏a równie˝ nast´pujà-
cymi publikacjami:

„Postawy m∏odych konsumentów wobec
marki na rynku produktów FMCG” – w:
Zarzàdzanie produktem. Kreowanie marki,
Zeszyty Naukowe 154, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu, Poznaƒ 2010; 

„E-zachowania nabywcze m∏odych
konsumentek na rynku kosmetyków”
oraz

„ÂwiadomoÊç konsumentów w zakresie
ich praw przy zakupach dokonywanych przez
Internet” – w: Handel Wewn´trzny, wrzesieƒ-
paêdziernik 2011, Instytut Badaƒ Rynku, Konsumpcji 
i Koniunktur, Warszawa 2011.

Kolejne trzy napisane przez nas artyku∏y, tj.: „Wiedza
i postawy studentów towaroznawstwa wobec zagro˝eƒ
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci”, „˚ywnoÊç funkcjonalna jako

element zdrowego od˝ywiania m∏odych konsumentek”
i „Wyró˝niki zachowaƒ konsumentów polskich i niemiec-
kich na rynku miodów naturalnych” oddane zosta∏y do
recenzji i druku, natomiast artyku∏ pt. „Konsumencka
ocena jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez Szybkà Kolej
Miejskà w TrójmieÊcie jest aktualnie w trakcie realizacji.

Ko∏o Naukowe „Rekiny Biznesu” zrzesza i zaprasza
aktywne osoby, które chcà promowaç uczelni´ oraz

dzieliç si´ wiedzà zdobytà podczas studiów albo po
prostu wspomóc jakàÊ organizacj´ charytaty-

wnie, z dobroci swojego serca. 
Zach´camy do odwiedzenia naszej strony

internetowej – http://rekiny.wpit.am.gdynia.pl
– na której znajdujà si´ dalsze informacje
dotyczàce dzia∏alnoÊci Ko∏a i najbli˝szych
akcji z naszym udzia∏em, a tak˝e galeria
zdj´ç z dotychczasowych wyjazdów i war-

sztatów.
Zach´camy do wstàpienia lub nawiàzania

sta∏ej wspó∏pracy!!!

Ma∏gorzata Godlewska
Ma∏gorzata Wojtan

HiU-MP, II°

Uczestniczki ogólnopolskiej konferencji „Towaroznawstwo w zapewnieniu jakoÊci ˝ywnoÊci i bezpieczeƒstwa konsumenta”, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, maj 2011.
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Dwa dokumenty 
i zwiàzana z nimi historia

W ostatnim czasie do muzeum uczelnianego – Sali
Tradycji – przekazano w darze kilka dokumentów doty-
czàcych zagadnieƒ ekonomicznych Paƒstwowej Szko∏y
Morskiej lat 30. ubieg∏ego wieku, zwiàzanych z przed-
wojennà aktywnoÊcià zawodowà Mieczys∏awa Grabow-
skiego – ksi´gowego, pracownika administracji, ekono-
misty, zas∏u˝onego tak˝e w wieloletniej pracy w okresie
powojennym. Mieczys∏aw Grabowski urodzi∏ si´ w 1894 r.
w Ciechanowie. Od 1929 r. by∏ ksi´gowym, poczàt-
kowo w Szkole Morskiej w Tczewie, a od 1930 r. 
w Paƒstwowej Szkole Morskiej Gdyni. Po wojennej
przerwie kontynuowa∏ prac´ w Szczecinie; wkrótce
powróci∏ do Gdyni. Pracowa∏ w Paƒstwowym Centrum
Wychowania Morskiego, nast´pnie w Paƒstwowej
Szkole Rybo∏ówstwa Morskiego. Znany i ceniony –
wielokrotne nagrody i odznaczenia by∏y wyrazem uz-
nania dla jego kompetencji. Lata na emeryturze sp´dzi∏
w Poznaniu. Tam te˝ jest pochowany.

WÊród kolekcji dotyczàcej Mieczys∏awa Grabowskie-
go znalaz∏y si´ Êwiadectwa ucz´szczania do Kolegium
Mi´dzynarodowych Wyk∏adów Akademickich w Gdyni
(sygn. B/991-2), które odbywa∏y si´ w czasie wakacji 
w siedzibie PSM w Gdyni. Kolegium Mi´dzynarodo-
wych Wyk∏adów Akademickich im. Marsza∏ka Polski
Józefa Pi∏sudskiego – tak brzmia∏a pe∏na nazwa insty-
tucji naukowej dzia∏ajàcej w okresie wakacyjnym w la-
tach 1932–1938, do 1936 r. w siedzibie Paƒstwowej
Szko∏y Morskiej w Gdyni – by∏o instytucjà, która zapi-
sa∏a si´ wyraziÊcie w ˝yciu intelektualnym i kulturo-
twórczym miasta. Za∏o˝ycielem i rektorem Kolegium
by∏ prof. Tadeusz Hilarowicz, specjalista prawa admi-
nistracyjnego, wyk∏adowca Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego, przedtem uniwersytetów w Zagrzebiu, Lubla-
nie, Bukareszcie, dzia∏acz polityczny i spo∏eczny inicju-
jàcy nowe zadania edukacyjne w Êrodowiskach poz-
bawionych zaplecza naukowego. Prof. Hilarowicza

Z KOLEKCJI MUZEALNEJ 
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

G R U D Z I E ¡ 2 0 1 1
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wspiera∏ gdyƒski komitet organizacyjny, któremu prze-
wodniczy∏ kmdr Adam Mohuczy, ówczesny dyrektor
PSM w Gdyni, absolwent francuskiej Ecole du Guerre
Navale, odznaczony Krzy˝em Kawalerskim Virtuti Mili-
tari za udzia∏ w wojnie 1920 r., autor i realizator nowo-
czesnej, na owe czasy, koncepcji kszta∏cenia oficerów
marynarki handlowej. 

Uroczysta inauguracja dzia∏alnoÊci Mi´dzynarodo-
wego Kolegium odby∏a si´ 16 lipca 1932 w auli Paƒ-
stwowej Szko∏y Morskiej w Gdyni. Wyk∏ady w pierw-
szych latach obejmowa∏y tematyk´ prawno-administra-
cyjnà, ekonomicznà, zwiàzanà z ró˝nymi aspektami
zarzàdzania. Odbywa∏y si´ w j´zyku polskim, niemiec-
kim, francuskim, czeskim. Kilkudziesi´ciu wyk∏adow-
ców z dziedziny prawa, administracji, ekonomii,
wywodzi∏o si´ z uniwersytetów: Jagielloƒskiego,
Warszawskiego, Poznaƒskiego, z Politechniki Lwowskiej
i Warszawskiej. S∏uchano m.in. prof. Adama Krzy˝a-
nowskiego, wybitnego znawcy polityki monetarnej,
prorektora UJ B. Bigeleisena – psychologa pracy, prof.
Cezarego Berezowskiego – specjalisty prawa mi´dzyna-
rodowego. Poczàtkowo istnia∏ Instytut Mi´dzynaro-
dowych Wyk∏adów Nauk Administracyjnych i Gospo-
darczych, a od 1933 poszerzono zakres tematyki,
tworzàc Instytut Nauk o Kulturach S∏owiaƒskich,
kierowany przez Wac∏awa Sieroszewskiego, póêniej-
szego prezesa Polskiej Akademii Literatury. W 1936 r.
Instytut Wyk∏adów o Kulturach S∏owiaƒskich by∏
inspiracjà do powstania póêniejszego Wakacyjnego
Instytutu Sztuki. WÊród czterdziestu wyk∏adowców byli
koryfeusze literatury polskiej: Maria Dàbrowska,
Tadeusz Boy-˚eleƒski, Zofia Kossak-Szczucka, Zofia
Na∏kowska, Maria Kuncewiczowa, Witold Hulewicz,
Ferdynand Goetel i in. Absolwentów przygotowywano
do propagowania polskiej twórczoÊci artystycznej,
szkolono jako terenowych propagatorów kultury.

W wakacyjnych kursach Kolegium uczestniczy∏o
∏àcznie oko∏o 600 osób z Polski, Jugos∏awii, Bu∏garii,
Rumunii, W´gier, Estonii, Islandii oraz przedstawiciele
Polonii z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, a tak˝e studentów – stypendystów z ró˝nych
stron Êwiata.

Kolegium odegra∏o w Gdyni pionierskà rol´. Obok
celów merytorycznych, przygotowywania kadr do
zarzàdzania administracjà, edukacyjnych, osiàgn´∏o cel
propagandowy. Pozwoli∏o poznaç uczestnikom rozwój
nowo powsta∏ego „miasta z morza”. Dzi´ki Kolegium
Gdynia znalaz∏a si´ w wykazie kursów wakacyjnych,
wydawanym przez Komisj´ Wspó∏pracy Intelektualnej
Ligi Narodów, w niemieckim almanachu szkolnictwa wy˝-
szego i instytucji naukowych ca∏ego Êwiata „Minerwa”,
we francuskim „Index Generalis”. Efekty dzia∏alnoÊci
Kolegium relacjonowa∏a prasa polska i zagraniczna,
wydajàc pochlebne opinie i przyczyniajàc si´ do
poznawania powsta∏ego na miejscu nieznanej nadmor-
skiej wsi nowoczesnego, dynamicznie rozwijajàcego si´
miasta.

Trzeba dodaç, ˝e Kolegium nie by∏o jedynà i pierwszà
inicjatywà interdyscyplinarnych wyk∏adów w auli Paƒ-

stwowej Szko∏y Morskiej; w latach 1931-1933 organi-
zowa∏ je te˝ oddzia∏ gdyƒski Instytutu Ba∏tyckiego.
Owocem tej dzia∏alnoÊci by∏o dzie∏o zbiorowe „Âwiato-
poglàd morski” pod red. Józefa Borowika, wydane w To-
runiu w 1934 r., zawierajàce wyg∏oszone odczyty.
Wówczas to etnolog Bo˝ena Stelmachowska, przy
okazji wyg∏oszenia wyk∏adu, zorganizowa∏a w Paƒstwo-
wej Szkole Morskiej wystaw´ etnograficznà dotyczàcà
Kaszub.

Lata 30. ubieg∏ego wieku w PSM to okres przekszta∏-
cania i rozwoju – modyfikacja programu nauczania,
rozbudowa bazy materialnej, z której tak˝e dziÊ korzys-
tamy, osiàgni´cia w dziedzinie praktyki morskiej (s∏yn-
ny rejs dooko∏a Êwiata na „Darze Pomorza”, podczas
którego bandera polska zawita∏a po raz pierwszy do
kilkudziesi´ciu portów na kuli ziemskiej). By∏ to okres
otwarcia na zagraniczne kontakty (wówczas po raz pier-

G R U D Z I E ¡ 2 0 1 1
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wszy wizytowali szko∏´ przedstawiciele zagranicznych
szkó∏ morskich, a podczas rejsu na „Darze Pomorza”
s∏uchacze PSM byli goÊçmi np. szko∏y morskiej w Szang-
haju). Wyk∏ady mi´dzynarodowe odbywajàce si´ w PSM
te˝ mog∏y przyczyniç si´ do tworzenia pozytywnego
wizerunku m∏odej uczelni morskiej w kraju i za granicà.

Pieczo∏owicie zachowany dokument sprzed kilkudzie-
si´ciu lat utrwala pami´ç o ciekawym czasie w dziejach
uczelni, szerokich aspiracjach i mo˝liwoÊciach organiza-
cyjnych szko∏y (od 1929 r. uwa˝anej za „zak∏ad
naukowy wy˝szy” na podst.: Dz. U. RP Nr 88/29, poz.
633). Dotàd wiedz´ o Kolegium czerpaliÊmy z relacji

uczestników i historyków, not prasowych, gdyƒskich
kompendiów (np. Encyklopedia Gdyni), dwa pozyskane
Êwiadectwa znacznie wiedz´ t´ poszerzajà. 

mgr Ewa Otremba
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Âwist trapowy

Na ∏amach „AKM” zamierzamy zaprezentowaç
najwa˝niejsze elementy morskiego ceremonia∏u opar-
tego na wielowiekowych tradycjach. 

Ciekawym zwyczajem jest, stosowany do dziÊ na
wielkich ˝aglowcach, Êwist trapowy (ang. Boatswain’s
Call). Jest to powitanie lub po˝egnanie znaczàcych
goÊci odwiedzajàcych statek. Sygna∏ ten towarzyszy
równie˝ podnoszeniu i opuszczaniu bandery. Zwycza-
jowo, jeszcze do niedawna, mo˝na go te˝ by∏o us∏yszeç
w trakcie ceremonii pogrzebowej na pe∏nym morzu,
podczas zsuwania zw∏ok za burt´. Mia∏ symbolizowaç
odejÊcie na wiecznà wacht´. 

Na statkach ÊciÊle przestrzega si´ sposobu oddawania
Êwistu trapowego. Honory przy trapie oddaje si´ tylko
osobom, które przybywajà na statek w charakterze
oficjalnym. A prze∏o˝onym wy˝szego szczebla, dowód-
com i oficerom – tylko wtedy, gdy wyst´pujà w mun-
durze. 

Bez wzgl´du na por´ dnia, przy wchodzeniu (lub
schodzeniu) na pok∏ad okr´tu wojennego lub ˝aglowca
oficerów, wysokich urz´dników paƒstwowych oraz
osób przybywajàcych w charakterze oficjalnym, zwy-
czaj morski nakazuje oddanie Êwistu trapowego. Budzi
on wielokrotnie spore zainteresowanie i zdziwienie, ale
nadaje wizycie koloryt i podkreÊla jej znaczenie. Wach-
towy przy trapie rozpoczyna Êwist trapowy z chwilà
wejÊcia goÊcia lub oficera na trap i koƒczy wraz z jego
wejÊciem na pok∏ad statku. Za∏oga na ten sygna∏
przerywa zaj´cia i zwraca si´ twarzà do trapu.

Przy oficjalnych wizytach, w zale˝noÊci od rangi
wa˝noÊci osoby witanej, Êwist oddaje odpowiednio
zwi´kszona liczba marynarzy i tak, np. przy witaniu
g∏owy paƒstwa powinno byç ich oÊmiu, premiera –
szeÊciu, dla komendanta statku jest zwyczajowo
czterech trapowych. Gdy na statek wchodzi jedno-
czeÊnie kilku oficerów (osobistoÊci), Êwist oddaje si´
najwa˝niejszemu z nich. Podczas oddawania Êwistu

W ˝adnym innym Êrodowisku nie istnieje tyle obyczajów, zwyczajów oraz przesàdów, jak 
w marynarskim i ˝eglarskim. Tradycje marynarskie kszta∏towa∏y si´ na przestrzeni wieków,

zawsze mia∏y charakter ponadnarodowy i wynika∏y z pokory i szacunku, jakim cz∏owiek 
darzy∏ morski ˝ywio∏. Rodzi∏y si´ wi´c pod wp∏ywem bojaêni przed zjawiskami przyrody, 

jak te˝ pod wp∏ywem rozwoju techniki czy stylu ˝ycia na morzu. Tysiàce lat ˝eglugi i walki 
z ˝ywio∏em pozostawi∏y trwa∏y Êlad w post´powaniu ludzi morza. DziÊ, niestety, coraz wi´cej 

z tych zwyczajów odchodzi w zapomnienie, dlatego chcemy je przybli˝yç i ocaliç. 

ZWYCZAJE I CEREMONIA¸ MORSKI
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trapowego obowiàzuje przyj´cie postawy zasadniczej,
zaÊ oficerowie salutujà. Âwist trapowy przys∏uguje
oficerom i osobom urz´dowym danego kraju, ale tak˝e
zagranicznym goÊciom, zarówno kobietom, jak i m´˝-
czyznom. Podobna praktyka obowiàzuje w wielu flo-
tach Êwiata. Wyjàtkiem jest brytyjska Royal Navy, gdzie
Êwist trapowy oddaje si´ tylko oficerom marynarki.

Poniewa˝ warunki pogodowe cz´sto utrudnia∏y prze-
chodzenie z pok∏adu na pok∏ad czy te˝ wciàganie spec-
jalnego kosza z goÊçmi, Êwist trapowy u∏atwia∏ równo-
mierne wciàganie tej swoistej windy i sygnalizowa∏, i˝
cz∏owiek jest w trakcie przechodzenia po sztormtrapie. 

Stàd te˝ wzià∏ si´ sposób wykonywania Êwistu
trapowego: pojedynczy krótki dêwi´k sygnalizuje
wejÊcie oficera na trap – nast´pnie, w czasie przecho-
dzenia po trapie, brzmi d∏ugi, jednostajny gwizd, 
a w chwili schodzenia z trapu nast´pujà dwa krótkie
dêwi´ki. W sytuacji, gdy trap jest bardzo d∏ugi lub gdy
okr´t ma wysokà burt´ i „winda” jedzie dosyç d∏ugo,
dozwolone jest podzielenie Êwistu na dwie cz´Êci,
umo˝liwiajàc tym samym oddech. Jednak˝e poza
takimi wyjàtkami Êwist nie mo˝e zostaç przerwany. 
W czasie oddawania Êwistu trapowego za∏og´ obowià-
zuje przyj´cie postawy zasadniczej, a w przypadku
oficerów mundurowych – oddanie salutu. 

Âwist trapowy oddaje si´ za pomocà gwizdka,
którego tradycja u˝ywania si´ga XV wieku. Za pomocà
takiego gwizdka wydawane by∏y równie˝ komendy
za∏odze pok∏adowej oraz oddawano honory. By∏ on
oznakà godnoÊci, noszony przez admira∏ów oraz
dowódców okr´tów. Rozró˝niano gwizdki srebrne: 
do wydawania rozkazów oraz z∏ote: do oddawania
honorów. Angielski król Henryk VIII okreÊli∏ wag´ 

gwizdków wykonywanych ze z∏ota na 12 uncji. Wyko-
nane z bràzu lub mosiàdzu przys∏ugiwa∏y bosmanom.

Tradycja Êwistu trapowego si´ga epoki panowania 
na morzach wielkich ˝aglowców i by∏a ÊciÊle zwiàzana 
z wizytami s∏u˝bowymi lub kurtuazyjnymi innych kapi-
tanów. Kapitanowie doÊç cz´sto zapraszali na swój
statek innych dowódców, równie cz´sto admira∏owie
wzywali na swój okr´t dowódców flotylli. Do burty
okr´tu flagowego dobija∏a ∏ódê z zaproszonym kapi-
tanem, lecz jeÊli by∏ doÊç du˝y rozko∏ys, szacowni
goÊcie cz´sto nie mogli, ze wzgl´du na dostojny wiek 
i problemy ze zdrowiem, wdrapaç si´ na pok∏ad po
sztormtrapie (drabince z desek splecionych linà).
Wówczas za∏oga opuszcza∏a z pok∏adu wielki kosz bàdê
specjalny fotel (ów kosz podwieszany by∏ cz´sto
równie˝ do noku rei). Podnoszenie odbywa∏o si´
wed∏ug tempa nadawanego za pomocà gwizdka
bosmaƒskiego, czyli dzisiejszego Êwistu trapowego, 
co u∏atwia∏o równomierne przeciàganie liny. Do dziÊ 
w Royal Navy pe∏niàcy wacht´ oficer, na widok zbli˝a-
jàcego si´ dowódcy okr´tu, wo∏a: „hoist him in”, co
znaczy „wciàgnàç go”. Póêniej kosze zosta∏y zastàpione
trapami przy burtach, jednak tradycja oddawania
Êwistu pozosta∏a i jest kultywowana we wszystkich
flotach utrzymujàcych morskie zwyczaje, równie˝ na
naszym szkolnym ˝aglowcu „Dar M∏odzie˝y”, jak i na
jego poprzednikach: „Darze Pomorza” oraz „Lwowie”.

dr hab. in˝. kpt. ˝. w. Adam Weintrit, 
prof. nadzw. AM

dziekan Wydzia∏u Nawigacyjnego 
Akademii Morskiej w Gdyni

Program tourneé, uÊwietniajàcy obchody 10-lecia
dzia∏alnoÊci chóru Akademii Morskiej, które przypadajà
na sezon artystyczny 2011/2012, sk∏ada∏ si´ z czterech
koncertów, wykonanych przez naszych chórzystów 
w przepi´knych w∏oskich miastach: 21 wrzeÊnia –
Civitella del Tronto, 22 wrzeÊnia – Chieti, 24 wrzeÊnia –
Francavilla al Mare, 25 wrzeÊnia – Pescara.

Koncerty odby∏y si´ w ramach Europejskiego Festi-
walu Chóralnego im. Alessandro Aglione, jednego z naj-

wa˝niejszych wydarzeƒ muzycznych w regionie. 
W programie, oprócz pieÊni sakralnych, znalaz∏y si´
równie˝ utwory Êwieckie Êpiewane w ró˝nych j´zykach,
m.in. francuskim, ukraiƒskim, koreaƒskim i filipiƒskim.
Nie zabrak∏o równie˝ kompozycji polskich. W∏oska
publicznoÊç doceni∏a Êpiew chóru AM goràcymi owac-
jami, a zespó∏ otrzyma∏ zaproszenie na inne w∏oskie
festiwale muzyczne.

■

Dzi´ki wspó∏pracy z w∏oskim chórem Coro Polifonio di Pescara chór Akademii Morskiej 
koncertowa∏ we wrzeÊniu w malowniczej Abruzji.

CHÓR AKADEMII MORSKIEJ
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Namalowaç morze

Na poczàtku czerwca na trapie zacz´li pokazywaç si´
m∏odzi ludzie z ró˝nymi „instrumentami” pod pachami
i na pok∏ad weszli przyszli twórcy kultury, artyÊci. Pier-
wsze spotkanie dla niektórych nie by∏o ∏atwe: rozfalo-
wane morze odebra∏o apetyt. 

Namalowaç morze – to has∏o tego pleneru. Ca∏y czas
poÊród za∏ogi. Aparaty, szkicowniki.

Spojrzenia raz z góry, raz z do∏u, a obok praca ta
stricte zejmaƒska, bo – jak mawia∏ nie˝yjàcy ju˝ komen-
dant „Daru” Leszek Wiktorowicz – morze, jego pi´kno,
jego si∏´ i groz´, trzeba uchwyciç w swoje r´ce. Inaczej
b´dzie to tylko zwyk∏a woda. Stali wi´c uczniowie „na
sterze”, malowali pok∏ad, ciàgn´li liny. Najwi´kszym
jednak zdziwieniem by∏o, nawet dla nich samych, prze-
∏amanie w∏asnego strachu i wejÊcie na maszty, tam hen

wysoko, aby sprawdziç, jak wyglàda morze z wy-
sokoÊci. I znowu o∏ówki, papier, szkicowniki i aparaty
fotograficzne. Trzeba zapami´taç i zarejestrowaç ka˝dy
szczegó∏, ka˝de zjawisko, aby po powrocie móc to
namalowaç, wyrzeêbiç czy stworzyç zdj´ciowà wysta-
w´. Dziewczyny i ch∏opaki, a wraz z nimi ich nauczy-
ciele, zobaczyli zupe∏nie inne ˝ycie: podporzàdkowane
rygorom dyscypliny i porzàdnie wykonanej roboty. 
Bo morze, majàc swój artystyczny wymiar, wymaga
pe∏nego skupienia i profesjonalizmu. 

8 grudnia, podczas Êwi´ta Akademii Morskiej, ma
zostaç zaprezentowany, w formie wystawy, poplene-
rowy dorobek. 

Micha∏ Dàbrowski

Z inicjatywy w∏adz Akademii Morskiej i Zespo∏u Szkó∏ Plastycznych plener artystyczny odby∏ si´
na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y”. Kandydaci na artystów i kandydaci na wilków morskich wzi´li

udzia∏ we wspólnym rejsie.

PLENER NA POK¸ADZIE
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Wiersze z morza

No bo czy to wypada, aby magister in˝ynier budowy
okr´tów, mechanik I klasy, kolejno wyk∏adowca,
docent, a nawet profesor, na dodatek dziekan (co
prawda jednej tylko kadencji), a tak˝e autor licznych
ksià˝ek, podr´czników akademickich i skryptów, pisa∏
wiersze? Ju˝ sam fakt obrony, po przejÊciu na emery-
tur´, pracy doktorskiej z historii jest wystarczajàco dzi-
waczny. Ale ˝eby wiersze?

Zacz´∏o si´ to na pierwszym moim statku, parowcu
„Borys∏aw”, weteranie konwojów, na którym, majàc 18
lat, pe∏ni∏em „odpowiedzialne” stanowisko prakty-
kanta. Statek by∏ opalany w´glem, którego 7 ton
znika∏o w zach∏annych kot∏ach podczas jednej cztero-
godzinnej wachty. I zrodzi∏ si´ taki wierszyk:

Ej ty, czarny ch∏opcze z maszyny
w ˝mudnej pracy wciàgni´ty kierat
nie widzia∏y ci´ oczy dziewczyny
kiedyÊ w´giel z bunkra wybiera∏.

Kilka lat póêniej wychodzi∏em w kolejny rejs ju˝ jako
mechanik wachtowy. A ˝e pierwszym portem na dro-
dze do Ameryki by∏a Kopenhaga, urzek∏a mnie tam
wdzi´czna syrenka, która – jak si´ zdawa∏o – ˝egna∏a
marynarzy.

Ruszasz znów w morze, mój marynarzu,
znowu wyp∏ywasz w daleki Êwiat.
Niech ci nic z∏ego si´ nie wydarzy,
niech ci´ gna w morze przyjazny wiatr.

T´sknotà b´d´ ci towarzyszyç, 
przy tobie czuwaç przez wszystkie dni,
nocà „dobranoc” moje us∏yszysz
i ∏atwiej b´dzie ci o mnie Êniç.

Serce me zabierz na Êwiata koƒce
jako kotwic´ w morze je rzuç.
Niech ci´ przez morza prowadzi s∏oƒce,
p∏yƒ na kraj Êwiata…,
lecz do mnie wróç.

W 1974 r. zamustrowa∏em na „Dar Pomorza” w ra-
mach Operation Sail. Z tego rejsu zrodzi∏y si´: pierwsza
szanta w moim dorobku i „znajomoÊç” z ksi´ciem
Filipem, ma∏˝onkiem brytyjskiej królowej El˝biety II.

Gdy s∏oƒca dysk nad morzem tkwi
Gdy Êwitem gwiazdy blednà
Gdy wieje wiatr, cholerny wiatr
to nam jest wszystko jedno
Gdy t´cza barw paletà gra
pogody przepowiednià
Gdy wieje wiatr… 
Gdy bosman nas na maszty gna
s∏ów wiàchà niewybrednà
Gdy wieje wiatr… 
I choç nas w mord´ wali szkwa∏
pogod´ niosàc wrednà
Gdy wieje wiatr… 
To nic, ˝e z pracy p´ka grzbiet
i r´ce z bólu wi´dnà
Gdy wieje wiatr… 
I choçby przysz∏o p∏ynàc nam
na biegun bezpoÊrednio
Gdy wieje wiatr… 

Gdy ukoƒczy∏o si´ 80 lat ˝ycia i min´∏o przesz∏o 60 lat zwiàzania z morzem i jego sprawami,
mo˝na si´ ju˝ przyznaç do pewnych rzeczy, które – jak mniemam – wczeÊniej raczej nie

wypada∏o ujawniaç.

50-LECIE

Na pok∏adzie „Daru Pomorza”: ksià˝´ Filip Êciska d∏oƒ Andrzeja
Perepeczki, po lewej stronie kapitan Kazimierz Jurkiewicz.
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Okràg∏e liczby lubià Andrzeja Perepeczk´ –
wyk∏adowc´, mechanika okr´towego 
i pisarza.

Mia∏em w moich rejsach du˝o szcz´Êcia, choç
zdarza∏y si´ sytuacje dramatyczne, gdy p´ka∏ nam sta-
tek podczas tajfunu u wybrze˝y Chin, a inny trafiony
zosta∏ rakietà w czasie wojny Irak-Iran, na wodach
zatoki Perskiej. 

Wracam do portu z najdalszej podró˝y
z krain odleg∏ych, oceanów wielkich
z dni jak z∏àczone w naszyjnik muszelki
wracam do miasta pod kamiennym wzgórzem

Wracam do Ciebie przez cisze i burze
po pokonaniu przeciwnoÊci wszelkich
jak list z wrzuconej do morza butelki
w z∏ocie poranków, wieczorów purpurze

W dali pod red∏owskim klifem na piasku
widz´ Ci´ okiem zamkni´tym powiekà
pi´kna w promieniach s∏onecznego blasku
Na wracajàcego z bardzo daleka
w ksi´˝yca poÊwiacie, w poranka brzasku
Czy kochasz?
Czy t´sknisz?
Czy czekasz?
Czeka∏a… zawsze czeka∏a.

Andrzej Perepeczko

Pó∏ wieku 
pracy dydaktycznej

W ubieg∏ym roku sk∏adaliÊmy Mu gratulacje z okazji
80. rocznicy urodzin, 60. rocznicy ukoƒczenia Paƒst-
wowej Szko∏y Morskiej w Gdyni i 50. – debiutu autor-
skiego. W tym roku sk∏adamy gratulacje kolejne, bo
jubilat zaczyna 50-lecie pracy dydaktycznej. W sumie –
rekordzista, o czym donosi∏ ju˝ w 1984 r. miesi´cznik
„Morze”, gratulujàc wydania 50 ksià˝ki. DziÊ jest ich
ponad setka – zarówno podr´czników akademickich,
jak i powieÊci dla doros∏ych oraz m∏odzie˝y.

■

Andrzej Perepeczko z ˝onà Lucynà.
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Kapelani na ˝aglowcach

Duchowà trosk´ o ludzi morza prymas Polski August
Hlond zleci∏ w 1926 r. biskupowi che∏miƒskiemu
Stanis∏awowi Okoniewskiemu, który (w porozumieniu 
z Ministerstwem Przemys∏u i Handlu oraz w∏adzami
szko∏y), kierowa∏ kapelanów na statki, a sam bp Oko-
niewski przyjà∏, nieformalnà wprawdzie, ale bardzo
wymownà nazw´: biskup morski.

W 1930 r. wys∏u˝ony „Lwów” zosta∏ zastàpiony przez
„Dar Pomorza”. Ceremonii chrztu nowego szkolnego
˝aglowca dokona∏ bp Okoniewski. Powiedzia∏ wówczas,
˝e „morze nale˝y ukochaç jak swojà ojczyzn´ 
i wszystkie wyt´˝yç si∏y, aby je zachowaç dla nast´p-
nych pokoleƒ”. Od tego czasu datuje si´ powstanie
duszpasterstwa ludzi morza.

Do wybuchu II wojny Êwiatowej na „Darze Pomorza”
by∏o szeÊciu kapelanów, którzy, zajmujàc si´ kszta∏-
towaniem duchowoÊci m∏odych ludzi, sami musieli 
staç si´ ˝eglarzami. Od maja do wrzeÊnia 1931 by∏ 
ks. Klemens Ponka, od wrzeÊnia 1931 do maja 1932 –
ks. Alfons Górny, od czerwca 1932 do listopada 1933
– Alojzy Porzyƒski, od listopada 1933 do wrzeÊnia
1934 – ks. Leonard Rzóska. Najd∏u˝ej, bo od wrzeÊnia
1934 do lipca 1939 r., duszpasterzem by∏ ks. Wojciech
G∏ówczewski. To z jego inicjatywy, podczas rejsu
dooko∏a Êwiata w 1935 r., szkolnà fregat´ w Nagasaki
(Japonia) odwiedzi∏ o. Maksymilian Kolbe. Ostatnim
kapelanem by∏ ks. Boles∏aw Klementowski, jeden 
z bardziej doÊwiadczonych duchownych-marynarzy, bo
morskie „ostrogi” zdoby∏ wczeÊniej na „Pi∏sudskim”
oraz na „KoÊciuszce”. Na „Dar Pomorza” zamustrowa∏
w lipcu 1939 r.; zosta∏ wraz z ˝aglowcem internowany
w Szwecji. Potem przedosta∏ si´ do Wielkiej Brytanii 
i p∏ywa∏ na okr´tach Polskich Si∏ Zbrojnych na
zachodzie.

Po wojnie, na mocy dekretu ks. bp. Kazimierza
Kowalskiego, duszpasterstwo ludzi morza zosta∏o
zlecone ojcom redemptorystom w Gdyni. W 1957 r.
zosta∏ skierowany do tej pracy o. Józef Krok, który
utworzy∏ Akademickie Duszpasterstwo Morskie. W 1992 r.
Papieska Komisja Apostolatus Maris wyznaczy∏a 
ks. abp. Tadeusza Goc∏owskiego na krajowego dusz-
pasterza ludzi morza. W 1995 r. do Duszpasterstwa
Ludzi Morza do∏àczy∏ o. Edward Pracz, który dwa lata
póêniej pop∏ynà∏ na „Darze M∏odzie˝y” w rejs, 
a obecnie, jako europejski koordynator ludzi morza,
czuwa nad ca∏oÊcià Duszpasterstwa Morskiego. Jest
cz´stym goÊciem Akademii Morskiej, b∏ogos∏awi
studentom w dniu inauguracji roku akademickiego 
i uczestniczy we wszystkich szkolnych Êwi´tach.

Joanna Ry∏ko

Pierwszà msz´ Êw., na pierwszym szkolnym ˝aglowcu – „Lwowie”, zakupionym w 1921 r.,
odprawi∏ w 1923 r., przed rejsem do Brazylii, kapelan ks. Franciszek Rydziewski. 

Prefektem w Szkole Morskiej by∏ wówczas ks. Pawe∏ Prabucki.

„Kto nie umie si´ modliç, niech wyp∏ywa na morze”
– Jan Pawe∏ II 
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Kapitan Borchardt „powróci∏”
na morze

W 1938 roku kpt. Borchardt zostawi∏ lukratywne
stanowisko na statkach pasa˝erskich, a majàc ju˝ od
dwóch lat dyplom kapitana ˝eglugi wielkiej, lada
chwila móg∏ spodziewaç si´ obj´cia dowództwa na
jednym z naszych klejnotów, jak mawiano wówczas 
o „transatlantyckich pasa˝erach”. Wszyscy – tylko nie
Borchardt. Ten renesansowy wielbiciel kobiet i ˝agli
zareagowa∏ natychmiast na wezwanie swego kolegi
szkolnego – w tamtym czasie dyrektora gdyƒskiej
Paƒstwowej Szko∏y Morskiej – i stawi∏ si´ na pok∏adzie
„Daru Pomorza”, obejmujàc funkcj´ starszego oficera.
Komendantem fregaty by∏ jego kolega z tczewskiej
Szko∏y Morskiej – kapitan Konstanty Kot Kowalski.
Historia jednak nie by∏a dla Borchardta ∏askawa.
Marzenia o wielkich ˝aglach musia∏ zakoƒczyç rok
póêniej w Sztokholmie, gdzie, na ca∏à d∏ugà wojn´,
trzeba by∏o zostawiç ˝aglowiec i iÊç na morskà
wojaczk´. Po wojnie kpt. K. O. Borchardt powróci∏ do
kraju, a tu natychmiast dosta∏ zakaz p∏ywania, bo
kierunek, z jakiego powróci∏ – z Anglii – nie podoba∏ si´
panujàcej nowej w∏adzy, zwanej ludowà. W Gdyni by∏
ju˝ „Dar Pomorza”. Lecz, niestety, nie dla niego. Tak˝e
po odwil˝y politycznej i rehabilitacji. To wszystko
sprawi∏o, ˝e kapitan, niejako z musu, poszed∏ nauczaç
morskiego fachu. Tu po raz kolejny pokaza∏ swojà
wielkoÊç i, legendarny ju˝ dzisiaj, talent pedagogiczny.

A wielokrotne wznowienia jego s∏ynnej ksià˝ki „Znaczy
kapitan” postawi∏o go w rz´dzie najwybitniejszych
pisarzy marynistów. T́ sknot´ za ˝aglami rekompen-
sowa∏ mu przepi´kny widok z wysoko po∏o˝onego na
Kamiennej Górze, bardzo skromniutkiego mieszkania,
nazwanego „siódmym niebem”. Jak sam mówi∏, widok
na port, a przede wszystkim na stojàcy w nim „Dar
Pomorza”, pozwala∏ z∏agodziç t´sknot´ za niezrealizo-
wanym marzeniem – dowodzeniem fregatà. 

Podchodz´ do nabrze˝a na gdaƒskim Targu Rybnym.
Jest 8 paêdziernika 2011. Przy kei ˝aglowiec-cudo: trzy-
masztowy szkuner gaflowy. Burty lÊnià bielà, a na
dziobie wymalowana nazwa „KAPITAN BORCHARDT”.
MyÊl´, ˝e niejednemu z nas tam stojàcych ∏za si´ w oku
zakr´ci∏a.

Stary, bo z 1918 roku, nitowany kad∏ub, a wyposa˝e-
nie nawigacyjno-socjalne obecnego wieku. Matka
chrzestna – wiceminister infrastruktury – kpt. ˝. w. Anna
Wypych-Namiotko wypowiada sakramentalne s∏owa: 
...i nadaj´ ci imi´ „Kapitan Borchardt”. Szampan o bur-
t´, bandera na flagsztok i nowy polski ̋ aglowiec, o dum-
nie brzmiàcej nazwie, rozpoczyna prac´ dla polskiego
spo∏eczeƒstwa, dla szkolenia i wychowania m∏odzie˝y. 

Micha∏ Dàbrowski

Jako zdeklarowany „borchardtysta”, cz∏owiek morza i mediów, w najÊmielszych snach nie
przewidywa∏em, ˝e do˝yj´ takiego dnia i b´d´ Êwiadkiem uroczystoÊci „powrotu” kapitana

Karola Olgierda Borchardta pod jego ukochane ˝agle.
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Nagroda 
im. Kapitana Leszka Wiktorowicza

Rok po Êmierci kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza, dowódcy w wyprawie „Daru M∏odzie˝y” 
dooko∏a Êwiata wokó∏ trzech przylàdków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn, zosta∏a ustanowiona

nagroda jego imienia.

Informacja ta zosta∏a podana podczas dorocznego
spotkania Bractwa Kaphornowców, które odby∏o si´ 12
listopada br. na pok∏adzie „Daru Pomorza”. Nagroda
ma honorowaç wyjàtkowe dokonania ˝eglarskie, osiàg-
ni´cia w dziedzinie wychowania morskiego m∏odzie˝y
lub kszta∏towania ÊwiadomoÊci morskiej. Ustanowili jà
spadkobiercy Kapitana, Miasto Gdynia, Stowarzyszenie
Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press Club. Na-
groda b´dzie przyznawana co roku za osiàgni´cie z roku
poprzedniego. Laureatem mo˝e byç osoba fizyczna,
grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna. 

Nagrod´: medal oraz dziesi´ç tysi´cy z∏otych, przyz-
nawaç b´dzie Kapitu∏a Nagrody. W∏aÊcicielem praw
majàtkowych do Nagrody, w szczególnoÊci projektu
medalu i logo, jest miasto Gdynia. 

W sk∏ad Kapitu∏y Nagrody wchodzà: przedstawiciel
rodziny kpt. ˝. w. Leszka Wiktorowicza, dwie osoby
wskazane przez prezydenta Gdyni, dwie osoby
wskazane przez grotmaszta Bractwa Kaphornowców 
i jedna osoba wskazana przez prezesa Press Club
Polska. Pierwszym przedstawicielem rodziny zosta∏ syn
kpt. ˝. w. Mariusz Wiktorowicz. 

Og∏oszenie laureata odbywaç si´ b´dzie w Gdyni,
uroczystoÊç wr´czenia – w Warszawie.

Kapitan Leszek Wiktorowicz i prezydent Gdyni Franciszka 
Cegielska na pok∏adzie „Daru M∏odzie˝y”.

„Mi´dzy topami masztów a dolnym prz´s∏em zaledwie 2 metry
wolnej przestrzeni! Australijski pilot zblad∏. Na brzegach tysiàce
ludzi z napi´ciem patrzà ... Wielka fregata p∏ynie i ... 
pod wszystkimi ˝aglami przechodzi na drugà stron´! 
Grzmot oklasków na brzegach. Ten wyczyn sprawi∏, ˝e komendant
Wiktorowicz i jego za∏oga stali si´ najpopularniejszymi ludêmi 
w Sydney” – relacjonowa∏ Zbigniew Urbanyi w grudniu 1988 r. 
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■ Andrzej Soysal, „Kapitanowie oceanicznych szlaków”.
Wyd. Fundacja Promocji Przemys∏u Okr´towego
i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2011.
12 paêdziernika 2011 r. w Muzeum Miasta Gdyni

odby∏a si´ promocja kolejnej, siódmej ksià˝ki kapitana
Andrzeja Soysala – absolwenta PSM WN Szczecin z 1953 r.
Laudacje wyg∏osili: red. Henryk Spigarski i prof. Jan
Kazimierz Sawicki. 

OpowieÊç sk∏ada si´ z 26 rozdzia∏ów. Dotyczà osób
zas∏u˝onych dla powstania floty ojczystej i marynisty-
cznej prozy jak Józef Conrad Korzeniowski oraz kapi-
tanów z prze∏omu wieku XIX i XX. Zaliczyç do nich
mo˝na legendarne postaci: kapitana kapitanów
Konstantego Maciejewicza, Boles∏awa Hurk´, Zdenka
Knoetgena, Mamerta Stankiewicza, Eustazego Borkow-
skiego, Tadeusza Zió∏kowskiego oraz Miko∏aja Deppisza
czy pierwszej kadry szko∏y morskiej w Tczewie –
Antoniego Garnuszewskiego, bosmana Kalety i innych.
Autor w barwny, literacko ciekawy sposób, wprowadza
czytelnika w arkana pracy na transatlantykach w Polsce
odrodzonej, w okresie wojennych konwojów oraz po-
wojennej ˝eglugi oceanicznej. Przybli˝a te˝ postaci
absolwentów szkó∏ morskich okresu II RP, lat wojny 
i pierwszych lat powojennych: Karola Olgierda Bor-

chardta, Micha∏a Leszczyƒskiego, Boles∏awa Mikszt´,
Stanis∏awa Lehra, Stefana Gorazdowskiego, Jerzego
Lipiƒskiego, Stanis∏awa Szworca, Romana Budk´, Jana
åwikliƒskiego, Tadeusza Meissnera, Stanis∏awa Zelwe-
rowicza, Franciszka Szudziƒskiego, Mieczys∏awa Króla,
Danut´ Kobyliƒskà-Walas, Jerzego Pszennego, Mariana
Rakowskiego, Eugeniusza Arciszewskiego, Tadeusza 
i Jana Dràczkowskich, Franciszka
Lorocha, Jozefa Kochmaƒskiego,
Erharda Szymroszczyka, Miros∏awa
Jurdziƒskiego i innych. 

Nale˝y autorowi pogratulowaç
dzie∏a, czekajàc na nast´pne tomy.
Ksià˝k´, starannie opracowanà pod
wzgl´dem redakcyjnym i edytor-
skim, mo˝na nabyç w ksi´garni
„Ró˝a Wiatrów” przy ul. Starowiej-
skiej, na kolejnych autorskich
promocjach w Warszawie czy Szcze-
cinie oraz u wydawcy: 

ww.oficynamorska.pl.

dr Witold Parteka

NOWOÂCI WYDAWNICZE

Flis 2011

Na prze∏omie czerwca i lipca 2011 roku cz∏onkowie
Ko∏a wzi´li udzia∏ w VII Flisie WiÊlanym, zorganizowa-
nym przez Lig´ Morskà i Rzecznà. Trasa rozpocz´∏a 
i zakoƒczy∏a si´ w Gdaƒsku; wiod∏a przez Rybin´, Kàty
Rybackie, Krynic´ Morskà, Tolkmicko, Frombork,
Elblàg, Malbork oraz Tczew. Studenci zdobyli zarówno
wiedz´ teoretycznà, jak i praktycznà z zakresu ratowni-
ctwa wodnego i bezpiecznego zachowania si´ nad
wodà. Sprawdzeniem ich umiej´tnoÊci okaza∏a si´ akcja
ratunkowa, którà z wielkim sukcesem przeprowadzili
na Zalewie WiÊlanym. Za∏oga Akademii Morskiej zabez-
pieczy∏a na du˝ej fali uszkodzone omasztowanie, które
grozi∏o wywróceniem jednej z ∏odzi. Wielkà przygodà
by∏y regaty o puchar burmistrza Krynicy Morskiej oraz
udzia∏ w Gdaƒskim Zlocie ˚aglowców. 

W nast´pnych latach Ko∏o Naukowe „Nautica”
b´dzie kontynuowa∏o i rozwija∏o dzia∏alnoÊç Klubu Ligi
Morskiej i Rzecznej, a tak˝e prowadzi∏o przedsi´wzi´cia
zwiàzane z bezpieczeƒstwem nad wodà. Serdecznie za-
praszamy do wspó∏pracy.

■

W roku 2010, z inicjatywy cz∏onków Ko∏a Naukowego „Nautica” i pracowników uczelni, powsta∏
Klub Ligi Morskiej i Rzecznej, którego komandorem zosta∏ prof. Piotr Palich.

LIGA MORSKA W AKADEMII MORSKIEJ

Uczestnicy Flisu: Aleksandra Szymlek, Helena Ma∏yszko, Pawe∏
Anio∏, Pawe∏ Nowak, Damian Koz∏owski, Karol Raczkowski.
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REKTOR I SENAT
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

majà zaszczyt zaprosiç na

ÂWI¢TO SZKO Y̧
PROGRAM UROCZYSTOÂCI

■ 07.12.2011 (Êroda)
15.00 Moja praktyka morska 2011 – og∏oszenie wyników studenckiego konkursu, 

prezentacja prac laureatów, Nagrody Rektora (Sala Tradycji) 
16.00 Spotkanie literackie (Sala Tradycji) 
17.00 Apel Poleg∏ych (przed budynkiem g∏ównym AM, ul Morska 83) 
18.00 Wieczór Absolwenta (Klub „Bukszpryt”, ul. Morska 83) 

■ 08.12.2011 (czwartek)
8.00 Uroczyste podniesienie bandery (przed budynkiem g∏ównym AM, ul. Morska 83)
8.15 Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy nie wrócili z morza” (bulwar Nadmorski)
8.30 Msza Êw. w intencji pracowników, studentów oraz absolwentów uczelni koncelebrowana

przez JE ks. biskupa S∏awoja Leszka G∏ódzia (aula im. T. Meissnera) 
10.30 Spotkanie w∏adz uczelni z pracownikami i wyró˝niajàcymi si´ studentami. Wr´czenie

medali pamiàtkowych Fundacji im. E. K∏opotowskiego (Sala Senatu)
11.00 Jubileusz 50-lecia pracy dydaktycznej Pana dr. in˝. st. mech. okr´t. Andrzeja Perepeczki

(aula)
11.30 Pokaz filmu Micha∏a Dàbrowskiego i Jerzego Boja pt. „Namalowaç morze” (aula) 
12.00 Otwarcie wystawy poplenerowej (malarstwa i fotografii) zwiàzanej z „Darem M∏odzie˝y”

autorstwa nauczycieli i uczniów Liceum Plastycznego w Gdyni.

Imprezy towarzyszàce:
■ 08.12.2011 (czwartek)

09.00–11.00 hala sportowa, turniej dwójek kobiet w pi∏ce siatkowej.
11.00–13.00 hala sportowa, mi´dzyuczelniany turniej debli w pi∏ce siatkowej m´˝czyzn.

12.30 hala sportowa, bieg prze∏ajowy o Puchar JM Rektora.
14.00–17.00 hala sportowa, turniej tenisa sto∏owego.

18.00 Koncert muzyczny (klub „Bukszpryt”)
20.00 Studencki wieczór klubowy (klub „Bukszpryt”)

W programie: 
– Gala Sportu,
– wybory najsympatyczniejszej studentki i najsympatyczniejszego studenta AM w Gdyni, 

w roku akademickim 2011/12,
– studenckie party.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku 
sk∏adamy wszystkim pracownikom, studentom i przyjacio∏om Akademii Morskiej 
w Gdyni ˝yczenia szcz´Êcia, radoÊci, odpoczynku i pi´knych ˝eglarskich marzeƒ.

Zespó∏ redakcyjny „Akademickiego Kuriera Morskiego”






