WYSTĄPIENIE
REKTORA-KOMENDANTA AMW
PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIGO 2014/2015
Wysoki Senacie Akademii Marynarki Wojennej,
Panowie Admirałowie,
Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie,
Panie Senatorze,
Magnificencje Rektorzy,
Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy naszej Uczelni,
Drodzy Studenci,
Wielce Szanowni Państwo!
Inauguracja roku akademickiego jest szczególnym wydarzeniem nie tylko
w życiu najmłodszych studentów, ale całej społeczności uczelnianej. Po raz ósmy
i jednocześnie ostatni w mojej ośmioletniej kadencji rektora-komendanta Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte rozpoczynam wraz z Państwem kolejny rok akademicki w naszej Alma Mater i jak każdego roku wypowiadam rocznicowe
słowa — polskie morskie szkolnictwo wojskowe ma już dziewięćdziesiąt dwa lata.
Pozwólcie Państwo, że w dniu inauguracji nowego roku akademickiego wyrażę wielkie uznanie i szacunek pokoleniom twórców oraz budowniczych naszej uczelnianej rzeczywistości i pochylę głowę nad tymi, którzy pożegnali nas w ostatnim czasie,
odchodząc na wieczną wachtę.
Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią trwale związaną z Marynarką Wojenną Rzeczypospolitej Polskiej, jej powstaniem, rozwojem, dniem dzisiejszym oraz
przyszłością — oczekujemy nowych okrętów i związanych z nimi nowych zadań
szkoleniowych, badawczych oraz rozwojowych. Przez wszystkie lata istnienia Uczelni
jej działalność określały potrzeby Marynarki Wojennej, która swoją obecnością na
morzach i oceanach świata dawała wyraz polskiej morskiej racji stanu, tak silnie wyartykułowanej w naszej długiej historii. To właśnie tu, na Oksywiu, kształcimy i wychowujemy nowe pokolenia oficerów w marynarskich mundurach oraz przyszłych
pracowników gospodarki morskiej w wielu ważnych dla życia społecznego specjalnościach. Dzisiaj spoglądamy na minione lata istnienia naszej Uczelni z dumą i satysfakcją. Jednocześnie olbrzymią uwagę przykładamy do dnia jutrzejszego i naszej
akademickiej przyszłości, która wraz z zadaniem konsolidacji wyższego szkolnictwa
wojskowego nie została jeszcze ostatecznie zdefiniowana.

Wystąpienie inauguracyjne rektora jest odniesieniem do działalności Uczelni
za mijający rok akademicki 2013/2014 oraz nakreśla główne zamierzenia na kolejny rok.
W minionym roku akademickim w naszej Uczelni na czterech wydziałach studiowało ponad 4500 osób. Dziś do grona społeczności akademickiej dołączają nowi
studenci i doktoranci, rozpoczynający studia na pierwszym i drugim poziomie kształcenia — to grupa 1210 studentów studiów stacjonarnych i 250 studentów studiów
niestacjonarnych oraz 33 doktorantów w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
nauki o bezpieczeństwie.
Akademia Marynarki Wojennej prowadzi jedenaście kierunków studiów.
W obecnym roku akademickim do oferty szkoleniowej dodaliśmy kolejne dwa: systemy
informacyjne w bezpieczeństwie oraz wojsko w systemie służb publicznych. W obszarze kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynamy kształcenie
podchorążych na kierunkach mechatronika oraz informatyka w specjalności eksploatacja systemów informatycznych.
Procesowi dydaktycznemu w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń organizowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne, Ośrodek Szkoleniowy
AMW oraz Centrum Doskonalenia Kursowego poddanych zostanie ponad 3500
osób. Z tych form podnoszenia kwalifikacji skorzystają nie tylko oficerowie i podoficerowie Marynarki Wojennej RP, ale również kadra z pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Ponadto nasi nauczyciele będą przekazywać wiedzę członkom załóg jednostek pływających marynarki handlowej, kierowniczej kadrze przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji państwowych i samorządowych.
W Akademii Marynarki Wojennej zatrudnionych jest 204 nauczycieli akademickich, w tym: 52 profesorów (17 profesorów zwyczajnych, 33 profesorów nadzwyczajnych, 2 profesorów wizytujących), 77 doktorów i 75 pozostałych nauczycieli akademickich posiadających tytuły zawodowe. Ponadto w ramach umów cywilnoprawnych
dydaktykę i szkolenie wspierać będzie ponad stu specjalistów.
Każdego roku podczas inauguracji nasi najlepsi twórcy, nauczyciele akademiccy i studenci wyróżniani są nagrodami rektorskimi. Wręczane wyróżnienia to widoczny efekt prac naukowo-badawczych i pracy dydaktycznej. W roku akademickim
2013/2014 w Uczelni prowadzono 57 prac statutowych, 11 projektów badawczych
i 8 projektów rozwojowych.
Wartość wszystkich prac remontowych oraz inwestycyjnych wykonanych w minionym roku akademickim wyniosła około 10 mln zł. Zakończyliśmy realizację programu naprawczego uchwalonego we wrześniu 2012 roku przez Senat AMW oraz
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wykonaliśmy pierwszy etap podwyżek płac cywilnych nauczycieli akademickich i pracowników wojska. W najbliższym czasie planujemy kontynuowanie tego zadania.
W Akademii Marynarki Wojennej priorytetowo traktowana jest współpraca
międzynarodowa oraz program Erasmus w części cywilnej i wojskowej, a obecność
naszych niemieckich gości, admirała Stawickiego i dyrektora Schlichtinga, jest tego
przykładem.
W mijającym roku akademickim rozpoczęliśmy modernizację Akademickiego
Ośrodka Sportowego. Budowa nowych hal sportowych zakończy się wraz z rokiem
akademickim 2014/2015. Na bazie kadłuba okrętu podwodnego typu KOBBEN
prowadzona jest inwestycja pod nazwą Zespół symulatorów i trenażer okrętu podwodnego.
Realizacji wszystkich zadań sprzyja duże zrozumienie i pomoc ze strony Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Szanowni Państwo,
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich pan profesor Wiesław Banyś w liście do rektora Akademii Marynarki Wojennej napisał:
(…) U progu roku akademickiego 2014/2015 Społeczności Akademii Marynarki
Wojennej przekazuję życzenia wszelkiej pomyślności i dobra w życiu osobistym
i zawodowym. Wyrażam nadzieję, że nowy rok dostarczy Państwu satysfakcji w realizacji wyzwań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, a przed uczelnią otworzy możliwości dalszego rozwoju. Studentom życzę spełnienia oczekiwań związanych z wyborem kierunków studiów oraz zadowolenia ze zgłębiania wiedzy. Życzę
Państwu satysfakcji z przynależności do grona akademickiej wspólnoty.
Wielce Szanowni Państwo,
w dniu dziewięćdziesiątej drugiej rocznicy utworzenia polskiego morskiego
szkolnictwa wojskowego składam Państwu wyrazy najwyższego szacunku i przekazuję najserdeczniejsze życzenia. Czynię to z ogromną satysfakcją, w przekonaniu, że
słowa te kieruję nie tylko do nauczycieli i wychowawców akademickich, ale przede
wszystkim do wybitnego grona ludzi, profesorów i admirałów, którym Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i jej obecność na morzach pozostaną zawsze sprawą
najbliższą.
W roku akademickim 2014/2015, roku stojących przed Akademią Marynarki
Wojennej nowych wyzwań, życzę wszystkim naszym profesorom, studentom, pracownikom administracyjnym oraz kadrze wojskowej realizującej zadania jednostki
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wojskowej odważnego podejmowania wyzwań, spokojnej i twórczej pracy w atmosferze zaufania, otwartości, wzajemnego szacunku i poszanowania. Te akademickie
cechy najlepiej budują markę, prestiż i godność naszej uczelnianej rzeczywistości.
Szanowni Państwo,
z problematyką spraw związanych z Marynarką Wojenną RP łączy się tegoroczny wykład inauguracyjny pana profesora Andrzeja Makowskiego, laureata zaszczytnego
tytułu wybitnego nauczyciela Akademii Marynarki Wojennej.
Po uroczystym wykładzie zapraszam Państwa na wystawę zatytułowaną „Poczet
Komendantów naszej Alma Mater 1922–2014” oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy
poświęconej poległym i zamordowanym w latach 1939–1956 podchorążym i oficerom
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej.
NAVIGARE NECESSE EST, VÍVERE NON EST NECESSE —
te słowa Plutarcha towarzyszą naszym dzisiejszym studentom, tak jak były obecne
podczas edukacji wszystkich marynarskich pokoleń w oksywskiej Uczelni.
Wysoki Senacie, Panowie Admirałowie, Wasza Ekscelencjo, Panie Senatorze, Magnificencje Rektorzy, Szanowna Społeczności Akademicka, Wielce
Szanowni Państwo — rok akademicki 2014/2015 w Akademii Marynarki Wojennej uważam za otwarty.
Vivat Académia! Vivant Professores!
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!
(Oby był dobry, szczęśliwy, obfity i pomyślny!)
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