WYSTĄPIENIE
REKTORA - KOMENDANTA AMW
PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIGO 2008-2009

Wysoki Senacie, Panie Admirale, Magnificencje Rektorzy, Ekscelencjo, Wielce Szanowni Państwo i moja Społeczności Akademicka - Polskie Morskie Szkolnictwo Wojskowe ma 86 lat.
Z wielkim szacunkiem i uznaniem spoglądam jako obecny rektor - komendant
na ogrom wykonanej pracy i osiągnięcia moich wielkich poprzedników: komendantów-rektorów, wspaniałych wychowawców i nauczycieli akademickich (również i moich, obecnych na tej sali). Społeczność naszej Uczelni w przeciągu mijających 86. lat
tworzyli: doskonali nauczyciele akademiccy, specjaliści, a przede wszystkim wychowawcy, załogi i dowódcy okrętów szkolnych i jednostek szkolno-badawczych, służby
logistyczne zapewniające funkcjonowanie Akademii, personel administracyjny i finansowy, bibliotekarze, kadra zawodowa, marynarze, pracownicy wojska na wszystkich stanowiskach oraz zdobywający tu wykształcenie oficerowie, podchorążowie,
(a od 1996 roku) studenci cywilni, nasza młodzież akademicka. Wszystkie te osoby,
pragnę w dniu naszego święta, przypomnieć i pozostawić w naszej pamięci. Duże
jest również grono, współpracujących z naszą Akademią, instytucji naukowych
i uczelni, tak szeroko reprezentowanych podczas dzisiejszej inauguracji.
W tych minionych latach, Polskie Morskie Szkolnictwo Wojskowe podlegało
wielu zmianom i reorganizacjom, które były odpowiedzią na wyzwania minionych
czasów. Te zmiany następują również i w obecnej chwili.
Wystąpienie inauguracyjne rektora jest również sprawozdaniem z działalności
całej Uczelni za mijający rok akademicki 2007-2008, które przedstawiam w następujących obszarach:
Działalność dydaktyczna
W roku akademickim 2007-2008 w naszej Uczelni studiowało ponad 5 tysięcy
osób. W nowym roku akademickim 2008-2009 ta liczba wzrośnie do około 5,5 tysięca. W tej ilości studiujących znajdują się nasi najmłodsi studenci, którzy rozpoczynają studia w tym roku, to prawie 1200 nowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Z różnych form podnoszenia kwalifikacji, w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń prowadzonych w Uczelni i Ośrodku Szkoleniowym AMW, a w niedługiej przyszłości w nowotworzonym Ośrodku Studiów Po-

dyplomowych i Szkoleń AMW, skorzysta ponad 2500 osób. To są nie tylko oficerowie
Marynarki Wojennej, lecz i innych rodzajów Sił Zbrojnych, oficerowie marynarki handlowej, marynarze ale i kierownicza kadra oraz pracownicy przedsiębiorstw i instytucji państwowych jak i samorządowych.
W roku akademickim 2007-2008, poprzez duży wysiłek i zaangażowanie komendy, dziekanów i nauczycieli akademickich uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia nowych czterech kierunków studiów. Na trzy nowe kierunki dokonaliśmy już
naboru. Aktualnie prowadzimy studia na ośmiu kierunkach, a dziewiąty zostanie uruchomiony w bieżącym roku akademickim. Rady trzech wydziałów posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora. 1 września 2008 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej utworzony został nowy wydział akademicki – Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych.
W Akademii Marynarki Wojennej pracuje 239 nauczycieli akademickich; w
tym: 58 - profesorów (22 - profesorów zwyczajnych, 36 - profesorów nadzwyczajnych); 74 - adiunktów, 13 - asystentów, 47 - starszych wykładowców, 38 - wykładowców; 7 - lektorów i 2 - instruktorów.
Głównym zadaniem jakie zostało postawione do realizacji w mijającym roku
akademickim było uporządkowanie procesu dydaktycznego. To bardzo poważne
przedsięwzięcie zostało wykonane poprzez wdrożenie nowych zasad realizacji dydaktyki.
Działalność naukowo-badawcza
Akademia Marynarki Wojennej, z racji swojego zasadniczego przeznaczenia,
stanowi zaplecze naukowo-badawcze Marynarki Wojennej RP. Szeroki profil podejmowanych i prowadzonych badań naukowych sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny charakter znajdują zastosowanie w gospodarce morskiej,
przemyśle i ochronie środowiska.
Wysiłek badawczy pracowników Akademii Marynarki Wojennej w dużej mierze
służy sprawie obronności i bezpieczeństwa państwa. Zagadnieniom tym, a w szczególności nawigacyjno-hydrograficznemu zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu oraz wykrywaniu obcych systemów rozpoznania służyły dwa prowadzone na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego projekty celowe.
Pierwszy z nich realizowany wspólnie z Urzędem Morskim w Gdyni pt.:
„System przeciwdziałania terroryzmowi w obszarach morskich RP” został
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w roku bieżącym zakończony wdrożeniem. Drugi projekt celowy wykonaliśmy wspólnie z Dowództwem Marynarki Wojennej RP, a jego tematem był „System wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu podwodnemu jednostek
pływających”. W 2008 roku zakończono pomyślnie etap wdrożenia systemu na
akwenie Zatoki Gdańskiej.
Prowadzenie prac podwodnych na dużej głębokości i bezpieczeństwo nurków
to problemy o niezwykle istotnym znaczeniu zarówno dla wojskowej, jak i cywilnej
eksploracji morza. W Akademii Marynarki Wojennej pracuje unikalny w skali kraju
zespół w Zakładzie Technologii Nurkowań i Prac Podwodnych Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, posiadający znaczne osiągnięcia w tym obszarze. Na podkreślenie zasługuje fakt współpracy tego zespołu z przedsiębiorstwem PETROBALTIC S.A
na podstawie umowy na wieloletnie świadczenie usług badawczych w technologiach podwodnych. W roku bieżącym doświadczenia zespołu wykorzystane zostały
przez przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy realizacji pracy „Zabezpieczenie załóg dołowych przez wykorzystanie komór ewakuacyjnych w przypadku powstania atmosfery niezdatnej do oddychania”. Efektem tej pracy było, obok przeprowadzenia odpowiednich badań i wykonanie prototypu komory ewakuacyjnej. Jedno z ważniejszych osiągnięć zespołu - system hiperbaryczny do udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych pk. SERCÓWKA wchodzi w fazę wdrażania w Marynarce Wojennej RP. W 2008 roku przedsiębiorstwo PBUCH S.A. rozpoczęło we współpracy z AMW produkcję seryjną urządzeń
tego typu.
Kolejna specjalność AMW to diagnostyka silników okrętowych. Aktualnie Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Okrętów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego prowadzi
badania diagnostyczne wszystkich typów silników tłokowych i turbinowych zastosowanych na okrętach Marynarki Wojennej RP w ramach pracy „Badania diagnostyczne silników napędu głównego na okrętach MW w latach 2006 – 2008” zleconej przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON. Ponadto wykonuje
podobne ekspertyzy dla przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego. W roku bieżącym
najbardziej znacząca pracą tego typu są „Badania diagnostyczne maszyn okrętowych” zlecone przez Gdańską Stocznię Remontową S.A.
To tylko wybrane przykłady prowadzonych prac naukowo-badawczych w Akademii Marynarki Wojennej. W nowym roku akademickim 2008-2009 zostanie położony bardzo wysoki nacisk na tą sferę działalności naszej Uczelni.
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Działalność logistyczna
Praca pionu technicznego naszej Uczelni w mijającym roku akademickim skupiła się
na następujących problemach:
 utrzymanie sprawności technicznej systemów zasilających infrastrukturę
akademicka i porządku obiektów;
 remont pomieszczeń akademików i budynków szkolnych;
 przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb poruszania się studentów niepełnosprawnych;
 rozbudowa bazy szkoleniowej (mostek nawigacyjny i symulator taktyczny
okrętu podwodnego na bazie kadłuba jednostki Koben-Jastrząb);
 prace koncepcyjne i przygotowawcze budowy nowej biblioteki akademickiej wraz z Centrum Konferencyjno-Informacyjnym.
Priorytetowym zadaniem na rok akademicki 2008-2009 jest budowa biblioteki akademickiej oraz rozpoczęcie prac koncepcyjnych i projektowych budowy Akademickiego Centrum Sportowego z krytym basenem, halą sportową i stadionem.
Działalność międzynarodowa
W roku akademickim 2008-2009 rozpoczęliśmy, po raz pierwszy w historii, wymianę
semestralną podchorążych z francuską Akademią Marynarki Wojennej w Breście,
kierując na studia do Francji podchorążego II roku WNiUO. W naszej Uczelni gościmy już po raz drugi oficerów Ecole Naval z Berestu, którzy piszą pod kierownictwem
nauczycieli akademickich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prace końcowe na poziomie studiów II stopnia.
Działalność sportowa
Działalność sportowa studentów skupiała się w oparciu o nowoutworzony w roku
2008 Akademicki Zespół Sportowy. W ramach prowadzonych zmian w dziedzinie
dydaktyki, dokonano reformy działalności sportowej w naszej Akademii. Przykładowe
osiągnięcia sportowe naszych zawodników, to I miejsce w Pucharze Europy w żeglarstwie – klasa Skipi i II miejsce w żeglarstwie podczas Wojskowych Mistrzostw
Europy CISM oraz II miejsce w wieloboju morskim w Wojskowych Akademickich mistrzostwach Świata.
Główne zamierzenia na rok akademicki 2008-2009
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 wszechstronny rozwój naukowy, szczególne nowopowstałych, w ramach
obecnych uwarunkowań organizacyjno-etatowych, komórek organizacyjnych
naszej Akademii;
 zwiększenie oferty dydaktycznej poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów o co najmniej jeden kierunek i nowe specjalności;
 zapewnienie stabilności kształcenia kadr oficerskich Marynarki Wojennej w
ramach prowadzonych prac związanych z profesjonalizacją Sił Zbrojnych
RP wraz z prowadzeniem szerokiej promocji Uczelni;
 rozwijanie współpracy międzynarodowej i przystąpienie do programów wymiany studentów;
 wzbogacanie bazy dydaktycznej i szkoleniowej, szczególnie akademickich
jednostek pływających;
 rozpoczęcie budowy biblioteki akademickiej wraz z centrum konferencyjnoinformacyjnym;
 utrzymanie infrastruktury na możliwie najwyższym poziomie sprawności
technicznej.
To trudne zadania, których się podejmujemy, jednakże determinacja w działaniu
oraz panujące zrozumienie potrzeb sprzyjają ich realizacji.

Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za obecność
w murach naszej Uczelni w dniu jej święta i 86. rocznicy powstania Polskiego Morskiego Szkolnictwa Wojskowego. Mottem, które nam towarzyszy przez te wszystkie
lata jest: „Navigare necese est, vivere est non necese”.
Panie Admirale, Panie Generale, Ekscelencjo, Magnificencje i moja Społeczności Akademicka – rok akademicki 2008-2009 w Akademii Marynarki Wojennej uważam za otwarty.
“Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”
(Oby był dobry, szczęśliwy, obfity i pomyślny!)
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