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Niedawno przywitaliśmy Nowy Rok 2012. Stojąc na 
progu NOWEGO, uświadamiamy sobie, że przekraczamy 
kolejną granicę czasu – tajemniczej „rzeczywistości”, w któ-
rej zjawiska następują w nieodwracalnym porządku: od 
przeszłości, poprzez teraźniejszość, ku przyszłości. Mija-
jący rok przechodzi do historii, a wraz z nim zdarzenia, które 
są cząstką naszego losu. Wchodzimy w czas niezapisanej kar-
ty, stawiając pytania, jaki będzie, co nam odmieni... Odnosi 
się to nie tylko do naszego osobistego życia, ale także do 
zawodowego czy społecznego. Ten rok jest też szczególny 
dla naszej Akademii. 

Oto stajemy w przededniu wyborów władz uczelni na 
następną kadencję. Jest to niezmiernie ważny moment, gdyż 
będzie rzutował na najbliższą przyszłość, w której musi 
zaistnieć Akademia, a władze powinny sprostać wszystkim 
wyzwaniom, by jej ranga i rola, jaką spełnia w środowisku 
morskim – nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynaro-
dowej – nie uległa deprecjonizacji. O tym informujemy na po-
czątku magazynu. Mamy też kilka artykułów mówiących 
o sukcesach naszych pracowników w projektach bada-
wczych czy w komisjach organizacji międzynarodowych, 

a studentów – w sporcie np. na ergometrze 
czy w piłce siatkowej.

Praca naukowo-badawcza i dydaktyczna 
znalazła pełne odzwierciedlenie w wyda-
nych 19 publikacjach. Z kolei idąca z duchem 
czasu Biblioteka Cyfrowa AM gwarantuje 
szybkie sięganie po wiedzę do 1531 pozycji. Natomiast 
studentów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie foto-
graficznym pt. „Studiowanie to przygoda”, który już po raz 
trzeci organizuje nasze Biuro Karier. Idzie wiosna i na nią 
cieszą się pasjonaci żeglarstwa – dla nich to proponujemy 
cykl artykułów o rodzajach jednostek. 

Wszystkim zaś Czytelnikom Redakcja AAM życzy dużo 
radości i odpoczynku na łonie natury podczas Świąt Wielka-
nocych.

Redaktor Naczelny 
prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
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W bieżącym roku, z dniem 31 sierpnia, kończy się 
kadencja obecnych władz Akademii Morskiej w Szcze-
cinie. W okresie od marca do czerwca bieżącego roku 
odbywają się wybory jednoosobowych i kolegialnych 
organów naszej uczelni na kadencję 2012–2016 oraz 
wybory członków kolegiów elektorów. 

Kolegia elektorów są organami wyborczymi  
wybranymi przez naszą społeczność akademicką  i to 
one wybierać będą organy Akademii Morskiej, czyli 
Rektora, dziekanów, Senat i rady wydziałów. Przez 
kolegia wybierani będą również zastępcy organów 
jednoosobowych, czyli prorektorzy i prodziekani. 

Wybory do kolegiów elektorów wśród pracowni-
ków przeprowadzają komisje wyborcze: uczelniana
i wydziałowe – zgodnie z trybem określonym w zatwier-
dzonym przez Senat AM Regulaminie przeprowadza-
nia wyborów i prac komisji wyborczych. Wybory do 
kolegiów elektorów wśród studentów przeprowadza-
ne są  przez Zarząd Samorządu Studentów – zgodnie
z Regulaminem Samorządu Studenckiego. Senat na-
szej uczelni zatwierdził także kalendarz wyborczy. 

20 marca odbyły się już wybory członków Uczel-
nianego Kolegium Elektorów, którzy w dniu 3 kwie-

tnia głosować będą nad kandydaturami do pełnienia 
funkcji Rektora AM. Pisemne zgłoszenia kandydatów 
przyjmowane są do 2 kwietnia do godz. 12.00. Kan-
dydaci na Rektora zobowiązani są zaprezentować 
Uczelnianemu Kolegium Elektorów zwięzły program 
działania w czasie przyszłej kadencji. Mogą oni rów-
nież przedstawiać społeczności akademickiej swoje 
programy wyborcze.

Do dnia 27.03.2012 r. do Uczelnianej Komisji Wy-
borczej wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na Rek-
tora  prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmy. Jego 
program działania na kadencję 2012–2016 przedsta-
wiony jest na łamach Akademickich Aktualności Mor-
skich oraz na stronie internetowej Akademii Morskiej 
w Szczecinie.

Z dokumentami dotyczącymi wyborów oraz ko-
munikatami komisji wyborczych można zapoznawać 
się, korzystając ze strony internetowej AM. Informa-
cje wyborcze zamieszczane są również na tablicach 
ogłoszeń.

Uczelniana Komisja Wyborcza
           

PROGRAM DZIAŁANIA NA KADENCJĘ 2012–2016
(kontynuacja programu z kadencji 2008–2012)

a) Rozszerzanie oferty kształcenia morskiego zgodnie 
z zapotrzebowaniem gospodarki morskiej Polski i Unii 
Europejskiej oraz ciągłe podnoszenie jego jakości 
i atrakcyjności, z uwzględnieniem kształcenia ustawi-
cznego w różnych formach i stopniach.

b) Wzmocnienie pozycji Akademii Morskiej w Szcze-
cinie jako ważnej części zaplecza badawczego i eks-
perckiego ministerstwa właściwego ds. gospodarki 
morskiej, a także innych ministerstw (gospodarki, 
rolnictwa, środowiska), poprzez prowadzenie odpo-

Akademia Morska w Szczecinie: silna, specjalistyczna, 
przyjazna dla studentów Uczelnia, o dużym znaczeniu 
dla regionu, Polski, Unii Europejskiej.

1. Główne kierunki planowanych
działań w kadencji 

wiednio ukierunkowanej działalności naukowej i tech-
nicznej oraz zwiększenie jej efektywności na drodze 
wspierania transferu wyników do gospodarki mor-
skiej Polski i Unii Europejskiej.

c) Podnoszenie rangi Uczelni poprzez wzmocnienie 
zespołów naukowych, budowę centrów badawczych, 
rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i naukowo-
badawczej, uruchamianie nowych kierunków naucza-
nia oraz uzyskanie kolejnych uprawnień naukowych.

d) Jakościowe przekształcanie Akademii Morskiej 
w Szczecinie w Uniwersytet Morski w Szczecinie po-
przez rozwój istniejących i budowę nowych wydzia-
łów.

2. Program rozwoju Uczelni w kadencji

Dydaktyka i studenci – Uczelnia jest dla studentów: 
kształcenie, kultura, sport, bezpieczeństwo, rozrywka.

a) Unowocześnienie procesu dydaktycznego poprzez:
– uruchomienie studiów III stopnia;

uruchomienie kierunków studiów prowadzonych 
wspólnie z uczelniami zagranicznymi;
uruchomienie studiów I i II stopnia w języku 
angielskim na kierunkach kształcenia wszystkich 
wydziałów; 
rozszerzenie oferty studiów podyplomowych.

b) Utworzenie nowych, atrakcyjnych dla młodzieży 
kierunków i specjalności studiów zorientowanych na 
potrzeby rynku pracy, a w szczególności:
– utworzenie co najmniej jednego nowego kierunku 

na każdym wydziale, między innymi takich, jak: gór-
nictwo morskie, hydrografia, energetyka wiatro-
wa, turystyka morska;

– utworzenie systemu nauczania na odległość z wyko-
rzystaniem internetu dla oddzielnych specjalności 
oraz przedmiotów.

c) Kontynuacja prowadzenia efektywnej polityki 
pozyskiwania kandydatów na studia poprzez:
– szeroką promocję uczelni: medialnej, internetowej 

oraz prowadzonej przez pracowników i studentów;
– wspieranie Studenckiego Zespołu Promocyjnego 

i rozbudowę Biura Karier;
– ciągłą modernizację strony internetowej Uczelni 

w zakresie dydaktyki.

–

–

– 

Wybory organów Akademii Morskiej 
w Szczecinie na kadencję 2012–2016

Kandydat na stanowisko rektora Akademii Morskiej 
w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma

d) Wspieranie działalności studenckiej poprzez:
– rozszerzenie form pomocy studentom w orientacji 

zawodowej z uwzględnieniem polepszania warun-
ków materialnych (dynamiczny rozwój Biura Kar-
ier, stypendia fundowane i armatorskie, uczelnia-
ne Targi Pracy, współpraca z bankami – pomoc 
w uzyskaniu kredytów na studia dla studentów);
wspieranie działalności Studenckich Kół Nauko-
wych i działalności Zarządu Samorządu Studenc-
kiego, w tym organizacji studenckich konferencji

 (np. SeaPoint, KSKN, Baltic University Programme, 
Forum Uczelni Technicznych, GROM i inne);
wspieranie popularnych sekcji Klubu Uczelnianego 
AZS oraz sekcji żeglarskiej w ramach rozbudowy OSRM;
wspieranie działalności Klubu „Pod Masztami" 
i Chóru AM;
utrzymanie kosztów domów studenckich na dotych-
czasowym poziomie, z uwzględnieniem jedynie 
wzrostu kosztów eksploatacyjnych.

– Budowa silnych zespołów badawczych to 
szansa na: większe fundusze na badania w ramach 
realizacji projektów, kolejne stopnie naukowe w oparciu 
o prowadzone badania oraz nowe uprawnienia Wy-
działów do nadawania stopni naukowych. 

a) Wzmocnienie zespołów naukowych poprzez:
– budowę specjalistycznych laboratoriów;
– poprawę warunków rozwoju naukowego pracowni-

ków;
– dalsze usprawnienie systemu zarządzania i obsługi 
realizowanych projektów badawczych.

b) Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych na Wydziale 
Nawigacyjnym i Mechanicznym oraz uruchomienie 
stacjonarnych studiów doktoranckich.

c) Uzyskanie uprawnień doktorskich na Wydziale In-
żynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

d) Podwyższenie kategorii Wydziałów i związanego 
z tym budżetowego dofinansowania.

e) Dostosowanie tematyki prac badawczych statu-
towych i rozwojowych do potrzeb gospodarki mor-
skiej oraz polityki jej rozwoju przyjętej przez organy 
rządowe.

f) Rozwój potencjału oraz specjalizacji naukowej 
zespołów wydziałowych i międzywydziałowych,
poprzez koncentrowanie ich działalności na wy-
branych obszarach badawczych, zwłaszcza w za-
kresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu mor-
skiego, nowoczesnych technologii nawigacyjnych 
i materiałowych, układów energetycznych statków, 
diagnostyki urządzeń okrętowych, systemów 
logistycznych oraz ochrony środowiska morskiego.

–

–

–

–
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prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
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b) Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych na Wydziale 
Nawigacyjnym i Mechanicznym oraz uruchomienie 
stacjonarnych studiów doktoranckich.
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–

–

–
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g) Zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania 
finansowania projektów badawczych z Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju oraz w ramach programów międzynarodowych, 
w tym operacyjnych zasilanych z funduszy UE.

h) Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w ra-
mach infrastruktury uczelni (Centrum Transferu 
Technologii Morskich, Centrum Innowacji Akademii 
Morskiej w Szczecinie i innych), a także inicjowanie 
aktywności kadry w zakresie tworzenia firm typu 
spin-off. 

a) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratow-
nictwa Morskiego w Szczecinie,

b) Budowa Centrum Modelowania Ruchu Statków,

c) Budowa Centrum Diagnostyki Maszyn i Siłowni 
Wiatrowych,

d) Budowa statku szkolno-badawczo-rybackiego,

e) Modernizacja wyposażenia nawigacyjnego i elek-
tronicznego oraz systemów automatyki statku szko-
lno-badawczego „Nawigator XXI”.

Inwestycje:

Konsekwentna realizacja przedstawionego pro-
gramu działania na kadencję, w obecnych uwarunko-
waniach zewnętrznych, zapewni stabilną pozycję 
Akademii Morskiej jako silnej, specjalistycznej 
uczelni wyższej.
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M/s „Szczecin” zbudowany został w chińskiej sto-
czni Xingang Shipyard, znajdującej się w mieście Tian-
jin w pobliżu ujścia rzeki Hai He do Morza Żółtego. Ma-
sowiec spłynął z pochylni 16 grudnia ubiegłego roku. 
Po tym był wyposażany.

– Jest to już piętnasty statek we flocie PŻM z całej 
serii 38-tysięczników, którą zapoczątkowaliśmy 
w 2005 r. masowcem „Kujawy" – powiedział Krzysztof 
Gogol, doradca dyrektora naczelnego PŻM. – Co waż-
niejsze, jest to pierwszy masowiec z serii noszącej imię 
miasta. Pierwszym jest „Szczecin", kolejnymi będą 
„Koszalin", „Puck" i  „Gdynia".

Nowe masowce o nośności 38 tys. ton zostaną prze-
jęte przez PŻM w przyszłym roku. „Szczecin” ma wypły-
nąć na oceaniczne szlaki w lutym, a „Koszalin” – w maju. 
„Gdynia” i „Puck” mają być zwodowane w marcu i ode-
brane przez szczecińskiego armatora równocześnie – 
w czerwcu. „Szczecin” będzie piętnastym statkiem 
z serii 38-tysięczników, jakie eksploatuje PŻM. Pro-
totypowe „Kujawy”, początkujące trzy serie maso-
wców, stocznia Xingang zbudowała w 2005 roku.

M/s „Szczecin” jest też pierwszym statkiem, który 
wybudowany został w stoczni Xingang. Na matkę chrzes-
tną wybrano w ogłoszonym plebiscycie nauczycielkę 
chemii z LO nr 2 w Szczecinie, Teresę Kołogrecką-Bajak. 
Ceremonia chrztu statku odbyła się pod koniec lutego, 
podczas jego oficjalnego przekazania PŻM. Również 
matki chrzestne „Gdyni” i „Pucka” zostaną wybrane 
w plebiscycie czytelniczym, jaki Polska Dziennik Bał-
tycki i PŻM ogłoszą w nadchodzącym roku.

W pierwszym rejsie jednostką dowodził będzie 
Szczecinianin, kapitan Wiesław Cholewa.

M/s „Szczecin" to klasyczny masowiec do przewozu 
takich ładunków, jak zboża, nawozy sztuczne, węgiel 
czy fosforyty. Posiada pięć ładowni oraz cztery własne 
dźwigi o udźwigu 30 t każdy. Ma 190 m długości i 28 m
szerokości. Jego zanurzenie z pełnym ładunkiem wy-
nosi 10,40 m. Rozwija maksymalną prędkość morską 
14 węzłów (tj. 26 km/h). Na masowcu pracować 

będzie 21 polskich oficerów i marynarzy. Realizacja 
programu odnowienia i wymiany floty PŻM powo-
duje, że co roku przybywa miejsc pracy na morzu, zwłasz-
cza dla absolwentów wyższych uczelni morskich.

Szczeciński armator, aby zapewnić sobie napływ 
wykwalifikowanych kadr oficerskich, oferuje stypen-
dia w wysokości 900 złotych miesięcznie studentom 
Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Morskiej 
w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 
wydziałów elektrycznych uczeni technicznych. Wa-
runkami przyznania stypendium są: zdanie egzami-
nów z poprzedniego roku studiów i zgoda na podjęcie 
pracy w PŻM po zakończeniu nauki w okresie, w ja-
kim wypłacane są świadczenia, przy czym liczy się 
rzeczywisty okres zatrudnienia na statku. Dotychczas 
przedsiębiorstwo podpisało już kilkadziesiąt umów 
stypendialnych. 

Krzysztof Gogol, doradca ds. mediów dyrektora 
PŻM, poinformował, że o wydłużeniu serii 38-tysięcz-
ników, w ramach realizowanego programu odnowie-
nia floty PŻM w latach 2005–2015, zadecydowało to, 
że sprawdzają się na rynku żeglugowym, a szczegól-
nie na liniach transatlantyckich. Mimo trudnej sytu-
acji na rynku międzynarodowym przewozów mor-
skich, nie ma kłopotów ze znajdowaniem dla nich ła-
dunków. Nowe masowce transportują głównie zboża 
i przetwory zbożowe, fosforyty, węgiel i cukier.

Flota Grupy PŻM liczy 75 statków, w tym 68 maso-
wców, 3 siarkowce i 4 promy. Zatrudnia ona łącznie 
niemal 4 tys. pracowników, z których około 2,5 tys. 
stanowią załogi statków.

Paulina Mańkowska
Źródło: WWW.gs24.pl, WWW.dziennikbaltycki.pl

Szczecin ma
swój statek
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Akademia Morska w Szczecinie będzie:

– oferować atrakcyjne warunki studiowania na 

różnych kierunkach i specjalnościach;

– posiadać wystarczającą liczbę studentów na 

wszystkich wydziałach;

– posiadać uprawnienia habilitacyjne; 

– posiadać uprawnienia do doktoryzowania na 

wszystkich wydziałach;

– uczestniczyć w wielu programach naukowo-

badawczych  międzynarodowych i krajowych oraz 

prowadzić rozległe tematycznie badania naukowe;

– prowadzić szeroko rozbudowane kształcenie 

ustawiczne, adekwatne do potrzeb gospodarki 

morskiej Unii Europejskiej;

– pozyskiwać fundusze z działalności naukowej 

i dydaktycznej, które pozwolą na polepszenie 

warunków finansowych pracowników.

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma

M/S „Szczecin” w stoczni Xingang Shipyard

Wodowanie „Szczecina” 
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 Przewiduje się, że do roku 2017 przewóz ładunków
i kontenerów oraz transport ropy naftowej  wzrośnie 
o około 40%. Efektem będzie więc natężenie ruchu 
statków w obszarze Morza Bałtyckiego oraz wzrost 
emisji zanieczyszczeń. Coraz bardziej rygorystyczne 
międzynarodowe przepisy (IMO, konwencja MARPOL 
– ograniczenie emisji NOx i SOx, HELCOM) zmuszą 
morski transport  do inwestycji w technologie służące 
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i w odpowiednią 
infrastrukturę. 

Odpowiedzią na pojawiające się problemy jest 
projekt BSR InnoShip (ang. Baltic Sea cooperation for 
reducing ship and port emissions through knowledge 
and innovation-based competitiveness), który współ-
finansuje Unia Europejska w ramach Programu Re-
gion Morza Bałtyckiego 2007–2013 i w którym zespół 
z Zakładu Siłowni Okrętowych Wydziału Mechani-
cznego Akademii Morskiej uczestniczy jako partner 
i lider grupy roboczej od października 2010 r.   Projekt 
BSR InnoShip promuje nowe i innowacyjne ponadna-
rodowe podejście, odpowiadające na potrzeby sekto-
ra morskiego oraz zapewnia podstawy lepszego 
zarządzania zasobami Bałtyku. Do realizacji projektu 
zostały zaangażowane wszystkie kraje regionu Morza 
Bałtyckiego, Norwegia i Rosja, a w nich zarówno przed-
stawiciele świata nauki (instytucje naukowe), orga-
nów decyzyjnych (urzędy ochrony środowiska, mini-
sterstwa), jak i przemysłu morskiego (miasta i porty, 
urzędy morskie, armatorzy, producenci silników, 
HELCOM). Partnerem wiodącym projektu jest The 
Baltic Institute of Finland. 

Kilka faktów na temat celu projektu: wynikiem 
jego realizacji będzie model ekologicznej żeglugi w re-
gionie Morza Bałtyckiego opracowany zgodnie z mię-
dzynarodowymi przepisami. Model ten będzie pro-
wadził do promocji zbilansowanego rozwoju w re-
gionie, czyniąc tę część Europy bardziej przyjazną 
środowisku (redukcja zanieczyszczenia), dobrze pro-
sperującą (promowanie innowacji w małych i śre-
dnich przedsiębiorstwach), przystępną i atrakcyjną 
(lepsze połączenia komunikacyjne) oraz bezpieczną 
(poprawa systemu reagowania w razie wypadku).

W ramach projektu BSR InnoShip zostanie także 
wzmocniony potencjał władz, decydentów, admini-
stracji lokalnej i regionalnej, by w efekcie mogły one 
opracować strategie i konkretne środki służące stwo-
rzeniu np. zachęt gospodarczych w celu zapewnienia 
wzrostu gospodarczego żeglugi bałtyckiej. 

Ponadto innowacyjne technologie obniżenia emisji 
oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań na statkach 
i w portach opracowane w ramach projektu BSR Inno-
Ship przyczynią się do poprawy stanu wiedzy, umieję-
tności i kompetencji portów, miast i przedsiębiorstw 
żeglugowych w ich przyjęciu i wykorzystaniu. Pro-
wadzone badania nad mechanizmami powsta-
wania tlenku azotu w silniku okrętowym i nad uwa-
runkowaniami tego procesu w efekcie powinny przy-
czynić się do zmian w konstrukcji wybranych pod-
zespołów układu wtryskowego, doładowania i wy-
miany ładunku, charakterystyk roboczych tych pod-
zespołów oraz instalacji obsługujących silnik. Zmiany 
te dotyczą bezpośrednio warunków prowadzenia 
procesu roboczego – spalania. Drugą grupą możliwo-
ści oddziaływania na proces powstawania NOx w ra-
mach projektu BSR InnoShip jest wpływanie na wy-
brany parametr procesu spalania, np. temperatury, 
drogą oddziaływania na składniki procesu – powie-
trza i paliwa. 

Projekt BSR InnoShip pozwala też stworzyć 
konkretne narzędzia oceny wykonalności, opłacal-
ności, potrzeb inwestycyjnych i technicznych portów, 
miast i przedsiębiorstw żeglugowych, umożliwia im 
wymianę doświadczeń, wspólne pilotowanie i transfer 
konkretnych rozwiązań. Efektem końcowym będzie 
opracowanie zaleceń dla głównych zainteresowanych 
stron w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, które zostaną rozpowszechnione w całej 
Europie. Przewidziane jest również ustanowienie na-
gród Clean Baltic Shipping Award oraz Port Award. 

Dorota Idziaszczyk

Projekt BSR InnoShip 
drogą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

w basenie Morza Bałtyckiego

Pracownicy zespołu badawczego Zakładu Siłowni 
Okrętowych Wydziału Mechanicznego AM realizują 
prace eksperymentalne na statku z zakresu uwarun-
kowań eksploatacyjnych emisji spalin przez silniki 
okrętowe. Zespół badawczy, który stanowi grupa 
pięciu pracowników naukowo-badawczych, realizuje 
projekt pt. Plazmowo-katalityczny układ oczyszczania 
spalin do silników okrętowych w ramach projektu BSR 
InnoShip oraz Martec ERA-NET. 

Badania są oparte na wykorzystaniu kombinowa-
nej technologii PBC (Plasma-Based Catalytic) dla re-
dukcji  emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze strony 
transportu morskiego. W wyniku prowadzonych ba-
dań zostanie zbudowany prototypowy efektywny 
układ oczyszczania spalin dla silników okrętowych, 
który będzie charakteryzował się wysoką skutecz-
nością w redukcji szkodliwych składników spalin, 
jakimi są NOx i PM (cząstki stałe). 

Pierwszy eksperymentalny i demonstracyjny 
układ oczyszczania spalin powstanie w Laborato-
rium IESO na stanowisku laboratoryjnego, średnio-

Prace badawcze Akademii Morskiej 
w ramach projektu 

BSR InnoShip i Martec ERA-NET  

Członkowie zespołu w czasie badań eksploatacyjnych na statku

obrotowego silnika okrętowego, o mocy znamionowej 
397 kW i prędkości znamionowej 720 obr./min. 

Współczesna technologia plazmy niskotempera-
turowej NTP (Non-Thermal Plasma) i procesów kata-
litycznych stwarza nowe możliwości dla budowy 
i rozwoju instalacji oczyszczania gazów spalinowych. 
Fundamentalnym rozwiązaniem w proponowanym 
projekcie powinno być synergiczne działanie tych 
dwóch mechanizmów w jednym złożonym, ale 
jednocześnie zwartym konstrukcyjnie układzie. Obie 
metody (plazma niskotemperaturowa oraz kataliza-
tory) są obecnie niezwykle skuteczne w innych od-
dzielnych zastosowaniach, ale jednak  ich jednoczes-
ne działanie dotychczas nie jest w pełni rozpoznane 
i wykorzystywane. 

Głównym celem projektu, w którym naukowcy 
z AM prowadzą prace badawcze, są więc badania 
podstawowe z zastosowaniem różnych reaktorów 
w połączeniu z różnymi materiałami katalitycznymi 
współpracującymi ze sobą. Zakłada się możliwość 
zwiększenia temperatur roboczych układu od pozio-

0mu 150 C, jak również przewiduje się poprawie-
nie procesu katalitycznego w stopniu pozwalającym 
na minimalizację wprowadzanych dodatkowych 
regentów.
 W realizowanych badaniach partnerami są także 
przedsiębiorstwa przemysłowe zapewniające efek-
tywne wdrożenie rozwiązań konstrukcyjnych.

Dorota Idziaszczyk 
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czynić się do zmian w konstrukcji wybranych pod-
zespołów układu wtryskowego, doładowania i wy-
miany ładunku, charakterystyk roboczych tych pod-
zespołów oraz instalacji obsługujących silnik. Zmiany 
te dotyczą bezpośrednio warunków prowadzenia 
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Dorota Idziaszczyk
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Asocjacja EURATOM łączy kraje europejskie 
biorące udział w projekcie ITER (International 
Termonuclear Experimental Reactor), który ma na 
celu uzyskanie energii wskutek reakcji fuzji izotopów 
wodoru – deuteru i trytu – w atom helu: L
energia. Podobna reakcja fuzji zachodzi wewnątrz Słoń-
ca, gdzie temperatura osiąga 15 mln stopni.

Pierwszym urządzeniem, zaproponowanym w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez laurea-
tów nagrody Nobla Andreja Sacharowa i Igora Tama 
do realizacji kontrolowanej reakcji fuzji izotopów 
wodoru, był tokamak – toroidalna komora, w kształ-
cie obwarzanka, która zawiera gorącą plazmę o tempe-
raturze powyżej 150 mln stopni, tj. 10-krotnie wyż-
szej od temperatury wewnątrz Słońca. W celu podnie-
sienia temperatury jonów wodoru w plazmie wykorzy-
stuje się mikrofalowe nagrzewanie, a gorącą plazmę 
utrzymuje się w silnym polu magnetycznym, wytwo-
rzonym przez nadprzewodzące cewki. Pole to umożli-
wia kontakt gorącej plazmy ze ścianami komory.

Największym współczesnym tokamakiem na świe-
cie jest termonuklearny reaktor JET (Joint European 
Tor) w pobliżu Oxfordu, Anglia. Jego sprawność osią-
ga 60%. Przewiduje się, że projekt ITER będzie miał 
sprawność około 10, tj. każdy kilowat włożony w na-
grzanie plazmy opłaci się dziesięciokrotnie przy ini-
cjacji reakcji fuzji. Niewykluczone, że reakcję fuzji da 
się zainicjować jeszcze przed 2020 rokiem.

D+T He + 

Projekt ITER wykonuje się w ramach współpracy 
między Unią Europejską, USA, Rosją, Chinami i Japo-
nią. Budżet każdej ze stron wynosi około 1 miliarda  
euro. 

Polska została członkiem Asocjacji EURATOM 
w 2005 roku, po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 
Inicjatorem współpracy szczecińskich uczelni z EU-
RATOMEM był prof. Stefan Berczyński, ówczesny Rek-
tor Politechniki Szczecińskiej. W marcu 2006 roku 
naukowcy z Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Akademii Morskiej przedstawili dr. 

. Greenowi, kuratorowi Wschodniej Europy ze stro-
ny EURATOMU, ponad 10 projektów, z których wybra-
no dwa do dalszych badań: dynamika szybkich czą-
stek w tokamakowej plazmie – projekt P-11 pod kierun-
kiem prof. Ireny Kruk (PS) oraz mikrofalowa diagno-
styka plazmy – projekt P-12 pod kierunkiem prof. 
Jurija Krawcowa (AM). W rezultacie w maju 2006 
roku uczelnie  PS i AM weszły w skład Polskiej 
Asocjacji EURATOM – IFPLM (Instytut Fizyki Plazmy 
i Laserowej Mikrosyntezy, PAN, Warszawa). Jedno-
cześnie autor tego materiału został wybrany do  Rady 
Asocjacji EURATOM-IFPLM.

Głównym zadaniem dla fizyków AM było opraco-
wanie nowych metod w polarymetrii plazmy, które 
badałyby parametry gorącej plazmy, w tym pole ma-
gnetyczne i gęstość plazmy za pomocą pomiarów po-
laryzacji fal elektromagnetycznych przepuszczonych 
przez kamerę tokamaku. 

B

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności było to, że teoria 
ewolucji polaryzacji mikrofal w niejednorodnej pla-
zmie została opracowana przeze mnie 30 lat wcze-
śniej, w zastosowaniu do plazmy w jonosferze Ziemi. 

Badania polaryzacji mikrofal rozpoczęto we współ-
pracy z dr. Januszem Chrzanowskim, kierownikiem 
Katedry Fizyki AM i dr. Bohdanem Biegiem, adiunk-
tem tej katedry. Udało nam się opracować kilka no-
wych metod opisu propagacji falelektromagnetycz-
nych w przedziale submilimetrowym (długość fali 
0,1–0,2 mm). Do tych badań przyłączył się także dr P. 
Berczyński, mój doktorant z Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego.

Nasze badania nie ograniczały się tylko do teorii. 
W 2008 roku dr B. Bieg wziął udział w eksperymen-
tach przeprowadzonych na tokamaku JET w pobliżu 
Oxfordu. Analizując parametry fal elektromagnetycz-
nych, dr B. Bieg wykrył poważną rolę refrakcji (za-
krzywienie promieni) w niejednorodnej plazmie, któ-
ra do tego czasu nie była uwzględniana przy interpre-
tacji eksperymentów. Obróbka doświadczalnych da-
nych była na tyle  
pracochłonna, że udało 
się ją skończyć pod 
koniec 2011 roku.

Oprócz JET naszym 
partnerem w badaniach 
plazmy był także Max 
Planck Plasma Physics 
Institute w Greifswal-
dzie, który buduje 
termonuklearny reak-
tor typu stellaratora. 
Słowo „stellarator” po-
chodzi od łacińskiego 
„stella”, co znaczy – 
gwiazda. Stellarator 
różni się od tokamaku 
inną konfiguracją pola magnetycznego.

W latach 2006–2009 niejednokrotnie próbowali-
śmy nawiązać współpracę z Włoską Agencją Energe-
tyczną ENEA, która uważa się za lidera w diagnostyce 
termonuklearnej plazmy. Jednak  początkowo ENEA 
demonstrowała niechęć do jakich- kolwiek kontak-
tów z AM w Szczecinie.

Przełom nastąpił w 2010 roku na Sympozjum Fu-
zion Technology (SOFT-2010), które odbyło się w Por-
to (Portugalia), ojczyźnie słynnego wina „Porto”.  Sko-
rzystałem z okazji, że na konferencji SOFT-2010 był 
obecny Aldo Pizzuto, kierownik ENEA. Na bankiecie 
umówiliśmy się z Aldo, że po powrocie z konferencji 
podpiszemy porozumienie o długoterminowej współ-
pracy między ENEA i AM.

Takie porozumienie naprawdę zostało podpisane 
w roku 2011. Na podstawie tego porozumienia dr 
B. Bieg we wrześniu 2011 roku złożył wizytę w sie-
dzibie ENEA we Frascati, koło Rzymu. (Warto przy-

pomnieć, że we Frascati znajduje się także letnia 
rezydencja papieska Castel Gandolfo).

Podczas pobytu we Frascati dr B. Bieg udowodnił, 
że nowe metody opracowane w Szczecinie nie tylko 
nie ustępują tradycyjnym metodom, używanym w ENEA, 
lecz często górują  nad nimi.

Po wizycie dr. B. Biega we Włoszech kontakty 
z ENEA wzmocniły się. Pod koniec listopada 2011 
roku dr B. Bieg, dr J. Chrzanowski i autor tego materia-
łu zostali zaproszeni do Frascati na konferencję „Fron-
tiers in Diagnostics”, na którą przygotowali referaty. 
Zostały one opublikowane w prestiżowym czasopi-
śmie Nuclear Instruments and Methods.  Jeszcze jedno 
ważne wydarzenie miało miejsce na konferencji we 
Frascati – mianowicie spotkanie z francuskim fizy-
kiem dr. D. Mazonem, który zaproponował współpra-
cę z Francuską Agencją  Atomową CEA, bezpośrednio 
zajmującą się budową największego na świecie toka-
maku ITER zlokalizowanego na południu Francji 

w Cadarache. Podpi-
sanie porozumienia 
między CEA i Polską 
Asocjacją EURATOM-
IFPLM przewiduje się 
na lato 2012 roku.
Pracownicy  Katedry  
Fizyki AM w latach 
2005–2011opublikow
ali ponad 50 artykułów 
w prestiżowych czaso-
pismach Europy, Ame-
ryki i Polski, m.in. 
w Physical Review, Jour-
nal of Optical Society of 
America, Physics Let-
ters A, Fusion Engineer-

ing and Design, Plasma Physics and Controlled Fusion, 
European Journal of Physics D, Physics D, Journal of 
Plasma Physics, Control European Journal of Physics, 
Optica Applicatio, Nukleonika.
 Wygląda to całkiem nieźle jak na spółkę trzech autorów.

Opublikowano również dwie monografie:
- Yu.A. Kravtsov. Geometrical Optics In Engineering 

Physics. Alpha Science, 2005;
- Yu.A. Kravtsov, N.Y. Zhu. Theory of diffraction:

 neuristre approaches. Alpha Science, 2010.

W roku 2012 zaplanowano udział  w Workshop on 
Plasma Polarimetry, Cucham, UK, w Międzynarodo-
wej Szkole „Toward Fusion Energy” w Kudowie, Pol-
ska i w kolejnym Sympozjum on Fusion Technology 
SOFT-2012 w Liege, Belgia.

prof. Jurij Krawcow
Katedra Fizyki AM w Szczecinie

 

5-lecie współpracy 
Akademii Morskiej z EURATOMEM

Uczestnicy badań plazmowych w AM (od lewej): dr Bohdan Bieg,  
prof. Jurij Krawcow, dr Janusz Chrzanowski

Fo
t.:

 C
la

u
di

o
 F

ed
er

ic
i

Uczestnicy konferencji, Frascati 2011 
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utrzymuje się w silnym polu magnetycznym, wytwo-
rzonym przez nadprzewodzące cewki. Pole to umożli-
wia kontakt gorącej plazmy ze ścianami komory.

Największym współczesnym tokamakiem na świe-
cie jest termonuklearny reaktor JET (Joint European 
Tor) w pobliżu Oxfordu, Anglia. Jego sprawność osią-
ga 60%. Przewiduje się, że projekt ITER będzie miał 
sprawność około 10, tj. każdy kilowat włożony w na-
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D+T He + 
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B

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności było to, że teoria 
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śmie Nuclear Instruments and Methods.  Jeszcze jedno 
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w Cadarache. Podpi-
sanie porozumienia 
między CEA i Polską 
Asocjacją EURATOM-
IFPLM przewiduje się 
na lato 2012 roku.
Pracownicy  Katedry  
Fizyki AM w latach 
2005–2011opublikow
ali ponad 50 artykułów 
w prestiżowych czaso-
pismach Europy, Ame-
ryki i Polski, m.in. 
w Physical Review, Jour-
nal of Optical Society of 
America, Physics Let-
ters A, Fusion Engineer-

ing and Design, Plasma Physics and Controlled Fusion, 
European Journal of Physics D, Physics D, Journal of 
Plasma Physics, Control European Journal of Physics, 
Optica Applicatio, Nukleonika.
 Wygląda to całkiem nieźle jak na spółkę trzech autorów.

Opublikowano również dwie monografie:
- Yu.A. Kravtsov. Geometrical Optics In Engineering 

Physics. Alpha Science, 2005;
- Yu.A. Kravtsov, N.Y. Zhu. Theory of diffraction:

 neuristre approaches. Alpha Science, 2010.

W roku 2012 zaplanowano udział  w Workshop on 
Plasma Polarimetry, Cucham, UK, w Międzynarodo-
wej Szkole „Toward Fusion Energy” w Kudowie, Pol-
ska i w kolejnym Sympozjum on Fusion Technology 
SOFT-2012 w Liege, Belgia.

prof. Jurij Krawcow
Katedra Fizyki AM w Szczecinie

 

5-lecie współpracy 
Akademii Morskiej z EURATOMEM

Uczestnicy badań plazmowych w AM (od lewej): dr Bohdan Bieg,  
prof. Jurij Krawcow, dr Janusz Chrzanowski
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Uczestnicy konferencji, Frascati 2011 
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5 stycznia 2012 r. w murach naszej uczelni 
odbyło się spotkanie delegatów Komisji Euro-
pejskiej z władzami Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz Akademii Morskiej. Reprezen-
tantom Komisji przewodniczył Pascal Boijmans – 
zastępca dyrektora wydziału w Dyrekcji General-
nej ds. Polityki Regionalnej, zarządzającego fun-
duszami projektów realizowanych m.in. w Polsce.

        Jednym z wielu zadań Komisji Europejskiej jest 
sprawdzanie i ocena wydatkowania środków 
unijnych, które zostały przyznane podmiotom w ra-
mach konkretnych programów. Kontrola poziomu re-
alizacji danej koncepcji to przede wszystkim analiza 
sprawozdań rocznych z kolejnych etapów implemen-
towania planów, a następnie ich prezentowanie i obja-
śnianie podczas corocznej wizyty, w której udział 
biorą przedstawiciele Komisji Europejskiej i instytu-
cji mającej w zarządzie dany program oraz środki 
przeznaczone na jego wdrażanie.

4 i 5 stycznia br. reprezentanci organu wykona-
wczego Unii Europejskiej zapoznali się z informa-
cjami i danymi dotyczącymi wykorzystania środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO 
WZ), za który odpowiada Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Delegaci odwiedzili trzy inwestycje prowadzone 
na terenie Szczecina, wśród których znajduje się 
Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulator 
Ładunkowy Statków do Przewozu Ładunków Ciek-
łych w Akademii Morskiej (pozostałe dwa to sterowa-
ny elektronicznie magazyn szkła prowadzony przez 
firmę SPEC-GLAS i Specjalistyczne Centrum Opieki 
nad Matką i Dzieckiem w szpitalu w Zdrojach). Stan 
realizacji tego projektu spotkał się z dużym uznaniem 
ze strony członków Komisji, a sama prezentacja sy-
mulatora była przyczynkiem do podkreślenia inno-
wacyjności koncepcji, jej właściwego określenia i ce-
lowego przeznaczenia. Pochwałom towarzyszyły 
życzenia powodzenia w szkoleniu przyszłych specja-
listów ds. rozładunku skroplonego gazu w terminalu 
w Świnoujściu.
 
      Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego zostało oce-
nione jako należyte i korzystnie wpływające na rozwój 
regionu, a sama wizyta, w której wzięli udział również 
delegaci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, była 
dodatkowo poświęcona dyskusji na temat oczekiwań 
zarówno Komisji, jak i Województwa Zachodniopomor-
skiego co do możliwości wykorzystania środków unij-
nych przyznanych na lata 2014–2020. 

Adriana Nowakowska  

WIZYTA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W dniach 6–10.03.2012 r. Akademia Morska 
w Szczecinie wzięła udział w najważniejszych mię-
dzynarodowych targach technologii informaty-
cznych i przemysłu cyfrowego CeBIT 2012 w Hano-
werze. Tematem przewodnim targów było „Bezpie-
czeństwo w świecie cyfrowym" (Managing Trust).

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej prezen-
tował wynalazek NAVDEC – Nawigacyjny system 
wspomagania decyzji na statku. NAVDEC jest pierw-
szym na świecie narzędziem nawigacyjnym, które 
realizuje, obok funkcji informacyjnych, zadania 
typowe dla systemów wspomagania decyzji. NAVDEC 
ma za zadanie obserwację statku własnego i otocze-
nia oraz rejestrację informacji o sytuacji nawigacyj-
nej. Na tej podstawie identyfikuje i ocenia ją oraz wy-
znacza proponowane rozwiązania zapewniające 
bezpieczną żeglugę. Pracownicy Wydziału Nawiga-
cyjnego AM opowiadali zwiedzającym o wynalazku: 
„Jest to system, który wspomaga nawigatora w podej-
mowaniu decyzji. Daje odpowiedź, jak powinien po-
stąpić w danej sytuacji”.

Pracownicy Centrum Transferu Technologii Mor-
skich wspierali kadrę naukową w zakresie pozyskania 
partnerów biznesowych w celu wdrożenia systemu. 
Przeprowadzono wiele rozmów B2B (business to 
business) oraz zorganizowano kilka minikonferencji. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości udziału 
w tym międzynarodowym wydarzeniu. Chcielibyśmy 
podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, Miastu 
Szczecin oraz Regionalnemu Centrum Transferu 
Technologii i Innowacji za wsparcie w przygotowaniu 
wyjazdu na targi oraz giełdę kooperacyjną Future 
Match. Doświadczenie wyniesione z tej imprezy jest 
dla nas nie do przecenienia – mówi Konrad Frontczak 
z CTTM. 

CeBIT to największe i najważniejsze targi prze-
mysłu cyfrowego na świecie. Od 1986  odbywają 
się corocznie w Hanowerze. Kluczem do sukcesu tego 
wydarzenia jest wyjątkowa formuła łącząca targi, 
konferencje i wykłady oraz wydarzenia korporacyjne 
i rozmowy w kuluarach. Dlatego też CeBIT od lat 
umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów biz-
nesowych, daje impuls do rozwoju branży i ułatwia 
osiągnięcie sukcesu na rynku. W roku 2011 ponad 
700 wystawców oferowało w Hanowerze swoje pro-
dukty i usługi. Wydarzenie obsługiwało 5 000 dzien-
nikarzy, 339 000 zainteresowanych odwiedziło targi 
w stolicy Dolnej Saksonii. Również w roku 2012 statys-
tyki te zostały osiągnięte. 

Razem z nami na targach prezentował się Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny (RCIiTT), 
Miasto Szczecin oraz Urząd Marszałkowski Wojewó-
dztwa Zachodniopomorskiego.

roku 

Tekst i zdjęcia 
Konrad Frontczak

Akademia Morska na 
hanowerskich targach CeBIT

11

Źródło zdjęć:  1,2,5:  www.rpo.wzp.pl , www.lng.am.szczecin.pl, 3, 4: ,www.am.szczecin.pl  

1. Marszałek Olgierd Geblewicz (z prawej) 
    i wicemarszałek Andrzej Jakubowski

2. Delegacja KE wraz z  przedstawicielami władz 
    Województwa Zachodniopomorskiego

3. W centrum LNG 4. Przedstawiciele Komisji w Centrum 
    Symulacyjnym Terminalu LNG

5. Delegaci Komisji w czasie spotkania

Pracownicy Wydziału Nawigacyjnego oraz CTTM Akademii Morskiej w Szczecinie

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak 
wizytuje Stoisko Zachodniopomorskie
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W siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie 
odbyło się  spotkanie poświęcone 
zagadnieniom miejskiego transportu towarowego. 
Ochrona środowiska i polepszenie wyników ekono-
micznych to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze so-
bą usprawnienie transportu towarowego w miastach.

W spotkaniu zainicjowanym przez prodziekana 
AM dr. Stanisława Iwana udział wzięło 

 przedstawicieli samorządu, biznesu i nauki 
wraz z 

 Rozważano negatywne skutki miejskiego trans-
portu towarowego.

Wagę i znaczenie wspólnych wysiłków instytucji 
publicznych, jak i podmiotów prywatnych podkreślił, 
witając przybyłych gości, Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Planowany cykl 4 spotkań jest strategiczną częścią 
europejskiego projektu C-LIEGE – Zarządzanie czystym 
transportem i logistyką ostatniego kilometra na po-
trzeby mądrej i wydajnej administracji lokalnej w Euro-
pie (

. 
Celem jego jest skoncentrowanie się na problemie 
transportu miejskiego na poziomie lokalnym oraz 
wypracowanie wspólnego porozumienia partnerów 
publicznych i prywatnych w długofalowych działaniach
 

2 lutego 2012 roku

blisko pięć-
dziesięciu

posłanką na Sejm RP, Ewą Żmudą-Trzebiatow-
ską.

Clean Last mile transport and logistics manage-
ment for smart and efficient local Governments in Europe)

na rzecz czystego środowiska miejskiego oraz 

Początki inicjatywy sięgają roku 2010, gdy 17 orga-
nizacji, zarówno publicznych, jak i prywatnych z 11 
krajów UE przedstawiło ideę skierowaną do europej-
skich miast i ich mieszkańców. Koncepcja ta została 
doceniona w ramach programu Intelligent Energy 
Europe. Szczecin wybrano, jako jedno z siedmiu miast 
obok Leicester (Wielka Brytania), Newcastle (Wielka 
Brytania), Parmy (Włochy), Stuttgartu (Niemcy), 

 (Malta) i Montany (Bułgaria), do przeprowa-
dzenia programu pilotażowego. Opracowany  
będzie zawierać założenia ramowe dla zintegrowa-
nego planowania i zarządzania energooszczędnym 
miejskim transportem towarowym (Urban Freight 
Transport – UFT).

wspie-
ranie wspólnych działań tych instytucji nakierowa-
nych na redukcję zużycia energii i oddziaływania na 
środowisko transportu towarowego w europejskich 
miastach i regionach.

Bir-
żebbuga

projekt

C-LIEGE – spotkanie informacy nej

Kampania Akademii Morskiej w Szczecinie 
na rzecz czystego i zrównoważonego 
środowiska miejskiego

23 lutego 2012 roku w Sali Senatu AM odbyło się 
pierwsze spotkanie robocze  
w ramach projektu C-LIEGE. 

Ważnym zadaniem „okrągłych stołów” jest wypra-
cowanie założeń dla adaptacji i wdrażania rozwiązań 
logistyki miejskiej, zrealizowanych już przez partne-
rów zagranicznych

 Głównym celem pierwszego spotkania 
było  zaprezentowanie wybranych dobrych 

praktyk logistyki miejskiej oraz dyskusja nad uwarun-
kowaniami dla Szczecina w zakresie adaptacji pro-
ponowanych rozwiązań. dr 
Stanisław Iwan omówił ideę i zamierzenia kolejnych 

 
Prof. Krzysztof Chwesiuk z Akademii Morskiej 

wskazał na rozwiązania, które zostały uwzględnione 
w projekcie BestUFS. Marcin Foltyński z Instytutu 
Logistyki i Magazynowania z Poznania przybliżył pro-
jekt SUGAR, natomiast Krzysztof Żarna z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego zaprezentował założenia zielonego korytarza  
CETC-ROUTE65. 

Gość z Berlina, reprezentujący  
Vassilen Iotzov przedstawił inicjatywy realizowane 
w ramach programu CIVITAS, zaś Ingrid Eibner 
zaprezentowała regionalne centrum kompetencji 
Kooperationszentrum Logistik e.V. i inicjatywy 
w zakresie logistyki miejskiej podjęte w rejonie Stutt-
gartu oraz projekt RegLog rozpoczęty w 2010 r. w Re-
gensburg w Bawarii. 

(tzw. „okrągły stół”)
Było pierwszym z czte-

rech zaplanowanych spotkań roboczych. Udział w nim 
wzięli członkowie zespołu projektowego C-LIEGE ze 
Szczecina i z Niemiec (Berlin, Stuttgart), przedstawi-
ciele świata nauki i biznesu, Urzędu Miasta Szczecina, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Za-
rządu Morskich Portów Szczecina i Świnoujścia.

„okrągłego 
stołu” 

Koordynator projektu 

„okrągłych stołów”.

firmę Bermag,

Odbyła się dyskusja na temat uwarun-
kowań dla Szczecina w zakresie wdrażania rozwiązań 
logistyki miejskiej. Jako punkt wyjścia przyjęto przy-
gotowaną przez mgr Kingę Kijewską i dr. Stanisława 
Iwana z AM analizę SWOT, obecnego systemu dystry-
bucji ładunków w Szczecinie. Dyskutanci starali się 
dokonać oceny stopnia innowacyjności, trudności 
wdrożeniowych oraz wskazać zakres oddziaływania 
na środowisko wybranych dobrych praktyk logistyki 
miejskiej. Istotne dla realizacji projektu jest zaintere-
sowanie nim przedstawicieli wielu środowisk 
o zróżnicowanych priorytetach i oczekiwaniach 
odnośnie funkcjonowania miejskiego transportu 
towarowego. 

ożywiona 

C-LIEGE – pierwsze spotkanie
 „okrągłego stołu” 

Głównym celem tego spotkania w Akademii było 
zwrócenie uwagi na problemy związane z tematyką 
miejskiego transportu towarowego, prezentacja 
projektu C-LIEGE oraz nawiązanie bliższych kontak-
tów pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

Ważne dla osiągnięcia zamierzonych celów jest 
również wsparcie ze strony tak uznanego autorytetu 
w dziedzinie logistyki, jakim jest prof. Mariusz Jedliń-
ski z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni-
wersytetu Szczecińskiego.
 

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na czer-
wiec 2012 r., a jego głównym celem będzie ocena 
wybranych rozwiązań logistyki miejskiej w kontek-
ście potencjalnych kosztów realizacji oraz oczekiwa-
nej wartości dodanej dla miasta i regionu

dr Stanisław Iwan
Koordynator lokalny projektu
e-mail: s.iwan@am.szczecin.pl

Więcej informacji na stronie: www.c-liege.eu
Fot. Arkadiusz Gburczyk

Przedstawiciel firmy Bermag Vassilen Iotzov

dr Stanisław Iwan

Od lewej: posłanka na Sejm RP Ewa Żmuda-Trzebiatowska, 
dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Przedstawiciele firm i instytucji 

Podinsp. Grzegorz Sudakow, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP
w Szczecinie, Przemysław Konieczyński - kierownik Biura Polityki Trans-
portu Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Dr inż. Wojciech Konicki omawia problem negatywnego oddzia-
ływania transportu samochodowego na środowisko

 Uczestnicy spotkania C-LIEGE
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AAM: Panie Doktorze, prosilibyśmy o kilka słów 
o sobie.
Doktor Sambor Guze: Z relacji moich rodziców, od 
najmłodszych lat przejawiałem zainteresowanie za-
gadnieniami z zakresu matematyki. Dlatego z zamiło-
wania i zawodu jestem matematykiem i informaty-
kiem teoretykiem. Ukończyłem studia licencjackie oraz 
magisterskie studia uzupełniające na kierunku matema-
tyka w specjalności informatyka na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Natomiast w lutym 2005 zostałem pracownikiem Ka-
tedry Matematyki Akademii Morskiej w Gdyni. 

Właśnie, jest Pan pracownikiem Akademii 
Morskiej w Gdyni. Czy Pana kontakt z naszą uczelnią 
rozpoczął się w chwili otwarcia przewodu doktor-
skiego czy wcześniej?
S.G.: W roku 2005 na konferencji ESREL, która odby-
wała się w Gdańsku, poznałem pana prof. Lucjana 
Gucmę i jego zespół. Potem bywałem, razem z profe-
sorem Smolarkiem, na konferencjach organizowa-
nych przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej
w Szczecinie. Natomiast Pan Profesor wraz z zespo-
łem jest regularnym gościem konferencji SSARS orga-
nizowanej przez pana profesora Krzysztofa Kołowro-
ckiego, gdzie ja pełnię funkcję członka komitetu orga-
nizacyjnego.

Skąd zainteresowanie tematyką pracy?
Moją ścieżkę rozwoju naukowego można podzie-

lić na 3 okresy. W pierwszym, zajmowałem się teorią 
grafów, współpracując z profesorem Jerzym Toppem. 
W drugim, współpracując z prof. Krzysztofem Koło-
wrockim, poznawałem zagadnienia niezawodności 
złożonych systemów i procesów technicznych. Nato-
miast trzeci etap to współpraca z promotorem mojej 
rozprawy – prof. Leszkiem Smolarkiem. Pan Profesor 
podsuwał pomysły i dopingował mnie do połączenia 
moich dotychczasowych zainteresowań. Tak zająłem 

AAM: 

AAM: 
S.G.: 

się modelowaniem zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa systemów transportowych, w szczególności 
morskich. 

AAM: Co Panu na tym polu udało się uzyskać? Co było 
nowatorskiego w Pana rozprawie?

W czasie obrony pojawiło się pytanie, co wyróż-
nia opracowany przeze mnie model bezpieczeństwa 
nawigacyjnego statku na tle osiągnięć krajowych 
i zagranicznych. Otóż, model bezpieczeństwa nawi-
gacyjnego zaproponowany w mojej pracy składa się 
z dwóch składowych. Pierwsza to model opisu sytu-
acji nawigacyjnej uwzględniający subiektywizm nawiga-
tora. Druga – to model decyzyjny, w którym uwzglę-
dnia się, obok postawy nawigatora jako decydenta, 
również inne czynniki wpływające na jakość oraz czas 
decyzji (warunki hydrologiczno-meteorologiczne, 
parametry techniczne statku, liczbę i typ jednostek 
będących w pobliżu). Model bezpieczeństwa nawiga-
cyjnego to również możliwość oceny sytuacji nawiga-
cyjnej z pomocą mapy zajętości. Doprecyzowanie tego 
narzędzia spowoduje, że w przyszłości możliwe bę-
dzie klasyfikowanie według ważności zagrożeń na ba-
danym akwenie wodnym. 

S.G.: 

AAM: Jak praca została oceniona przez recenzentów? 
Jakie mieli uwagi i co podkreślali?

Choć w rozprawie nie uniknąłem pomyłek i nie-
dokładności w używaniu terminologii dotyczącej 
S.G.: 

Vivat Doctor!

analizy ryzyka, co nie umknęło uwadze Panów Profeso-
rów, to praca została przez Nich przychylnie przyjęta. 
W trakcie obrony miałem możliwość przedyskutowa-
nia wszystkich uwag, jakie zostały przez recenzentów 
dostrzeżone. Panowie Profesorowie szczególnie wska-
zywali na istotność osiągnięć w modelowaniu subiek-
tywnej postawy nawigatora wobec pojawiających się 
zagrożeń, jako ważnego składnika wpływającego na 
czas i jakość decyzji. Podkreślali również nowator-
stwo przeprowadzonej analizy sytuacji nawigacyjnej, 

Sambor Guze 30 listopada 2011 r. obronił pracę doktorską pt. 
„Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie 
otwartym w aspekcie podejmowania decyzji”. Tym samym uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport. 
Promotorem rozprawy był dr hab. Leszek Smolarek, profesor 
Akademii Morskiej w Gdyni, a recenzentami prof. dr hab. inż. kpt. 
ż.w. Stanisław Gucma oraz dr hab. inż. Jacek Skorupski, profesor 
Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu).

która rozdzieliła dwa aspekty: opis sytuacji nawi-
gacyjnej oraz wydzielenie procesu decyzyjnego. Dla 
mnie istotne było, że miałem sposobność przedysku-
towania mojej rozprawy z Panami Profesorami, któ-
rych uwagi pozwolą mi na udoskonalenie mojego war-
sztatu badawczego.

AAM: Wynika z Pana odpowiedzi, że temat rozprawy 
doktorskiej nie jest wyczerpany. Czy będzie Pan konty-
nuował badania dotyczące zagadnień poruszanych 
w rozprawie doktorskiej?

S.G.: 

S.G.: 

W jakimś stopniu tak. W trakcie pisania rozprawy 
pojawiły się zagadnienia, które mnie szczególnie zain-
teresowały. Ogólnie ujmując, dotyczą one głównie te-
orii decyzji i optymalizacji ryzyka związanego z sytu-
acjami niebezpiecznymi na morzu. Jest to obszar ba-
dawczy, który w zagadnieniach morskich jest istotny 
i wymaga ciągłego udoskonalania metod.

AAM: Odbiegając od spraw zawodowych. Zapewne ma 
Pan swoje hobby. Co może Pan nam o nim powiedzieć?

W wolnym czasie staram się nadrabiać zaległości 
w czytaniu książek, głównie detektywistycznych i hi-
storycznych. Czasami też można spotkać mnie grają-
cego w koszykówkę. 

Redakcja Akademickich Aktualności Morskich ser-
decznie gratuluje uzyskania stopnia doktora nauk 
technicznych, życząc sukcesów naukowych w dalszej 
pracy dydaktyczno-badawczej.

      
           Rozmawiała: Teresa Jasiunas 

Fot. Arkadiusz Gburczyk

Członkowie Rady Wydziału... 

Uczestnicy obrony wraz z dziekanem Wydziału Nawigacyjnego 
Akademii Morskiej w Gdyni

Pytania do doktoranta: pytanie zadaje prof. Lucjan Gucma 

Pytania do doktoranta: pytanie zadaje dr inż. Wiesława Juszkiewicza
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AAM: Panie Doktorze, prosilibyśmy o kilka słów 
o sobie.
Doktor Sambor Guze: Z relacji moich rodziców, od 
najmłodszych lat przejawiałem zainteresowanie za-
gadnieniami z zakresu matematyki. Dlatego z zamiło-
wania i zawodu jestem matematykiem i informaty-
kiem teoretykiem. Ukończyłem studia licencjackie oraz 
magisterskie studia uzupełniające na kierunku matema-
tyka w specjalności informatyka na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Natomiast w lutym 2005 zostałem pracownikiem Ka-
tedry Matematyki Akademii Morskiej w Gdyni. 

Właśnie, jest Pan pracownikiem Akademii 
Morskiej w Gdyni. Czy Pana kontakt z naszą uczelnią 
rozpoczął się w chwili otwarcia przewodu doktor-
skiego czy wcześniej?
S.G.: W roku 2005 na konferencji ESREL, która odby-
wała się w Gdańsku, poznałem pana prof. Lucjana 
Gucmę i jego zespół. Potem bywałem, razem z profe-
sorem Smolarkiem, na konferencjach organizowa-
nych przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej
w Szczecinie. Natomiast Pan Profesor wraz z zespo-
łem jest regularnym gościem konferencji SSARS orga-
nizowanej przez pana profesora Krzysztofa Kołowro-
ckiego, gdzie ja pełnię funkcję członka komitetu orga-
nizacyjnego.

Skąd zainteresowanie tematyką pracy?
Moją ścieżkę rozwoju naukowego można podzie-

lić na 3 okresy. W pierwszym, zajmowałem się teorią 
grafów, współpracując z profesorem Jerzym Toppem. 
W drugim, współpracując z prof. Krzysztofem Koło-
wrockim, poznawałem zagadnienia niezawodności 
złożonych systemów i procesów technicznych. Nato-
miast trzeci etap to współpraca z promotorem mojej 
rozprawy – prof. Leszkiem Smolarkiem. Pan Profesor 
podsuwał pomysły i dopingował mnie do połączenia 
moich dotychczasowych zainteresowań. Tak zająłem 

AAM: 

AAM: 
S.G.: 

się modelowaniem zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa systemów transportowych, w szczególności 
morskich. 

AAM: Co Panu na tym polu udało się uzyskać? Co było 
nowatorskiego w Pana rozprawie?

W czasie obrony pojawiło się pytanie, co wyróż-
nia opracowany przeze mnie model bezpieczeństwa 
nawigacyjnego statku na tle osiągnięć krajowych 
i zagranicznych. Otóż, model bezpieczeństwa nawi-
gacyjnego zaproponowany w mojej pracy składa się 
z dwóch składowych. Pierwsza to model opisu sytu-
acji nawigacyjnej uwzględniający subiektywizm nawiga-
tora. Druga – to model decyzyjny, w którym uwzglę-
dnia się, obok postawy nawigatora jako decydenta, 
również inne czynniki wpływające na jakość oraz czas 
decyzji (warunki hydrologiczno-meteorologiczne, 
parametry techniczne statku, liczbę i typ jednostek 
będących w pobliżu). Model bezpieczeństwa nawiga-
cyjnego to również możliwość oceny sytuacji nawiga-
cyjnej z pomocą mapy zajętości. Doprecyzowanie tego 
narzędzia spowoduje, że w przyszłości możliwe bę-
dzie klasyfikowanie według ważności zagrożeń na ba-
danym akwenie wodnym. 

S.G.: 

AAM: Jak praca została oceniona przez recenzentów? 
Jakie mieli uwagi i co podkreślali?

Choć w rozprawie nie uniknąłem pomyłek i nie-
dokładności w używaniu terminologii dotyczącej 
S.G.: 

Vivat Doctor!

analizy ryzyka, co nie umknęło uwadze Panów Profeso-
rów, to praca została przez Nich przychylnie przyjęta. 
W trakcie obrony miałem możliwość przedyskutowa-
nia wszystkich uwag, jakie zostały przez recenzentów 
dostrzeżone. Panowie Profesorowie szczególnie wska-
zywali na istotność osiągnięć w modelowaniu subiek-
tywnej postawy nawigatora wobec pojawiających się 
zagrożeń, jako ważnego składnika wpływającego na 
czas i jakość decyzji. Podkreślali również nowator-
stwo przeprowadzonej analizy sytuacji nawigacyjnej, 

Sambor Guze 30 listopada 2011 r. obronił pracę doktorską pt. 
„Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie 
otwartym w aspekcie podejmowania decyzji”. Tym samym uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport. 
Promotorem rozprawy był dr hab. Leszek Smolarek, profesor 
Akademii Morskiej w Gdyni, a recenzentami prof. dr hab. inż. kpt. 
ż.w. Stanisław Gucma oraz dr hab. inż. Jacek Skorupski, profesor 
Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu).

która rozdzieliła dwa aspekty: opis sytuacji nawi-
gacyjnej oraz wydzielenie procesu decyzyjnego. Dla 
mnie istotne było, że miałem sposobność przedysku-
towania mojej rozprawy z Panami Profesorami, któ-
rych uwagi pozwolą mi na udoskonalenie mojego war-
sztatu badawczego.

AAM: Wynika z Pana odpowiedzi, że temat rozprawy 
doktorskiej nie jest wyczerpany. Czy będzie Pan konty-
nuował badania dotyczące zagadnień poruszanych 
w rozprawie doktorskiej?

S.G.: 

S.G.: 

W jakimś stopniu tak. W trakcie pisania rozprawy 
pojawiły się zagadnienia, które mnie szczególnie zain-
teresowały. Ogólnie ujmując, dotyczą one głównie te-
orii decyzji i optymalizacji ryzyka związanego z sytu-
acjami niebezpiecznymi na morzu. Jest to obszar ba-
dawczy, który w zagadnieniach morskich jest istotny 
i wymaga ciągłego udoskonalania metod.

AAM: Odbiegając od spraw zawodowych. Zapewne ma 
Pan swoje hobby. Co może Pan nam o nim powiedzieć?

W wolnym czasie staram się nadrabiać zaległości 
w czytaniu książek, głównie detektywistycznych i hi-
storycznych. Czasami też można spotkać mnie grają-
cego w koszykówkę. 

Redakcja Akademickich Aktualności Morskich ser-
decznie gratuluje uzyskania stopnia doktora nauk 
technicznych, życząc sukcesów naukowych w dalszej 
pracy dydaktyczno-badawczej.

      
           Rozmawiała: Teresa Jasiunas 

Fot. Arkadiusz Gburczyk

Członkowie Rady Wydziału... 

Uczestnicy obrony wraz z dziekanem Wydziału Nawigacyjnego 
Akademii Morskiej w Gdyni

Pytania do doktoranta: pytanie zadaje prof. Lucjan Gucma 

Pytania do doktoranta: pytanie zadaje dr inż. Wiesława Juszkiewicza
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W dniach 15–16 grudnia 2011 roku w Katowicach, 
pod patronatem prof. Jerzego Buzka, miała miejsce 
Europejska Debata Transportowa na temat „Współ-
praca Nauka–Przemysł–Transport”. Oprócz debaty mi-
nisterialnej i uroczystej wieczerzy wigilijnej trans-
portowców 16 grudnia zostały również wręczone Na-
grody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej dla najlepszej pracy habilitacyjnej, 
doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny 
„transport” w roku akademickim 2010/2011. Wśród 
laureatów znalazła się dr inż. Marta Schoeneich, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii 
Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Nagrody i wyróżnienia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Promotorem wyróżnionej dysertacji pt. „Metoda 
probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy 
wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowa-
dzania statku do portu” był dr hab. inż. Lucjan Gucma, 
prof. AM.
 Pracownicy Akademii Morskiej zostali docenieni 
także w innych kategoriach. Nagrodę za najlepszą 
książkę o tematyce transportowej otrzymali autorzy 
pracy zbiorowej pt.: „Zintegrowany system bezpie-
czeństwa transportu” pod redakcją Ryszarda Krystka. 
Współautorami woluminu są pracownicy Wydziału 
Nawigacyjnego – członkowie zespołu prof. dr. hab. 
inż. Stanisława Gucmy. Wyróżnienie w kategorii „mono-
grafia” za najlepszą publikację na temat transportu 
otrzymała „Nawigacja radarowa” prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Statecznego. 

– Temat, który podjęłam w pracy – mówi dr Marta 
Schoeneich – jest bardzo rozległy, ponieważ na 
zapas wody pod stępką danej jednostki wpływa 
wiele czynników związanych nie tylko z danym 
statkiem, ale również z akwenem, dlatego też po 
oddaniu pracy nie zakończyłam badań. Udział 
w projektach realizowanych przez zespół nauko-
wy IRM umożliwia mi ulepszanie opracowanego 
modelu, a także zastosowanie go w różnego ro-
dzaju analizach nawigacyjnych. Model jest już 
w chwili obecnej wykorzystywany w pracach ba-
dawczych związanych z projektowaniem i mo-
dernizacją portów.

Wyróżniona praca zbiorowa pod redakcją 
Ryszarda Krystka obejmuje 2 tomy. Tom I zawie-
ra charakterystykę stanu i systemu bezpieczeń-
stwa transportu drogowego, kolejowego, lotni-
czego i wodnego oraz analizy porównawcze 
bezpieczeństwa w tych gałęziach transportu. 
Tom II jest zbiorem analiz definiujących aspekty 
i wymagania, które powinny być uwzględnione 
w procesie integracji systemów bezpieczeństwa 
transportu. Omówiono w nim również zagad-
nienia związane z wypadkami stanowiącymi 
problem zdrowia publicznego oraz podano teo-
retyczne rozważania na temat ryzyka utraty zdrowia lub życia w wypadkach w transporcie. Zebrany 
materiał z obu tomów posłużył za bazę naukową do budowy koncepcji zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa transportu w Polsce przedstawionej w kolejnej publikacji autorów.
 Monografia jest przeznaczona dla organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji
i urzędów centralnych odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa transportu, a także dla studen-
tów kierunków transportu i bezpieczeństwa oraz pracowników naukowych wyższych uczelni i insty-
tutów badawczo-rozwojowych. 

O nagrodzonej „Nawigacji radarowej” Andrzeja Statecznego pisze we wstę-
pie jej recenzent:

„Zakres zagadnień monografii związanych z wykorzystaniem radaru 
nawigacyjnego, zarówno w zagadnieniach pozycjonowania, jak również dla 
potrzeb manewrowania względem śledzonych obiektów, stanowi główny 
nurt książki. Jednakże należy szczególnie podkreślić, iż w dziele przedsta-
wiono zagadnienia nawigacji radarowej adresowane do studentów studiów 
wyższych oraz uczestników kursów radarowych, lecz równocześnie omówio-
no problematykę bardziej złożoną adresowaną do dyplomantów realizu-
jących swoje prace, aż po zagadnienia trudne (np. metody sztucznej inteligen-
cji) kierowane do doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych”.

dr hab. inż. Cezary Specht, prof. AMW
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Uczestnicy Europejskiej Debaty Transportowej wraz z laureatami nagród Ministra

Wręczenie nagrody laureatom

Adriana Nowakowska
 Marta Schoeneich

Źródło: http://www.wkl.com.pl/zintegrowany-system-bezpieczenstwa-transportu-tom,1,1,1289

Nagrodzona publikacja pod red. R. Krystka

Nagrodzona praca  A. Statecznego
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W dniach 15–16 grudnia 2011 roku w Katowicach, 
pod patronatem prof. Jerzego Buzka, miała miejsce 
Europejska Debata Transportowa na temat „Współ-
praca Nauka–Przemysł–Transport”. Oprócz debaty mi-
nisterialnej i uroczystej wieczerzy wigilijnej trans-
portowców 16 grudnia zostały również wręczone Na-
grody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej dla najlepszej pracy habilitacyjnej, 
doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny 
„transport” w roku akademickim 2010/2011. Wśród 
laureatów znalazła się dr inż. Marta Schoeneich, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii 
Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Nagrody i wyróżnienia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Promotorem wyróżnionej dysertacji pt. „Metoda 
probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy 
wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowa-
dzania statku do portu” był dr hab. inż. Lucjan Gucma, 
prof. AM.
 Pracownicy Akademii Morskiej zostali docenieni 
także w innych kategoriach. Nagrodę za najlepszą 
książkę o tematyce transportowej otrzymali autorzy 
pracy zbiorowej pt.: „Zintegrowany system bezpie-
czeństwa transportu” pod redakcją Ryszarda Krystka. 
Współautorami woluminu są pracownicy Wydziału 
Nawigacyjnego – członkowie zespołu prof. dr. hab. 
inż. Stanisława Gucmy. Wyróżnienie w kategorii „mono-
grafia” za najlepszą publikację na temat transportu 
otrzymała „Nawigacja radarowa” prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Statecznego. 

– Temat, który podjęłam w pracy – mówi dr Marta 
Schoeneich – jest bardzo rozległy, ponieważ na 
zapas wody pod stępką danej jednostki wpływa 
wiele czynników związanych nie tylko z danym 
statkiem, ale również z akwenem, dlatego też po 
oddaniu pracy nie zakończyłam badań. Udział 
w projektach realizowanych przez zespół nauko-
wy IRM umożliwia mi ulepszanie opracowanego 
modelu, a także zastosowanie go w różnego ro-
dzaju analizach nawigacyjnych. Model jest już 
w chwili obecnej wykorzystywany w pracach ba-
dawczych związanych z projektowaniem i mo-
dernizacją portów.

Wyróżniona praca zbiorowa pod redakcją 
Ryszarda Krystka obejmuje 2 tomy. Tom I zawie-
ra charakterystykę stanu i systemu bezpieczeń-
stwa transportu drogowego, kolejowego, lotni-
czego i wodnego oraz analizy porównawcze 
bezpieczeństwa w tych gałęziach transportu. 
Tom II jest zbiorem analiz definiujących aspekty 
i wymagania, które powinny być uwzględnione 
w procesie integracji systemów bezpieczeństwa 
transportu. Omówiono w nim również zagad-
nienia związane z wypadkami stanowiącymi 
problem zdrowia publicznego oraz podano teo-
retyczne rozważania na temat ryzyka utraty zdrowia lub życia w wypadkach w transporcie. Zebrany 
materiał z obu tomów posłużył za bazę naukową do budowy koncepcji zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa transportu w Polsce przedstawionej w kolejnej publikacji autorów.
 Monografia jest przeznaczona dla organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji
i urzędów centralnych odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa transportu, a także dla studen-
tów kierunków transportu i bezpieczeństwa oraz pracowników naukowych wyższych uczelni i insty-
tutów badawczo-rozwojowych. 

O nagrodzonej „Nawigacji radarowej” Andrzeja Statecznego pisze we wstę-
pie jej recenzent:

„Zakres zagadnień monografii związanych z wykorzystaniem radaru 
nawigacyjnego, zarówno w zagadnieniach pozycjonowania, jak również dla 
potrzeb manewrowania względem śledzonych obiektów, stanowi główny 
nurt książki. Jednakże należy szczególnie podkreślić, iż w dziele przedsta-
wiono zagadnienia nawigacji radarowej adresowane do studentów studiów 
wyższych oraz uczestników kursów radarowych, lecz równocześnie omówio-
no problematykę bardziej złożoną adresowaną do dyplomantów realizu-
jących swoje prace, aż po zagadnienia trudne (np. metody sztucznej inteligen-
cji) kierowane do doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych”.

dr hab. inż. Cezary Specht, prof. AMW
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Uczestnicy Europejskiej Debaty Transportowej wraz z laureatami nagród Ministra

Wręczenie nagrody laureatom

Adriana Nowakowska
 Marta Schoeneich

Źródło: http://www.wkl.com.pl/zintegrowany-system-bezpieczenstwa-transportu-tom,1,1,1289

Nagrodzona publikacja pod red. R. Krystka

Nagrodzona praca  A. Statecznego

 F
o

t.
 A

rc
h

iw
u

m
 K

a
te

d
ry

 T
ra

n
sp

o
rt

u
 S

zy
n

ow
eg

o
 P

o
li

te
ch

n
ik

i Ś
lą

sk
ie

j 

 Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 K

at
ed

ry
 T

ra
ns

po
rt

u 
Sz

yn
ow

eg
o 

Po
lit

ec
hn

ik
i Ś

lą
sk

ie
j 



20

C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

21www.aam.am.szczecin.plAAM nr 1 (73) / 2012

Legenda:
1. Grot lub fok 
2. Marsel dolny
3. Marsel górny 
4. Bramsel 

5. Bombramsel
 6. Latacz 
7. Bomkliwer 
8. Kliwer
9. Bezan

ŻAGLE STAW !
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Grotmaszt Fokmaszt

Brygantyna, inaczej szkunerbryg to kategoria 
okrętów żaglowych, będących w służbie czynnej od 
XVI do XIX wieku. Początkowo jednostki tej grupy 
posiadały zarówno żagle, jak i wiosła. Ze względu na 
szybkość i zwrotność były ulubionymi okrętami kor-
sarzy i piratów śródziemnomorskich. Nazwa brygan-
tyna pochodzi od włoskiego słowa „brigantino", 
oznaczającego zbójecki. Żaglowce te, niewiele 
mniejsze niż brygi, w XVII i XVIII wieku używane były 
na Karaibach do ochrony portów i wybrzeży. Niekiedy 
też jako okręty eskortowe statków handlowych.
 Brygantyna  to także typ ożaglowania, posiadający 
dwa maszty z ożaglowaniem rejowym na przednim 
maszcie i skośnym na maszcie tylnym. 

Statek żaglowy brygantyna stanowi połączenie 
brygu (ożaglowanie rejowe) ze szkunerem (ożaglo-
wanie skośne). Maszty brygantyny w zależności od 

Zima ustąpiła miejsca swojej naturalnej, kalendarzowej następczyni. Przyroda budzi się do życia. Trudy 
związane z tegoroczną zimą, siarczyste mrozy czy silne opady śniegu, z pewnością pozwoli odsunąć 
w niepamięć już sama myśl o kwitnących kwiatach i drzewach, zielonej trawie, błękitnym niebie i… wietrze 
w żaglach.  Niektórzy z nas przy pierwszej nadarzającej się okazji zajrzą do hangarów, na przystanie. Odwiedzą 
sklepy z odpowiednimi akcesoriami, dokonają przeglądu jachtu, niecierpliwie oczekując dnia wodowania 
swojego zacumowanego przyjaciela. Ileż można by oddać za ten wiatr w żaglach, rozpostarty spinaker 
w pełnej krasie czy chociażby – no cóż, rozmarzonym po zimowej pauzie tyle w głowach się gromadzi – 
„przelatujący” nad głową bom. Żagle staw! 

A skoro już o żaglach mowa, to pójdźmy o krok dalej, przekraczając tym samym świat żaglowców, 
cudownych jednostek pływających. Zobaczmy, jakie były, jakie można spotkać dziś i jakie tajemnice odkryją 
przed nami. Na łamach tego wydania przybliżamy bryg, brygantynę i fregatę.

Bryg - Fryderyk Chopin

tego, który z nich jest wyższy, to: fokmaszt i grotmaszt 
(niższy, wyższy) lub grotmaszt i bezanmaszt (wyższy, 
niższy).

Jeśli z tyłu dołożymy jeszcze jeden maszt, to 
otrzymamy bark (2 rejowe + 1 skośny) lub barken-
tynę (1 rejowy + 2 skośne).

• „Asgard II” – brygantyna irlandzka, pływająca  
      od 1981 r. (zatonęła 11 września 2008 r.);
• „Biegnąca po falach”, „Smuga cienia"– największe 
    polskie żaglowce śródlądowe;
• „Kapitan Głowacki” – polska brygantyna (ex kecz 
   „Henryk Rutkowski");
• „Wilhelm Pieck” – niemiecka brygantyna   
   zbudowana w 1951 r. w NRD.

Znane współczesne brygantyny :

Bractwo Brygowe -  organizacja wolontariuszy nie tylko z Polski, miłośników 
brygu STS „Fryderyk Chopin”. Jej celem jest promowanie żaglowca oraz idei Szkoły 
„Pod Żaglami”. Członkowie bractwa biorą czynny udział w targach żaglowych, 
organizują spotkania szantowe czy propagują rejsy turystyczne.

Legenda:
1. Fok
2. Marsel dolny
3. Bramsel

Grotmaszt Fokmaszt

3

4
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1

2

6
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Brygantyna – Biegnąca po falach

4. Grot
5. Bezantopsel 
6. Kliwer
7. Sztafok

  to historyczna klasa okrętów żaglowych, 
używanych w XVII–XIX wieku, która powstała przez 
usunięcie z fregaty tylnego masztu. Służyły one nie 
tylko do ochrony portów i wybrzeży,  ale także do 
służby rozpoznawczej i walki na pełnym morzu, 
eskortowały statki handlowe, przewoziły przesyłki 
kurierskie. Były również popularnymi jednostkami 
bojowymi korsarzy na Karaibach.

Brygi to żaglowce posiadające dwa maszty 
z ożaglowaniem rejowym – fokmaszt (bliżej dziobu) 

Bryg i grotmaszt. Miały one wyporność od 75 do 150 
łasztów (1 łaszt = 3000–3840 litrów), długość 
kadłuba wynosiła najczęściej 33 metry, a szerokość 
10 metrów. Zanurzenie okrętu sięgało 5 metrów. Cała 
artyleria znajdowała się na górnym pokładzie – na 
ogół od 16 do 24 dział. Załoga liczyła średnio 150 
osób. W XIX wieku ukształtował się obecny podział 
między brygiem (dwa maszty rejowe) i brygantyną 
(tylny z  ożaglowaniem gaflowym).
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Legenda:
1. Grot lub fok 
2. Marsel dolny
3. Marsel górny 
4. Bramsel 

5. Bombramsel
 6. Latacz 
7. Bomkliwer 
8. Kliwer
9. Bezan

ŻAGLE STAW !
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Grotmaszt Fokmaszt

Brygantyna, inaczej szkunerbryg to kategoria 
okrętów żaglowych, będących w służbie czynnej od 
XVI do XIX wieku. Początkowo jednostki tej grupy 
posiadały zarówno żagle, jak i wiosła. Ze względu na 
szybkość i zwrotność były ulubionymi okrętami kor-
sarzy i piratów śródziemnomorskich. Nazwa brygan-
tyna pochodzi od włoskiego słowa „brigantino", 
oznaczającego zbójecki. Żaglowce te, niewiele 
mniejsze niż brygi, w XVII i XVIII wieku używane były 
na Karaibach do ochrony portów i wybrzeży. Niekiedy 
też jako okręty eskortowe statków handlowych.
 Brygantyna  to także typ ożaglowania, posiadający 
dwa maszty z ożaglowaniem rejowym na przednim 
maszcie i skośnym na maszcie tylnym. 

Statek żaglowy brygantyna stanowi połączenie 
brygu (ożaglowanie rejowe) ze szkunerem (ożaglo-
wanie skośne). Maszty brygantyny w zależności od 

Zima ustąpiła miejsca swojej naturalnej, kalendarzowej następczyni. Przyroda budzi się do życia. Trudy 
związane z tegoroczną zimą, siarczyste mrozy czy silne opady śniegu, z pewnością pozwoli odsunąć 
w niepamięć już sama myśl o kwitnących kwiatach i drzewach, zielonej trawie, błękitnym niebie i… wietrze 
w żaglach.  Niektórzy z nas przy pierwszej nadarzającej się okazji zajrzą do hangarów, na przystanie. Odwiedzą 
sklepy z odpowiednimi akcesoriami, dokonają przeglądu jachtu, niecierpliwie oczekując dnia wodowania 
swojego zacumowanego przyjaciela. Ileż można by oddać za ten wiatr w żaglach, rozpostarty spinaker 
w pełnej krasie czy chociażby – no cóż, rozmarzonym po zimowej pauzie tyle w głowach się gromadzi – 
„przelatujący” nad głową bom. Żagle staw! 

A skoro już o żaglach mowa, to pójdźmy o krok dalej, przekraczając tym samym świat żaglowców, 
cudownych jednostek pływających. Zobaczmy, jakie były, jakie można spotkać dziś i jakie tajemnice odkryją 
przed nami. Na łamach tego wydania przybliżamy bryg, brygantynę i fregatę.

Bryg - Fryderyk Chopin

tego, który z nich jest wyższy, to: fokmaszt i grotmaszt 
(niższy, wyższy) lub grotmaszt i bezanmaszt (wyższy, 
niższy).

Jeśli z tyłu dołożymy jeszcze jeden maszt, to 
otrzymamy bark (2 rejowe + 1 skośny) lub barken-
tynę (1 rejowy + 2 skośne).

• „Asgard II” – brygantyna irlandzka, pływająca  
      od 1981 r. (zatonęła 11 września 2008 r.);
• „Biegnąca po falach”, „Smuga cienia"– największe 
    polskie żaglowce śródlądowe;
• „Kapitan Głowacki” – polska brygantyna (ex kecz 
   „Henryk Rutkowski");
• „Wilhelm Pieck” – niemiecka brygantyna   
   zbudowana w 1951 r. w NRD.

Znane współczesne brygantyny :

Bractwo Brygowe -  organizacja wolontariuszy nie tylko z Polski, miłośników 
brygu STS „Fryderyk Chopin”. Jej celem jest promowanie żaglowca oraz idei Szkoły 
„Pod Żaglami”. Członkowie bractwa biorą czynny udział w targach żaglowych, 
organizują spotkania szantowe czy propagują rejsy turystyczne.

Legenda:
1. Fok
2. Marsel dolny
3. Bramsel

Grotmaszt Fokmaszt
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Brygantyna – Biegnąca po falach

4. Grot
5. Bezantopsel 
6. Kliwer
7. Sztafok

  to historyczna klasa okrętów żaglowych, 
używanych w XVII–XIX wieku, która powstała przez 
usunięcie z fregaty tylnego masztu. Służyły one nie 
tylko do ochrony portów i wybrzeży,  ale także do 
służby rozpoznawczej i walki na pełnym morzu, 
eskortowały statki handlowe, przewoziły przesyłki 
kurierskie. Były również popularnymi jednostkami 
bojowymi korsarzy na Karaibach.

Brygi to żaglowce posiadające dwa maszty 
z ożaglowaniem rejowym – fokmaszt (bliżej dziobu) 

Bryg i grotmaszt. Miały one wyporność od 75 do 150 
łasztów (1 łaszt = 3000–3840 litrów), długość 
kadłuba wynosiła najczęściej 33 metry, a szerokość 
10 metrów. Zanurzenie okrętu sięgało 5 metrów. Cała 
artyleria znajdowała się na górnym pokładzie – na 
ogół od 16 do 24 dział. Załoga liczyła średnio 150 
osób. W XIX wieku ukształtował się obecny podział 
między brygiem (dwa maszty rejowe) i brygantyną 
(tylny z  ożaglowaniem gaflowym).
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Legenda:
1. Bomkliwer
2. Kliwer
3. Fokstensztaksel  

4. Fok
5. Marsel dolny
6. Marsel górny
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 , zwana pełnorejowcem, to żaglowiec 
przynajmniej trzymasztowy (czasami cztero- i pięcio-
masztowy), posiadający na wszystkich masztach oża-
glowanie rejowe. Na ostatnim maszcie, poza żaglami 
rejowymi, znajduje się też żagiel gaflowy. Jednostki te 
należą do największych na świecie. Mogą nosić do 
sześciu (czasem siedmiu) pięter żagli.

  •  Dar Pomorza
•  Dar Młodzieży
•  Stad Amsterdam

  •  Christian Radich

Fregata to historyczny typ żaglowców, a w XIX 
wieku także statków parowo-żaglowych. Określanie 
tejże klasy jednostek jako pełnomorskich okrętów 
żaglowych zaczęło się w połowie XVI wieku, aż do 
ukształtowania ostatecznej klasy wczesnych fregat 
w połowie XVII wieku. Za pierwszą klasyczną frega-
tę uznaje się brytyjską Constant Warwick  z 1645 r. 
Grupa ta uległa jednak dalszym zmianom w związku 
z rozwojem flot liniowych i standaryzacją klas okrę-
tów oraz artylerii.

Klasyczne fregaty, od XVI do początku XIX wieku, 
były średnimi lub dużymi statkami żaglowymi o kon-
strukcji drewnianej. I choć nie były tak uzbrojone jak 
galeony i późniejsze okręty liniowe, to jednak charak-
teryzowały się większymi prędkościami i zwrot-
nością. Ostatecznie ukształtowały się jako okręty 
trzymasztowe. Wyporność fregat wynosiła 1000
–2000 t, a załoga liczyła od 250 do 300 osób. Ich 
głównym zadaniem było rozpoznawanie i eskorto-
wanie. Jednak były także wysyłane na odległe akweny, 
by zwalczać piratów, brały też udział  w wyprawach 
badawczych.

Fregata

Przykłady fregat:
„ ”, 

  „ ”,
  „ ”,

„ ”.

„ ”

Artyleria fregat składała się z dział umieszczonych 
w bateriach burtowych, co oznaczało, że na  każdą 
burtę mogła strzelać jedynie połowa dział. Finalnie 
ustalona klasa tych jednostek charakteryzowała się 
tym, że posiadały tylko jeden pokład z działami, cią-
gnący się przez prawie całą długość kadłuba, zakryty 
pokładem górnym. Na odkrytym pokładzie górnym 
ustawiano ponadto lżejsze działa i karonady.

W latach 20. XIX wieku na fregatach pojawiły się 
maszyny parowe. Początkowo stosowano je jedynie 
na niewielką skalę, z napędem bocznokołowym. Bo-
czne koła łopatkowe spowodowały zmniejszenie licz-
by dział do kilkunastu, w tym ciężkich (zwykle 68-
-funtowe) umieszczanych obrotowo na pokładzie dzio-
bowym i rufowym. Pod koniec lat 40. wprowadzono 
napęd śrubowy i od tego momentu parowe fregaty 
śrubowe pojawiły się we wszystkich marynarkach 
wojennych, szybko wypierając  fregaty żaglowe. Ich uz-
brojenie stanowiło zwykle około 50 dział, prędkość 
od 9 do 11 węzłów. Wszystkie fregaty parowe zacho-
wały jednocześnie pomocnicze pełne ożaglowanie.

W 1860 pojawiły się parowo-żaglowe fregaty 
pancerne, początkowo drewniane, pokryte pance-
rzem, następnie całkowicie żelazne. W latach 70. XIX 
wieku klasa fregat zanikła. Statki te  przekształciły się 
w pancerniki i krążowniki, przejmujące dotychcza-
sowe zadania fregat. Klasy te jeszcze do lat 80. zacho-
wywały pomocnicze ożaglowanie, lecz nie było ono 
już używane w praktyce.

Adriana Nowakowska
Źródła: 

 www.wikipedia.pl
www.biegnacapofalach.pl

http://sailingadventure.eu
Czasnojć M., Żaglowce Świata. Wydawnictwo Bosz, 2008.

Giorgetti F., Historia żaglowców. Carta Blanca, 2011.
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Fregata - Dar Młodzieży

7. Bramsel
8. Bombramsel 
9. Grotsztaksel

10. Grotbramsztaksel 
11. Grotbombramsztaksel 
12. Grot

13. Bezansztaksel 
14. Bezanbramsztaksel 
15. Bezanbombramsztaksel 

Grotmaszt FokmasztStermaszt
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8 lutego 2011 r. uczestniczyliśmy w uroczystym 
wodowaniu książki  pt. „Kapitanowie”.  Monografia ta, 
której autorką jest Krystyna Pohl, właśnie doczekała 
się kontynuacji. I tak oto w naszych dłoniach znajduje 
się druga część tejże publikacji – „Kapitanowie 2”. Du-
że zainteresowanie, płynące nie tylko ze strony środo-
wiska morskiego,  o którym we wstępie mówi autorka, 
przyczyniło się do powstania drugiego woluminu.

Tym razem spotykamy na łamach publikacji 85 
kapitanów (pierwszy tom zawierał sylwetki 60 posta-
ci), pracujących zarówno u armatorów polskich, jak 
i zagranicznych. Krystyna Pohl przedstawia także 
tych, którzy zakończyli swoje zawodowe zmagania 
i tych, których już nie spotkamy, „druhów co odpłynęli”. 
Krótkie i niezwykłe opowieści czy anegdotki, opisy 
osób i zdarzeń, w których brali udział, ich reakcji na 
przeróżne sytuacje, które miały miejsce w pracy na 
morzu, pozwalają zajrzeć w świat każdego z kapita-
nów. Primus inter pares to pierwszy wśród równych, 
na statku – kapitan dowodzący jednostką pływającą.

Jego rozkazom należy się bezwzględnie podporząd-
kować, on bowiem nosi na swoich barkach ciężar 
odpowiedzialności za ludzi, ich zdrowie i życie, statek, 
ładunki. Jednak marynistyczny świat i historia, którą 

stworzył i tworzy każdy z nich, jest inna, fascynująca 
i warta tego, by delikatnie przekroczyć próg i poznać 
ludzi należących do morskiej rzeczywistości.

Publikacja „Kapitanowie 2” została wydana przez 
szczecińską drukarnię ZAPOL. Zawiera, oprócz słowa 
wstępu nakreślonego przez autorkę, części poświęco-
ne rzemiosłu „pierwszych po Bogu”, Szczecińskiemu 
Klubowi Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Polskiej Żeglu-
dze Morskiej, EUROAFRICE, firmie UNIBALTIC, szcze-
cińskim pilotom oraz armatorskim ciekawostkom. 
Trzon stanowi oczywiście dział KAPITANOWIE. Na 
stronach jego znalazły się sylwetki osób związanych 
z naszą uczelnią. W kolejności alfabetycznej są to: kpt. 
ż.w. mgr inż. Artur Chorzelowski, dyrektor Studium 
Doskonalenia Kadr Oficerskich w Akademii Morskiej, 
dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. AM, dziekan Wy-
działu Nawigacyjnego, doc. dr inż. kpt. ż.w. Igor Ja-
gniszczak, rektor WSM w latach 1987–2000 i mgr inż. 
kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska, prodziekan ds. studiów 
stacjonarnych 

Adriana Nowakowska 

 

Kapitan żeglugi wielkiej – najwyższy stopień 
w marynarce handlowej, oficer pokładowy, 
kierownik statku morskiego bez ograniczeń 
pojemnościowych (BRT) uprawiającego żeglugę 
wielką (międzynarodową).

Słowo kapitan wywodzi się od łacińskiego caput 
(„głowa”); capitāneus – rodzaj męski; capitānea 
– żeński; capitāneum – nijaki.



22

C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

23www.aam.am.szczecin.plAAM nr 1 (73) / 2012

Legenda:
1. Bomkliwer
2. Kliwer
3. Fokstensztaksel  

4. Fok
5. Marsel dolny
6. Marsel górny
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 , zwana pełnorejowcem, to żaglowiec 
przynajmniej trzymasztowy (czasami cztero- i pięcio-
masztowy), posiadający na wszystkich masztach oża-
glowanie rejowe. Na ostatnim maszcie, poza żaglami 
rejowymi, znajduje się też żagiel gaflowy. Jednostki te 
należą do największych na świecie. Mogą nosić do 
sześciu (czasem siedmiu) pięter żagli.

  •  Dar Pomorza
•  Dar Młodzieży
•  Stad Amsterdam

  •  Christian Radich

Fregata to historyczny typ żaglowców, a w XIX 
wieku także statków parowo-żaglowych. Określanie 
tejże klasy jednostek jako pełnomorskich okrętów 
żaglowych zaczęło się w połowie XVI wieku, aż do 
ukształtowania ostatecznej klasy wczesnych fregat 
w połowie XVII wieku. Za pierwszą klasyczną frega-
tę uznaje się brytyjską Constant Warwick  z 1645 r. 
Grupa ta uległa jednak dalszym zmianom w związku 
z rozwojem flot liniowych i standaryzacją klas okrę-
tów oraz artylerii.

Klasyczne fregaty, od XVI do początku XIX wieku, 
były średnimi lub dużymi statkami żaglowymi o kon-
strukcji drewnianej. I choć nie były tak uzbrojone jak 
galeony i późniejsze okręty liniowe, to jednak charak-
teryzowały się większymi prędkościami i zwrot-
nością. Ostatecznie ukształtowały się jako okręty 
trzymasztowe. Wyporność fregat wynosiła 1000
–2000 t, a załoga liczyła od 250 do 300 osób. Ich 
głównym zadaniem było rozpoznawanie i eskorto-
wanie. Jednak były także wysyłane na odległe akweny, 
by zwalczać piratów, brały też udział  w wyprawach 
badawczych.

Fregata

Przykłady fregat:
„ ”, 

  „ ”,
  „ ”,

„ ”.

„ ”

Artyleria fregat składała się z dział umieszczonych 
w bateriach burtowych, co oznaczało, że na  każdą 
burtę mogła strzelać jedynie połowa dział. Finalnie 
ustalona klasa tych jednostek charakteryzowała się 
tym, że posiadały tylko jeden pokład z działami, cią-
gnący się przez prawie całą długość kadłuba, zakryty 
pokładem górnym. Na odkrytym pokładzie górnym 
ustawiano ponadto lżejsze działa i karonady.

W latach 20. XIX wieku na fregatach pojawiły się 
maszyny parowe. Początkowo stosowano je jedynie 
na niewielką skalę, z napędem bocznokołowym. Bo-
czne koła łopatkowe spowodowały zmniejszenie licz-
by dział do kilkunastu, w tym ciężkich (zwykle 68-
-funtowe) umieszczanych obrotowo na pokładzie dzio-
bowym i rufowym. Pod koniec lat 40. wprowadzono 
napęd śrubowy i od tego momentu parowe fregaty 
śrubowe pojawiły się we wszystkich marynarkach 
wojennych, szybko wypierając  fregaty żaglowe. Ich uz-
brojenie stanowiło zwykle około 50 dział, prędkość 
od 9 do 11 węzłów. Wszystkie fregaty parowe zacho-
wały jednocześnie pomocnicze pełne ożaglowanie.

W 1860 pojawiły się parowo-żaglowe fregaty 
pancerne, początkowo drewniane, pokryte pance-
rzem, następnie całkowicie żelazne. W latach 70. XIX 
wieku klasa fregat zanikła. Statki te  przekształciły się 
w pancerniki i krążowniki, przejmujące dotychcza-
sowe zadania fregat. Klasy te jeszcze do lat 80. zacho-
wywały pomocnicze ożaglowanie, lecz nie było ono 
już używane w praktyce.

Adriana Nowakowska
Źródła: 

 www.wikipedia.pl
www.biegnacapofalach.pl

http://sailingadventure.eu
Czasnojć M., Żaglowce Świata. Wydawnictwo Bosz, 2008.

Giorgetti F., Historia żaglowców. Carta Blanca, 2011.
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Fregata - Dar Młodzieży

7. Bramsel
8. Bombramsel 
9. Grotsztaksel

10. Grotbramsztaksel 
11. Grotbombramsztaksel 
12. Grot

13. Bezansztaksel 
14. Bezanbramsztaksel 
15. Bezanbombramsztaksel 
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8 lutego 2011 r. uczestniczyliśmy w uroczystym 
wodowaniu książki  pt. „Kapitanowie”.  Monografia ta, 
której autorką jest Krystyna Pohl, właśnie doczekała 
się kontynuacji. I tak oto w naszych dłoniach znajduje 
się druga część tejże publikacji – „Kapitanowie 2”. Du-
że zainteresowanie, płynące nie tylko ze strony środo-
wiska morskiego,  o którym we wstępie mówi autorka, 
przyczyniło się do powstania drugiego woluminu.

Tym razem spotykamy na łamach publikacji 85 
kapitanów (pierwszy tom zawierał sylwetki 60 posta-
ci), pracujących zarówno u armatorów polskich, jak 
i zagranicznych. Krystyna Pohl przedstawia także 
tych, którzy zakończyli swoje zawodowe zmagania 
i tych, których już nie spotkamy, „druhów co odpłynęli”. 
Krótkie i niezwykłe opowieści czy anegdotki, opisy 
osób i zdarzeń, w których brali udział, ich reakcji na 
przeróżne sytuacje, które miały miejsce w pracy na 
morzu, pozwalają zajrzeć w świat każdego z kapita-
nów. Primus inter pares to pierwszy wśród równych, 
na statku – kapitan dowodzący jednostką pływającą.

Jego rozkazom należy się bezwzględnie podporząd-
kować, on bowiem nosi na swoich barkach ciężar 
odpowiedzialności za ludzi, ich zdrowie i życie, statek, 
ładunki. Jednak marynistyczny świat i historia, którą 

stworzył i tworzy każdy z nich, jest inna, fascynująca 
i warta tego, by delikatnie przekroczyć próg i poznać 
ludzi należących do morskiej rzeczywistości.

Publikacja „Kapitanowie 2” została wydana przez 
szczecińską drukarnię ZAPOL. Zawiera, oprócz słowa 
wstępu nakreślonego przez autorkę, części poświęco-
ne rzemiosłu „pierwszych po Bogu”, Szczecińskiemu 
Klubowi Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Polskiej Żeglu-
dze Morskiej, EUROAFRICE, firmie UNIBALTIC, szcze-
cińskim pilotom oraz armatorskim ciekawostkom. 
Trzon stanowi oczywiście dział KAPITANOWIE. Na 
stronach jego znalazły się sylwetki osób związanych 
z naszą uczelnią. W kolejności alfabetycznej są to: kpt. 
ż.w. mgr inż. Artur Chorzelowski, dyrektor Studium 
Doskonalenia Kadr Oficerskich w Akademii Morskiej, 
dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. AM, dziekan Wy-
działu Nawigacyjnego, doc. dr inż. kpt. ż.w. Igor Ja-
gniszczak, rektor WSM w latach 1987–2000 i mgr inż. 
kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska, prodziekan ds. studiów 
stacjonarnych 

Adriana Nowakowska 

 

Kapitan żeglugi wielkiej – najwyższy stopień 
w marynarce handlowej, oficer pokładowy, 
kierownik statku morskiego bez ograniczeń 
pojemnościowych (BRT) uprawiającego żeglugę 
wielką (międzynarodową).

Słowo kapitan wywodzi się od łacińskiego caput 
(„głowa”); capitāneus – rodzaj męski; capitānea 
– żeński; capitāneum – nijaki.
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Jeszcze do niedawna w Polsce nie istniała biblioteka 
cyfrowa, która dawałaby bezpłatny, pełnotekstowy 
dostęp do publikacji z zakresu szeroko pojętej gospo-
darki morskiej. Zmieniło się to za sprawą utworzonej 
pod koniec 2010 r. Biblioteki Cyfrowej „Świat Mors-
kich Publikacji”.

Powstała ona z inicjatywy Biblioteki Głównej Aka-
demii Morskiej w Szczecinie, przy wsparciu funduszy 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka.

Prace nad powołaniem do życia biblioteki cyfrowej 
rozpoczęły się we wrześniu 2009 r., kiedy utworzono 
zespół redakcyjny oraz przeprowadzono szkolenie 
redaktorów i administratora Biblioteki Cyfrowej z za-
kresu obsługi systemu dLibra, na którym osadzona 
jest platforma. Jeszcze w tym samym roku przygoto-
wano i oddano pierwszą partię książek do dygitali-
zacji. Cały 2010 rok to kontynuacja prac związanych 
ze skanowaniem, wprowadzaniem opisów oraz publi-
kacją obiektów cyfrowych w bibliotece.

Oprogramowanie dLibra to system służący do two-
rzenia profesjonalnych bibliotek cyfrowych, pozwala-
jący na przechowywanie obiektów cyfrowych w do-
wolnym formacie (dokumenty PDF, DjVu, nagrania 
audio i wideo, itd.) Każdy z przechowywanych obie-
któw opisany jest za pomocą zdefiniowa
nych w ramach biblioteki cyfrowej metadanych (au-
tor, tytuł, rok wydania, słowa kluczowe). Przecho-
wywane obiekty są udostępniane czytelnikom w In-
ternecie poprzez stronę WWW. 

Gromadzone materiały mają trzy różne stopnie do-
stępu i można je podzielić na zbiory, do których dos-
tęp mają wszyscy użytkownicy Internetu, zbiory któ-
rych treść jest dostępna tylko z komputerów o okreś-
lonych adresach IP (Czytelnia Multimedialna AM) 

zestawu -

oraz zbiory dostępne dla wszystkich użytkowników 
sieci wewnętrznej Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Ograniczenia dostępu do tekstów wynikają z respe-
ktowania prawa autorskiego, mogą być również spo-
wodowane warunkami licencji, na jakich zostały udo-
stępnione przez autorów. 

Wyszukiwanie literatury w Bibliotece Cyfrowej od-
bywa się w poszczególnych elementach metadanych 
(np. w tytułach), w całym opisie czy też w tekście obie-
któw cyfrowych, o ile format obiektu pozwala na eks-
trakcję tekstu (obecnie jest to możliwe m.in. dla doku-
mentów w formacie HTML, TXT, PDF, DjVu). Dostępny 

Biblioteka Cyfrowa 
„ Świat Morskich 

Publikacji”
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jest również zaawansowany formularz konstruowa-
nia zapytań wyszukiwawczych, dający możliwość łą-
czenia zapytań przy pomocy operatorów logicznych. 
Dodatkowo wyszukiwanie w lokalnych zasobach mo-
że być zawężone do wybranej przez użytkownika ko-
lekcji obiektów. 

Zbiory można również przeglądać na stronach 
WWW biblioteki w postaci posortowanych alfabety-
cznie indeksów wartości dla każdego elementu opisu 
(np. tytuł, autor, itd.). Czytelnik może przeglądać 
bibliotekę, korzystając również ze zdefiniowanych 
kolekcji. W ramach kolekcji możliwe jest zarówno 
wyszukiwanie, jak i przeglądanie listy publikacji.
 

W obrębie BC ŚMP wyodrębnione zostały  kolekcje:
 – kolekcja prezentuje zasób dy-

daktyczny obejmujący różne materiały pomocnicze 
dla studentów (m.in.: skrypty, podręczniki, instrukcje 
do ćwiczeń, prace naukowe oraz doktorskie, materia-
ły konferencyjne, czasopisma);

  zawiera bazy, portale i linki do-
tyczące szeroko pojętej tematyki morskiej (np. Inter-
net Ships Register, Guide to Ports and Terminals Infor-
mation Online, dokumenty IMO);

  obejmuje pozycje, któ-
rych tematyka koncentruje się na zagadnieniach morza, 
wojen morskich oraz życiu codziennym marynarzy.

  kolekcja 
zawiera dokumenty związane z funkcjonowaniem 
i historią AM (np. wydawnictwa okolicznościowe); 

  prezentuje bibliografie o tematyce mor
skiej i bibliografie dorobku naukowego pracowników 
Akademii Morskiej;

 gromadzi najbardziej poczytne publi-
kacje BG AM istniejące, w 1 egzemplarzu (skrypty, 
podręczniki i inne), związane z profilem uczelni 
i potrzebami użytkowników. Publikacje dostępne są 
w Czytelni Multimedialnej, pokój 501 (budynek BG 
AM przy ul. H. Pobożnego 11); 

Nauka i Dydaktyka

Bazy, portale, linki

Marynistyka i żeglarstwo

Z życia Akademii Morskiej w Szczecinie

Bibliografie

e-Czytelnia

–

–

–

– -

– 

Dzieje gospodarki morskiej

Artykuły

  kolekcja obejmuje 
publikacje z zakresu historii gospodarki morskiej od 
czasów najdawniejszych po współczesność; 

   zawiera artykuły związane z tematyką 
morską. 

Obecnie w Bibliotece Cyfrowej „Świat Morskich 
Publikacji” znajduje się 1531 publikacji. Wśród nich 
są pozycje wydane przez nasze wydawnictwo 
uczelniane i dostępne w pełnych tekstach w Inter-
necie. Systematycznie poszerzamy zawartość Biblio-
teki Cyfrowej, udostępniamy coraz więcej publikacji 
w sieci w pełnych tekstach. 

Zachęcamy również naszych wykładowców do 
umieszczania w niej materiałów dla studentów. W naj-
bliższym czasie chcemy uruchomić tzw. powiązania 
krzyżowe Biblioteki Cyfrowej ŚMP oraz katalogu bi-
bliotecznego Aleph. Pozwoli to na sprawniejszy do-
stęp do publikacji. 

Dorota Denisiuk

–

–
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Studenci podczas nauki w czytelni multimedialnej AM 

Formularz konstruowania zapytań wyszukiwawczych 
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English Basic for Marine Engineering Students
Anna Augustyniak-Klimczuk, Krzysztof Mastalerz
Wydanie II, format B5, s. 132, z płytą CD, ISBN 978-83-89901-45-3
Wybierając zagadnienia gramatyczne do podręcznika, autorzy kierowali się programami 
nauczania języka angielskiego na wszystkich latach studiów Wydziału Mechanicznego 
AM, jak również najczęściej spotykanymi problemami gramatycznymi zgłaszanymi 
przez uczących się. Książka obejmuje ćwiczenia jedno- i dwujęzyczne, a słownictwo 
oparte jest głównie na rejestrze morskim i mechanicznym języka angielskiego. W ćwi-
czeniach pojawiają się również zwroty i zdania występujące w Standard Marine Com-
munication Phrases.

Przewodnik operatora systemu ECDIS. NAVI-SAILOR 3000 ECDIS-i
Jadwiga Grzeszak, Andrzej Bąk, Remigiusz Dzikowski, Piotr Grodzicki, 
Krzysztof Plaskacz, Mirosław Wielgosz
Wydanie II, format A4, z płytą CD, s. 198, ISBN 978-83-89901-35-4
Poradnik wychodzi naprzeciw potrzebom opanowania nowych standardów i metod 
prowadzenia nawigacji z użyciem systemu obrazowania map i informacji nawigacyjnych 
w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora Navi-Trainer 4000. Wie-
dza i umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń na symulatorze stanowią zaś podstawę do 
efektywnego korzystania z systemu ECDIS, wchodzącego w skład wyposażenia nawiga-
cyjnego współczesnego statku. Do przewodnika dołączono płytę CD zawierającą wszys-
tkie wykorzystane w nim rysunki.

Badania symulacyjne układów mechatronicznych
Siergiej German-Gałkin, Konrad Gnat, Jarosław Hrynkiewicz, Bogdan Nienartowicz
Wydanie I, format B5, s. 184, ISBN 978-83-89901-51-4
Skrypt jest początkiem serii wydawniczej podręczników przeznaczonych do nauczania 
modelowania komputerowego systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem pro-
gramu MATLAB. W przygotowaniu znajdują się następne części tego cyklu poświęcone 
badaniom modeli układów energoelektronicznych, badaniom układów napędowych w sta-
nach dynamicznych oraz badaniom modeli złożonych układów mechatronicznych.

Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich
(ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu)
Czesława Christowa
Wydanie I, format B5, s. 318, 
ISBN 978-83-89901-61-3
Głównym celem badań, stanowiących treść publikacji, jest opracowanie modelu 
optymalnego systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w pol-
skich portach morskich, zapewniającego skuteczność i efektywność zarządzania oraz 
konkurencyjność usług portowych.

Szkoła Wilków Morskich. Wczoraj i dziś
część 1. pod redakcją Krystyny Pohl,
część 2. Eugeniusz A. Daszkowski
Wydanie I, format A4, s. 302, ISBN 978-83-89901-58-3

W publikacji przedstawiono historię i dorobek obecnej Akademii Morskiej. Jest ona 
zbiorem wspomnień, opisem losów ludzi, którzy tworzyli „morską rzeczywistość”. Ukaz-
uje nam również dzisiejszą uczelnię jako liczący się w Europie ośrodek naukowo-dyda-
ktyczny, posiadający specjalistyczne zaplecze badawcze (centra i ośrodki szkoleniowe) 
i wysoko wykwalifikowaną kadrę.
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Problemy żeglugi w rejonie Zatoki Adeńskiej i wybrzeży Somalii
Igor Jagniszczak
Wydanie I, format B5, s. 198, ISBN 978-83-89901-64-4
W monografii omówiono wszystkie odnotowane ataki na statki w roku 2008 oraz 
sytuacje związane z ich ochroną. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na wiele 
pytań dotyczących skali zjawiska piractwa morskiego w rejonie wód otaczających 
Somalię. Starano się również doszukiwać wyjaśnienia przyczyn wystąpienia ataków 
pirackich w tak masowej skali i przedstawienia reakcji organizacji międzynarodowych 
oraz administracji krajów ponoszących najbardziej dotkliwe straty wynikające z pod-
wyższenia stawek frachtowych i ubezpieczeniowych.

Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim
Pod redakcją Zbigniewa Pietrzykowskiego
wydanie I, format B5, s. 180
ISBN 978-83-899001-62-0
Monografia stanowi podsumowanie prac zespołu Wydziału Nawigacyjnego Akademii 
Morskiej w Szczecinie pod kierunkiem dr. hab. inż.  Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. 
AM, w wyniku których powstał prototyp nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji. 
Jest uzupełnieniem literatury w tematyce zarówno bezpieczeństwa żeglugi, jak i informa-
tycznych systemów wspomagania decyzji, a tym samym może znaleść czytelników wśród 
naukowców i specjalistów z zakresu nawigacji, transportu i informatyki.

Numeryczne modelowanie właściwości morskich wybranych typów statków 
na wstępnym etapie projektowania
Tomasz Maciej Cepowski
Wydanie I, format B5, s.338, ISBN 978-83-89901-60-6
Rozprawa dotyczy rozwoju metod projektowania statku w zakresie uwzględniania 
właściwości morskich już na wstępnym etapie tworzenia jednostki. Zaproponowano 
w niej nową metodę modelowania, pozwalającą na opracowanie aproksymacji tychże 
właściwości na podstawie parametrów dostępnych w trakcie projektowania parame-
trycznego. Metoda bazuje m.in. na koncepcji określania celu i pozwala na kształtowanie 
cech morskich, biorąc pod uwagę warunki operacyjne eksploatacji statków. 

Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie
Pod redakcją Wiesława Galora
Wydanie I, format B5, s. 298, ISBN 978-83-899001-59-0
Monografia napisana w dwóch językach: polskim i angielskim, omawia zagadnienia 
związane z transportem ładunków ponadnormatywnych oraz z bezpieczeństwem ich 
przewozu na obszarze Polski. Przez transport ładunków ponadnormatywnych rozumie 
się transport różnorodnych turbin, reaktorów, części elektrowni wiatrowych i innych 
elementów konstrukcji, które są ważnymi elementami każdej inwestycji. Z tym są zwią-
zane procedury przystosowania drogi morskiej. Książka podejmuje tematykę strategii, 
praktyk oraz stworzenia nowych zasad, które mogłyby podnieść konkurencyjność gos-
podarczą regionu południowej części Morza Bałtyckiego.

P wydane w 2011 roku ublikacje 
W minionym roku Wydawnictwo Naukowe AM działało prężnie, czego dowodem jest wydrukowanie 25 
publikacji, w łącznym nakładzie 9120 egzemplarzy. Wydano: 9 pozycji naukowych, 7 dydaktycznych, 
5 informacyjnych, 1 jubileuszową, 2 konferencyjne. Jedną wsparto finansowo. Ukazało się też 5 
numerów Zeszytów Naukowych AM i 4  numery Akademickich Aktualności Morskich. 

W zdecydowanej większości pozycje te zostały przygotowane i opracowane przez zespół redakcyjny 
uczelni. 
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English Basic for Marine Engineering Students
Anna Augustyniak-Klimczuk, Krzysztof Mastalerz
Wydanie II, format B5, s. 132, z płytą CD, ISBN 978-83-89901-45-3
Wybierając zagadnienia gramatyczne do podręcznika, autorzy kierowali się programami 
nauczania języka angielskiego na wszystkich latach studiów Wydziału Mechanicznego 
AM, jak również najczęściej spotykanymi problemami gramatycznymi zgłaszanymi 
przez uczących się. Książka obejmuje ćwiczenia jedno- i dwujęzyczne, a słownictwo 
oparte jest głównie na rejestrze morskim i mechanicznym języka angielskiego. W ćwi-
czeniach pojawiają się również zwroty i zdania występujące w Standard Marine Com-
munication Phrases.

Przewodnik operatora systemu ECDIS. NAVI-SAILOR 3000 ECDIS-i
Jadwiga Grzeszak, Andrzej Bąk, Remigiusz Dzikowski, Piotr Grodzicki, 
Krzysztof Plaskacz, Mirosław Wielgosz
Wydanie II, format A4, z płytą CD, s. 198, ISBN 978-83-89901-35-4
Poradnik wychodzi naprzeciw potrzebom opanowania nowych standardów i metod 
prowadzenia nawigacji z użyciem systemu obrazowania map i informacji nawigacyjnych 
w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora Navi-Trainer 4000. Wie-
dza i umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń na symulatorze stanowią zaś podstawę do 
efektywnego korzystania z systemu ECDIS, wchodzącego w skład wyposażenia nawiga-
cyjnego współczesnego statku. Do przewodnika dołączono płytę CD zawierającą wszys-
tkie wykorzystane w nim rysunki.

Badania symulacyjne układów mechatronicznych
Siergiej German-Gałkin, Konrad Gnat, Jarosław Hrynkiewicz, Bogdan Nienartowicz
Wydanie I, format B5, s. 184, ISBN 978-83-89901-51-4
Skrypt jest początkiem serii wydawniczej podręczników przeznaczonych do nauczania 
modelowania komputerowego systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem pro-
gramu MATLAB. W przygotowaniu znajdują się następne części tego cyklu poświęcone 
badaniom modeli układów energoelektronicznych, badaniom układów napędowych w sta-
nach dynamicznych oraz badaniom modeli złożonych układów mechatronicznych.

Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich
(ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu)
Czesława Christowa
Wydanie I, format B5, s. 318, 
ISBN 978-83-89901-61-3
Głównym celem badań, stanowiących treść publikacji, jest opracowanie modelu 
optymalnego systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w pol-
skich portach morskich, zapewniającego skuteczność i efektywność zarządzania oraz 
konkurencyjność usług portowych.

Szkoła Wilków Morskich. Wczoraj i dziś
część 1. pod redakcją Krystyny Pohl,
część 2. Eugeniusz A. Daszkowski
Wydanie I, format A4, s. 302, ISBN 978-83-89901-58-3

W publikacji przedstawiono historię i dorobek obecnej Akademii Morskiej. Jest ona 
zbiorem wspomnień, opisem losów ludzi, którzy tworzyli „morską rzeczywistość”. Ukaz-
uje nam również dzisiejszą uczelnię jako liczący się w Europie ośrodek naukowo-dyda-
ktyczny, posiadający specjalistyczne zaplecze badawcze (centra i ośrodki szkoleniowe) 
i wysoko wykwalifikowaną kadrę.
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Problemy żeglugi w rejonie Zatoki Adeńskiej i wybrzeży Somalii
Igor Jagniszczak
Wydanie I, format B5, s. 198, ISBN 978-83-89901-64-4
W monografii omówiono wszystkie odnotowane ataki na statki w roku 2008 oraz 
sytuacje związane z ich ochroną. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na wiele 
pytań dotyczących skali zjawiska piractwa morskiego w rejonie wód otaczających 
Somalię. Starano się również doszukiwać wyjaśnienia przyczyn wystąpienia ataków 
pirackich w tak masowej skali i przedstawienia reakcji organizacji międzynarodowych 
oraz administracji krajów ponoszących najbardziej dotkliwe straty wynikające z pod-
wyższenia stawek frachtowych i ubezpieczeniowych.

Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim
Pod redakcją Zbigniewa Pietrzykowskiego
wydanie I, format B5, s. 180
ISBN 978-83-899001-62-0
Monografia stanowi podsumowanie prac zespołu Wydziału Nawigacyjnego Akademii 
Morskiej w Szczecinie pod kierunkiem dr. hab. inż.  Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. 
AM, w wyniku których powstał prototyp nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji. 
Jest uzupełnieniem literatury w tematyce zarówno bezpieczeństwa żeglugi, jak i informa-
tycznych systemów wspomagania decyzji, a tym samym może znaleść czytelników wśród 
naukowców i specjalistów z zakresu nawigacji, transportu i informatyki.

Numeryczne modelowanie właściwości morskich wybranych typów statków 
na wstępnym etapie projektowania
Tomasz Maciej Cepowski
Wydanie I, format B5, s.338, ISBN 978-83-89901-60-6
Rozprawa dotyczy rozwoju metod projektowania statku w zakresie uwzględniania 
właściwości morskich już na wstępnym etapie tworzenia jednostki. Zaproponowano 
w niej nową metodę modelowania, pozwalającą na opracowanie aproksymacji tychże 
właściwości na podstawie parametrów dostępnych w trakcie projektowania parame-
trycznego. Metoda bazuje m.in. na koncepcji określania celu i pozwala na kształtowanie 
cech morskich, biorąc pod uwagę warunki operacyjne eksploatacji statków. 

Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie
Pod redakcją Wiesława Galora
Wydanie I, format B5, s. 298, ISBN 978-83-899001-59-0
Monografia napisana w dwóch językach: polskim i angielskim, omawia zagadnienia 
związane z transportem ładunków ponadnormatywnych oraz z bezpieczeństwem ich 
przewozu na obszarze Polski. Przez transport ładunków ponadnormatywnych rozumie 
się transport różnorodnych turbin, reaktorów, części elektrowni wiatrowych i innych 
elementów konstrukcji, które są ważnymi elementami każdej inwestycji. Z tym są zwią-
zane procedury przystosowania drogi morskiej. Książka podejmuje tematykę strategii, 
praktyk oraz stworzenia nowych zasad, które mogłyby podnieść konkurencyjność gos-
podarczą regionu południowej części Morza Bałtyckiego.

P wydane w 2011 roku ublikacje 
W minionym roku Wydawnictwo Naukowe AM działało prężnie, czego dowodem jest wydrukowanie 25 
publikacji, w łącznym nakładzie 9120 egzemplarzy. Wydano: 9 pozycji naukowych, 7 dydaktycznych, 
5 informacyjnych, 1 jubileuszową, 2 konferencyjne. Jedną wsparto finansowo. Ukazało się też 5 
numerów Zeszytów Naukowych AM i 4  numery Akademickich Aktualności Morskich. 

W zdecydowanej większości pozycje te zostały przygotowane i opracowane przez zespół redakcyjny 
uczelni. 
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Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 25 (97);  format A4, s. 86

Pozycja obejmuje publikacje naukowe na temat projektu „Budowa Centrum 
Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ła-
dunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W numerze przeczytamy m.in. 
o metodach symulacyjnych w projektowaniu terminali LNG, logice rozmytej w ocenianiu 
ryzyka awarii systemów statku LNG czy o szacowaniu skutków rozszczelnienia zbior-
ników tankowca LNG w porcie Świnoujście.

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 26 (98); format A4, s. 120

W publikacji zamieszczono 19 artykułów, w których autorzy poruszyli tematy dotyczące 
m.in. problemu wód balastowych w rejonie Bałtyku Południowego, podatności trans-
portowej ładunków, kwestii ewakuacji ze statku pasażerskiego w sytuacji awaryjnej 
i wpływu automatyzacji na bezpieczeństwo statków.

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 27 (99) z. 1; format A4, s. 138

Pierwsza z dwóch części obszernego 27 numeru Zeszytów Naukowych obejmuje 20 
publikacji naukowych na różnorodne tematy: wpływu wybranych parametrów pracy na 
efektywność bloku nadkrytycznego, wpływu przerw na przepustowość linii kolejowej, 
problematyki zarządzania infrastrukturą techniczną w szpitalu, wskaźników ekolo-
gicznych inwestycji budowlanej, a także wielu innych.

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 27 (99) z. 2; format A4, s. 130

Druga część 27 numeru ZN to m.in.: model i algorytm kontroli rekonstrukcji nabrzeża 
portu przeładunkowego w oparciu o metodę integralnej cechy, metoda prognozowania 
parametrów wibracji ogólnej statków rybackich, rozpylacze paliwowe silników wysoko-
prężnych dla pracy na paliwach pochodzenia roślinnego czy badanie zagrożenia pożaro-
wego niektórych nawozów azotowych w czasie transportu morskiego.

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 28 (100) z,1; format A4, s. 94

Ostatni z wydanych w 2011 roku Zeszytów Naukowych zawiera 15 artykułów, z których 
7 wygłoszono na XXXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'2011 na Wydziale 
Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie. Przeczytamy w nim m.in. o drogach ewakuacji z pomieszczeń maszynowych, 
o elektropneumatycznym manipulatorze programowalnym i o wpływie podwyższonej 
temperatury płynu chłodzącego na parametry użyteczne silnika.

Praktyka obliczeń numerycznych i symbolicznych

Lech Dorobczyński

Wydanie I, format B5, s. 116, ISBN 978-83-89901-57-6

W podręczniku przedstawiono sposoby użycia komputera do przeprowadzania obli-
czeń, zarówno numerycznych, jak i symbolicznych, z jakimi spotykają się studenci 
pierwszych lat wyższych uczelni technicznych. Pokazano między innymi, jak obliczać: 
granice, pochodne, całki czy też rozwiązywać układy równań liniowych oraz zaga-
dnienia regresji liniowej i nieliniowej. Wymienione narzędzia programistyczne to 
komercyjne środowisko MATLAB, jak również oprogramowanie darmowe: Scilab 
i Maxima. Opisano też liczne sposoby użycia do rozwiązywania wspomnianych zadań 
przeglądarki internetowej www.wolframalpha.com .

Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu
[tłum. Elżbieta Plucińska, Janusz Kłosiński]
Dodruk wydania IV, format B5, s. 264, ISBN 978-83-89901-55-2
Podręcznik do nauki standardowych zwrotów porozumiewania się na morzu zawiera 
sformułowania mające na celu ujednolicenie języka używanego w komunikowaniu się 
w sprawach nawigacji na pełnym morzu, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeń-
stwa nawigacji. Zwrotów tych należy używać jak najczęściej, zastępując nimi inne, 
o podobnym znaczeniu. Ma to na celu wprowadzenie bezpiecznego sposobu porozu-
miewania się, umożliwiającego wymianę informacji i przekaz wiedzy pomiędzy ludźmi 
morza wszystkich narodowości w różnych okolicznościach.

Navigating with English Grammar
Ewa Ślusarska-Miączyńska, Zbigniew Tamilin
Wydanie II, format B5, s. 128, z płytą CD, ISBN 978-83-89901-44-6
Podręcznik przeznaczony dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej 
oraz marynarzy. Dla początkujących książka ta będzie pierwszym zetknięciem z angiel-
ską terminologią morską, a dla zaawansowanych – pomocą w rozwiązywaniu pojawiają-
cych się problemów. Zawarte w niej liczne ćwiczenia gramatyczne usystematyzują 
nabyte umiejętności, zaś klucz do ćwiczeń – na dołączonej płycie CD – pozwoli sprawdzić 
wiedzę i monitorować postępy w nauce języka.

Poradnik matematyczny. Definicje, twierdzenia, wzory, tablice
Lech Kasyk, Ryszard Krupiński
Wydanie I, dodruk, format B5, s. 194, ISBN 878-83-89901-56-9

Zamieszczone w poradniku definicje, wzory, podstawowe twierdzenia, tablice statysty-
czne mają za zadanie ułatwić naukę studentom przywykłym w szkole średniej do korzy-
stania z tablic matematycznych. Mimo „przyjaznej” formy podręcznik obejmuje tematy-
cznie cały materiał zawarty w programach nauczania wyższych szkół morskich.

Procedings of the XIV International Scientific and Technical Conference on Marine
Traffic Engineering, 
Pod redakcją Lucjana Gucmy
Wydanie I, format B5, s. 580, ISBN 978-83-89901-63-7
Publikacja zawiera materiały konferencyjne przygotowane na XIV Międzynarodową 
Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynierii Ruchu Morskiego. Jest zbiorem 56 artyku-
łów, napisanych w większości w języku angielskim, poświęconych problemowi bezpieczeń-
stwa nawigacji. Stanowią one doskonałe źródło wiedzy dla naukowców i studentów, 
a intencją twórców było ukazanie koncepcji i badań dotyczących poruszanego tematu na 
międzynarodowym polu.
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Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 25 (97);  format A4, s. 86

Pozycja obejmuje publikacje naukowe na temat projektu „Budowa Centrum 
Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ła-
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Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 26 (98); format A4, s. 120
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Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 27 (99) z. 1; format A4, s. 138
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publikacji naukowych na różnorodne tematy: wpływu wybranych parametrów pracy na 
efektywność bloku nadkrytycznego, wpływu przerw na przepustowość linii kolejowej, 
problematyki zarządzania infrastrukturą techniczną w szpitalu, wskaźników ekolo-
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Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 27 (99) z. 2; format A4, s. 130
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Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 28 (100) z,1; format A4, s. 94
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Wydanie II, format B5, s. 128, z płytą CD, ISBN 978-83-89901-44-6
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Pod redakcją Lucjana Gucmy
Wydanie I, format B5, s. 580, ISBN 978-83-89901-63-7
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a intencją twórców było ukazanie koncepcji i badań dotyczących poruszanego tematu na 
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W dniu Świętego Mikołaja 2011 r. w sali sportowej 
przy Wałach Chrobrego odbyły się zawody w ergo-
metrze wioślarskim o mistrzostwo Akademii Mors-
kiej. Obok studentów naszej uczelni w wyścigach wzię-
ły udział dzieci ze szkoły podstawowej i co było nowo-
ścią w tym roku, w szranki rywalizacji stanęli także 
pracownicy Akademii reprezentujący poszczególne 
wydziały. Po otwarciu zawodów i tradycyjnym ude-
rzeniu w dzwon na początku odbyły się wyścigi praco-
wników w kategorii „masters”. Wydział Mechaniczny 
reprezentowali: dr inż. Artur Bejger i mgr inż. Grze-
gorz Nicewicz, Wydział WIET dr inż. Andrzej Mont-
wiłł i mgr Adam Wysocki, Wydział Nawigacyjny mgr 
inż. Marek Duczkowski. Odwieczna rywalizacja mię-
dzy wydziałami zakończyła się zwycięstwem mecha-
ników, drugie miejsce dla WIET-u, a trzecie dla nawi-
gatorów. Najlepszym zawodnikiem wśród pracowni-
ków na dystansie 300 m okazał się Grzegorz Nicewicz 
z czasem 1:35,1 przed Arturem Bejgerem 1:39,1 
i Markiem Duczkowskim 1:39,2. Dalsze biegi to już 
wyścigi studentów na dystansie 1000 m, którzy rywa-
lizowali w kategoriach lekkiej i normalnej w klasyfi-
kacji kobiet i mężczyzn. Przy ogłuszającym dopingu 
licznie przybyłych kibiców, którzy obserwowali rywa-
lizację na telebimie, padło wiele rekordów życiowych.
W kategorii wagi lekkiej zwyciężyła Ibek z cza-
sem 4:54,7, druga była Joncel, trzecia 
Malewska. W wadze normalnej zwyciężyła 
Boruń 3:32,5 przed Agatą Witzurki i Anną Kozicką. 
Wśród panów w wadze lekkiej najlepszy wynik osią-
gnął Karol Jaworski 3:08,7 przed drugim 
Żółtańskim i Krzysztofem Dziubkiem, zaś w wadze nor-
malnej zwyciężył reprezentant Polski w wioślarstwie 
Kacper Białkowski z czasem 2:53,1, wyprzedzając Mi-
chała Wasilewskiego i Konrada Fałata. Między wyści-

Joanna 
Patrycja Natalia 

Elżbieta 

Bartoszem 

gami pań i panów o miano najlepszych rywalizowały 
dzieci na dystansie 500 m. 

Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii zo-
stali nagrodzeni statuetkami i dyplomami, które wrę-
czał kierownik SWFiS mgr Artur Lipecki. Ponadto  
wszyscy studenci przybyli na zawody mieli możliwość 
nauczenia się tańca „Nosa, Nosa” pod przewodnictwem 
prowadzącej całą imprezę Ani Pawłowskiej.

 Dzięki współpracy Zarządu Klubu Uczelnianego 
AZS ze SWFiS oraz Samorządem Studenckim udało się 
zorganizować imprezę z udziałem ponad 60 zawo-
dników, która przyciągnęła liczną grupę kibiców. Gra-
tulujemy zawodnikom osiągniętych wyników i dzię-
kujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obe-
cnością. Do zobaczenia za rok!

                                                                                                                     
KU AZS AM

Fot. Joanna Gładysz
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W dniu 19.01.2012 r. w hali sportowej przy Wałach 
Chrobrego odbyły się Mistrzostwa Akademii Morskiej 
w Tenisie Stołowym. Organizator, którym był Klub 
Uczelniany AZS, przygotował osiem stołów do gry. 
Taka ich liczba umożliwiła rozegranie turnieju 
najbardziej sprawiedliwym systemem  rozgrywkowym
„każdy z każdym”. W szranki rywalizacji stanęli za-
równo studenci, jak i studentki naszej uczelni. Każdy 
zawodnik i zawodniczka mieli do rozegrania wiele 
spotkań, do trzech wygranych setów w każdym me-
czu, co sprawiło, że turniej okazał się bardzo wyczer-
pujący i tylko najlepsi kondycyjnie reprezentowali 
wysoki poziom do ostatniego spotkania. Po rozegra-
niu ponad 30 gier, niejednokrotnie kończących się 
wynikiem 3 : 2 w setach, wyłoniono zwycięzców, którzy 
zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami, meda-
lami i koszulkami.

 Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
O MISTRZOSTWO AKADEMII MORSKIEJ

KATEGORIA KOBIET

KATEGORIA MĘŻCZYZN

1 miejsce: Ewelina Skolimowska

2 miejsce: Renata Krawczyk

3 miejsce: Marta Trębicka

1 miejsce: Piotr Wołejsza

2 miejsce: Krzysztof Wachowicz

3 miejsce: Paweł Kisielski

Norbert Marchewka
Fot. Marcin Zeller

Zwycięzcy w kategoriach kobiet i mężczyzn

„Mikołajki” 
na ergometrze wioślarskim 

w Akademii Morskiej
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Samorzą-
du Studenckiego zorganizował imprezę charytaty-
wną, z której dochód został przekazany na paczki dla 
dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii w Szczecinie.  
Studenci Akademii Morskiej nie zawiedli, przybyli li-
cznie do klubu „Pod Masztami”, przynosząc dodatko-
wo słodycze, które również były zbierane. Drugą czę-
ścią akcji była pomoc od pracowników naszej uczelni. 
Pracownicy włączyli się bardzo chętnie do akcji, przy-
nieśli słodycze, zabawki, gry, a niektórzy przekazali 
pewne sumy pieniędzy. Dzięki hojności, jaką okazali, 
udało nam się zebrać więcej niż się spodziewaliśmy. 
Ponadto firma Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. – 
zakład produkcyjny w Tucznie – również wspomogła 
naszą inicjatywę, przekazując pyszne słodycze.

Dzięki Hurtowni Zabawek DEEF i Drukarni ZAPOL 
każde dziecko mogło cieszyć się maskotkami, które 
obie firmy przekazały. Z zebranych pieniędzy udało 
nam się zakupić gry planszowe do świetlic na obu 
oddziałach, dokupić zabawki oraz słodycze. Uzbiera-
nych rzeczy było tak dużo, że postanowiliśmy obdaro-
wać inne dzieci. Dwa Rodzinne Domy Dziecka w Szcze-
cinie otrzymały paczki pod choinkę. 
  Dzięki Działowi Wydawnictw z naszej uczelni mogli-
śmy zapakować prezenty w piękne torby świąteczne. 
W sumie prawie 70 dzieci otrzymało paczki świąte-
czne. Wszystkim studentom, pracownikom oraz fir-
mom, którzy przyłączyli się do akcji charytatywnej, 
serdecznie DZIĘKUJEMY. Mamy nadzieję, że nie była 
to jednorazowa pomoc i w następnych akcjach z rów-
nie  wielkim zaangażowaniem weźmiemy udział.

Anna Klos 

Niespodzianki 

pod choinkę 

Dyplomy dla studentów i pracowników AM z podziękowaniami za prezenty dla dzieci

Część z zebranych i przygotowanych podarunków 
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