
W drugim tegorocznym numerze Akademickich Aktualnoœci 
Morskich tradycyjnie ju¿ poœwiêcamy pierwsze strony uro-
czystoœci Œwiêta Szko³y. Co roku na prze³omie kwietnia 
i maja nasi pracownicy i studenci z radoœci¹ bior¹ udzia³ 
w obchodach powstania uczelni, które tym razem dodatko-
wo po³¹czone by³y z 15-leciem podniesienia bandery na 
statku szkolno-badawczym „Nawigator XXI”.

Wiosnê przywitaliœmy happenningiem zamykaj¹cym pro-
jekt „Morskie Opowieœci – stworzenie infrastruktury tech-
nicznej ogólnodostêpnych sieci bezprzewodowych i do-
stêpnych publicznie punktów dostêpu do Internetu”. Jak co 
roku studenci doskonale bawili siê tak¿e na juwenaliach 
oraz na sportowych zmaganiach, zdobywaj¹c puchary. Œpie-
wacy zaœ do swoich licznych sukcesów dorzucili kolejne – 
I miejsce w turnieju Legnica Cantat i II miejsce w festiwalu 
Vratislavia Sacra.

Bogat¹ ofertê dla studentów zaprezentowa³o na ³amach 
AAM Biuro Karier – rekrutacjê na sta¿ w firmach oraz za-
koñczenie interesuj¹cego konkursu „B¹dŸ Eko – zbuduj 
statek”.

Zespo³y naukowo-badawcze naszej Akademii odnosz¹ 
sukcesy, wspó³pracuj¹c czy koordynuj¹c wiele projektów 

unijnych w dziedzinach zwi¹zanych z go-
spodark¹ morsk¹, bioœrodowiskiem i in. 
O tym w materiale „Dyryktywa siar-
kowa” i w wyk³adzie  dyrektora NCBJ 
Grzegorza Wrochny.

Ponadto warto siê zatrzymaæ przy 
artykule „Kurier Giedroycia” przybli¿aj¹-
cym nieznane fakty z ¿ycia kpt. ¿.w. 
J. Gaw³owicza; o wyj¹tkowym wyró¿nieniu morskim dla 
mecenasa Przemys³awa Gomolca z Szamotu³ przeczytamy 
w „Adwokat kapitanem ¿.w. honoris causa”; a o pasjach 
i zauroczeniu sztuk¹ studentki Ewy Kraœków – „Malarka Ewa 
w Akademii”. Tradycyjnie te¿ JM Rektor goœci³ na spotkaniu 
z seniorami, co ujêto w migawkach fotograficznych i stoso-
wnym s³owie.

Okres owocnej, wytê¿onej pracy zamykamy, witaj¹c wa-
kacje. Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom Akademickich 
Aktualnoœci Morskich ¿yczymy zas³u¿onego wypoczynku, 
wspania³ych wra¿eñ i nabrania si³ do pracy w nowym roku 
akademickim.

Redaktor Naczelny 
prof. dr hab. in¿. Bernard Wiœniewski
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Œwiêto 

Szko³y 

Na prze³omie kwietnia i maja pracownicy i studen-
ci Akademii Morskiej z radoœci¹ obchodz¹ Œwiêto 
Szko³y. W roku bie¿¹cym uroczystoœæ ta mia³a miejsce 
8 maja, kiedy to wœród bogactwa wydarzeñ mogliœmy 
celebrowaæ kolejn¹ rocznicê powstania naszej Alma 
Mater.

Dzieñ ten rozpocz¹³ siê ceremoni¹ podniesienia  na 
maszt bandery przed budynkiem g³ównym uczelni 
przy Wa³ach Chrobrego. Wziê³y w niej udzia³ w³adze 
AM w Szczecnie, kompania honorowa oraz pracow-
nicy i studenci uczelni, przedstawiciele Klubu Kapi-
tanów ¿.w. i Stowarzyszenia Starszych Mechaników 
Morskich. Nastêpnie z³o¿ono kwiaty pod tablic¹ pa-
mi¹tkow¹ przed dawnym  budynkiem Pañstwowej 
Szko³y Morskiej przy Al. Piastów (dziœ Wydzia³ In¿y-
nierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT), gdzie w la-
tach 1947–1953 mieœci³ siê Wydzia³ Nawigacyjny pierw-
szej morskiej uczelni Szczecina.

W godzinach przedpo³udniowych, przed g³ównymi 
obchodami œwiêta, na p³ywalni uczelni zorganizowa-
no Miêdzywydzia³owy Wielobój P³ywacki o Puchar 
Rektora AM. Studenci brali udzia³ w sztafecie z pi³k¹, 
w sztafecie p³ywackiej (10x25 m) oraz w przeci¹ga-
niu tratwy.

Zwyciêzcami okazali siê studenci Wydzia³u Nawiga-
cyjnego, zdobywaj¹c w rywalizacji 8 punktów, tu¿ za 
nimi uplasowa³a siê dru¿yna Wydzia³u Mechaniczne-

go z 7 punktami, natomiast miejsce trzecie zajê³a dru-
¿yna Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego Trans-
portu, uzyskawszy 3 punkty.

W samo po³udnie centralne uroczystoœci przenio-
s³y siê na pok³ad m/s „Nawigator XXI”, który obchodzi 
w tym roku jubileusz 15-lecia podniesienia bandery, 
a  gdzie  odby³o siê uroczyste posiedzenie Senatu AM 
w Szczecinie.

Na pok³adzie uczelnianej jednostki naukowo-ba-
dawczej przedstawiono historiê i losy statku, wrêczo-
no statuetki „Wilka Morskiego 2013” oraz nagrodê dla 
najaktywniejszego studenta szczeciñskiej AM.

Nagroda  „Wilka Morskiego” w kategorii ABSOL-
WENT AM przypad³a w tym roku Arkadiuszowi Wój-
cikowi – prezesowi firmy Unibaltic sp z.o.o. Tytu³ zaœ 
specjalny „Honorowego Wilka Morskiego” przyznano 
prof. Aleksandrowi Walczakowi.

Laureatk¹ nagrody i wyró¿nienia dla najaktywniej-
szej studentki okaza³a siê Joanna G³adysz z IV roku 
studiów Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego Trans-
portu AM, na kierunku logistyka i zarz¹dzanie w eu-
ropejskim systemie transportowym.

W czasie uroczystych obchodów radca podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej Iwona Bartólewska  odczy-
ta³a list gratulacyjny podsekretarz stanu Anny Wypych-
-Namiotko skierowany do w³adz AM w Szczecinie.

Gratulacje osobiœcie przekazali tak¿e Marsza³ek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, 
wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska oraz dzie-
kan Wydzia³u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdy-
ni dr hab. in¿. kpt. ¿.w. Adam Weintrit.

Zwieñczeniem ceremonii na pok³adzie statku by³y 
niezwykle fascynuj¹ce, zorganizowane w³aœnie na „Na-
wigatorze XXI”, pokazy æwiczeñ ratownictwa mors-
kiego m.in. z udzia³em psów tropi¹cych, dziêki któ-
rym sprawdzano przygotowanie za³ogi do reagowa-
nia w przypadku zagro¿enia wykryciem materia³u 
niebezpiecznego na jednostce oraz przetestowanie 
procedur ewakuacji osób na niej siê znajduj¹cych.

Oprócz przedstawicieli AM w Szczecinie (studenci 
i Oœrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego) w æwi-
czeniach wziêli udzia³ m.in. przedstawiciele Urzêdu 

Morskiego w Szczecinie, Stra¿y Granicznej, oficerowie 
PFSO (Port Facility Security Officer) obiektów porto-
wych, Pomorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Podczas symulowanej akcji ratunkowej poszko-
dowani studenci byli ewakuowani po trapie do ³odzi 
ratunkowych, inni zaœ ratowali siê, skacz¹c do wody 
w aquatach.

Radosne œwiêtowanie w promieniach majowego 
s³oñca przenios³o siê po po³udniu na ³ono natury, 
gdzie wszystkich pracowników i studentów czeka³a 
wspania³a zabawa na pikniku –  turniej sportowy, 
festyn rekreacyjny, wspólne grilowanie oraz koncert 
szant zespo³u „Stary Szmugler”.

Adriana Nowakowska
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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Miêdzynarodowa
konwencja Marpol,
której sygnatariu-
szem jest miêdzy 
innymi Polska, to 
zbiór przepisów 
j¹cych ograniczyæ
do minimum za-
nieczyszczenia po-
chodz¹ce ze stat-
ków. Poszczególne za³¹czniki do tej konwencji re-
guluj¹ szczegó³owo ró¿ne typy zanieczyszczeñ. Za-
³¹cznik VI dotyczy zanieczyszczeñ atmosferycz-
nych, a ostatnio sta³o siê o nim g³oœno dziêki tzw. dy-
rektywie siarkowej, która wprowadza niema³e zamie-
szanie w sektorze gospodarki morskiej. Przyjêta jed-
nog³oœnie przez Parlament Europejski pod koniec 2012 
roku nak³ada na wszystkie pañstwa unijne obowi¹-
zek przestrzegania nowych, drastycznie obni¿onych 
limitów zawartoœci siarki w paliwach morskich: 
z poziomu 3,5% do 0,5%, a w obszarze Morza Ba³-
tyckiego, Pó³nocnego i Kana³u La Manche z 

 1% do 0,1%. Podzia³ taki wynika z zakwalifiko-
wania w 2006  r. ww. akwenów Europy Pó³nocnej jako 
szczególnych obszarów kontroli emisji tlenków siarki 
(z ang. SECA). Wynika to z faktu, i¿ nasz rodzimy Ba³-
tyk jest specyficznym ekosystemem o szczególnie nieko-
rzystnych uwarunkowaniach geograficznych i hydrolo-
gicznych, które sprzyjaj¹ kumulacji wszelkich zanie-
czyszczeñ. Jest to zbiornik stosunkowo p³ytki, o nik³ej 
wymianie wód, otoczony dodatkowo przez 9 wysoko 
uprzemys³owionych pañstw. Sytuacjê pogarsza fakt, 
i¿ natê¿enie ruchu statków na Ba³tyku stale roœnie. 
Komisja Europejska zleci³a badania, których wyniki 
jednoznacznie mówi¹ ¿e, jeœli na poziomie miêdzyna-
rodowym nie zostan¹ podjête radykalne dzia³ania, do 
2020 r. poziom emisji z ¿eglugi morskiej przekroczy 
sumê wszystkich Ÿróde³ emisji z l¹du w UE, pomimo 
¿e sektor transportu morskiego stanowi mniej ni¿ 5% 
PKB UE (Ÿród³o COM (2011) 439 final ½Impact Asses-
ment"). 

Dla porównania – w transporcie drogowym limit 
zawartoœci siarki ju¿ od dawna wynosi 0,001%. St¹d 
te¿ koniecznoœæ wprowadzenia przepisów maj¹cych 
w odrêbny sposób zadbaæ o czystoœæ akwenów SECA 
jest zrozumia³a i niepodwa¿alna. To, co natomiast budzi 
kontrowersje i silny sprzeciw sektora gospodarki 
morskiej, to: po pierwsze – ró¿ne daty koniecznoœci 
dostosowania siê do nowych limitów siarkowych (dla 
reszty Europy jest to 2020 r., a dla obszarów SECA 
pocz¹tek 2015 r.). Po drugie, zapisy dyrektywy stano-
wi¹ de facto zaprzeczenie podstawowej zasady gospo-
darczej w UE, czyli niezachwianej i równej konkuren-
cji. Armatorzy operuj¹cy w obszarze SECA bêd¹ mu-

ma-

obec-
nego

sieli tymczasem ponieœæ kilkakrotnie wiêksze koszty 
dostosowania swoich jednostek do nowego prawoda-
wstwa w porównaniu do armatorów z obszaru Morza 
Œródziemnego. Paliwo spe³niaj¹ce nowe limity siarko-
we jest o ok. 60% dro¿sze od obecnie stosowanych, 
a koszty instalacji p³uczek do odsiarczania spalin (meto-
dy równowa¿ne do niskosiarkowych paliw s¹ dopusz-
czalne pod warunkiem finalnego ograniczania emisji 
SOx do ustalonych wielkoœci) s¹ rzêdu 3–6 mln $ na 
jedn¹ jednostkê. Dodatkow¹ komplikacjê stanowi fakt, 
i¿ ze wzglêdów technologicznych nie wszystkie jedno-
stki mog¹ byæ wyposa¿one w p³uczki, a wiêc konieczne 
bêdzie stosowanie odpowiednich paliw (w tym ewen-
tualne przejœcie na LNG, co równie¿ wi¹¿e siê z olbrzymi-
mi kosztami). Zarówno Zwi¹zek Armatorów Polskich, 
P¯M, jak i Marsza³ek Województwa Zachodniopomor-
skiego wielokrotnie i formalnie zwracali uwagê na kata-
strofalne skutki, jakie poci¹gnie za sob¹ wdro¿enie 
dyrektywy siarkowej w formie, w jakiej zosta³a ona 
przyjêta w ubieg³ym roku. Konsekwencje bêd¹ w pierw-

szym rzêdzie ekonomiczne: wiele firm, szczególnie 
mniejszych, nie bêdzie w stanie udŸwign¹æ zwiêkszo-
nych kosztów dostosowawczych. Kosztami zostan¹ 
obci¹¿eni równie¿ odbiorcy us³ug transportu morskie-
go zarówno pasa¿erskiego  jak i towarowego, co spowo-
duje odp³yw zleceñ z tego sektora na rzecz np. trans-
portu samochodowego czy lotniczego. A to z kolei, 
oprócz przewidywanej fali bankructw, poci¹gnie za 
sob¹ paradoksalnie pogorszenie stanu œrodowiska 
naturalnego (transport drogowy jest uznawany za 
mniej wydajny i ekologiczny ni¿ transport morski). 

Na wystosowany w grudniu ubieg³ego roku do Komi-
sji Europejskiej list Marsza³ek Geblewicz otrzyma³ 
odpowiedŸ, w której przedstawione zosta³y poszcze-
gólne œrodki maj¹ce, wed³ug Komisji, zapobiec czarne-
mu scenariuszowi ekonomiczno-spo³ecznemu zwi¹za-
nemu z wprowadzaniem w ¿ycie zapisów dyrektywy. 
Mowa jest miêdzy innymi o stworzonym przez Komisjê 
„Niezbêdniku zrównowa¿onego transportu wodnego”, 
w którym zaproponowano krótko-, œrednio- i d³ugoter-
minowe dzia³ania na rzecz wsparcia sektora w proce-
sie wdra¿ania dyrektywy siarkowej oraz obni¿enia zwi¹-

,

zanych z tym kosztów. Dodatkowo, w bie¿¹cym roku ma 
zostaæ stworzona specjalna p³aszczyzna do dyskusji ze 
stronami dotkniêtymi zmianami limitów emisji, jak¹ 
jest Europejskie Forum Zrównowa¿onej ̄ eglugi (Euro-
pean Sustainable Shipping Forum, ESSF). Do dyspo-
zycji armatorów s¹ tak¿e unijne instrumenty finansowa-
nia transportu (programy TEN-T i Marco Polo) oraz Euro-
pejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewniaj¹ce wsparcie 
finansowe dla proekologicznych projektów dotycz¹-
cych sektora morskiego. Rz¹dy poszczególnych krajów 
mog¹ oczywiœcie na ró¿ne sposoby wspieraæ procesy 
dostosowawcze podmiotów dotkniêtych zmianami wyni-
kaj¹cymi z wprowadzenia dyrektywy – rz¹d fiñski np. 
stworzy³ fundusz pomocowy dla armatorów w wyso-
koœci kilkudziesiêciu milionów euro. 

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e równie¿ polski rz¹d bêdzie 
w stanie wyasygnowaæ odpowiednie œrodki, a krajowym 
armatorom uda siê z sukcesem zmierzyæ z wyzwania-
mi, jakie nios¹ najbli¿sze lata. Nie ulega bowiem w¹tpli-
woœci, i¿ od obowi¹zku przestrzegania dyrektywy siar-
kowej nie uciekniemy, ale i w imiê godnego ¿ycia przy-
sz³ych pokoleñ uciekaæ nie powinniœmy. 

BSR INNOSHIP – w poszukiwaniu z³otego œrodka 

Projekt BSR InnoShip powsta³ z potrzeby zg³êbienia 
zagadnieñ zwi¹zanych z zaostrzanymi przepisami od-
noœnie ograniczenia emisji ze statków (w tym przede 
wszystkim NOx i SOx). G³ównym celem projektu jest 
wspó³praca krajów wokó³ Morza Ba³tyckiego skupiona na 
opracowaniu metod minimalizacji pochodz¹cego ze stat-
ków zanieczyszczenia powietrza, przy jednoczesnym d¹-
¿eniu do optymalizacji konkurencyjnoœci transportu mor-
skiego w regionie ca³ej Europy. BSR InnoShip promuje 
nowe i innowacyjne podejœcie ponadnarodowe w celu 
pogodzenia ró¿nych potrzeb i interesów w sektorze mor-
skim. Konsorcjum 19 partnerów z regionu Morza Ba³-
tyckiego wraz z 22 partnerami stowarzyszonymi od 
2010 r. realizuje projekt BSR InnoShip, prowadz¹c za-
równo badania, pilota¿owe wdro¿enia, opracowuj¹c ra-

porty i rekomendacje. Zadania w pakiecie 3 maj¹ na 
celu zebranie i usystematyzowanie aktualnej wiedzy 
na temat emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz ich 
wp³ywu na œrodowisko morskie i zdrowie ludzkie. Za-
dania w pakiecie 4 zak³adaj¹ wykorzystanie i przyjê-
cie do zastosowania innowacyjnych rozwi¹zañ techno-
logicznych obni¿aj¹cych emisje w portach i na statkach. 
Dzia³ania pilota¿owe koordynowane s¹ przez Akademiê 
Morsk¹ w Szczecinie. Uniwersytet w Rostoku koordy-
nuje dzia³ania partnerów skupiaj¹cych siê na szacun-
kach rozwi¹zañ ekonomicznych. Wyniki zostan¹ uwzglêd-
nione i wykorzystane do opracowania Pan-Baltic Manual, 
tj. zbioru zaleceñ dla organów prawodawczych i wykonaw-
czych oraz szeroko pojmowanego grona interesariu-
szy gospodarki morskiej w celu jak najefektywniejszego 
wdro¿enia optymalnych ekonomicznie metod ogra-
niczania zanieczyszczeñ. 

Zespó³ projektowy Akademii Morskiej w Szczecinie, 
pod kierownictwem dr. hab. in¿. Tadeusza Borkowskie-
go, prof. AM, zajmuje siê testowaniem nowatorskich 
metod oczyszczania spalin (plazmowo-katalityczny 
uk³ad oczyszczania spalin do silników okrêtowych, 
metoda SCR – Selective Catalytic Reductions), badaniami 
nad mechanizmami powstawania tlenku azotu w sil-
niku okrêtowym i nad uwarunkowaniami procesu 
spalania, zagadnieniem dostarczania energii na statki 
cumuj¹ce w porcie za pomoc¹ po³¹czeñ typu shore to 
ship oraz wp³ywem zmniejszenia prêdkoœci jedno-
stek p³ywaj¹cych na emitowane zanieczyszczenia. Re-
zultaty prac zespo³u dostêpne s¹ na stronie interneto-
wej projektu w formie sukcesywnie publikowanych 
raportów nt. poszczególnych zagadnieñ. Przedstawio-
ne zostan¹ równie¿ podczas koñcowego, lokalnego se-
minarium projektu BSR InnoShip, które odbêdzie siê 
w Akademii Morskiej w dniu 3 wrzeœnia 2013 r. 

Magdalena Markiewicz  
  

Projekt pn.: BSR InnoShip – Baltic Sea cooperation for reducing 
ship and port emissions through knowledge and innovation-based 
competitiveness jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Euro-
pejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach 
Programu Region Morza Ba³tyckiego 2007–2013. 

Wiêcej informacji o projekcie oraz wszelkie dane kontaktowe 
znajdziecie Pañstwo pod adresem:  www.bsrinnoship.am.szczecin.pl 
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Miêdzynarodowa
konwencja Marpol,
której sygnatariu-
szem jest miêdzy 
innymi Polska, to 
zbiór przepisów 
j¹cych ograniczyæ
do minimum za-
nieczyszczenia po-
chodz¹ce ze stat-
ków. Poszczególne za³¹czniki do tej konwencji re-
guluj¹ szczegó³owo ró¿ne typy zanieczyszczeñ. Za-
³¹cznik VI dotyczy zanieczyszczeñ atmosferycz-
nych, a ostatnio sta³o siê o nim g³oœno dziêki tzw. dy-
rektywie siarkowej, która wprowadza niema³e zamie-
szanie w sektorze gospodarki morskiej. Przyjêta jed-
nog³oœnie przez Parlament Europejski pod koniec 2012 
roku nak³ada na wszystkie pañstwa unijne obowi¹-
zek przestrzegania nowych, drastycznie obni¿onych 
limitów zawartoœci siarki w paliwach morskich: 
z poziomu 3,5% do 0,5%, a w obszarze Morza Ba³-
tyckiego, Pó³nocnego i Kana³u La Manche z 

 1% do 0,1%. Podzia³ taki wynika z zakwalifiko-
wania w 2006  r. ww. akwenów Europy Pó³nocnej jako 
szczególnych obszarów kontroli emisji tlenków siarki 
(z ang. SECA). Wynika to z faktu, i¿ nasz rodzimy Ba³-
tyk jest specyficznym ekosystemem o szczególnie nieko-
rzystnych uwarunkowaniach geograficznych i hydrolo-
gicznych, które sprzyjaj¹ kumulacji wszelkich zanie-
czyszczeñ. Jest to zbiornik stosunkowo p³ytki, o nik³ej 
wymianie wód, otoczony dodatkowo przez 9 wysoko 
uprzemys³owionych pañstw. Sytuacjê pogarsza fakt, 
i¿ natê¿enie ruchu statków na Ba³tyku stale roœnie. 
Komisja Europejska zleci³a badania, których wyniki 
jednoznacznie mówi¹ ¿e, jeœli na poziomie miêdzyna-
rodowym nie zostan¹ podjête radykalne dzia³ania, do 
2020 r. poziom emisji z ¿eglugi morskiej przekroczy 
sumê wszystkich Ÿróde³ emisji z l¹du w UE, pomimo 
¿e sektor transportu morskiego stanowi mniej ni¿ 5% 
PKB UE (Ÿród³o COM (2011) 439 final ½Impact Asses-
ment"). 

Dla porównania – w transporcie drogowym limit 
zawartoœci siarki ju¿ od dawna wynosi 0,001%. St¹d 
te¿ koniecznoœæ wprowadzenia przepisów maj¹cych 
w odrêbny sposób zadbaæ o czystoœæ akwenów SECA 
jest zrozumia³a i niepodwa¿alna. To, co natomiast budzi 
kontrowersje i silny sprzeciw sektora gospodarki 
morskiej, to: po pierwsze – ró¿ne daty koniecznoœci 
dostosowania siê do nowych limitów siarkowych (dla 
reszty Europy jest to 2020 r., a dla obszarów SECA 
pocz¹tek 2015 r.). Po drugie, zapisy dyrektywy stano-
wi¹ de facto zaprzeczenie podstawowej zasady gospo-
darczej w UE, czyli niezachwianej i równej konkuren-
cji. Armatorzy operuj¹cy w obszarze SECA bêd¹ mu-

ma-

obec-
nego

sieli tymczasem ponieœæ kilkakrotnie wiêksze koszty 
dostosowania swoich jednostek do nowego prawoda-
wstwa w porównaniu do armatorów z obszaru Morza 
Œródziemnego. Paliwo spe³niaj¹ce nowe limity siarko-
we jest o ok. 60% dro¿sze od obecnie stosowanych, 
a koszty instalacji p³uczek do odsiarczania spalin (meto-
dy równowa¿ne do niskosiarkowych paliw s¹ dopusz-
czalne pod warunkiem finalnego ograniczania emisji 
SOx do ustalonych wielkoœci) s¹ rzêdu 3–6 mln $ na 
jedn¹ jednostkê. Dodatkow¹ komplikacjê stanowi fakt, 
i¿ ze wzglêdów technologicznych nie wszystkie jedno-
stki mog¹ byæ wyposa¿one w p³uczki, a wiêc konieczne 
bêdzie stosowanie odpowiednich paliw (w tym ewen-
tualne przejœcie na LNG, co równie¿ wi¹¿e siê z olbrzymi-
mi kosztami). Zarówno Zwi¹zek Armatorów Polskich, 
P¯M, jak i Marsza³ek Województwa Zachodniopomor-
skiego wielokrotnie i formalnie zwracali uwagê na kata-
strofalne skutki, jakie poci¹gnie za sob¹ wdro¿enie 
dyrektywy siarkowej w formie, w jakiej zosta³a ona 
przyjêta w ubieg³ym roku. Konsekwencje bêd¹ w pierw-

szym rzêdzie ekonomiczne: wiele firm, szczególnie 
mniejszych, nie bêdzie w stanie udŸwign¹æ zwiêkszo-
nych kosztów dostosowawczych. Kosztami zostan¹ 
obci¹¿eni równie¿ odbiorcy us³ug transportu morskie-
go zarówno pasa¿erskiego  jak i towarowego, co spowo-
duje odp³yw zleceñ z tego sektora na rzecz np. trans-
portu samochodowego czy lotniczego. A to z kolei, 
oprócz przewidywanej fali bankructw, poci¹gnie za 
sob¹ paradoksalnie pogorszenie stanu œrodowiska 
naturalnego (transport drogowy jest uznawany za 
mniej wydajny i ekologiczny ni¿ transport morski). 

Na wystosowany w grudniu ubieg³ego roku do Komi-
sji Europejskiej list Marsza³ek Geblewicz otrzyma³ 
odpowiedŸ, w której przedstawione zosta³y poszcze-
gólne œrodki maj¹ce, wed³ug Komisji, zapobiec czarne-
mu scenariuszowi ekonomiczno-spo³ecznemu zwi¹za-
nemu z wprowadzaniem w ¿ycie zapisów dyrektywy. 
Mowa jest miêdzy innymi o stworzonym przez Komisjê 
„Niezbêdniku zrównowa¿onego transportu wodnego”, 
w którym zaproponowano krótko-, œrednio- i d³ugoter-
minowe dzia³ania na rzecz wsparcia sektora w proce-
sie wdra¿ania dyrektywy siarkowej oraz obni¿enia zwi¹-

,

zanych z tym kosztów. Dodatkowo, w bie¿¹cym roku ma 
zostaæ stworzona specjalna p³aszczyzna do dyskusji ze 
stronami dotkniêtymi zmianami limitów emisji, jak¹ 
jest Europejskie Forum Zrównowa¿onej ̄ eglugi (Euro-
pean Sustainable Shipping Forum, ESSF). Do dyspo-
zycji armatorów s¹ tak¿e unijne instrumenty finansowa-
nia transportu (programy TEN-T i Marco Polo) oraz Euro-
pejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewniaj¹ce wsparcie 
finansowe dla proekologicznych projektów dotycz¹-
cych sektora morskiego. Rz¹dy poszczególnych krajów 
mog¹ oczywiœcie na ró¿ne sposoby wspieraæ procesy 
dostosowawcze podmiotów dotkniêtych zmianami wyni-
kaj¹cymi z wprowadzenia dyrektywy – rz¹d fiñski np. 
stworzy³ fundusz pomocowy dla armatorów w wyso-
koœci kilkudziesiêciu milionów euro. 

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e równie¿ polski rz¹d bêdzie 
w stanie wyasygnowaæ odpowiednie œrodki, a krajowym 
armatorom uda siê z sukcesem zmierzyæ z wyzwania-
mi, jakie nios¹ najbli¿sze lata. Nie ulega bowiem w¹tpli-
woœci, i¿ od obowi¹zku przestrzegania dyrektywy siar-
kowej nie uciekniemy, ale i w imiê godnego ¿ycia przy-
sz³ych pokoleñ uciekaæ nie powinniœmy. 

BSR INNOSHIP – w poszukiwaniu z³otego œrodka 

Projekt BSR InnoShip powsta³ z potrzeby zg³êbienia 
zagadnieñ zwi¹zanych z zaostrzanymi przepisami od-
noœnie ograniczenia emisji ze statków (w tym przede 
wszystkim NOx i SOx). G³ównym celem projektu jest 
wspó³praca krajów wokó³ Morza Ba³tyckiego skupiona na 
opracowaniu metod minimalizacji pochodz¹cego ze stat-
ków zanieczyszczenia powietrza, przy jednoczesnym d¹-
¿eniu do optymalizacji konkurencyjnoœci transportu mor-
skiego w regionie ca³ej Europy. BSR InnoShip promuje 
nowe i innowacyjne podejœcie ponadnarodowe w celu 
pogodzenia ró¿nych potrzeb i interesów w sektorze mor-
skim. Konsorcjum 19 partnerów z regionu Morza Ba³-
tyckiego wraz z 22 partnerami stowarzyszonymi od 
2010 r. realizuje projekt BSR InnoShip, prowadz¹c za-
równo badania, pilota¿owe wdro¿enia, opracowuj¹c ra-

porty i rekomendacje. Zadania w pakiecie 3 maj¹ na 
celu zebranie i usystematyzowanie aktualnej wiedzy 
na temat emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz ich 
wp³ywu na œrodowisko morskie i zdrowie ludzkie. Za-
dania w pakiecie 4 zak³adaj¹ wykorzystanie i przyjê-
cie do zastosowania innowacyjnych rozwi¹zañ techno-
logicznych obni¿aj¹cych emisje w portach i na statkach. 
Dzia³ania pilota¿owe koordynowane s¹ przez Akademiê 
Morsk¹ w Szczecinie. Uniwersytet w Rostoku koordy-
nuje dzia³ania partnerów skupiaj¹cych siê na szacun-
kach rozwi¹zañ ekonomicznych. Wyniki zostan¹ uwzglêd-
nione i wykorzystane do opracowania Pan-Baltic Manual, 
tj. zbioru zaleceñ dla organów prawodawczych i wykonaw-
czych oraz szeroko pojmowanego grona interesariu-
szy gospodarki morskiej w celu jak najefektywniejszego 
wdro¿enia optymalnych ekonomicznie metod ogra-
niczania zanieczyszczeñ. 

Zespó³ projektowy Akademii Morskiej w Szczecinie, 
pod kierownictwem dr. hab. in¿. Tadeusza Borkowskie-
go, prof. AM, zajmuje siê testowaniem nowatorskich 
metod oczyszczania spalin (plazmowo-katalityczny 
uk³ad oczyszczania spalin do silników okrêtowych, 
metoda SCR – Selective Catalytic Reductions), badaniami 
nad mechanizmami powstawania tlenku azotu w sil-
niku okrêtowym i nad uwarunkowaniami procesu 
spalania, zagadnieniem dostarczania energii na statki 
cumuj¹ce w porcie za pomoc¹ po³¹czeñ typu shore to 
ship oraz wp³ywem zmniejszenia prêdkoœci jedno-
stek p³ywaj¹cych na emitowane zanieczyszczenia. Re-
zultaty prac zespo³u dostêpne s¹ na stronie interneto-
wej projektu w formie sukcesywnie publikowanych 
raportów nt. poszczególnych zagadnieñ. Przedstawio-
ne zostan¹ równie¿ podczas koñcowego, lokalnego se-
minarium projektu BSR InnoShip, które odbêdzie siê 
w Akademii Morskiej w dniu 3 wrzeœnia 2013 r. 

Magdalena Markiewicz  
  

Projekt pn.: BSR InnoShip – Baltic Sea cooperation for reducing 
ship and port emissions through knowledge and innovation-based 
competitiveness jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Euro-
pejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach 
Programu Region Morza Ba³tyckiego 2007–2013. 

Wiêcej informacji o projekcie oraz wszelkie dane kontaktowe 
znajdziecie Pañstwo pod adresem:  www.bsrinnoship.am.szczecin.pl 
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13 maja br. Akademia Morska w Szczecinie mia³a 
przyjemnoœæ goœciæ dyrektora Narodowego Centrum 
Badañ J¹drowych – prof. Grzegorza Wrochnê, który za-
prezentowa³ interesuj¹cy wyk³ad dotycz¹cy aktualnych 
problemów energetyki j¹drowej w kraju i na œwiecie. 

W Polsce od wielu lat trwa o¿ywiona dyskusja na 
temat perspektyw energetycznych kraju. Dyskusja, któ-
ra na pewnym etapie doprowadzi³a do spo³ecznej ak-
ceptacji rz¹dowych planów budowy elektrowni j¹dro-
wej, problemem pozosta³a jedynie lokalizacja inwe-
stycji. Jednak¿e tragedia w japoñskiej Fukushimie i jej 
reperkusje na ca³ym œwiecie, a zw³aszcza u naszych 
zachodnich s¹siadów spowodowa³y, ¿e konflikt pomiê-
dzy zwolennikami i przeciwnikami energetyki j¹dro-
wej przybra³ zupe³nie inny charakter. Dlatego organi-
zatorzy wyk³adu spodziewali siê du¿ego zaintereso-
wania zarówno ze wzglêdu na aktualnoœæ poruszane-
go tematu, jak równie¿ na sam¹ osobê prelegenta. 

Wyst¹pienie dyrektora NCBJ odby³o siê w ramach 
realizowanego od kilku lat przez Oddzia³ Szczeciñski 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego cyklu wyk³adów 
otwartych, na których wybitni polscy fizycy przedsta-
wiaj¹ aktualne problemy nauki w sposób popularny, 
zrozumia³y dla szerokiego krêgu odbiorców. Trady-
cyjnie miejscem takich wyk³adów jest aula Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego. Dlatego warto odnotowaæ fakt, 
¿e po raz pierwszy gospodarzem tego wyk³adu by³a na-
sza uczelnia, co jest efektem porozumienia o wspó³-
pracy pomiêdzy Akademi¹ Morsk¹ i PTF, podpisanym 
przez Rektora AM prof. S. Gucmê oraz Przewodnicz¹cego 
Oddzia³u Szczeciñskiego PTF prof. M. D¹browskiego. 
Tematyka pierwszego wyk³adu, który mia³ miejsce 
w murach AM,  jak równie¿ wybór prelegenta jest pod-
kreœleniem roli, jak¹ w badaniach termonuklearnej pla-
zmy odgrywa grupa pracowników Katedry Fizyki i Che-

mii AM kierowana przez prof. Yurya Kravtsova, uczest-
nicz¹ca od kilku lat w miêdzynarodowym projekcie 
Euratom.

Profesor Grzegorz Wrochna urodzi³ siê w 1962 ro-
ku w Radomiu. Fizykê studiowa³ na Uniwersytecie War-
szawskim, gdzie w 1986 r. uzyska³ stopieñ magistra. 
Jego praca magisterska dotyczy³a produkcji cz¹stek 
w zderzeniach hadronów. Nastêpnie, jako asystent
w Instytucie Fizyki Doœwiadczalnej UW, projektowa³ 
m.in. elementy detektora do eksperymentu ZEUS 
w Hamburgu. W 1991 r. obroni³ pracê doktorsk¹ wyko-
nan¹ pod kierunkiem prof. A. K. Wróblewskiego. Rezul-
taty przedstawione w pracy zosta³y zastosowane póŸ-
niej m.in w eksperymentach OPAL, ALEPH i WA21. 

W latach 1991–1998 dr Wrochna pracowa³ w Euro-
pejskim Laboratorium Cz¹stek Elementarnych CERN 
w Genewie przy eksperymencie RD5, a od 1994 r.  ja-
ko koordynator trygera mionowego dla detektora CMS 

(Compact Mion Solenoid) przy projektowanym akce-
leratorze LHC. Ko³owy akcelerator LHC (Large Hadron 
Collider – Wielki Zderzacz Hadronowy) s³u¿y do przy-
spieszania dwóch przeciwbie¿nych wi¹zek cz¹stek (naj-
czêœciej protonów) niemal do prêdkoœci œwiat³a. W pew-
nym momencie wi¹zki zostaj¹ nakierowane na siebie 
i dochodzi do zderzeñ; zderzenie proton–proton wy-
stêpuje 40 mln razy na sekundê. Akcelerator mo¿e 
przeprowadzaæ takie zderzenia nawet przez 10 go-
dzin, ale wyniki obserwacji wszystkich zderzeñ, które 
w tym czasie nast¹pi¹, nie mog¹ zostaæ zapisane na 
dyskach komputerów CERN, po prostu siê nie zmiesz-
cz¹, nie mówi¹c ju¿ o czasie, który by³by potrzebny na 
merytoryczn¹ analizê tych wyników.  Tryger to foto-
komórka dzia³aj¹ca 40 mln razy na sekundê, która  ma 
za zadanie wykryæ najbardziej interesuj¹ce efekty do-
œwiadczenia i automatycznie poleciæ komputerom za-
pisanie danych o tych efektach na dysku.  W rezultacie 
z 40 mln zderzeñ na sekundê mo¿na zapisaæ od 100 do 
200 zderzeñ na sekundê, ale tylko tych najbardziej 
istotnych, w których obserwuje siê miony lec¹ce pod 
du¿ym k¹tem. 

Trygerowi mionowemu by³a poœwiêcona rozprawa 
habilitacyjna dyrektora Wrochny (UW, 1998 r.). W la-
tach 1999–2006 by³ zatrudniony na stanowisku do-
centa w Instytucie Problemów J¹drowych – IPJ. Konty-

nuowa³ prace nad eksperymentem CMS oraz zapro-
ponowa³ i rozpocz¹³ w³asny eksperyment astrofi-
zyczny Pi of the Sky. W IPJ m.in. kierownikiem pro-
jektów badawczych i inwestycyjnych, a od 2005 r. 
kierowa³ Laboratorium Aparatury Astrofizycznej IPJ
i by³ cz³onkiem dyrekcji. W 2006 r. zosta³ cz³onkiem 
Zespo³u Roboczego ds. Kategoryzacji Instytutów Fizyki 
MNiSW oraz cz³onkiem Komisji Fizyki J¹drowej Rady 
Atomistyki PAA. Równolegle prowadzi³ aktywn¹ dzia-
³alnoœæ edukacyjn¹ i popularyzatorsk¹, by³ wspó³or-
ganizatorem programu edukacyjnego „Hands on Uni-
verse”.

Od wiosny 2006 r. Grzegorz Wrochna kierowa³ In-
stytutem Problemów J¹drowych. Swoj¹ koncepcjê roz-
woju IPJ przedstawi³ na ³amach periodyku Neutrony 
w lipcu 2006 r.. We wrzeœniu 2006 r. by³ jednym z ini-
cjatorów powo³ania Konsorcjum Naukowo-Technolo-

gicznego Centrum Atomistyki. 30 paŸdziernika 2006 r. 
odebra³ nominacjê na stanowisko dyrektora IPJ. W ro-
ku 2009 otrzyma³ tytu³ profesora. Obecnie jest dy-
rektorem Narodowego Centrum Badañ J¹drowych 
w Œwierku. 

Narodowe Centrum Badañ J¹drowych powsta³o 
1 wrzeœnia 2011 r. w efekcie w³¹czenia Instytutu Ener-
gii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów J¹-
drowych im. Andrzeja So³tana. NCBJ to nie tylko ener-
getyka j¹drowa. Ponad 1000 fizyków, in¿ynierów i pra-
cowników pomocniczych zatrudnionych w NCBJ zaj-
muje siê równie¿  badaniami podstawowymi z dzie-
dziny fizyki subatomowej (fizyka cz¹stek elementar-
nych i j¹drowa, fizyka gor¹cej  itp.) oraz stoso-
waniem metod fizyki j¹drowej i rozwijaniem techno-
logii j¹drowych. Centrum produkuje tak¿e m.in. ra-
diofarmaceutyki oraz urz¹dzenia dla rozmaitych ga-
³êzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Centrum 
tworzy infrastrukturê informatyczn¹ i laboratoryjn¹ 
niezbêdn¹ dla wsparcia przewidywanego programu 
budowy energetyki j¹drowej w Polsce. Narodowe Cen-
trum Badañ J¹drowych jest jednym z najwiêkszych in-
stytutów naukowych w Polsce, dysponuj¹cym jedynym 
w Polsce j¹drowym reaktorem badawczym Maria.

Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów wyst¹pie-
nie dyrektora NCBJ spotka³o siê z du¿ym zaintereso-

by³ 

plazmy

Wyk³ad dyrektora NCBJ

 Grzegorz Wrochna na AM

waniem. Obok przedstawicieli w³adz szczeciñskich 
uczelni obecni byli przedstawiciele z Urzêdu Woje-
wódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, a tak¿e  Rady 
Miejskiej. Warto podkreœliæ, ¿e oprócz bezpoœred-
nio zainteresowanych tematyk¹ wyk³adu pasjona-
tów i pracowników nauki rzuca³a siê w oczy obec-
noœæ du¿ej grupy m³odzie¿y akademickiej i licealnej. 

Nie jest intencj¹ autora  rozwijanie tematyki poru-
szanej przez prof. G. Wrochnê, wszystkich zaintere-
sowanych odsy³am do strony internetowej Szcze-
ciñskiego Oddzia³u PTF, jednak nie sposób uciec od 
kilku refleksji po wys³uchaniu wyk³adu, w którym 
naprawdê by³o niewiele fizyki, za to mnóstwo no-
wych, czasami zaskakuj¹cych faktów. Zaskakuj¹-
cych, a nawet szokuj¹cych, poniewa¿ mam w¹tpli-
woœci, czy wœród obecnych na sali, znaj¹cych prze-
bieg katastrofy w Fukushimie wy³¹cznie z relacji 

medialnych, by³ ktoœ, kto orientowa³ siê o zakuliso-
wych manipulacjach, których celem by³o przedsta-
wienie tysiêcy ofiar naturalnej katastrofy, jakim by-
³o trzêsienie ziemi i towarzysz¹ce mu tsunami jako 
ofiar wybuchu reaktora i ska¿enia promieniotwór-
czego. Tak naprawdê, w tym krytycznym czasie nikt 
nie zgin¹³ w wyniku promieniowania. Co wiêcej, 
wskutek silnego trzêsienia ziemi w tym rejonie ener-
gii elektrycznej dostarcza³y wy³¹cznie reaktory j¹-
drowe, które by³y zdolne pracowaæ nawet w tak 
ekstremalnych warunkach (inne elektrownie z ró¿-
nych wzglêdów musia³y przerwaæ pracê). Parado-
ksalnie wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e reaktory j¹dro-
we II generacji sprawdzi³y siê w tych ekstremalnych 
warunkach. Dlaczego zatem opinia publiczna by³a 
przekonana, ¿e w Fukushimie dosz³o do katastrofy 
j¹drowej? Komu zale¿a³o na takiej interpretacji 
faktów?

Zaskakuj¹cych odpowiedzi na te i wiele innych py-
tañ udzieli³ prof. G. Wrochna podczas wyk³adu i póŸ-
niejszej d³ugiej dyskusji, uœwiadamiaj¹c s³uchaczom, 
jak spl¹tane s¹ ze sob¹ œwiaty polityki, biznesu i na-
uki, przy czym ta ostatnia jest zawsze traktowana wy-
³¹cznie przedmiotowo.

Janusz Chrzanowski
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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13 maja br. Akademia Morska w Szczecinie mia³a 
przyjemnoœæ goœciæ dyrektora Narodowego Centrum 
Badañ J¹drowych – prof. Grzegorza Wrochnê, który za-
prezentowa³ interesuj¹cy wyk³ad dotycz¹cy aktualnych 
problemów energetyki j¹drowej w kraju i na œwiecie. 

W Polsce od wielu lat trwa o¿ywiona dyskusja na 
temat perspektyw energetycznych kraju. Dyskusja, któ-
ra na pewnym etapie doprowadzi³a do spo³ecznej ak-
ceptacji rz¹dowych planów budowy elektrowni j¹dro-
wej, problemem pozosta³a jedynie lokalizacja inwe-
stycji. Jednak¿e tragedia w japoñskiej Fukushimie i jej 
reperkusje na ca³ym œwiecie, a zw³aszcza u naszych 
zachodnich s¹siadów spowodowa³y, ¿e konflikt pomiê-
dzy zwolennikami i przeciwnikami energetyki j¹dro-
wej przybra³ zupe³nie inny charakter. Dlatego organi-
zatorzy wyk³adu spodziewali siê du¿ego zaintereso-
wania zarówno ze wzglêdu na aktualnoœæ poruszane-
go tematu, jak równie¿ na sam¹ osobê prelegenta. 

Wyst¹pienie dyrektora NCBJ odby³o siê w ramach 
realizowanego od kilku lat przez Oddzia³ Szczeciñski 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego cyklu wyk³adów 
otwartych, na których wybitni polscy fizycy przedsta-
wiaj¹ aktualne problemy nauki w sposób popularny, 
zrozumia³y dla szerokiego krêgu odbiorców. Trady-
cyjnie miejscem takich wyk³adów jest aula Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego. Dlatego warto odnotowaæ fakt, 
¿e po raz pierwszy gospodarzem tego wyk³adu by³a na-
sza uczelnia, co jest efektem porozumienia o wspó³-
pracy pomiêdzy Akademi¹ Morsk¹ i PTF, podpisanym 
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Oddzia³u Szczeciñskiego PTF prof. M. D¹browskiego. 
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w murach AM,  jak równie¿ wybór prelegenta jest pod-
kreœleniem roli, jak¹ w badaniach termonuklearnej pla-
zmy odgrywa grupa pracowników Katedry Fizyki i Che-

mii AM kierowana przez prof. Yurya Kravtsova, uczest-
nicz¹ca od kilku lat w miêdzynarodowym projekcie 
Euratom.
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(Compact Mion Solenoid) przy projektowanym akce-
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 Wszystkie budynki Akademii Morskiej oraz tereny 
do nich przyleg³e objêto sieci¹ WiFi. Zainstalowano
w nich te¿ 14 publicznych kiosków multimedialnych – 
stanowisk komputerowych z dostêpem do internetu. 
To efekt realizowanego przez uczelniê projektu 

 o war-
toœci ponad 1,7 mln z³otych. Projekt w 75% wspó³fi-
nansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.

Bezprzewodowy darmowy internet dzia³a w 9 bu-
dynkach (obiektach dydaktycznych, akademikach, oœrod-
kach szkoleniowych) uczelni w Szczecinie i Œwinouj-
œciu. Mo¿na z niego korzystaæ te¿ w bezpoœrednim s¹-
siedztwie akademii, np. na ³awkach przed budynkiem 
uczelni na Wa³ach Chrobrego. 

Utworzono równie¿ 14 publicznych punktów do-
stêpu do internetu w postaci tzw. kiosków multime-
dialnych, czyli samodzielnych, pod³¹czonych do inter-
netu stanowisk komputerowych (tzw. PIAP-ów). Dwa 
z nich – na Wydziale Mechanicznym przy ul. Podgór-
nej i w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich przy 
ul. Szczerbcowej w Szczecinie – s¹ przystosowane do 
potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Za spraw¹ projektu z darmowego internetu mo¿e 
korzystaæ blisko 5 tys. studentów i pracowników Aka-

 „Mor-
skie Opowieœci – stworzenie infrastruktury technicz-
nej ogólnodostêpnych sieci bezprzewodowych i dostê-
pnych publicznie punktów dostêpu do Internetu”

•  Rzeczniczka AM w Szczecinie Bogna Bartkiewicz,
•  przedstawiciele jednostek organizacyjnych AM,
•  przedstawiciele firm – wykonawców. 

agencje

Zespó³ projektowy stanowi³y jedynie dwie osoby: 
£ukasz Warlikowski – kierownik projektu, który by³ 
jednoczeœnie pomys³odawc¹ ca³ego przedsiêwziêcia, 
oraz Marta Wieliñska – asystent kierownika projektu.
Data happenningu w pewien sposób determinowa³a 
konwencjê imprezy. Przygotowana przez  Par 
Excellence PR propozycja wydarzenia zak³ada³a wykorzy-
stanie potencja³u pierwszego dnia wiosny i wpisa³a 
siê w charakter obchodów tego œwiêta. Zwyczajowa 
formu³a dnia wiosny, zwanego przez uczniów dniem 
wagarowicza, polega na organizowaniu przez szko³y 
ró¿nego rodzaju zajêæ alternatywnych dla zwyk³ych 
godzin lekcyjnych. Uczniowie wychodz¹ w ten dzieñ 
do kin i teatrów lub na okolicznoœciowe imprezy. Od-

Akademia Morska w Szczecinie 
– pierwsza uczelnia w regionie z darmowym WiFi 
   we wszystkich swoich obiektach

demii Morskiej oraz osoby, które znajd¹ siê w pobli¿u 
budynków uczelni.

Projekt „Morskie Opowieœci – stworzenie infrastruk-
tury technicznej ogólnodostêpnych sieci bezprzewo-
dowych i dostêpnych publicznie punktów dostêpu do 
Internetu” zrealizowany zosta³ dziêki wspó³finanso-
waniu przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007–2013.

Projekt realizowano od listopada 2011 roku do 
marca 2013 roku.

Na zakoñczenie projektu zorganizowana zosta³a kon-
ferencja zamykaj¹ca wraz z happenningiem, której celem 
by³a promocja i poinformowanie o efektach projektu.

W konferencji udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: 
• Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskie-  
    go Wojciech Dro¿d¿, 
•  JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr  
    hab. in¿. kpt. ¿.w. Stanis³aw Gucma,
• Prorektor ds. Nauki dr hab. in¿. Artur Bejger, prof.       
    nadzw. AM,
• Kierownik Uczelnianego Centrum Informatyczne-
   go Akademii Morskiej w Szczecinie, kierownik pro-
   jektu £ukasz Warlikowski,

powiedzi¹ na to zapotrzebowanie by³o wydarzenie, 
które po³¹czy³o cele promocyjne projektu uczelni z we-
so³ym charakterem obchodów œwiêta wiosny.
 Happenning mia³ za zadanie przedstawiæ ró¿ne 
formy komunikacji. Na terenie górnego parkingu Aka-
demii Morskiej w Szczecinie rozstawiono stanowiska 
nawi¹zuj¹ce do znanych z historii i wspó³czesnych spo-
sobów porozumiewania siê. W niektórych wypadkach 
(przyk³adowo metoda porozumiewania siê znakami 
dymnymi) nawi¹zywano do technik komunikacji w spo-
sób metaforyczny (zamiast znaków dymnych zapro-
szono do udzia³u w imprezie teatr ognia) w innych – 
w sposób bezpoœredni.    

Przydatne informacje:
Dostepne sieci bezprzewodowe we wszystkich 
obiektach AM to:
AM_Pracownik – sieæ przeznaczona dla pracowników 
AM, logowanie z wykorzystaniem nazwy u¿ytkownika 
i has³a domenowego;
AM_Student – sieæ przeznaczona dla studentów AM, 
logowanie z wykorzystaniem nazwy u¿ytkownika
i has³a do Wirtualnej Uczelni po po³¹czeniu;
AM_Hotspot – sieæ otwarta z ograniczeniami do ruchu 
internetowego przez przegl¹darkê (http i https) oraz 
limitowanym pasmem transferu danych.

£ukasz Warlikowski
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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£ukasz Warlikowski
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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 W dniach 25–26 kwietnia br. w Bibliotece G³ównej 
AM odby³a siê wystawa zagranicznych ksi¹¿ek nauko-
wych. Uroczystego otwarcia wystawy dokona³ Pro-
rektor ds. Nauki , dr hab. in¿. Artur Bejger, prof.  AM.

Firma ABE-IPS Sp. z o.o. od wielu lat wspó³pracuj¹ca 
z Bibliotek¹ AM przedstawi³a bogat¹ ofertê wielu wy-
dawnictw. Zaprezentowane publikacje zosta³y wy-
brane  niezwykle  starannie z myœl¹ o specyfice naszej 
uczelni i zainteresowaniach naukowych pracowni-
ków AM. Przejrzyœcie u³o¿one wg dziedzin nauki za-
chêca³y odwiedzaj¹cych do zapoznania siê z ich 
treœci¹. Znalaz³y siê wœród nich ksi¹¿ki z zakresu me-
chaniki, nawigacji, bezpieczeñstwa morskiego, ratow-
nictwa morskiego, prawa morskiego, meteorologii, 
rybo³ówstwa, mechatroniki, geoinformatyki i wielu 
innych. Na uwagê zas³ugiwa³y m.in.:

  •  Marine Technology and Engineering, 
  •  Bill Sharpsteen: The Docks,

• James M. Gere, Barry J. Goodno: Mechanics of  
Materials,

  •  M. Jouanen: Fundamentals of  Mechatronics
  Marine Technology and Engineering,
  •  B. Batha: Global Navigation  Satellite Systems, 

•  Marine Transport and the Climate Change 
Challenge,

• Hibbeler Russell C.: Mechanics for Engineers  
     Dynamics,
  •  International Maritime Transport,

• R. Musmanno: Introduction to Logistics Systems 
Management,

  •  P. Panayides: Maritime Logistics,
  •  Maritime Security.

Nie sposób wymieniæ wszystkich interesuj¹cych 
pozycji. Dla tych pracowników naukowych, którzy 
ceni¹ sobie kontakt z tradycyjn¹ ksi¹¿k¹, wystawa by-
³a bardzo dobr¹ do tego okazj¹. Odwiedzaj¹cy mogli  
na miejscu dokonaæ zakupu wybranych pozycji i sko-
rzystaæ z udzielanych przez przedstawiciela firmy 
rabatów. 

Bo¿ena Górska
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk

Tygodniowe œwiêto w BG AM przebiega³o pod has³em 
„Jednak warto przyjœæ do Biblioteki…” W Czytelni Multi-
medialnej zaprezentowano wybrane, polskie i zagra-
niczne, najstarsze zbiory o tematyce morskiej, które 
znajduj¹ siê w posiadaniu Biblioteki. By³y wœród nich 
m.in. Juryzdykcya karna na okrêtach handlowych w por-
tach zagranicznych M. Rostworowskiego wydana w 1895 r. 
w Krakowie, Die Marine: eine gemeinfassliche darstel-
lung des gesammten Seewesens fur die gebideten aller 
Stande – wydane w 1878 r. w Lipsku/Wiedniu, Wiedza 
okrêtowa W. Zaj¹czkowskiego z 1926, londyñskie wy-
dania A. Ledóchowskiego z okresu drugiej wojny 
œwiatowej – Dewiacja kompasu z 1944 i Astronomja 
¿eglarska z 1942. Mo¿na by³o zobaczyæ rocznik czaso-
pisma Morze z 1935 roku.  Te najstarsze dokumenty zo-

sta³y poddane digitalizacji i dostêpne s¹ dla czytelni-
ków w Bibliotece Cyfrowej Œwiat Morskich Publikacji. 
Zainteresowanych tymi zbiorami zapraszamy do odwie-
dzin w Bibliotece G³ównej lub zachêcamy do przegl¹-
du strony internetowej 
gdzie znajduj¹ siê teksty dostêpne on-line.
  W Czytelni Ksi¹¿ek mo¿na by³o zobaczyæ wystawê 
„Klasyka odkrywana na nowo”. Przypomniano Czytel-
nikom, ¿e oprócz zg³êbiania wiedzy z przedmiotów 
œcis³ych potrzebujemy czasem przenieœæ siê w œwiat 
innej rzeczywistoœci ni¿ ta, która nas otacza. Na to po-
zwala nam literatura piêkna. Wszak kto czyta ksi¹¿ki, 
¿yje podwójnie (U. Eco). 

   Literatura piêkna jest te¿ niekoñcz¹c¹ siê inspiracj¹ 
dla scenarzystów i re¿yserów filmowych. Wielokrot-
nie ekranizowano powieœci, które zalicza siê do klasy-
ki literatury polskiej i œwiatowej. S¹ wœród nich Prze-
minê³o z wiatrem M. Mitchell, Wielki Gatsby F.S. 
Fitzgeralda, Anna Karenina L. To³stoja, Wichrowe Wzgó-
rza E. Bronte czy Nad Niemnem E. Orzeszkowej. To 
dzie³a ponadczasowe, które najzwyczajniej w œwiecie 

http://www.smp.am.szczecin.pl,

wypada znaæ. O ekranizacjach niektórych utworów przy-
pomnia³a wystawka w Wypo¿yczalni. W tle do uszu 
odwiedzaj¹cych s¹czy³a siê odtwarzana z p³yt muzy-
ka chóralna w wykonaniu zespo³u Akademii Morskiej. 
    Czytelnicy przychodz¹cy do Biblioteki podczas Tygo-
dnia Bibliotek mogli siê natkn¹æ na ca³ym piêtrze na 
wszechobecne cytaty dotycz¹ce ksi¹¿ki i bibliotek, 
a dodatkowo 8 maja mogli liczyæ na s³odki za³¹cznik. 

  Podczas Tygodnia Bibliotek wszystkie biblioteki 
w Szczecinie wziê³y udzia³ w organizowaniu akcji 
i imprez zwi¹zanych z obchodami tego œwiêta. Przy- 
gotowano happeningi nie tylko propaguj¹ce czytelnic-
two ksi¹¿ek, ale te¿ akcje charytatywne (zbiórka fun-

duszy dla Hospicjum dzieciêcego w Szczecinie) i ple-
nerowe (rajd rowerowy). Rajd pn. „Odjazdowy Biblio-
tekarz” zorganizowany by³ przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Przebiega³ ulicami Szczecina, 
a w programie mia³ liczne atrakcje, m.in. zapoznanie
z ciekawymi miejscami w mieœcie i ich wizerunkiem 
w literaturze, ognisko z pieczeniem kie³basek.  
   W rajdzie wziêli udzia³ równie¿ mieszkañcy Szczecina.
Okazuje siê, ¿e ksi¹¿ki, czy to w wersji tradycyjnej, czy 
elektronicznej, s¹ ci¹gle obecne w naszym ¿yciu. 
Warto pamiêtaæ przecie¿, ¿e:

– ...Gdy siê ktoœ zaczyta, zawsze siê czegoœ nauczy, 
albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaœnie – 
w ka¿dym razie wygra... (H. Sienkiewicz),

– Czytanie dobrych ksi¹¿ek jest niczym rozmowa z naj-
  wspanialszymi ludŸmi minionych czasów 

 

Ma³gorzata Tarka

(Kartezjusz).

Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk

Wystawa zagranicznych 
ksi¹¿ek naukowych 
w Bibliotece G³ównej AM

 Tydzieñ Bibliotek 2013 
w Bibliotece G³ównej 

Akademii Morskiej

   To ju¿ dziesiaty raz  œrodowisko bibliotekarskie w Pol-
sce zorganizowa³o akcjê popularyzuj¹c¹ ksi¹¿ki i czytel-
nictwo. W roku 2013 Tydzieñ Bibliotek obchodzono 
w dniach 7–13 maja pod has³em „Biblioteka przestrze-
ni¹ dla kreatywnych”.
  W zwi¹zku z Tygodniem Bibliotek w Bibliotece G³ów-
nej Akademii Morskiej w Szczecinie przygotowano 
wystawy pokazuj¹ce ró¿norodnoœæ zbiorów biblio-
tecznych. Nawet czytelnicy odwiedzaj¹cy czêsto bi-
bliotekê nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê z bogactwa
zasobów naszych czytelñ i magazynów. 
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Nasza uczelnia konsekwentnie rozwija wspó³pra-
cê na miêdzynarodowych imprezach targowych. Tym 
razem udaliœmy siê na targi energii odnawialnej 
GREEN POWER do Poznania.

Targi GREEN POWER, które odby³y siê w dniach 
14–16 maja 2013 r., s¹ dla bran¿y energii odnawialnej 
jednym z wa¿niejszych spotkañ w roku.
 

W poznañskich halach 220 wystawców prezento-
wa³o rozwi¹zania dla wszystkich sektorów OZE: ener-
gii s³onecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, bio-
masy i biopaliw oraz energooszczêdnych technologii. 
Oprócz firm rodzimych mo¿na by³o spotkaæ tak¿e 
ofertê z takich krajów, jak: Austria, Chiny, Czechy, W³o-
chy, Hiszpania czy Niemcy. By³a to wiêc œwietna oka-
zja do nawi¹zania wspó³pracy naukowej i gospodar-
czej.
                                              

Okazjê tê wykorzystaliœmy, wystawiaj¹c siê z ofert¹ 
Wydzia³u Mechanicznego w postaci laboratorium ZIE-
LONA ENERGETYKA. Laboratorium jest efektem reali-
zacji projektu „ZIELONA ENERGETYKA – Rozwój bazy 
B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej 
w Szczecinie”, finansowanego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2007–2013.
 

Wraz z kierownikiem projektu, dr. in¿. Maciejem Ko-
zakiem szukaliœmy odbiorców us³ug badawczych la-
boratorium, firm z zagranicy zainteresowanych wspó³-

prac¹ z naszymi studentami oraz instytucji chêtnych 
do wspó³dzia³ania w ramach projektów krajowych 
i miêdzynarodowych. Szczególnie obiecuj¹co przebieg-
³y rozmowy z niemieck¹ firm¹ SMA produkuj¹c¹ syste-
my fotowoltaiczne – firma rokrocznie zatrudnia licz-
ne grupy sta¿ystów-studentów rozmaitych kierun-
ków z ró¿nych krajów, jest wiêc otwarta równie¿ na 
studentów z Polski. Podobnie rzecz ma siê z w³osk¹ 
firm¹ SOFC POWER maj¹c¹ swoj¹ siedzibê w Tryden-
cie, a zajmuj¹c¹ siê ultranowoczesnymi formami po-
zyskiwania energii (ogniwa paliwowe zasilane meta-
nem i powietrzem lub wod¹). Nasza oferta zwi¹zana 
z praktykami zosta³a równie¿ dobrze przyjêta przez 
firmy PhoenixContact, Wagner&co, Oberhauser i Hauf-
ftechnik (wszystkie firmy z Niemiec). Mamy nadziejê, 
¿e studenci Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji oraz 
Logistyki odbêd¹ w powy¿szych firmach ciekawe sta-
¿e i praktyki.
 

– Warto by³o przyjechaæ – twierdzi kierownik pro-
jektu ZIELONA ENERGETYKA – na w³asne oczy mo¿na 
zobaczyæ nowinki w bran¿y, spotkaæ przedstawicieli 
du¿ych firm, które zreszt¹ ju¿ wyrazi³y zainteresowa-
nie ofert¹ naszego laboratorium. Chcia³bym podziê-
kowaæ Centrum Transferu Technologii Morskich za 
œwietnie zorganizowany wyjazd. W nastêpnym roku 
mo¿na pomyœleæ o wystawieniu siê na wiêkszym sto-
isku. Mo¿e razem z inn¹ uczelni¹ ze Szczecina?
 

Centrum Transferu Technologii Morskich planuje 
prezentacje technologii Akademii Morskiej na kolej-
nych imprezach targowych. Zainteresowanych za-
praszamy do wspó³pracy.

 
Zespó³ CTTM

ZIELONA 
ENERGETYKA 
na targach 

 
w Poznaniu
GREEN POWER

W drugim kwartale 2013 r. z inicjatywy Centrum 
Transferu Technologii Morskich uczelnia podpisa³a 
5 nowych porozumieñ o wspó³pracy w ramach progra-
mu ERASMUS z uczelniami z Bu³garii, Holandii, Fin-
landii (2 uczelnie) i Turcji. 

Tak szybkie pozyskanie nowych uczelni partnerskich 
by³o mo¿liwe, poniewa¿ przygotowano ciekaw¹ ofertê 
zajêæ prowadzonych w jêzyku angielskim przez Wy-
dzia³ Mechaniczny oraz Wydzia³ In¿ynieryjno-Eko-
nomiczny Transportu. Dziêki temu uczelnie zagra-
niczne s¹ bardziej sk³onne do podpisywania porozu-
mieñ o wymianie studentów. Wspomniana oferta jest 
wa¿nym argumentem przedstawianym przez CTTM 
w trakcie nawi¹zywania kontaktów z potencjalnymi 
uczelniami partnerskimi w ca³ej Europie. 

Program ERASMUS w sposób znacz¹cy przyczynia siê 
do umiêdzynarodowienia studiów, co jest jednym z ce-
lów Procesu Boloñskiego. Eksperci zajmuj¹cy siê tym 
procesem wskazuj¹, i¿ do 2020 r. minimum 20% stu-
dentów ka¿dej uczelni powinno mieæ za sob¹ okres 
studiów zagranicznych. Do okresu tego zalicza siê rów-
nie¿ praktyki i sta¿e zagraniczne realizowane w ra-
mach programu studiów. Tego rodzaju sta¿e oferowane 
s¹ w Akademii w ramach programu praktyk morskich, 
ale równie¿ w ramach programu ERASMUS i projektu 
KIERUNKI ZAMAWIANE realizowanego na Wydziale 

W przygotowaniu s¹ kolejne 
4 porozumienia z uczelniami z Chorwacji, Grecji, ponow-
nie Turcji oraz Irlandii

Mechanicznym i finansowanego z Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki. 

Doœwiadczenie miêdzynarodowe studentów doce-
niaj¹ równie¿ potencjalni pracodawcy.

Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e program ERASMUS 
daje mo¿liwoœci wyjazdu do uczelni partnerskiej nie 
tylko studentom, ale równie¿ pracownikom dydaktycz-
nym oraz administracyjnym. Pracownicy dydaktyczni 
mog¹ poprowadziæ w uczelni partnerskiej  wyk³ady 
z tematyki, w której siê specjalizuj¹. Taki wyjazd trwa 
oko³o tygodnia. Natomiast pracownicy administra-
cyjni mog¹ odbyæ tam tygodniowe szkolenie dotycz¹-
ce wspó³pracy miêdzynarodowej.

ERASMUS – DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO
 nowe kierunki wspó³pracy

DOTYCHCZASOWE porozumienia

NOWE porozumienia

Remigiusz Wa³ejko
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Æwiczenia ratownicze
              

W dniu 27 kwietnia 2013 r. kilkunastu studentów 
Akademii Morskiej w Szczecinie pod opiek¹ dyrekto-
ra OSRM Druchniaka oraz kpt. ¿.w. 
Ferlasa wziê³o udzia³ w symulowanych æwiczeniach 
ratowniczych pod nazw¹ „Regaty 2013”.

Æwiczenia te, których organizatorem by³ Wydzia³ 
Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci Miasta 
Szczecin, mia³y na celu jeszcze lepsze skoordynowa-
nie dzia³ania wszystkich s³u¿b ratowniczych na wypa-
dek po¿aru na jednej z jednostek w czasie The Tall 
Ships Races.

Oprócz przedstawicieli Akademii Morskiej w æwi-
czeniach wziê³y te¿ udzia³ jednostki m.in. WOPR, PSP, 
OSP, Kapitanatu Portu, Portowej S³u¿by Ratowniczej 
i ̄ eglugi Szczeciñskiej.

Symulowany scenariusz æwiczeñ „Regaty 2013” 
polega³ na przeprowadzeniu akcji ratowniczej i ewa-
kuacji za³ogi z ¿aglowca „Dar M³odzie¿y”, na którym 
wybuch³ po¿ar. Ca³oœæ æwiczeñ koordynowa³ przed-
stawiciel WZKiOL UM Szczecin Lech Tañski, a wydarze-
niami na fregacie kierowa³ komendant kpt. ¿.w. Walde-
mar Frankiewicz.

Gdy zebra³a siê grupa uczestników æwiczeñ, „Dar 
M³odzie¿y” zaczêto holowaæ w kierunku Wyspy Grodz-
kiej, w miêdzyczasie zaimprowizowano wybuch po-
¿aru na statku. Og³oszony zosta³ alarm po¿arowy, in-
formacjê o zagro¿eniu przekazano do Kapitanatu Por-
tu. Kapitanat natomiast poinformowa³ wszelkie s³u¿-

Adriana Zbigniewa 

by o po¿arze na jednostce. Za³oga ¿aglowca realizowa³a 
czynnoœci zgodnie z rozk³adem alarmowym. Kilkoro 
studentów pozorowa³o l¿ejsze obra¿enia, ratownicy 
OSP symulowali ciê¿ko rannych. Zaczêto przygoto-
wywaæ rannych do ewakuacji. Cztery ³odzie WOPR roz-
poczê³y prowadzenie ewakuacji poszkodowanych, 
podczas gdy jedna ³ódŸ z p³etwonurkami zabezpie-
cza³a æwicz¹cych. Na nabrze¿u Kapitanatu Portu PSP 
urz¹dzi³a specjalny Punkt Zbiórki Poszkodowanych, 
OSP Szczecin udziela³a pierwszej pomocy medycznej 
i przygotowywa³a poszkodowanych do transportu do 
SOR. Rejon æwiczeñ zabezpiecza³y jednostki SM, SG 
i Policji. ¯egluga Szczeciñska do³¹czy³a do akcji, ewa-
kuuj¹c za³ogê „Daru M³odzie¿y” za pomoc¹ katama-
ranu Telimena, a WSPRat zabezpiecza³o od strony me-
dycznej æwicz¹cych.

Ciê¿ko rannych ewakuowano na noszach, l¿ej ran-
ni schodzili sami po trapie. Czêœæ studentów po za³o-
¿eniu kombinezonów ratunkowych skoczy³a do wody 
– jedni zostali zabrani przez pracowników WOPR, 
pozostali po otwarciu tratwy ratunkowej, weszli do 
niej i zostali odholowani do nabrze¿a. Opuszczono 
tak¿e ³ódŸ ratunkow¹.

Po ewakuacji za³ogi z zagro¿onej czêœci statku roz-
poczê³a siê akcja gaœnicza „STRA¯AK 24”. Po¿ar zo-
sta³ ugaszony, a wszyscy studenci AM w Szczecinie 
bezpiecznie trafili na brzeg. Ca³e improwizowane zda-
rzenie zakoñczy³o siê pomyœlnie, a wspó³dzia³anie jed-
nostek ratowniczych odnios³o pe³ny sukces.

Za udzia³ w akcji i pomoc w jej koordynowaniu ze 
strony Akademii Morskiej w Szczecinie dyrektor oœrod-
ka pragnie serdecznie podziêkowaæ studentom trze-
ciego roku ratownictwa morskiego bior¹cym udzia³ 
w æwiczeniach, ich opiekunowi kpt. ¿.w. Zbigniewowi 
Ferlasowi oraz komendantowi „Daru M³odzie¿y” Wal-
demarowi Frankiewiczowi i ca³ej za³odze ¿aglowca za 
pomoc w przygotowaniu studentów i sprzêtu do æwi-
czeñ.

Tekst i zdjêcia: Adrian Druchniak

Centrum Transferu Technologii Morskich przygoto-
wa³o projekt unijny o nazwie KOLUMBOWIE BIZNESU, 
w ramach którego studenci i absolwenci uczelni bêd¹ 
mogli otrzymaæ dotacje w wysokoœci blisko 50 tys. z³ 
na rozwój w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Dodat-
kowo uczestnicy projektu otrzymaj¹ wsparcie szko-
leniowo-doradcze wynosz¹ce  70 godzin na osobê.
 

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU to nowa inicjatywa 
skierowana do studentów i absolwentów naszej uczel-
ni, dziêki której osoby zainteresowane za³o¿eniem w³a-
snej firmy bêd¹ mia³y ³atwiejszy dostêp do funduszy 
przeznaczonych na ten cel. Dotychczas mo¿na by³o 
staraæ siê o œrodki w wysokoœci oko³o 20 tys. z³ z Po-
wiatowego Urzêdu Pracy lub dotacje oferowane w ra-
mach innych projektów unijnych. Jednak¿e wspom-
niane projekty nie by³y ukierunkowane na studen-
tów AM, którzy w konsekwencji mieli trudnoœci w po-
zyskaniu dotacji.
 

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU jest z punktu widze-
nia uczelni projektem pilota¿owym. Obejmie wspar-
ciem 15 osób spe³niaj¹cych okreœlone kryteria, do któ-
rych nale¿y zaliczyæ przede wszystkim:
 

• wiek do 30 lat,
miejsce zamieszkania: Szczecin, powiat policki 
lub goleniowski,

•

KOLUMBOWIE BIZNESU

status studenta zaocznego lub posiadanie 
    dyplomu ukoñczenia AM,

pozostawanie bez zatrudnienia.

Kryteria, o których mowa, zosta³y okreœlone na pod-
stawie wymagañ konkursowych dla tego typu projek-
tów oraz na podstawie badañ przeprowadzonych 
w 2012 r. przez CTTM wœród 178 studentów zainte-
resowanych za³o¿eniem w³asnej dzia³alnoœci gospo-
darczej. G³ówne za³o¿enia projektu zosta³y równie¿ 
skonsultowane z samorz¹dem studenckim.
 

Je¿eli projekt otrzyma dofinansowanie, o czym do-
wiemy siê na prze³omie lipca i sierpnia br., to nabór do 
projektu rozpocznie siê ju¿ w grudniu br. Osoby wy³o-
nione do udzia³u w projekcie m.in. na podstawie roz-
mów z doradc¹ zawodowym oraz na podstawie 
analizy pomys³u na biznes przejd¹ 40-godzinny cykl 
szkoleñ z zakresu zak³adania i prowadzenia firmy. 
Nastêpnie przygotuj¹ biznesplan, w czym pomog¹ im 
10-godzinne indywidualne konsultacje ze specjalista-
mi z ró¿nych dziedzin. Pierwsze firmy powstan¹ ju¿ 
w maju 2014 r. 

Remigiusz Wa³ejko

•

•

M³odzi przedsiêbiorcy nie zostan¹ jed-
nak pozostawieni bez wsparcia. Po rozpoczêciu dzia-
³alnoœci zostanie im zapewnione indywidualne doradz-
two specjalistyczne w liczbie 20 godzin na osobê.

 „Regaty 2013”
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Tekst i zdjêcia: Adrian Druchniak

Centrum Transferu Technologii Morskich przygoto-
wa³o projekt unijny o nazwie KOLUMBOWIE BIZNESU, 
w ramach którego studenci i absolwenci uczelni bêd¹ 
mogli otrzymaæ dotacje w wysokoœci blisko 50 tys. z³ 
na rozwój w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Dodat-
kowo uczestnicy projektu otrzymaj¹ wsparcie szko-
leniowo-doradcze wynosz¹ce  70 godzin na osobê.
 

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU to nowa inicjatywa 
skierowana do studentów i absolwentów naszej uczel-
ni, dziêki której osoby zainteresowane za³o¿eniem w³a-
snej firmy bêd¹ mia³y ³atwiejszy dostêp do funduszy 
przeznaczonych na ten cel. Dotychczas mo¿na by³o 
staraæ siê o œrodki w wysokoœci oko³o 20 tys. z³ z Po-
wiatowego Urzêdu Pracy lub dotacje oferowane w ra-
mach innych projektów unijnych. Jednak¿e wspom-
niane projekty nie by³y ukierunkowane na studen-
tów AM, którzy w konsekwencji mieli trudnoœci w po-
zyskaniu dotacji.
 

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU jest z punktu widze-
nia uczelni projektem pilota¿owym. Obejmie wspar-
ciem 15 osób spe³niaj¹cych okreœlone kryteria, do któ-
rych nale¿y zaliczyæ przede wszystkim:
 

• wiek do 30 lat,
miejsce zamieszkania: Szczecin, powiat policki 
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•
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Remigiusz Wa³ejko

•

•

M³odzi przedsiêbiorcy nie zostan¹ jed-
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 „Regaty 2013”
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Biuro Karier Akademii Morskiej oraz Unibaltic sp. 
z o.o. zorganizowa³y wspólnie konkurs „B¹dŸ EKO – 
zbuduj STATEK”, który polega³ na budowie 7 statków 
firmy na podstawie zdjêæ i schematów. Studenci mieli 
do dyspozycji tylko surowce wtórne. Zg³oszenia na 
konkurs Biuro Karier przyjmowa³o do koñca grudnia 
2012 r., a gotowe modele statków nale¿a³o dostarczyæ 
do 15 marca tego roku. Na pocz¹tku  zg³osi³o siê 40 
osób, z czego 21 ostatecznie wziê³o udzia³ w kon-
kursie (w tym 9 kobiet). W sumie zg³oszono 19 modeli 
statków (w konkursie udzia³ bra³y równie¿ 2 zespo³y 
mieszane).

B¹dŸ 
      – zbuduj STATEK

EKO 

Wyniki:
• I nagroda: Patryk Malinowski (otrzyma³ p³atny 

sta¿ w firmie Unibaltic + ultrabook Samsung 
z dotykowym ekranem oraz zestaw upomin-
kowy),  statek  AMARANTH

• II nagroda: Albert Oksiutowicz (p³atny sta¿ 
w firmie Unibaltic oraz notebook Sony Vaio 
i zestaw upominkowy), statek AMARANTH

• III nagroda: Ewa Lipiec i Rados³aw Nawrocki 
(p³atne sta¿e w firmie Unibaltic oraz tablet 
Samsung Galaxy Tab i zestaw upominkowy), 
statek AMONITH

Wyró¿nienia:
• Basionak Aliaksei & Rabushka Volha (nagroda: 

tablet Acer oraz zestaw upominkowy), 
statek AMETYSTH

• Karol Popkiewicz (tablet Acer oraz zestaw 
upominkowy), statek AMETYSTH 

Ocena prac studentów odbywa³a siê dwuetapowo. 
I etap stanowi³y nominacje, podczas których oce-
niano: wygl¹d, jakoœæ zbudowanego modelu (czyli do-
bór barw, szczegó³owoœæ, oznaczenia), zgodnoœæ z ory-
gina³em (dok³adnoœæ kszta³tu, starannoœæ, czystoœæ 
wykonania) oraz sposób wykonania (pomys³owoœæ, 
rodzaj u¿ytego materia³u).

W pierwszym etapie jury nominowa³o 5 prac. 
Sk³ad jury ze strony firmy Unibaltic tworzyli: Arka-
diusz Wójcik, Przemys³aw Kowalak, Barbara Bagro-
wska, natomiast Akademiê Morsk¹ w Szczecinie repre-
zentowali: dr in¿. kpt. ¿. w. Andrzej B¹k, prof.  AM, dr in¿. 
Zbigniew Szozda, Monika Wiese i Justyna Cejrowska.

Podczas drugiego etapu partnerzy firmy Unibaltic 
g³osowali przez stronê internetow¹ firmy na swoich 
faworytów. 8 maja 2013 r. w Sali Senatu AM odby³o siê 
uroczyste og³oszenie wyników konkursu „B¹dŸ EKO- 
zbuduj STATEK”. 
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Wszystkie statki by³y wykonane z surowców 
wtórnych, czyli z kartonu, butelek pet, puszek 
alumniowych itp. Nasi studenci wykazali siê ogromn¹ 
kreatywnoœci¹ – w statkach znajdowa³y siê równie¿ 
takie materia³y, jak: ramka po karcie SIM, kable i puste 
izolacje kabli, elementy starego radia, s³omki, 
flakoniki po próbkach perfum, filcowa wk³adka do 
buta, dêtka od roweru i opona samochodowa, wieszak 
od skarpetek, elementy samochodu trabant – po-
³amana tylna klapa od baga¿nika, koszyczek na bate-
rie z zepsutego œwiat³a od roweru, 

 w³os koñski, nici itp.
Justyna Cejrowska

diody, kalkoma-
nia,

Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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GENPACT 
rekrutuje

  

Rekrutacja na sta¿
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie, 

w ramach projektu pt. „Rozwój i promocja kierunków 
technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, 
rozpoczê³o rekrutacjê na p³atne wakacyjne sta¿e dla 
studentów i absolwentów Akademii Morskiej. Jest to 
ju¿ III i ostatnia edycja sta¿y realizowana w ramach 
tego projektu.
 
Termin rekrutacji: 9–23 maja 2013 r.
Miejsce sk³adania formularzy: Biuro Karier 
Akademii Morskiej (w godzinach 10:00–13:00)
Liczba sta¿y: 16
Czas trwania sta¿y: 3 miesi¹ce (w okresie od 1 lipca 
do 30 wrzeœnia 2013 r).

Sta¿e odbywaæ siê bêd¹ w nastêpuj¹cych firmach:

 –  KK- ELECTRONIC POLSKA Sp. z o.o.,
–  ELOGIC POLSKA Sp. z o.o.,
–  HARTRODT (POLSKA) Sp. z o.o.,
–  PHOENIX POLAND SP. z o.o.,
–  ROHLING SUUS LOGISTICS S.A.,
–  SCHENKER Sp. z o.o.,
–  POLSHIP Sp. z o.o.,
–  GEOTOTAL PRO Sp. z. o.o. Sp. k.,
–  GRUPA AZOTY ZAK£ADY 

       CHEMICZNE POLICE S.A.,
–  WILHELMSEN MARINE 

        PERSONNEL Sp. z o.o.,
–  NET MARINE-MARINE

       POWER SERVICE Sp. z o.o.

Justyna Cejrowska 

Grupa Azoty na AM

W ramach cyklu spotkañ pt. „Oko w oko z pra-
codawc¹” Biuro Karier AM zorganizowa³o spotkanie 
z przedstawicielami Zak³adów Chemicznych Police S.A. 
Prezentacja mia³a miejsce w auli nr 6, przy ul. Szczerb-
cowej.

Na prezentacji obecnych by³o ok. 100 studentów 
naszej uczelni. Prelegentami spotkania byli wicepre-
zes zarz¹du – Rafa³ KuŸmiczonek, dyrektor Centrum 
Logistyki i Zakupów – Piotr Jarmarczyk, kierownik 
Biura Spedycji –  Karol Radziwanowski oraz Milena 
Adamus z Dzia³u Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi. 
Wiceprezes krótko opisa³ historiê Zak³adów Chemicz-
nych Police SA oraz przedstawi³ swoj¹ œcie¿kê kariery 
– od szeregowego pracownika do stanowiska wice-
prezesa. Pozostali pracownicy omówili specyfikê pra-
cy w dzia³ach logistyczno-spedycyjnych, zakresy obo-
wi¹zków oraz systemy komputerowe u¿ywane
w spedycji i logistyce. 

   Pani Milena Adamus przedstawi³a autorski program 
sta¿owy Grupy Azoty – „Zielona KuŸnia”, zachêcaj¹c 
studentów i absolwentów do udzia³u w rekrutacji. 
Ponadto przedstawiciele firmy odnieœli siê do tematu 
praktyk studenckich i dyplomowych, które studenci 
mog¹ odbywaæ w Zak³adach Chemicznych.

Justyna Cejrowska, Izabela B³aszyñska

znaczone dla absolwentów, którzy rozpoczynaj¹ 
karierê zawodow¹. Ceni¹ entuzjazm, motywacjê do 
pracy w wielokulturowym œrodowisku i pos³uguj¹ siê 
jêzykami obcymi. Firma oferuje ró¿ne mo¿liwoœci 
kszta³cenia oraz programy szkoleniowe, które daj¹ 
pracownikom mo¿liwoœæ uczestnictwa w profesjona-
lych kursach oraz uzyskiwania uznanych na ca³ym 
œwiecie certyfikatów. 

Justyna Cejrowska
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk

, Izabela B³aszyñska

 

20 maja 2013 r. Biuro Karier zorganizowa³o spo-
tkanie na Wydziale WIET z firm¹ Genpact, która jest 
œwiatowym liderem w bran¿y business services & 
technology solutions.

Firma, oprócz przedstawienia charakteru dzia³al-
noœci, zapozna³a uczestników spotkania z aktualnymi 
ofertami pracy, dlatego warto by³o przynieœæ ze sob¹ 
CV, by zostawiæ  przedstawicielom firmy.je
Wiêkszoœæ miejsc pracy w Genpact to stanowiska prze-
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T.J.: Jak zacz¹³ siê Pana kontakt z „Kultur¹” parysk¹?

T.J.: Lecz ówczesny Londyn to nie to samo co Pary¿.

J.G.: W czerwcu 1963 roku wyp³yn¹³em z Gdyni w dru-
gi, kolejny rejs do Chin Ludowych na zaszczytnym stano-
wisku  starszego marynarza. Statek  ³adnie siê nazywa³: 
m/s „Reymont”, zaœ nie bêd¹c cz³onkiem ZMS, trafi³em 
na najgorsz¹ liniê. Pierwszym portem by³o Utansjoe, 
a kolejnym Londyn, sk¹d zabraliœmy ogromne rolki 
szwedzkiego i angielskiego papieru dla Mao Tse Tunga... 
Cumuj¹c w Londynie, dowiedzia³em siê, ¿e w tej metro-
polii znajduje siê równie¿ „Ognisko Polskie”, gdzie zbiera 
siê najczarniejsza reakcja nie uznaj¹ca komunizmu.

J.G.: Z dreszczykiem emocji otwiera³em drzwi tego „Ogni-
ska”, gdzie natrafi³em na rodzaj kiosku, ale tytu³y na 
pó³kach niewiele mi mówi³y. W koñcu poprosi³em o „Dok-
tora ̄ iwago”. Podczas zakupu natrafi³em w  ksi¹¿ce na 
niezwyk³y kartonik, który póŸniej odcisn¹³ siê na æwier-
ci wieku mojego ¿ycia. By³a to gotowa pocztówka o wy-
chodz¹cym w Pary¿u najwiêkszym emigracyjnym mie-
siêczniku. Wype³ni³em zamówienie, podaj¹c adres 
naszego agenta w Port Saidzie.

Tak. Otrzyma³em w Port Saidzie kopertê osygno-
wan¹ „Institut Litterraire” z charakterystyczn¹ kolumn¹
joñsk¹, a w niej katalog, wakacyjny numer „Kultury” z ro-
ku 1963 oraz ksi¹¿kê tego samego formatu  zatytu³owa-
n¹ zagadkowo „Klub Krzywego Ko³a”. 

 Oczywiœcie, trudno siê dziwiæ. Miesiêcznik by³ tak 
zajmuj¹cy, ¿e po³yka³em stronê po stronie. Artyku³ Mie-
roszewskiego „Most na Rubikonie” zadzia³a³ jak wybi-
cie szyby w dawno nie wietrzonym pokoju. By³a tam 
równie¿ jego recenzja ksi¹¿ki Jedlickiego otrzymanej 
w Port Saidzie: „Takich ksi¹¿ek nie ma, takie ksi¹¿ki 
mog¹ pisaæ tylko autorzy krajowi”.

 Mia³em wówczas 21 lat i przypomnia³em sobie 
lekturê ze szko³y: „Szpak, ptak wiosenny”, która by³a 
biografi¹ rewolucjonisty i jako uczeñ ¿a³owa³em, ¿e 
nie mogê zostaæ kimœ takim. Teraz przemyt „Kultury” 
dawa³ mi tak¹ szansê. Po przep³yniêciu Morza Czerwo-
nego statek zawin¹³ do Adenu, sk¹d wys³a³em Giedroy-
ciowi czek na kilka funtów i zamówi³em kolejne ksi¹¿-
ki na Singapur. Gdy podczas podró¿y powrotnej wys³a-
³em kolejny czek, Giedroyæ napisa³: „Robi Pan niepotrzeb-

T.J.: 

T.J.:  W wakacje minie wiêc pó³ wieku od tego wyda-
rzenia?

T.J.: Rozumiem, ¿e takie teksty dzia³a³y na wyobraŸ-
niê m³odego cz³owieka. 

 I to w³aœnie by³ pocz¹tek?
J.G.: 

J.G.:

J.G.:

ne szaleñstwo, wysy³aj¹c pieni¹dze – zawsze chêtnie 
przyœlemy Panu ksi¹¿ki bezp³atnie. Ostatecznie po to 
tu jesteœmy”. A wiêc zosta³em kurierem „Kultury” pary-
skiej! Tajnym kurierem jak „Szpak, ptak wiosenny”.

 W  portach chiñskich dosta³em za darmo dwa karto-
ny broszur propagandowych, a w drodze powrotnej otrzy-
ma³em w Rotterdamie kolejne przesy³ki i listy od Gie-
droycia, któremu wys³a³em swój rêkopis „Chiñskie wê-
drówki”. W Gdyni wynosi³em bibu³ê partiami, przykry-
tymi chiñskimi wydawnictwami o rewolucji kultural-
nej. Celnikom t³umaczy³em, ¿e niosê je do Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR. Ksi¹¿ki i „Kultura” wsi¹ka³y w Trójmia-
sto. W styczniu 1964 roku awansowa³em na asystenta 
(statek „Oleœnica” na linii Afryki Wschodniej). Tam czytelni-
kami zostali III oficer Olgierd Romanowski oraz kapitan 
Witold Gorski, który np. raz  schowa³ moj¹ bibu³ê do 
kapitañskiego sejfu i wyda³ mi j¹ po tygodniu, gdy celnicy 
ju¿ nie buszowali. Ponadto wywióz³ mnie (ob³adowanego  
bibu³¹) z portu swoim samochodem.

 Na kolejnym statku „ Polanica” p³ywaj¹cym do Zato-
ki Meksykañskiej zosta³em kierownikiem praktyk dla 
studentów Szko³y Morskiej i zwerbowa³em dalszych 
czytelników. W pierwszym rejsie bibu³ê odebra³em ze 
„skrytki” w Houston u doktora Kunikowskiego, ale w No-
wym Orleanie otworzy³ moj¹ pocztê stary ubek Och-
mistrz, kiedy agent pod nieobecnoœæ kapitana przyniós³ 
j¹ na statek. Kapitan Truszczyñski uratowa³ mnie od 
wpadki, polecaj¹c przewieŸæ Ochmistrzowi i odprawiæ 
celnie na swoj¹ deklaracjê jego czêœci do cadillaca. „Ka¿dy 
ubek w naszym kraju lubi amerykañskie auta”– powie-
dzia³ Truszczyñski po tej operacji. 

 W Gdyni by³em ju¿ spalony, lecz w Szczecinie dzia-
³a³a od roku Szko³a Morska, któr¹ kierowa³ charyzma-
tyczny kapitan Zbigniew Szymañski potrzebuj¹cy w³a-
œnie kierownika praktyk. Statki szkolne nadawa³y siê 
idealnie do przemytu bibu³y, bo po ka¿dym rejsie aran¿o-
wa³em sztuczn¹ wymianê biblioteki fachowej. Na piêcio-
tysiêczniku „Jan ¯i¿ka” i czternastotysiêczniku „Trans-
portowiec” p³ywa³em kolejne dwa lata, za ka¿dym po-
wrotem z rejsu wymieniaj¹c „bibliotekê fachow¹”, to zna-
czy, przykrywaj¹c zakazane ksi¹¿ki podrêczniakmi do 
statecznoœci czy astronawigacji, a pracuj¹ca w bibliote-
ce moja ¿ona otrzymywa³a ca³y transport na przecho-

T.J.: 
cje z du¿ym ryzykiem?

T.J.: To brzmi jak opowiadanie kryminalne. Nie wpad³ 
Pan nigdy z tym przemytem?

T.J.:  Co siê póŸniej sta³o?

 Ale przecie¿ przywióz³ Pan do kraju te publika-

J.G.:

J.G.:

J.G.:

wanie. Po dwóch dniach rozprowadza³em bibu³ê 
wœród znajomych lub anonimowo zostawia³em 
w studenckich klubach. Pomocników dobiera³em ju¿ 
z wiêksz¹ ostro¿noœci¹ ni¿ w latach gdyñskich.

 G³ównie z tych samych statków.  Najlepszymi ju¿ 
w 1965 roku okazali siê mechanik Kazimierz Dendura 
(póŸniejszy profesor Akademii Morskiej w Gdyni) oraz 
kapitan Józef Mi³obêdzki, conradysta, pisarz i ponad-
przeciêtny erudyta, czytaj¹cy „Kulturê” kilkakrotnie za-
nim jeszcze siê poznaliœmy. 

 Podczas rejsów ustanowi³em „skrytki” u Tiny Cotez 
w Vera Cruz, u wybitnego malarza Davida Alfaro 
Siqueirosa w Manzanillo oraz u Maryli Cykowskiej 
w Casablance. 

 Kolejnym statkiem, do którego siê przywi¹za³em 
od wakacji 1966 roku na d³u¿ej jako  II oficer, by³ „Nawiga-
tor” cumuj¹cy w Szczecinie przy Wa³ach Chrobrego. 
To by³o przemytnicze Eldorado: ka¿dego roku p³ywa³ 
on ze studentami jedenaœcie miesiêcy (z wyj¹tkiem 
sierpnia) do portów zachodnich  a  plan zawiniêæ zna-
ny by³ z wyprzedzeniem, bo uzgadniano go drog¹ dyplo-
matyczn¹. Ka¿dorazowo mog³em wiêc powiadomiæ 
Pary¿ bardzo precyzyjnie, do których portów przy-
p³ynê, wiêc otrzymywa³em po trzy paczki bibu³y do ka¿-
dego z nich. Ka¿d¹ paczkê ksi¹¿ek owijaliœmy foli¹ i gdy 
sta³em na czatach, Ludwik , zwinny szczu-
plak, wchodzi³ pod rozkrêcon¹ pod³ogê gabinetu nawi-
gacyjnego i umieszcza³ paczki w zêzach, które nazywali-
œmy dziuplami.

 Byæ mo¿e dzisiaj wydaje siê ten przemyt nawet 
groteskowym, ale w latach 60., a tak¿e w dekadzie 
Gierka nie by³o permanentnie towarów na rynku, dziec-
ko dostawa³o na œwiêta jedn¹ pomarañczê, wiêc mary-
narze uzupe³niali te braki, gdy¿ z oficjalnej pensji nie 
sposób by³o wy¿yæ. Odnoœnie przemytu bibu³y popa-

T.J.: 

T.J.:  Lecz po doœwiadczeniach gdyñskich nie móg³ 
Pan ju¿ dostawaæ zakazanej poczty na statek?

T.J.:  Przypuszczam, ¿e podobnie by³o na innych 
statkach?

T.J.:  To z kolei wygl¹da trochê bajkowo?

 Czy to byli pomocnicy z bran¿y morskiej?
J.G.:

J.G.:

J.G.:

Grochowiecki
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d³em w rodzaj uzale¿nienia, podobnego do na³ogu i po-
mimo ostrze¿eñ kolegów nie by³em w stanie zaprze-
staæ tak interesuj¹cego zajêcia. 

 Przemyt na „Nawigatorze” by³  najbezpieczniejszym 
z dotychczasowych. Po zacumowaniu wszyscy pierwsze 
dwa dni wynosili ze statku gor¹cy towar, a póŸniej ju¿ 
nie interesowa³ siê nami pies z kulaw¹ nog¹ i celnicy 
siedz¹cy z lornetkami na ³awkach przy magicznych Wa-
³ach Chrobrego wracali do innych zajêæ. Wtedy aran-
¿owa³em wymianê biblioteki, a niekiedy mniejsze pacz-
ki wywozi³em w baga¿niku mojego roweru (samochód 
sprawi³em sobie dopiero, gdy zosta³em kapitanem).

 W pewnym sensie tak. Ale na wszelki wypadek 
w wakacje 1970 roku wskoczy³em na statek „Elbl¹g”, 
¿eby uzupe³niæ do dyplomu morskiego tzw. ¿eglugê wiel-
k¹” a po zawiniêciu do Rouen odwiedzi³em Maisons-
-Laffitte, poznaj¹c osobiœcie Redaktora i jego muszkie-
terów. Giedroyæ przydzieli³ mi po siedmiu latach wspó³-
pracy pseudonim wywodz¹cy siê od Kolumba: „Brat 
Krzysztof”, aby nie zostaæ rozpoznanym. Z Kazimierzem 
Dendur¹ obserwowaliœmy z bliska przed œwiêtami 1970 
roku po¿ar „Koloseum,” czyli podpalenie Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR na Placu ̄ o³nierza. 

 Grupa zwana Taternikami dosta³a za przemyt „Kul-
tury” drastyczne wyroki wed³ug haniebnego Ma³ego 
Kodeksu Karnego (trzy lata paki), wiêc w uzgodnieniu 
z Redaktorem zwiêkszy³em jeszcze przemyt, aby wype³-
niæ lukê. Gdy w 1973 r. zda³em egzaminy kapitañskie, 
zosta³em chiefem (zastêpc¹ Starego) na statku szkol-
nym „Kapitan Ledóchowski”, okrêtuj¹c z tych samych 
powodów, co na „Nawigatora”. Po budowie nowiutki sta-
tek ruszy³ w rejsy afrykañskie, wiêc za³o¿y³em skrytkê 
u Krystyny Kowalewskiej-Fanti w Santa Cruz, gdy¿ 
statek na Wyspach Kanaryjskich zawsze zawija³ po 
paliwo. Tych skrytek w sumie uzbiera³o siê 74 w ró¿-
nych portach œwiata.

 Dok³adnie 26 lat, tj. do upadku ustroju. Wielu kole-
gów i odbiorców bibu³y uwa¿a, ¿e mia³em absurdalne 
szczêœcie, bo inni wpadali po dwóch, trzech przemy-
tach. U schy³ku komunizmu na starym „Nawigatorze” 
aresztowano czasowo za bibu³ê radiooficera Jerzego 
Paruszewskiego i III oficera Lecha £askiego – syna rek-
tora WSM pierwszej kadencji. Mnie przypad³y trzy 
rekordy: Guinesa, Polski oraz Uk³adu Warszawskiego, 
ale dzisiaj bohaterami s¹ ci, którzy  rozdali po 10 ulotek.

Gratulujê piêknej karty w ¿yciorysie i dziêkujê za zwierzenia.
 

T.J.: 

T.J.:  Podobno Pan celowo nie awansowa³?

T.J.: Wtedy rozpoczêto w³aœnie wœciek³¹ oszczercz¹  
kampaniê przeciw „Kulturze”, musia³ Pan byæ czujny!

T.J.:  W sumie uprawia³ Pan ten przemyt przez ponad 
æwieræ wieku.

 To trwa³o a¿ siedem lat? 
J.G.:

J.G.:

J.G.:

J.G.:

Romawia³a Teresa Jasiunas

    Kurier Giedroycia
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku akademickiego kpt. ¿.w. Józef Gaw³owicz  zaprosi³ do Szczecina p. Wojciecha Sikorê, 
dyrektora Instytutu Literackiego „Kultura” w podparyskim Maisons-Laffitte. Spotkania mia³y niebywa³¹ frekwencjê 
– w Ksi¹¿nicy Pomorskiej brak³o nawet miejsc stoj¹cych, a do Instytutu Pamiêci Narodowej przysz³a elita poli-
tyczna regionu. Dyrektor Sikora oraz (zaproszony równie¿) p. Jerzy Kisielewski potwierdzili mediom oraz mi³o-
œnikom „Kultury” najd³u¿sz¹ w naszym kraju tajn¹ dzia³alnoœæ kuriersk¹ Gaw³owicza. 
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T.J.: Jak zacz¹³ siê Pana kontakt z „Kultur¹” parysk¹?

T.J.: Lecz ówczesny Londyn to nie to samo co Pary¿.

J.G.: W czerwcu 1963 roku wyp³yn¹³em z Gdyni w dru-
gi, kolejny rejs do Chin Ludowych na zaszczytnym stano-
wisku  starszego marynarza. Statek  ³adnie siê nazywa³: 
m/s „Reymont”, zaœ nie bêd¹c cz³onkiem ZMS, trafi³em 
na najgorsz¹ liniê. Pierwszym portem by³o Utansjoe, 
a kolejnym Londyn, sk¹d zabraliœmy ogromne rolki 
szwedzkiego i angielskiego papieru dla Mao Tse Tunga... 
Cumuj¹c w Londynie, dowiedzia³em siê, ¿e w tej metro-
polii znajduje siê równie¿ „Ognisko Polskie”, gdzie zbiera 
siê najczarniejsza reakcja nie uznaj¹ca komunizmu.

J.G.: Z dreszczykiem emocji otwiera³em drzwi tego „Ogni-
ska”, gdzie natrafi³em na rodzaj kiosku, ale tytu³y na 
pó³kach niewiele mi mówi³y. W koñcu poprosi³em o „Dok-
tora ̄ iwago”. Podczas zakupu natrafi³em w  ksi¹¿ce na 
niezwyk³y kartonik, który póŸniej odcisn¹³ siê na æwier-
ci wieku mojego ¿ycia. By³a to gotowa pocztówka o wy-
chodz¹cym w Pary¿u najwiêkszym emigracyjnym mie-
siêczniku. Wype³ni³em zamówienie, podaj¹c adres 
naszego agenta w Port Saidzie.

Tak. Otrzyma³em w Port Saidzie kopertê osygno-
wan¹ „Institut Litterraire” z charakterystyczn¹ kolumn¹
joñsk¹, a w niej katalog, wakacyjny numer „Kultury” z ro-
ku 1963 oraz ksi¹¿kê tego samego formatu  zatytu³owa-
n¹ zagadkowo „Klub Krzywego Ko³a”. 

 Oczywiœcie, trudno siê dziwiæ. Miesiêcznik by³ tak 
zajmuj¹cy, ¿e po³yka³em stronê po stronie. Artyku³ Mie-
roszewskiego „Most na Rubikonie” zadzia³a³ jak wybi-
cie szyby w dawno nie wietrzonym pokoju. By³a tam 
równie¿ jego recenzja ksi¹¿ki Jedlickiego otrzymanej 
w Port Saidzie: „Takich ksi¹¿ek nie ma, takie ksi¹¿ki 
mog¹ pisaæ tylko autorzy krajowi”.

 Mia³em wówczas 21 lat i przypomnia³em sobie 
lekturê ze szko³y: „Szpak, ptak wiosenny”, która by³a 
biografi¹ rewolucjonisty i jako uczeñ ¿a³owa³em, ¿e 
nie mogê zostaæ kimœ takim. Teraz przemyt „Kultury” 
dawa³ mi tak¹ szansê. Po przep³yniêciu Morza Czerwo-
nego statek zawin¹³ do Adenu, sk¹d wys³a³em Giedroy-
ciowi czek na kilka funtów i zamówi³em kolejne ksi¹¿-
ki na Singapur. Gdy podczas podró¿y powrotnej wys³a-
³em kolejny czek, Giedroyæ napisa³: „Robi Pan niepotrzeb-

T.J.: 

T.J.:  W wakacje minie wiêc pó³ wieku od tego wyda-
rzenia?

T.J.: Rozumiem, ¿e takie teksty dzia³a³y na wyobraŸ-
niê m³odego cz³owieka. 

 I to w³aœnie by³ pocz¹tek?
J.G.: 

J.G.:

J.G.:

ne szaleñstwo, wysy³aj¹c pieni¹dze – zawsze chêtnie 
przyœlemy Panu ksi¹¿ki bezp³atnie. Ostatecznie po to 
tu jesteœmy”. A wiêc zosta³em kurierem „Kultury” pary-
skiej! Tajnym kurierem jak „Szpak, ptak wiosenny”.

 W  portach chiñskich dosta³em za darmo dwa karto-
ny broszur propagandowych, a w drodze powrotnej otrzy-
ma³em w Rotterdamie kolejne przesy³ki i listy od Gie-
droycia, któremu wys³a³em swój rêkopis „Chiñskie wê-
drówki”. W Gdyni wynosi³em bibu³ê partiami, przykry-
tymi chiñskimi wydawnictwami o rewolucji kultural-
nej. Celnikom t³umaczy³em, ¿e niosê je do Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR. Ksi¹¿ki i „Kultura” wsi¹ka³y w Trójmia-
sto. W styczniu 1964 roku awansowa³em na asystenta 
(statek „Oleœnica” na linii Afryki Wschodniej). Tam czytelni-
kami zostali III oficer Olgierd Romanowski oraz kapitan 
Witold Gorski, który np. raz  schowa³ moj¹ bibu³ê do 
kapitañskiego sejfu i wyda³ mi j¹ po tygodniu, gdy celnicy 
ju¿ nie buszowali. Ponadto wywióz³ mnie (ob³adowanego  
bibu³¹) z portu swoim samochodem.

 Na kolejnym statku „ Polanica” p³ywaj¹cym do Zato-
ki Meksykañskiej zosta³em kierownikiem praktyk dla 
studentów Szko³y Morskiej i zwerbowa³em dalszych 
czytelników. W pierwszym rejsie bibu³ê odebra³em ze 
„skrytki” w Houston u doktora Kunikowskiego, ale w No-
wym Orleanie otworzy³ moj¹ pocztê stary ubek Och-
mistrz, kiedy agent pod nieobecnoœæ kapitana przyniós³ 
j¹ na statek. Kapitan Truszczyñski uratowa³ mnie od 
wpadki, polecaj¹c przewieŸæ Ochmistrzowi i odprawiæ 
celnie na swoj¹ deklaracjê jego czêœci do cadillaca. „Ka¿dy 
ubek w naszym kraju lubi amerykañskie auta”– powie-
dzia³ Truszczyñski po tej operacji. 

 W Gdyni by³em ju¿ spalony, lecz w Szczecinie dzia-
³a³a od roku Szko³a Morska, któr¹ kierowa³ charyzma-
tyczny kapitan Zbigniew Szymañski potrzebuj¹cy w³a-
œnie kierownika praktyk. Statki szkolne nadawa³y siê 
idealnie do przemytu bibu³y, bo po ka¿dym rejsie aran¿o-
wa³em sztuczn¹ wymianê biblioteki fachowej. Na piêcio-
tysiêczniku „Jan ¯i¿ka” i czternastotysiêczniku „Trans-
portowiec” p³ywa³em kolejne dwa lata, za ka¿dym po-
wrotem z rejsu wymieniaj¹c „bibliotekê fachow¹”, to zna-
czy, przykrywaj¹c zakazane ksi¹¿ki podrêczniakmi do 
statecznoœci czy astronawigacji, a pracuj¹ca w bibliote-
ce moja ¿ona otrzymywa³a ca³y transport na przecho-

T.J.: 
cje z du¿ym ryzykiem?

T.J.: To brzmi jak opowiadanie kryminalne. Nie wpad³ 
Pan nigdy z tym przemytem?

T.J.:  Co siê póŸniej sta³o?

 Ale przecie¿ przywióz³ Pan do kraju te publika-

J.G.:

J.G.:

J.G.:

wanie. Po dwóch dniach rozprowadza³em bibu³ê 
wœród znajomych lub anonimowo zostawia³em 
w studenckich klubach. Pomocników dobiera³em ju¿ 
z wiêksz¹ ostro¿noœci¹ ni¿ w latach gdyñskich.

 G³ównie z tych samych statków.  Najlepszymi ju¿ 
w 1965 roku okazali siê mechanik Kazimierz Dendura 
(póŸniejszy profesor Akademii Morskiej w Gdyni) oraz 
kapitan Józef Mi³obêdzki, conradysta, pisarz i ponad-
przeciêtny erudyta, czytaj¹cy „Kulturê” kilkakrotnie za-
nim jeszcze siê poznaliœmy. 

 Podczas rejsów ustanowi³em „skrytki” u Tiny Cotez 
w Vera Cruz, u wybitnego malarza Davida Alfaro 
Siqueirosa w Manzanillo oraz u Maryli Cykowskiej 
w Casablance. 

 Kolejnym statkiem, do którego siê przywi¹za³em 
od wakacji 1966 roku na d³u¿ej jako  II oficer, by³ „Nawiga-
tor” cumuj¹cy w Szczecinie przy Wa³ach Chrobrego. 
To by³o przemytnicze Eldorado: ka¿dego roku p³ywa³ 
on ze studentami jedenaœcie miesiêcy (z wyj¹tkiem 
sierpnia) do portów zachodnich  a  plan zawiniêæ zna-
ny by³ z wyprzedzeniem, bo uzgadniano go drog¹ dyplo-
matyczn¹. Ka¿dorazowo mog³em wiêc powiadomiæ 
Pary¿ bardzo precyzyjnie, do których portów przy-
p³ynê, wiêc otrzymywa³em po trzy paczki bibu³y do ka¿-
dego z nich. Ka¿d¹ paczkê ksi¹¿ek owijaliœmy foli¹ i gdy 
sta³em na czatach, Ludwik , zwinny szczu-
plak, wchodzi³ pod rozkrêcon¹ pod³ogê gabinetu nawi-
gacyjnego i umieszcza³ paczki w zêzach, które nazywali-
œmy dziuplami.

 Byæ mo¿e dzisiaj wydaje siê ten przemyt nawet 
groteskowym, ale w latach 60., a tak¿e w dekadzie 
Gierka nie by³o permanentnie towarów na rynku, dziec-
ko dostawa³o na œwiêta jedn¹ pomarañczê, wiêc mary-
narze uzupe³niali te braki, gdy¿ z oficjalnej pensji nie 
sposób by³o wy¿yæ. Odnoœnie przemytu bibu³y popa-

T.J.: 

T.J.:  Lecz po doœwiadczeniach gdyñskich nie móg³ 
Pan ju¿ dostawaæ zakazanej poczty na statek?

T.J.:  Przypuszczam, ¿e podobnie by³o na innych 
statkach?

T.J.:  To z kolei wygl¹da trochê bajkowo?

 Czy to byli pomocnicy z bran¿y morskiej?
J.G.:

J.G.:

J.G.:

Grochowiecki

J.G.:

d³em w rodzaj uzale¿nienia, podobnego do na³ogu i po-
mimo ostrze¿eñ kolegów nie by³em w stanie zaprze-
staæ tak interesuj¹cego zajêcia. 

 Przemyt na „Nawigatorze” by³  najbezpieczniejszym 
z dotychczasowych. Po zacumowaniu wszyscy pierwsze 
dwa dni wynosili ze statku gor¹cy towar, a póŸniej ju¿ 
nie interesowa³ siê nami pies z kulaw¹ nog¹ i celnicy 
siedz¹cy z lornetkami na ³awkach przy magicznych Wa-
³ach Chrobrego wracali do innych zajêæ. Wtedy aran-
¿owa³em wymianê biblioteki, a niekiedy mniejsze pacz-
ki wywozi³em w baga¿niku mojego roweru (samochód 
sprawi³em sobie dopiero, gdy zosta³em kapitanem).

 W pewnym sensie tak. Ale na wszelki wypadek 
w wakacje 1970 roku wskoczy³em na statek „Elbl¹g”, 
¿eby uzupe³niæ do dyplomu morskiego tzw. ¿eglugê wiel-
k¹” a po zawiniêciu do Rouen odwiedzi³em Maisons-
-Laffitte, poznaj¹c osobiœcie Redaktora i jego muszkie-
terów. Giedroyæ przydzieli³ mi po siedmiu latach wspó³-
pracy pseudonim wywodz¹cy siê od Kolumba: „Brat 
Krzysztof”, aby nie zostaæ rozpoznanym. Z Kazimierzem 
Dendur¹ obserwowaliœmy z bliska przed œwiêtami 1970 
roku po¿ar „Koloseum,” czyli podpalenie Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR na Placu ̄ o³nierza. 

 Grupa zwana Taternikami dosta³a za przemyt „Kul-
tury” drastyczne wyroki wed³ug haniebnego Ma³ego 
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T.J.: 

T.J.:  Podobno Pan celowo nie awansowa³?

T.J.: Wtedy rozpoczêto w³aœnie wœciek³¹ oszczercz¹  
kampaniê przeciw „Kulturze”, musia³ Pan byæ czujny!

T.J.:  W sumie uprawia³ Pan ten przemyt przez ponad 
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 To trwa³o a¿ siedem lat? 
J.G.:

J.G.:

J.G.:

J.G.:

Romawia³a Teresa Jasiunas

    Kurier Giedroycia
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku akademickiego kpt. ¿.w. Józef Gaw³owicz  zaprosi³ do Szczecina p. Wojciecha Sikorê, 
dyrektora Instytutu Literackiego „Kultura” w podparyskim Maisons-Laffitte. Spotkania mia³y niebywa³¹ frekwencjê 
– w Ksi¹¿nicy Pomorskiej brak³o nawet miejsc stoj¹cych, a do Instytutu Pamiêci Narodowej przysz³a elita poli-
tyczna regionu. Dyrektor Sikora oraz (zaproszony równie¿) p. Jerzy Kisielewski potwierdzili mediom oraz mi³o-
œnikom „Kultury” najd³u¿sz¹ w naszym kraju tajn¹ dzia³alnoœæ kuriersk¹ Gaw³owicza. 
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Akademia Morska w Szczecinie wielokrotnie wspo-
maga³a regaty ¿eglarskie poprzez udzia³ statków szkol-
nych. W roku 1974 Jachtklub Wy¿szej Szko³y Morskiej 
zorganizowa³ Ba³tyckie Regaty Samotnych ¯eglarzy 
o Puchar „Poloneza”. By³o to wa¿ne wydarzenie ¿e-
glarskie, regaty startowa³y z Wa³ów Chrobrego, a za-
koñczenie odbywa³o siê w Sali Senatu WSM. Hono-
rowym starterem by³ kpt. Krzysztof Baranowski, 
wówczas krótko po samotnym rejsie dooko³a œwiata 
na jachcie „Polonez”. Regaty te odbywa³y siê w latach 
1974–1983, obecnie s¹ wznowione, ale pod zmie-
nion¹ nazw¹ i oprócz ¿eglarzy samotnych startuj¹ 
za³ogi dwuosobowe. (O tych regatach pisaliœmy ju¿ 
w Akademickich Aktualnoœciach Morskich, nr 5 (64) 
2009).

W latach 70. XX wieku WSM mia³a dwa statki szkolne 
– „Azymut” i „Nawigator”. Obydwa bra³y udzia³ w Ba³-
tyckich Regatach Samotnych ̄ eglarzy o Puchar „Polo-
neza”. Jeden p³yn¹³ z przodu stawki jachtów, a drugi za 

nimi, zbieraj¹c ¿eglarzy, którzy opadli z si³. Jednoczeœ-
nie regaty by³y znakomicie zorganizowane pod wzglê-
dem bezpieczeñstwa. Ponadto na pok³adach statków  
byli dziennikarze z prasy, radia i telewizji. Transmisje 
radiowe z pok³adu prowadzone przez dziennikarza 
Polskiego Radia Szczecin red. Wies³awa Dachowskiego 
dawa³y s³uchaczom co kilka godzin œwie¿e informacje 
z morza. 

Od pocz¹tku Regat Unity Line w roku 2001 uczest-
niczy w nich „Nawigator XXI”, równie¿ w roku bie¿¹-
cym zaplanowano jego udzia³. Jest to bardzo wa¿ne 
dla ¿eglarzy, gdy¿ zapewnia on zabezpieczenie ratow-
nicze, a tak¿e kilka miejsc dla dziennikarzy i fotogra-
fów. Na jego pok³ad chce zaokrêtowaæ ekipa telewizji 
Pomerania. Ale w tym roku udzia³ „Nawigatora XXI” 
pod dowództwem kpt. ¿.w. Jaros³awa £opyty, doœwiad-
czonego w tego rodzaju rejsach, rozpocznie siê wczeœ-
niej, od udzia³u w nowych regatach Bakista Cup – 
Regatach po Zachodniopomorskim Szlaku ̄ eglarskim. 

Bakista Cup – Regaty po Zachodniopomorskim 
Szlaku ¯eglarskim odbêd¹ siê w terminie 30.06– 
06.07.2013 r. na trasie Œwinoujscie–Ko³obrzeg–Dar-
³owo–Dziwnów–Œwinoujœcie. Nowa impreza organi-
zowana przez Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoñ” 
oraz „Horyzont” sp. z o.o. jest w dobrym terminie: po-
cz¹tek wakacji, pla¿e pe³ne pla¿owiczów chêtnie ogl¹-
daj¹cych, co siê na morzu dzieje, krótkie noce, d³ugie 
dni, nowe mariny w Zachodniopomorskiem czekaj¹ce 
na ¿eglarzy. 

Jako pierwszy przys³a³ zg³oszenie do regat nasz 
znakomity ¿eglarz samotny Edward Zaj¹c z Ustki, tym 
razem pop³ynie z za³og¹ na swoim nowym jachcie 
„Holly II”. 

 – Uwa¿am, ¿e ta impreza ma bardzo du¿y potencja³ 
rozwojowy, podobnie jak Regaty Unity Line. Du¿o bê-
dzie zale¿a³o od pozytywnej akceptacji regat przez 
miasta i porty Œwinoujœcia, Ko³obrzegu, Dar³owa i Dziw-
nowa. Liczê, ¿e z czasem podczas wizyty regat zapa-
nuje w tych portach radosna fiesta ¿eglarzy, miesz-
kañców i wczasowiczów. Liczê te¿ w kolejnych latach 
na udzia³ piêknego ¿aglowca „Olander”, który by³by 
ozdob¹ regat. 

XIII Regaty Unity Line odbêd¹ siê w dniach 
08.2013 r. Organizowane s¹ przez Klub ¯eglarzy Sa-
motników w ramach projektu Polsko-Niemieckich 
Regat Ba³tyckich 2013 dofinansowywanego z progra-
mu wspó³pracy transgranicznej Interreg IVa. Od tego 
roku do regat do³¹czaj¹ ¿eglarze niemieccy uczest-
nicz¹cy w regatach Vulcain Langschlag. Prezes zarz¹-
du Mariny Kroeslin i jednoczeœnie organizator regat 
Vulcain Langschlag Falk Morgenstern podczas posto-
ju w jego marinie ¿eglarzy XII Regat Unity Line za-
proponowa³ po³¹czenie obydwu imprez. Negocjacje 
trwa³y kilka miesiêcy i teraz mamy wspólne XIII 
Regaty Unity Line. Do regat zg³osi³o siê ju¿ 28 jachtów 
– 25 niemieckich, 2 polskie i 1 duñski.

Mamy te¿ specjaln¹ nagrodê XIII Regat Unity Line – 
155-letnia szwajcarska firma zegarmistrzowska Vulcain 
ufunduje specjaln¹ nagrodê we w³asnej klasyfikacji 
(Vulcain-Race) dla absolutnie najszybszego jachtu XIII 
Regat Unity Line po 3 wyœcigach (sumarycznie wg 
mierzonego czasu) w postaci bardzo wartoœciowego 
zegarka firmy Vulcain (wartoœæ ponad 3500,00 euro). 

Po³¹czenie regat powoduje start jachtów, które do-
tychczas bra³y udzia³ w Vulcain Langschlag w XIII 
Regatach Unity Line. Widaæ to na liœcie zg³oszeñ, szcze-

14–17. 
gólnie w grupie jachtów z pomiarem ORC. A to znako-
micie podnosi rangê sportow¹ regat. 
   W Regatach Unity Line bêdzie tak¿e, podobnie jak 
w roku 2012, szybki ponton morski firmy ubezpie-
czeniowej Pantaenius z kpt. Micha³em Korneszczu-
kiem, organizatorem regat Nord Cup, autorem œwiet-
nego filmu z regat (polecam na Youtube).

Od roku 2013 g³ównym organizatorem Polsko-Nie-
mieckich Regat Ba³tyckich jest Klub ¯eglarzy Samot-
ników. Oczywiœcie Jachtklub AZS nadal pozostaje 
bardzo wa¿nym partnerem regat i bierze udzia³ w or-
ganizacji czêœci ¿eglarskiej imprezy. Stale uczestniczy 
w naszych regatach kilkanaœcie klubów ¿eglarskich 
z Polski i kilkanaœcie z Niemiec. Warto tu podkreœliæ 
udzia³ licznej grupy ¿eglarzy z  Jachtklubu „Pogoria 3” 
z D¹browy Górniczej, którzy od kilku lat, czarteruj¹c 

„Nawigator XXI” 
wyrusza na ba³tyckie regaty

¿aglowiec „Baltic Lady” z kpt. Ryszardem Graszkiem 
oraz jachty, pod kierownictwem komandora klubu 
Edwarda Piotra Majchrowskiego uczestnicz¹ w Rega-
tach Unity Line.

Piotr Stelmarczyk
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3 kwietnia 2013 r. w sto³ówce akademickiej przy 
ul. Szczerbcowej 4 odby³o siê spotkanie by³ych pracow-
ników uczelni, bêd¹cych emerytami i rencistami AM. 
Zosta³o ono zorganizowane w ramach dorocznego Spo-
tkania Seniorów, które od wielu lat obchodzimy po 
Œwiêtach Wielkanocnych. Do dnia 31 grudnia 2012 r. 
objêtych opiek¹ socjaln¹ uczelni by³o 276 osób. Na 
zaproszenie JM Rektora przyby³a blisko po³owa 
uprawnionych, by przy poczêstunku spotkaæ siê z daw-
no niewidzianymi kole¿ankami i kolegami z pracy 
i mi³o spêdziæ czas. W spotkaniu, z ramienia w³adz 
uczelni, uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. in¿. kpt. ¿.w. 
Stanis³aw Gucma, Kanclerz mgr in¿. Andrzej 
Durajczyk oraz Kierownik Dzia³u Kadr mgr Gra¿yna 
Mechta. W spotkaniu wziêli równie¿ udzia³ przed-
stawiciele uczelnianych organizacji zwi¹zkowych. 
NSZZ „Solidarnoœæ” reprezentowali: wiceprzewodni-

cz¹cy dr in¿. Jan Krupowies i sekretarz – mgr Zofia 
Edelman-Sudo³, zaœ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go: przewodnicz¹cy mgr Tadeusz Skrzypkowski 
i sekretarz  – Regina Oporczyk. Po s³owach powitania 
wyg³oszonych przez Pani¹ Gra¿ynê Mechtê g³os za-
bra³ Rektor AM, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Gucma. 
Jego Magnificencja z dum¹ przedstawi³ szko³ê, jej 
dotychczasowe osi¹gniêcia i plany na najbli¿sz¹ 
przysz³oœæ. Z³o¿y³ tak¿e specjalne podziêkowania 10 
osobom, które w 2012 r. otrzyma³y uprawnienia 
emerytalne: dr hab. Czes³awa Christowa, dr hab. in¿. 
Ruta Leœmian-Kordas, dr in¿. Igor Jagniszczak, dr hab. 
in¿. Jerzy Listewnik, dr hab. Adam £ozowicki, mgr in¿. 
Ryszard Walas, Czes³aw Fornalski, Krystyna Kolanda, 
Marian Lipka, Zofia Szwarc. 

Paulina Mañkowska
Zdjêcia: Barbara Tatko 

Spotkanie Seniorów 
Akademii Morskiej w Szczecinie

   Od siedmiu lat szczeciñski Klub Kapitanów ¯eglugi 
Wielkiej  przyznaje tytu³ honorowy „pierwszego po Bo-
gu” osobom szczególnie zas³u¿onym dla spraw morza. 
Pierwszym laureatem tego wyró¿nienia zosta³ po-
œmiertnie redaktor Bogdan Czubasiewicz, globtroter
i propagator spraw morza na ró¿nych kontynentach 
oraz w rodzinnym Szczecinie. Dodatkowym wyró¿-
nieniem by³o przyzanie mu niszy na korytarzu obok 
gabinetu JM Rektora Akademii Morskiej, zawieraj¹-
cej pami¹tki po Redaktorze, medale i jego jedenaœcie 
ksi¹¿ek. Wystrój niszy jest zaprojektowany przez pro-
fesjonalnego artystê plastyka i cieszy oko zarówno 
pracowników, jak i studentów oraz licznie odwiedza-
j¹cych uczelniê goœci.
  Tegorocznym laureatem jest mecenas Przemys³aw 
Gomolec z Szamotu³, który by³ za³o¿ycielem Poznañ-
skiego Stowarzyszenia Mi³oœników Morza i kieruje nim 
przez 33 lata, propaguj¹c sprawy morza w stolicy Wiel-
kopolski. Publikowa³ swoje artyku³y w Morzu, a po je-
go likwidacji w miesiêczniku Morze, Statki i Okrêty 
oraz udziela³ siê w rewitalizacji Daru Pomorza. Dziêki 
swoim inicjatywom by³ wielokrotnie zapraszany do 
Szwecji, gdzie zapozna³ siê  w tym kraju 
muzealnictwem morskim (Baza Szwedzkiej Ma-
rynarki Wojennej Muskö oraz szwedzki œcigacz torpe-
dowy Spica s¹ muzeami). P. Gomolec stara siê prze-
szczepiæ te doœwiadczenia na nasz grunt oraz zbie-
ra eksponaty ze statków, których nazwy s¹ zwi¹zane 
z Poznaniem.

z rozwiniêtym 

Adwokat kapitanem ¿.w. honoris causa

  Wzorowa, modelowa wspó³praca Przemys³awa Go-
molca mia³a miejsce podczas licznych spotkañ patro-
nackich (g³ównie z m/s „Powstañcem Wielkopolskim”) 
a w Poznaniu nazwano go „ojcem chrzestnym matek 
chrzestnych polskich statków”. 
  Nale¿y nadmieniæ, ¿e w gronie siedmiu dotychczas 
uhonorowanych kapitanów honoris causa znajduj¹ siê 
trzy Panie: El¿bieta Marsza³ek, Krystyna Pohl i Marta 
Szi³ajtis-Obieg³o.

                                                                                                                            
Józef Gaw³owicz

Zdjêcia: J. Barañski

Laureat Przemys³aw Gomolec i szef Klubu Kapitanów
kpt. ¿.w. Wiktor Czapp

Laureat i prowadz¹cy kpt. ¿.w. Józef Gaw³owicz

Laureat i b.minister Ewaryst Waligórski
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Paulina Mañkowska
Zdjêcia: Barbara Tatko 

Spotkanie Seniorów 
Akademii Morskiej w Szczecinie
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Józef Gaw³owicz

Zdjêcia: J. Barañski

Laureat Przemys³aw Gomolec i szef Klubu Kapitanów
kpt. ¿.w. Wiktor Czapp

Laureat i prowadz¹cy kpt. ¿.w. Józef Gaw³owicz

Laureat i b.minister Ewaryst Waligórski
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Wyœpiewaliœmy second prize
 Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcj¹ 
dr Sylwii Fabiañczyk-Makuch zaj¹³ II miejsce na III Miê-
dzynarodowym Wroc³awskim Festiwalu Chóralnym 
Vratislavia Sacra!
 

Festiwal odby³ siê 6 kwietnia br. we Wroc³awiu. 
Wziê³o w nim udzia³ dwadzieœcia chórów z Polski i z za-
granicy (Rosja, Litwa, Ukraina). Uczestników ocenia³o 
miêdzynarodowe jury pod przewodnictwem wybit-
nego polskiego kompozytora prof. Romualda Twar-
dowskiego. Chóry podzielone zosta³y na ró¿ne kategorie 
w zale¿noœci od wielkoœci i sk³adu, a ka¿dy z zespo³ów 
mia³ do wykonania cztery utwory sakralne z ró¿nych 
epok. Jurorzy w swoich ocenach brali pod uwagê przede wszystkim intonacjê, stylowoœæ wykonania utworów, 
brzmienie, spójnoœæ œpiewu, wyrazistoœæ tekstu, a tak¿e ogólne wra¿enie artystycznej prezentacji.
 

Chór Akademii Morskiej ponownie zmierzy³ siê z trudnym repertuarem, jakim jest muzyka sakralna. Jury 
doceni³o interpretacjê utworów, emocje podczas prezentacji oraz bardzo dobry kontakt dyrygenta z zespo³em. 
Zespó³ startowa³ w najliczniejszej i najbardziej wymagaj¹cej konkurencji chórów mieszanych. W grupie bardzo 
dobrze przygotowanych zespo³ów Chór Akademii Morskiej zaj¹³ II miejsce (zwyciê¿y³ Chór Uniwersytetu 
Medycznego w Bia³ymstoku). Jest to ju¿ kolejne wysokie miejsce na chóralnej mapie wydarzeñ artystycznych.

 
Sylwia Fabiañczyk-Makuch 

To kolejny wielki sukces chóru pod dyrekcj¹ dr Sylwii Fabiañczyk-Makuch. Zajêcie czo³owego miejsca na 
najwa¿niejszym i najbardziej presti¿owym konkursie chóralnym w kraju plasuje nasz zespó³ w gronie najwy-
bitniejszych chórów w Polsce.

Do fina³owych przes³uchañ 25 maja 2013 r. Rada Artystyczna zakwalifikowa³a jedynie dziesiêæ najlepszych 
zespo³ów chóralnych z ca³ego kraju, m.in.: Chór Kameralny Akademii Muzycznej z Gdañska, Chór Akademicki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Kameralny Kantorei Sankt Barbara z  Krakowa, Zabrzañski Chór Rezonans 
Con Tutti, Akademicki Chór Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach oraz Chór Dziewczêcy Cantabile z Olsztyna.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaprezentowa³ siê w 50-osobowym sk³adzie i wykona³ piêæ zró¿nicowa-
nych pod wzglêdem stylu i charakteru utworów (dwie wspó³czesne kompozycje sakralne, pieœñ negro spiritual, 
utwór ludowy oraz efektowne dzie³o marynistyczne – 
Pieœñ ¯eglarzy Tadeusza Szeligowskiego). Miêdzyna-
rodowe oœmioosobowe jury pod przewodnictwem prof. 
Krzysztofa Szydzisza doceni³o umiejêtnoœci technicz-
ne, muzykalnoœæ, rozwój wokalny, ciekawy dobór re-
pertuaru oraz ogóln¹ prezentacjê szczeciñskiego ze-
spo³u.  

I miejsce na turnieju Legnica Cantat to piêkne ukoro-
nowanie tegorocznego jubileuszu 10-lecia istnienia 
zespo³u. W programie obchodów jubileuszu znajd¹ 
siê dwa uroczyste koncerty w Filharmonii Szczeciñ-
skiej zaplanowane na listopad 2013 roku.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaj¹³ I miejsce 
na 44. Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat

Nazwisko        Szko³a           Klasa          Opiekun    Wynik         Miejsce
   i imiê           

Senkowska
Bo¿ena
Duda -

Urbañska
Marlena

Rydzewski
Tomasz,

Senkowska
Bo¿ena
Duda -

Urbañska
Marlena

Rydzewski
Tomasz,

Gusar
Bo¿ena

Brdyœ
Adam

Pinczewski
Szymon

Szpeciñski
Przemys³aw

Jadczyszyn
Micha³

Hasior 
Kasper

Jezierska
Paulina

Peszczyñska
Aleksandra

LO nr 2
Szczecin

LO nr 13
Szczecin

LO nr 2
Szczecin

LO nr 13
Szczecin

LO nr 5
Szczecin

ZSP 
Œwidwin

49             I miejsce

48             II miejsce

47            III miejsce

46            IV miejsce

44       I wyró¿nienie

43       II wyró¿nienie

II E

II A

II E

I C

III

II A

   W dniu 27 kwietnia (sobota) w auli im. prof. Z. £askiego 
odby³ siê fina³ Wojewódzkiego Konkursu Geograficz-
no-Nautologicznego, którego organizatorem od sze-
œciu ju¿ lat jest Akademia Morska w Szczecinie. Do 
konkursu przyst¹pi³o 58 zawodników reprezentuj¹-
cych szko³y ponadgimnazjalne z Chojny, Choszczna, 
Goleniowa, Gryfic, Ko³obrzegu, £obza, Pyrzyc, Star-
gardu Szczeciñskiego, Œwidwina, Œwinoujœcia i Szcze-
cina. W imieniu organizatora – Akademii Morskiej 
w Szczecinie przyby³ych uczestników konkursu oraz 
towarzysz¹cych im opiekunów przedmiotu powita³ 
Prodziekan Wydzia³u Nawigacyjnego ds. Studiów Nie-
stacjonarnych kpt. ¿.w., kpt. ¿.œ. mgr in¿. Jacek Frydecki.

Uczniowie mieli do rozwi¹zania test jednokrotnego 
wyboru sk³adaj¹cy siê z czterdziestu pytañ, z których 
ka¿de mia³o po cztery odpowiedzi, w tym jedn¹ pra-
wid³ow¹. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczest-
nik otrzymywa³ od 1 do 3 punktów (dziewiêtnaœcie 
pytañ jednopunktowych, dwadzieœcia pytañ dwu-
punktowych i jedno pytanie trzypunktowe), w su-
mie do zdobycia by³y 62 punkty w czasie 90 minut. 
Konkurs prowadzi³ przewodnicz¹cy komisji jurorów 
kpt. ¿.w. mgr in¿. Tomasz Pluta. Geograficzno-nauto-
logiczne zmagania wygrali uczniowie szkó³ szcze-
ciñskich (LO nr 2 i LO nr 13), zajmuj¹c pierwsze 
cztery miejsca, a dziel¹ce ich ró¿nice by³y zaledwie 
punktowe. Zwyciêzc¹ VI Konkursu 

zosta³ uczeñ drugiej klasy Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego nr 2 w Szczecinie.
 

Geograficzno-
nautologicznego 

VI KONKURS GEOGRAFICZNO-NAUTOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓ£ 
PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Sk³ad komisji VI Konkursu
 Geograficzno-Nautologicznego: 

• kpt. ¿.w. mgr in¿. Tomasz Pluta 
  – przewodnicz¹cy

• kpt. ¿.w., kpt. ¿.œ. mgr in¿. Jacek Frydecki 
   – cz³onek

• kpt. ¿.w. mgr in¿. Remigiusz Dzikowski 
   – cz³onek

Nagrody siê sypi¹

Sylwia Fabiañczyk-Makuch 

Jacek Frydecki
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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Ewa Kaœków jest studentk¹ 3 roku 
studiów stacjonarnych na kierunku 
logistyka i specjalnoœci logistyka 
i zarz¹dzanie w europejskim syste-
mie transportowym (LiZwEST).

przygoda z malarstwem za-
czê³a siê przez przypadek.  Mia³a 

wybraæ miêdzy baletem a malowaniem... 
 Inspiracje czerpie ze znanych malarzy, tj. 

Leonarda da Vinci, Picassa, Wyspiañskiego, 
Beksiñskiego. Stara siê nie kopiowaæ obrazów, 
a wybiera jakiœ motyw,  który jej odpowiada. Pomys³ów 
szuka w telewizji, gazetach. Ulubione techniki 
malarskie Ewy to malowanie pêdzlem i szpachelk¹. 
Rysuje jednak  te¿ pastelami. Najczêstszymi tematami 

Jej 

A wiêc 
wybra³a.

ROZGRYWKI W PI£CE 
SIATKOWEJ NA PÓ£METKU

Obrazy Naszej studentki
w Akademi Morskiej 

Malarka Ewa Kaœków 
i jej obrazy 

Nasza Ewa Kaœków 
w Akademi Morskiej Artysta w Akademii

1992 
Nagroda za zajêcie II miejsca w kon-
kursie plastycznym Œwiat Indian 
w oczach Dziecka zorganizowanym 
przez Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-
-Amerykañskiej, wroc³awskie Muzeum 
Archeologiczne i Gazetê Wyborcz¹ z oka-
zji 500-lecia odkrycia Ameryki;

1993
Nagroda z pracowni plastycznej M³o-
dzie¿owego Domu Kultury w Boles³aw-
cu;

1994
Dyplom za udzia³ w konkursie rysunko-
wym pt. Ksi¹¿ka przyjacielem mojego 
dzieciñstwa. Miejska Biblioteka Publicz-
na, Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y w Bo-
les³awcu;

Dyplom z wyró¿nieniem II stopnia w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym Przy-
roda Ojczysta;

Dyplom z wyró¿nieniem II stopnia 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym Przyroda Ojczysta i jej ochrona 
zorganizowanym przez Zwi¹zek 
Leœników Polskich Parków Narodo-
wych w grupie wiekowej od 11 do 15 
lat;

Wyró¿nienie i przyznanie nagrody 
w konkursie rysunkowym z okazji  
Miêdzynarodowego Roku Rodziny przez 
Zarz¹d Wojewódzkiego Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Jeleniej Górze;

Dyplom z podziêkowaniem otrzymany  
na 26. Miêdzynarodowym Dzieciêcym 
Konkursie Rysunkowym w niemieckim  
Poczdamie, od Ministra Edukacji, M³o-
dzie¿y i Sportu;

Dyplom za udzia³ w konkursie plastycznym „Chroñ Œrodo-
wisko” w ramach obchodów Dnia Ziemi;

1995
Pierwsza nagroda w europejskim konkursie odbywaj¹cym 
siê w niemieckiej Nadrenii-Palatynacie, przyznana przez 
Ministra Edukacji i Nauki Nadrenii-Palatynatu, prof dr. 
E. Jurgena Zollnera;

Dyplom z podziêkowaniem za wziêcie udzia³u w 28. 
Dzieciêcym Miêdzynarodowym Konkursie Rysunkowym 
Brandenburgii, maj¹cym miejsce w Szwedt;

Dyplom za udzia³ w wystawie  konkursowej  Kolumbia i Pol-
ska Wspólnie Walcz¹ z Narkotykami i Handlem Narkoty-
kami.  Ambasada Kolumbii w Polsce;

Nagroda za udzia³ w konkursie Exlibris Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Boles³awcu z okazji  50-lecia;

List gratulacyjny od dyrektora Kopalni 
Surowców Mineralnych „Surmin” mgr.  in¿. 
Kazimierza  Marczewskiego oraz przyznanie 
nagrody, a tak¿e wyró¿nienie i podziêkowanie;

1996
Dyplom za udzia³ w konkursie Egypt in the eys 
of the World's Chlldren Giza – Egipt 
Koordynator: Pañstwowa Galeria Sztuki 
I Oœrodek Edukacji Plastycznej w Toruniu;

1997
Dyplom za udzia³ w wystawie w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym Andersen mniej 
znany. Pañstwowa Galeria Sztuki i Oœrodek 
Edukacji Plastycznej w Toruniu;

Nagroda za osi¹gniêcia plastyczne w M³odzie-
¿owym Domu Kultury im. Stanis³awa Wy-
spiañskiego w Boles³awcu;

Dyplom za zajêcie II miejsca w konkursie 
plastycznym pt. Papie¿ w Polsce w M³odzie-
¿owym Domu Kultury im. Stanis³awa  Wyspiañ-
skiego w Boles³awcu;

Wystawa Prac Dzieci Pracowni Plastycznej 
M³odzie¿owego Domu Kultury w Boles³awcu. 
Galeria Format;

Dyplom za zajêcie III miejsca w Szkolnym 
Turnieju Wiedzy o Sztuce w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Boles³awcu;

Nagroda za malarstwo w Miêdzynarodowym 
Konkursie Dzieciêcym w grupie wiekowej 13–14 
lat w New Dehli;

Dyplom za uczestnictwo w 25. Dzieciêcej 
Miêdzynarodowej Wystawie Sztuk Piêknych, 
Lidice – Czechy;

1998
Dyplom z wyró¿nieniem w XXII Ogólno-
polskim Konkursie Twórczoœci Plastycznej 
Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej, Kuratorium 
Oœwiaty w Siedlcach;

Dyplom za aktywny udzia³ w zajêciach pracowni plastycznej 
oraz promowanie dzia³alnoœci M³odzie¿owego Domu Kultury 
im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Boles³awcu;

Dyplom z nagrod¹ w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla Dzieci i M³odzie¿y Toruñ – Architektury trwanie,  Pañstwowa 
Galeria Sztuki i Oœrodek Edukacji Plastycznej „Dyptyk" w To-
runiu;

Wystawa Prac Plastycznych Dzieci i M³odzie¿y Szko³y Podsta-
wowej nr 6 im. Aleksandra Janowskiego w Boles³awcu, 
Oœrodku Kultury „Forum" w Boles³awcu;

Dyplom za aktywny udzia³ w zajêciach i osi¹gniêcia w dzie-
dzinie plastyki w M³odzie¿owym Domu Kultury w Boles³awcu;

Na podstawie rozmowy opracowa³a: 
Adriana Nowakowska

Malarka Ewa 
w Akademii 

wykonywanych prac s¹ pejza¿e, architektura 
(szczególnie wiadukty, domy), martwa natura,  uliczki, 
zorza polarna. 

Obecnie nie wystawia swoich prac, ekspozycje 
i udzia³y w konkursach koñcz¹ siê na razie na 1998 
roku. 

Po tym czasie artystka tworzy obrazy na p³ótnie.

Teraz jednak poœwiêca swój czas studiom. 
Logistykê wybra³a, poniewa¿ jest zdania, ¿e wspó³-
czeœnie malarstwo nie jest sposobem na ¿ycie. Na 
pewno jednak ciekawym pomys³em do realizowania 
na co dzieñ, wed³ug niej, jest projektowanie stron i gra-
fika, na swój sposób spokrewnione z malarstwem.

Osi¹gniêcia
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i zarz¹dzanie w europejskim syste-
mie transportowym (LiZwEST).

przygoda z malarstwem za-
czê³a siê przez przypadek.  Mia³a 

wybraæ miêdzy baletem a malowaniem... 
 Inspiracje czerpie ze znanych malarzy, tj. 

Leonarda da Vinci, Picassa, Wyspiañskiego, 
Beksiñskiego. Stara siê nie kopiowaæ obrazów, 
a wybiera jakiœ motyw,  który jej odpowiada. Pomys³ów 
szuka w telewizji, gazetach. Ulubione techniki 
malarskie Ewy to malowanie pêdzlem i szpachelk¹. 
Rysuje jednak  te¿ pastelami. Najczêstszymi tematami 

Jej 

A wiêc 
wybra³a.

ROZGRYWKI W PI£CE 
SIATKOWEJ NA PÓ£METKU

Obrazy Naszej studentki
w Akademi Morskiej 

Malarka Ewa Kaœków 
i jej obrazy 

Nasza Ewa Kaœków 
w Akademi Morskiej Artysta w Akademii

1992 
Nagroda za zajêcie II miejsca w kon-
kursie plastycznym Œwiat Indian 
w oczach Dziecka zorganizowanym 
przez Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-
-Amerykañskiej, wroc³awskie Muzeum 
Archeologiczne i Gazetê Wyborcz¹ z oka-
zji 500-lecia odkrycia Ameryki;

1993
Nagroda z pracowni plastycznej M³o-
dzie¿owego Domu Kultury w Boles³aw-
cu;

1994
Dyplom za udzia³ w konkursie rysunko-
wym pt. Ksi¹¿ka przyjacielem mojego 
dzieciñstwa. Miejska Biblioteka Publicz-
na, Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y w Bo-
les³awcu;

Dyplom z wyró¿nieniem II stopnia w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym Przy-
roda Ojczysta;

Dyplom z wyró¿nieniem II stopnia 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym Przyroda Ojczysta i jej ochrona 
zorganizowanym przez Zwi¹zek 
Leœników Polskich Parków Narodo-
wych w grupie wiekowej od 11 do 15 
lat;

Wyró¿nienie i przyznanie nagrody 
w konkursie rysunkowym z okazji  
Miêdzynarodowego Roku Rodziny przez 
Zarz¹d Wojewódzkiego Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Jeleniej Górze;

Dyplom z podziêkowaniem otrzymany  
na 26. Miêdzynarodowym Dzieciêcym 
Konkursie Rysunkowym w niemieckim  
Poczdamie, od Ministra Edukacji, M³o-
dzie¿y i Sportu;

Dyplom za udzia³ w konkursie plastycznym „Chroñ Œrodo-
wisko” w ramach obchodów Dnia Ziemi;

1995
Pierwsza nagroda w europejskim konkursie odbywaj¹cym 
siê w niemieckiej Nadrenii-Palatynacie, przyznana przez 
Ministra Edukacji i Nauki Nadrenii-Palatynatu, prof dr. 
E. Jurgena Zollnera;

Dyplom z podziêkowaniem za wziêcie udzia³u w 28. 
Dzieciêcym Miêdzynarodowym Konkursie Rysunkowym 
Brandenburgii, maj¹cym miejsce w Szwedt;

Dyplom za udzia³ w wystawie  konkursowej  Kolumbia i Pol-
ska Wspólnie Walcz¹ z Narkotykami i Handlem Narkoty-
kami.  Ambasada Kolumbii w Polsce;

Nagroda za udzia³ w konkursie Exlibris Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Boles³awcu z okazji  50-lecia;

List gratulacyjny od dyrektora Kopalni 
Surowców Mineralnych „Surmin” mgr.  in¿. 
Kazimierza  Marczewskiego oraz przyznanie 
nagrody, a tak¿e wyró¿nienie i podziêkowanie;

1996
Dyplom za udzia³ w konkursie Egypt in the eys 
of the World's Chlldren Giza – Egipt 
Koordynator: Pañstwowa Galeria Sztuki 
I Oœrodek Edukacji Plastycznej w Toruniu;

1997
Dyplom za udzia³ w wystawie w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym Andersen mniej 
znany. Pañstwowa Galeria Sztuki i Oœrodek 
Edukacji Plastycznej w Toruniu;

Nagroda za osi¹gniêcia plastyczne w M³odzie-
¿owym Domu Kultury im. Stanis³awa Wy-
spiañskiego w Boles³awcu;

Dyplom za zajêcie II miejsca w konkursie 
plastycznym pt. Papie¿ w Polsce w M³odzie-
¿owym Domu Kultury im. Stanis³awa  Wyspiañ-
skiego w Boles³awcu;

Wystawa Prac Dzieci Pracowni Plastycznej 
M³odzie¿owego Domu Kultury w Boles³awcu. 
Galeria Format;

Dyplom za zajêcie III miejsca w Szkolnym 
Turnieju Wiedzy o Sztuce w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Boles³awcu;

Nagroda za malarstwo w Miêdzynarodowym 
Konkursie Dzieciêcym w grupie wiekowej 13–14 
lat w New Dehli;

Dyplom za uczestnictwo w 25. Dzieciêcej 
Miêdzynarodowej Wystawie Sztuk Piêknych, 
Lidice – Czechy;

1998
Dyplom z wyró¿nieniem w XXII Ogólno-
polskim Konkursie Twórczoœci Plastycznej 
Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej, Kuratorium 
Oœwiaty w Siedlcach;

Dyplom za aktywny udzia³ w zajêciach pracowni plastycznej 
oraz promowanie dzia³alnoœci M³odzie¿owego Domu Kultury 
im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Boles³awcu;

Dyplom z nagrod¹ w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla Dzieci i M³odzie¿y Toruñ – Architektury trwanie,  Pañstwowa 
Galeria Sztuki i Oœrodek Edukacji Plastycznej „Dyptyk" w To-
runiu;

Wystawa Prac Plastycznych Dzieci i M³odzie¿y Szko³y Podsta-
wowej nr 6 im. Aleksandra Janowskiego w Boles³awcu, 
Oœrodku Kultury „Forum" w Boles³awcu;

Dyplom za aktywny udzia³ w zajêciach i osi¹gniêcia w dzie-
dzinie plastyki w M³odzie¿owym Domu Kultury w Boles³awcu;

Na podstawie rozmowy opracowa³a: 
Adriana Nowakowska

Malarka Ewa 
w Akademii 

wykonywanych prac s¹ pejza¿e, architektura 
(szczególnie wiadukty, domy), martwa natura,  uliczki, 
zorza polarna. 

Obecnie nie wystawia swoich prac, ekspozycje 
i udzia³y w konkursach koñcz¹ siê na razie na 1998 
roku. 

Po tym czasie artystka tworzy obrazy na p³ótnie.

Teraz jednak poœwiêca swój czas studiom. 
Logistykê wybra³a, poniewa¿ jest zdania, ¿e wspó³-
czeœnie malarstwo nie jest sposobem na ¿ycie. Na 
pewno jednak ciekawym pomys³em do realizowania 
na co dzieñ, wed³ug niej, jest projektowanie stron i gra-
fika, na swój sposób spokrewnione z malarstwem.

Osi¹gniêcia



30 www.aam.am.szczecin.pl 31AAM nr 2 (78) / 2013

W dniu 23.03.2013 r. na szczeciñskiej p³ywalni „Flo-
ating Arena”, która w ubieg³ym roku goœci³a zawod-
ników podczas Mistrzostw Europy, odby³ siê Pó³fina³ 
A Akademickich Mistrzostw Polski w P³ywaniu. W im-
prezie udzia³ wziê³o prawie 300 zawodników i trene-
rów z 22 uczelni z województw: zachodniopomorskiego, 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskie-
go. Organizatorem by³a Akademia Morska w Szczeci-
nie, która po raz pierwszy przeprowadzi³a zawody 
w obecnie obowi¹zuj¹cej formule. 

Rozpoczê³o siê od uroczystego otwarcia mistrzostw, 
podczas którego oprócz tradycyjnej ceremonii w³¹czo-
no akcenty o charakterze morskim. Tak wiêc by³o 
„bicie szklanek”, chór Akademii Morskiej zaœpiewa³ 
utwór o tematyce morskiej, a wszystko uœwietnili umun-
durowani studenci. Wœród zaproszonych goœci by³ 
Prorektor ds. nauczania dr in¿. Piotr Treichel, który 
odebra³ raport gotowoœci do zawodów od vice pre-
zesa KU AZS AM mgr. Norberta Marchewki. Swoj¹ 
obecnoœci¹ uœwietnili imprezê tak¿e Prezes KU AZS 
AM dr in¿. Przemys³aw Rajewski i by³y Prezes Klubu 
dr in¿. Zbigniew Szozda, którzy kibicowali oraz wrê-
czali dyplomy i nagrody najlepszym zawodnikom po-
szczególnych konkurencji. 

Po otwarciu rozpocz¹³ siê I blok zawodów, w któ-
rym dominowa³a rywalizacja w poszczególnych kon-
kurencjach na dystansie 100 m. Na ogromnym tele-
bimie wyœwietlane by³y nazwiska startuj¹cych zawo-

dników wraz z osi¹ganymi wynikami. Najlepsze 
wyniki w najszybszym stylu dowolnym to 50 s dla 
mê¿czyzn i 58 s dla kobiet. W sztafetach w stylu do-
wolnym wœród kobiet zwyciê¿y³a AWF Poznañ przed 
Akademi¹ Morsk¹ z Gdyni i Politechnik¹ Gdañsk¹, zaœ 
wœród mê¿czyzn I miejsce dla Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego przed UAM Poznañ i AM z Gdyni. Pomiêdzy I i II 
blokiem zawodów studenci i trenerzy udali siê na 
zas³u¿ony posi³ek oraz obejrzeli na wielkim telebimie 
prezentacjê ukazuj¹c¹ dzia³alnoœæ AZS w wojewódz-
twie szczeciñskim.
  Po rozgrzewce przyst¹piono do p³ywania w poszcze-
gólnych stylach  na dystansie tym razem 50 m. Najle-
psze zawodniczki potrzebowa³y zaledwie 27 s na prze-
p³yniêcie tego dystansu w najszybszym stylu dowol-
nym, zaœ wynik najlepszego zawodnika to 22 s. W stylu 
zmiennym, który wymaga³ od studentów du¿ej wszechs-
tronnoœci, najlepsze zawodniczki osi¹ga³y czasy oko³o 
6 s powy¿ej minuty, zaœ panowie przep³ywali dystans 
100 m poni¿ej minuty. W sztafecie stylem zmiennym 
wœród pañ najlepsze okaza³y siê studentki AWF Poz-
nañ przed Uniwersytetem Szczeciñskim i Politech-
nik¹ Gdañsk¹, wœród panów I miejsce dla UAM Poznañ 
przed Uniwersytetem Gdañskim i Politechnik¹ Poz-
nañsk¹. 

Statuetki i nagrody dla najlepszych zawodników 
mistrzostw odebrali reprezentanci Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego Paulina Zachoszcz i Oskar Krupecki. Najlepsi 

Marynarze ze Szczecina gospodarzami 
tegorocznej edycji Pó³fina³u A AMP w P³ywaniu

 
Podczas obchodów Œwiêta Szko³y 8 maja br. SWFiS 

i KU AZS AM zorganizowali po raz drugi zawody miêdzy-
wydzia³owe o puchar Rektora Akademii Morskiej
w wieloboju p³ywackim. W tym roku studenci poszcze-
gólnych wydzia³ów rywalizowali w sztafecie 10x25 m 
stylem dowolnym, przeci¹ganiu tratwy ratowniczej 
oraz w sztafecie po³¹czonej z umiejêtnoœci¹ rzutu 
pi³k¹ w ko³o ratownicze. Po zakoñczeniu wszystkich 
konkurencji, podczas których nie brakowa³o emocji 
i gor¹cego dopingu ze strony kibiców, okaza³o siê, ¿e
puchar zosta³ obroniony przez reprezentantów Wydzia-
³u Nawigacyjnego, drugie miejsce przypad³o dla Wydzi-
a³u Mechanicznego, trzecie – dla Wydzia³u In¿ynie-
ryjno-Ekonomicznego Transportu.    

KU AZS AM
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk

zawodnicy reprezentuj¹cy nasz¹ uczelniê, czyli podopie-
czni trenera mgr. Jakuba Chuty, to: Agnieszka Ma³eck
(I miejsce na 100 m st. grzbietowym i II w st. zmien-
nym), Monika Szafran (IV miejsce na 50 m st. dowol-
nym) i £ukasz U¿dolewicz (III miejsce na 50 m st. klasy-
cznym i IV w tym samym stylu na 100 m). Pomiêdzy 
wyœcigami najlepsi zawodnicy poszczególnych konku-
rencji stawali na podium, otrzymuj¹c od organizato-
rów dyplomy i pami¹tkowe nagrody. 

Dziêki wspó³pracy Klubu Uczelnianego AZS 
i SWFiS Akademii Morskiej z Organizacj¹ Œrodowi-
skow¹ i Zarz¹dem G³ównym AZS, a tak¿e Zachodnio-
pomorskim Urzêdem Marsza³kowskim uda³o siê zor-
ganizowaæ imprezê, która – miejmy nadziejê – na d³ugo 
pozostanie w pamiêci uczestników i bêdzie kojarzy³a 
siê z goœcinnym Szczecinem i dobr¹ organizacj¹.

 Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy 
osi¹gniêtych wyników.  

KU AZS AM
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk

MIÊDZYWYDZIA£OWY 
WIELOBÓJ 
P£YWACKI
 – ŒWIÊTO
 AM 2013
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³u Nawigacyjnego, drugie miejsce przypad³o dla Wydzi-
a³u Mechanicznego, trzecie – dla Wydzia³u In¿ynie-
ryjno-Ekonomicznego Transportu.    

KU AZS AM
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk

zawodnicy reprezentuj¹cy nasz¹ uczelniê, czyli podopie-
czni trenera mgr. Jakuba Chuty, to: Agnieszka Ma³eck
(I miejsce na 100 m st. grzbietowym i II w st. zmien-
nym), Monika Szafran (IV miejsce na 50 m st. dowol-
nym) i £ukasz U¿dolewicz (III miejsce na 50 m st. klasy-
cznym i IV w tym samym stylu na 100 m). Pomiêdzy 
wyœcigami najlepsi zawodnicy poszczególnych konku-
rencji stawali na podium, otrzymuj¹c od organizato-
rów dyplomy i pami¹tkowe nagrody. 

Dziêki wspó³pracy Klubu Uczelnianego AZS 
i SWFiS Akademii Morskiej z Organizacj¹ Œrodowi-
skow¹ i Zarz¹dem G³ównym AZS, a tak¿e Zachodnio-
pomorskim Urzêdem Marsza³kowskim uda³o siê zor-
ganizowaæ imprezê, która – miejmy nadziejê – na d³ugo 
pozostanie w pamiêci uczestników i bêdzie kojarzy³a 
siê z goœcinnym Szczecinem i dobr¹ organizacj¹.

 Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy 
osi¹gniêtych wyników.  

KU AZS AM
Zdjêcia: Arkadiusz Gburczyk
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 Metodyka pomiarów geometrycznych odchy³ek powierzchni walcowych wielkogabary-
towych elementów maszyn na przyk³adzie wa³ów korbowych silników okrêtowych
Krzysztof Nozdrzykowski
Wydanie I, format B5, s. 196, ISBN 978-83-89901-77-4

W monografii przedstawiono metodykê pomiarów geometrycznych odchy³ek powierzchni wal-
cowych ciê¿kich i wiotkich wielkogabarytowych elementów maszyn, których typowym przed-
stawicielem s¹ wa³y korbowe silników okrêtowych. Opracowana metodyka zawiera usystema-
tyzowany opis procedur pomiarowych i sposobu interpretacji wyników pomiarów.

Nowe metody w diagnostyce termonuklearnej plazmy i kwantowej teorii metali
Janusz Chrzanowski
Wydanie I, format B5, s. 138, ISBN 978-83-89901-80-4

Prezentowana praca zajmuje siê dwoma istotnymi zagadnieniami. Pierwsze z nich dotyczy 
optymalizacji w diagnostyce termonuklearnej plazmy przy wykorzystaniu pomiarów polaryme-
trycznych. Druga czêœæ pracy odnosi siê do kwantowej fizyki metali, gdzie w oparciu o autorski 
model – przybli¿enia nielokalnego potencja³u – NPA (nonlocal potential approximation) wypro-
wadzone zostaj¹ po raz pierwszy analityczne równania na pracê wyjœcia metali.

Statecznoœæ statku morskiego
Zbigniew Szozda
Wydanie II rozszerzone, format B5, s. 316, ISBN 978-83-89901-76-7

Ksi¹¿ka zawiera zwiêz³y i kompletny wyk³ad podstaw statecznoœci statku w stanie nieuszko-
dzonym. Przeznaczona jest g³ównie dla studentów uczelni morskich, a tak¿e s³uchaczy kursów 
doskonalenia zawodowego – osób podnosz¹cych kwalifikacje w zawodzie marynarza.
 

Modelowanie i symulacja ruchu jednostek p³ywaj¹cych w zagadnieniach 
bezpieczeñstwa i efektywnoœci manewrowania
Jaros³aw Artyszuk
Wydanie I, format B5, s. 208, ISBN 978-83-89901-78-1

W pracy zamieszczono autorskie rozwi¹zania identyfikacji i walidacji modelu dynamiki ruchu 
dla jednostek p³ywaj¹cych. Analizê przeprowadzono w ujêciu bezwymiarowym, daj¹cym istot-
ne korzyœci zarówno w modelowaniu szerszej klasy statków, jak i optymalizacji programu mor-
skich prób manewrowych.

Œwiat³ocienie Kopernika
Józef Gaw³owicz • Adrian Pozarzycki
Wydanie I, format B5, s. 148, ISBN  978-83-89901-79-8

Autorzy uznali przypomnieæ czytelnikom postaæ i dokonania naszego wielkiego uczonego oraz 
zachêcaj¹ do zainteresowania siê astronomi¹ i astronawigacj¹. Jednak¿e nie powtarzaj¹ opinii
i opisów znanych z bogatej literatury kopernikañskiej, lecz uzupe³niaj¹ ciekawym œwiat³ocie-
niem kontrowersje dotycz¹ce postaci Miko³aja Kopernika.
 

 Wdra¿anie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach 
Stanis³aw Iwan
Wydanie I, format B5, s. 300,  ISBN 978-83-89901-81-1 

Miejski transport dostawczy nabiera szczególnego znaczenia. W dobie rozwoju gospodarki opar-
tej na wykorzystywaniu zasobów wiedzy oraz upowszechnieniu Internetu i zmian rynkowych
z tego wynikaj¹cych (m.in. rosn¹cej roli handlu elektronicznego) aspekt w³aœciwej organizacji 
dostaw dóbr staje siê jednym z kluczowych wyzwañ dla zarz¹dców miast. Dotyczy to w szcze-
gólnoœci obszarów œródmieœcia i œcis³ego centrum jako najbardziej nara¿onych na negatywne 
skutki funkcjonowania transportu dostawczego.
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