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N  iniejszym przekazuję Państwu ko-
lejny numer naszego kwartalni-
ka. Przedstawiamy w nim relację  
z uroczystej inauguracji roku aka-

demickiego 2021/2022. Z tej okazji wszyst-
kim Studentom i Doktorantom życzymy 
wiele satysfakcji płynącej z nauki i doskonale-
nia zawodowego w murach Akademii Morskiej  
w Szczecinie, zaś nauczycielom i pozostałym 
pracownikom zadowolenia z wykonywanej przez nich pracy.

Pośród ważnych wydarzeń, które prezentujemy na łamach nume-
ru, jest ślubowanie nowo przybyłych do Szkoły Doktorskiej AMS dok-
torantów. Ponadto nasza uczelnia została laureatem „Polskiej Nagrody 
Innowacyjności” oraz została wyróżniona tytułem „Uczelnia Liderów 
2021”. O czym również zamieszczamy szczegółowe informacje. 

Kontynuując tradycję wywiadów, prezentujemy rozmowę z naszą 
redakcyjną koleżanką, panią Teresą Jasiunas. Okazją do rozmowy 
był medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", który pani Teresa 
otrzymała w czerwcu br. na podstawie decyzji ministra kultury z rąk 
Wojewody Zachodniopomorskiego. Przyczynkiem do drugiego wy-
wiadu – z autorem Słowa wstępu – było postanowienie Prezydenta 
RP z dn. 21 lipca br. dotyczące nadania tytułu profesora nauk inży-
nieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

W dziale poświęconym sprawom studenckim przedstawiamy 
nowoczesne narzędzia edukacyjne dla studentów AMS. Omawiamy 
również będące w naszej ofercie studia z zakresu nawigacji ze spe-
cjalnością ratownictwo. 

W numerze umieszczamy też ciekawe artykuły dotyczące zdrowia 
psychicznego, relację z uroczystego otwarcia centrum szkoleniowe-
go eksploatatorów silników firmy WinGD, prezentacje z przebiegu 
28. Konferencji redaktorów czasopism akademickich i portali, a tak-
że aktualności dotyczące działalności Chóru AMS.

Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Państwa do przeczytania arty-
kułów w sekcji Marynistyka, gdzie tym razem prezentujemy nietypo-
we sekstanty oraz wybrane wydarzenia z historii szczecińskiego portu. 

Życzę Państwu przyjemności płynącej z lektury Kwartalnika i za-
chęcam do nadsyłania materiałów do publikacji na naszych łamach.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski
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Sobotnia uroczystość była, jak za-
wsze, poprzedzona piątkową wizytą na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, 
gdzie pod pomnikiem „Tym, którzy nie 
powrócili z morza” – w asyście Kom-
panii Honorowej AMS, Orkiestry Woj-
skowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 
studentów oraz delegacji – oddaliśmy 
hołd tym, którzy odeszli na wieczną 
wachtę. To ważny element uroczysto-
ści, ponieważ odwołuje się do mor-
skich tradycji naszej uczelni, a pamięć 
o naszych poprzednikach i osobach, 
które tworzyły naszą społeczność, jest 
dla Akademii Morskiej w Szczecinie 
niezwykle ważna. Apel na Cmentarzu 
Centralnym to tradycyjny początek 
uroczystości inaugurujących nowy rok 

akademicki. Apel pamięci poświęco-
ny jest ludziom morza związanym ze 
szkolnictwem morskim i naszą uczel-
nią. To ważny element uroczystości:  
w ten sposób po raz pierwszy przedsta-
wiamy nowo przyjętym studentom na-
sze przywiązanie do morskich tradycji.

W uroczystości przed gmachem 
Muzeum Narodowego udział wzięły 
władze uczelni, na czele z JM Rekto-
rem dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciechem 
Ślączką, prof. AMS, ministrem Mar-
kiem Gróbarczykiem, sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
Wojewodą Zachodniopomorskim oraz 
przedstawicielami władz województwa, 
miasta i zaprzyjaźnionych z Akademią 
Morską uczelni.

– Tegoroczna inauguracja drugi raz 
przebiega w cieniu obostrzeń związa-
nych z pandemią, choć na szczęście nie 
tak restrykcyjnych, jak miało to miejsce 
jeszcze rok temu – mówił JM Rektor. 
– Pozwala to optymistycznie patrzeć  
w przyszłość, bardzo się cieszę, że mo-
żemy spotkać się dziś w znacznie więk-
szym gronie – dodał.

Oprócz uroczystej immatrykulacji – 
ślubowania studentów I roku – podczas 
inauguracji wręczone zostały nagrody 
i odznaczenia uczelniane i państwo-
we. Ważnym punktem było wręczenie 
dorocznej nagrody Wilka Morskiego 
przyznawanej najaktywniejszym człon-
kom naszej społeczności.

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ZAINA  UGUROWAŁA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Uroczystości inauguracyjne zgodnie z wieloletnią tradycją trwały dwa dni.  
1 października spotkaliśmy się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pod 
pomnikiem  poświęconym „Tym, którzy nie powrócili z morza”, zaś w sobotę na Wałach 
Chrobrego po raz kolejny rozpoczęliśmy uroczyście rok akademicki. 2 października 
obchody z udziałem studentów pierwszego roku, władz uczelni i zaproszonych gości 
odbyły się w nowym miejscu: przed gmachem Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Inauguracja była transmitowana na żywo. 
Wysłuchaliśmy przemówienia JM Rektora, byliśmy świadkami wręczenia dyplomów 
stopni naukowych i odznaczeń, występu Chóru Akademii Morskiej oraz – co 
najważniejsze – ślubowania studentów pierwszego roku.

Zdjęcia: Barbara Tatko
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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ZAINA  UGUROWAŁA ROK AKADEMICKI 2021/2022

W kategorii „Osoba czynna zawodowo związana  
z Uczelnią” Wilka Morskiego otrzymała kpt. ż.w. Barbara 
Kwiecińska. Szanowana za swoją bezkompromisowość – ko-
bieta, która czynnie i bezgranicznie poświęcając się działalno-
ści dydaktycznej, pracowała jednocześnie na morzu, pływając 
w stopniu kapitana.

W kategorii „Student Akademii Morskiej" Wilka Morskie-
go otrzymał student IV roku Wydziału Nawigacyjnego – Ja-
kub Chmiel. Członek stały Zarządu Samorządu Studenckiego 
od roku 2017, wielokrotnie wybierany do Prezydium Zarzą-
du oraz na funkcje przewodniczącego komisji ZSS. Nagrodę  
w imieniu studenta odebrał ojciec.

Kapituła Nagrody Wilka Morskiego przyznała także trzy 
wyróżnienia: Marcelemu Stelmaszczukowi oraz studentom 
Arturowi Wielgoszowi i Omarowi Abdelhameedowi.

Pozostałe odznaczenia przyznane pracownikom to:
Nagroda Zespołowa Ministra Infrastruktury za znaczące osią-
gnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla:
1. prof. dr hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego,
2. dr hab. Piotra Borkowskiego, prof. AMS,
3. dr  hab. inż. Witolda Kazimierskiego, prof. AMS,
4. dr hab. inż. Janusza Uriasza, prof. AMS,
5. dr inż. kpt. ż. w. Mirosława Wielgosza,
6. dr inż. kpt. ż. w. Piotra Wołejszy,
7. dr inż. Marcina Mąki, 
8. mgr. inż. kpt. ż. w. Tomasza Szewczuka, 
9. mgr. inż. Jarosława Chomskiego,
10. mgr. inż. Janusza Magaja.

W imieniu ministra wręczenia dokonali Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk wraz  

z Rektorem AM dr. hab. inż. kpt.ż.w. Wojciechem Ślączką 
prof. AMS.
Odznaczenia państwowe i resortowe otrzymali: 
Złoty Krzyż Zasługi:
prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska.

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
1. prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski,
2. dr inż. Łukasz Nozdrzykowski, 
3. dr inż. Robert Jasionowski,
4. dr Halina Gajewska.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
1. dr inż. Wiesław Juszkiewicz,
2. dr Aleksander Królikowski,
3. mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Salmonowicz,
4. inż. Jerzy Banaszak,
5. mgr inż. Jarosław Chomski,
6. mgr Grażyna Hajder.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
1. mgr inż. Beata Lubkowska-Karczewska,
2. mgr Magdalena Głowacka,
3. Jan Pietrzak.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
1. dr hab. Piotr Borkowski prof. AMS,
2. mgr inż. Agnieszka Frączek,
3. mgr Małgorzata Madej.

Oficjalne uroczystości inauguracyjne zakończył występ 
Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przemarsz po-
doddziałów studenckich Wałami Chrobrego z towarzysze-
niem orkiestry i w asyście kompanii honorowej.

3www.aam.am.szczecin.pl
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– Cieszę się tą uroczystością i sukce-
sem rekrutacji w tym roku akademic-
kim: Akademia Morska przyciąga co 
roku więcej studentów, którzy są bardzo 
gospodarce morskiej potrzebni – de-
klarował minister Marek Gróbarczyk. 
– Akademia Morska to nieodzowny 
element Szczecina i polskiej gospodar-
ki morskiej. Razem tworzą związek 
nierozerwalny – podkreślał minister po 
uroczystości.

Studia rozpoczęło 1000 nowych stu-
dentów, w tym 800 studentów stacjo-
narnych studiów pierwszego stopnia. 
Ponad 160 spośród nich przyjechało do 
nas spoza granic Polski. Na uczelni stu-
diuje obecnie 3000 studentów.

Najpopularniejsze kierunki w tej 
rekrutacji to: notujące duże zwyżki in-
formatyka i mechatronika, mechanika 
i budowa maszyn w języku angielskim, 
nawigacja – po polsku i angielsku.  

Duże zainteresowanie utrzymały też: 
logistyka oraz transport.

Cieszymy się, że otwieramy dwa 
nowe kierunki – studia na Wydziale 
Informatyki i Telekomunikacji: telein-
formatykę, która zajmuje się technolo-
gią przesyłu danych oraz nowoczesny 
lądowy kierunek na Wydziale Me-
chanicznym: inżynieria przemysłowa  
i morskie elektrownie wiatrowe.

Paulina Mańkowska 
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Z dwojgiem studentów pierwszego 
roku studiów stacjonarnych udało nam 
się zamienić kilka słów. Nikola Kociu-
ban rozpoczyna studia na kierunku 
zarządzanie, Michał Krajniak na me-
chatronice:

Co wpłynęło na wybór Akademii 
Morskiej w Szczecinie i obranego 
przez Ciebie kierunku studiów?

Nikola: Głównie przekonała mnie 
dobra opinia uczelni, a wybrałam za-
rządzanie, ponieważ jest to kierunek, 
który umożliwia kontakt z ludźmi oraz 
stawia na różnorodność wykonywanej 
pracy.

Michał: Na wybór Akademii Mor-
skiej wpłynęło w moim przypadku kil-
ka czynników – były to wysoki poziom 
nauczania oraz perspektywa zatrudnie-
nia w branży morskiej, z którą wiążę 
swoją przyszłość.

Jakie emocje towarzyszą Ci pod-
czas pierwszej inauguracji roku aka-
demickiego?

Nikola: Stresowałam się równie 
mocno, jak ekscytowałam, ponieważ 
nigdy wcześniej nie brałam udziału  
w tak ważnej uroczystości.

Michał: Przede wszystkim dumę  
i radość oraz szczyptę niepewności 
związaną ze zmianą trybu nauki ze 
szkolnej na akademicką.

Jakie są Twoje oczekiwania odno-
śnie do wybranej uczelni i kierunku 
studiów?

Nikola: Mam nadzieję, że wybranie 
Akademii Morskiej pozwoli mi na sa-
mokształcenie. Chciałabym, aby okres 
studiowania dostarczył mi doświad-
czenia i niezbędnej wiedzy zarówno  
w praktyce, jak i w teorii. 

Michał: Jeżeli chodzi o oczekiwania 

odnośnie do uczelni, to chcę wykorzy-
stać te cztery lata nauki w jak najbar-
dziej efektywny sposób i zdobyć jak 
największą wiedzę potrzebną do roz-
woju zawodowego.

Michał, jak się czujesz w mundu-
rze?

Bardzo dobrze! W czerwcu myśl  
o studiach w mundurze napawała mnie 
niepewnością, lecz teraz po inauguracji 
wiem, że niepewność była bezzasadna  
i że wybór uczelni mundurowej był do-
brym wyborem.

Życzymy Wam i wszystkim pozosta-
łym studentom, by te wymarzone studia 
spełniły Wasze oczekiwania, przebiegły 
pomyślnie, a czas studiowania był tym, 
który będziecie wspominać jako naj-
przyjemniejszy w życiu. Stopy wody pod 
kilem i wiatru w żagle!  PM

Nikola Kociuban Michał Krajniak

AKADEMIA W OCZACH NOWYCH STUDENTÓW
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Wśród osób odznaczonych jest 
pani Teresa Jasiunas, starsza redaktor 
i wieloletni pracownik Wydawnictwa 
Naukowego oraz Działu Wydawnictw 
AMS.  Oto relacja z naszej rozmowy na 
ten temat. 

Wiosną 1940 roku z rozkazu władz 
ZSRR w Katyniu miała miejsce po-
pełniona przez Sowietów zbrodnia, 
w wyniku której śmierć przez strzał 
w tył głowy poniosło co najmniej  
21 857 obywateli Polski, z czego po-
nad 10 tys. stanowili oficerowie Woj-
ska Polskiego i Policji Państwowej. To 
jeden z największych genocydów na 
obywatelach naszego kraju. Czy uwa-
ża Pani, że obecnie pamięć o ofiarach 
tego ludobójstwa jest utrzymywana 
adekwatnie do jego rozmiarów? 

Na pewno stowarzyszenia zrzeszają-
ce rodziny katyńskie pielęgnują pamięć 
o Polakach bestialsko zamordowanych 
przez Sowietów. Są to przecież nasi 

najbliżsi. Od paru lat oficjalnie mamy 
w kalendarzu Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej – 13 kwietnia. Tego 
dnia władze województwa i miejskie, 
diecezjalne, służby mundurowe, człon-
kowie rodzin katyńskich uczestniczą  
w Apelu Pomordowanych na Cmenta-
rzu Centralnym pod Pomnikiem Ka-
tyńskim, składamy wiązanki kwiatów  
i zapalamy znicze. Uroczystość ta jest 
też odnotowana przez mass media. Ale 
nie zauważa się większego zadumania, 
refleksji w przestrzeni miejskiej. 

Otrzymała Pani Medal Opieku-
na Miejsc Pamięci Narodowej, czyli 
odznaczenie cywilne nadawane za 
szczególne zasługi w upowszechnia-
niu idei pamięci narodowej oraz wy-
różniającą się działalność związaną 
z upamiętnianiem miejsc walk i mę-
czeństwa Polaków, a także opiekę nad 
tymi miejscami. W działalność taką 
zaangażowane jest Stowarzyszenie 

„Katyń”, którego jest Pani członkinią 
– jakie są jego główne cele i zakres 
działalności Stowarzyszenia? 

Według statutu głównym celem Sto-
warzyszenia jest utrwalanie pamięci  
o naszych najbliższych, którzy ży-
cie swoje złożyli na ołtarzu ojczyzny  
w pierwszych miesiącach wojny. Przy-
wrócenie jej należnego miejsca w histo-
rii, działalność na rzecz upamiętnienia 
wiedzy w kraju i za granicą. Gromadze-
nie dokumentacji, zdjęć, wspomnień 
przechowywanych przez rodziny. Or-
ganizacja pielgrzymek do miejsc po-
grzebania jeńców. Fundowanie tablic, 
pomników, nazywanie ulic, skwerów 
itp. poświęconych ofiarom zbrodni. 
Słowem: upamiętnianie zbrodni katyń-
skiej w przestrzeni miasta i wojewódz-
twa.

Od kiedy jest Pani członkinią 
Stowarzyszenia i co skłoniło Panią do 
wstąpienia w jego poczet? 

W czerwcu br. na podstawie decyzji ministra kultury prof. Piotra Glińskiego Wojewoda 
Zachodniopomorski odznaczył przedstawicieli Stowarzyszenia „Katyń" medalami 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".

MINISTER KUTURY  
ODZNACZYŁ PRACOWNIKA AMS
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Pełnoprawnym członkiem Sto-
warzyszenia „Katyń” jestem 26 lat. 
Pielęgnuję pamięć o moim stryju Kon-
stantym, który we  wrześniu 1939 roku 
walczył w oddziałach KOP-u (Korpus 
Ochrony Pogranicza). Do dziś nie zo-
stało zidentyfikowane jego miejsce 
pogrzebania. Należy do tzw. „Zaginio-
nych”. Najprawdopodobniej znajduje 
się na liście białoruskiej, która do tej 
pory nie została ujawniona przez wła-
dze Białorusi. Przypuszczamy, że za-
mordowany został w Kuropatach koło 
Mińska i tam znajdują się jego szcząt-
ki. Ostatnią oficjalną informacją, któ-
rą otrzymała babcia, był dokument  
z prokuratury w Lidzie 30 XI 1940 r.   
Aresztowany 13 XII 1939 r. został prze-
wieziony 8 kwietnia 1940 r. do NKWD 
w Mińsku. 

Czym się Pani zajmuje w Stowarzy-
szeniu? 

Jestem sekretarzem drugą kadencję, 
wcześniej byłam członkiem komisji re-
wizyjnej tu w Szczecinie i w Warszawie. 
Współredagowałam kwartalnik Rodo-
wód II (24 numery – w latach 2005–
2010) – czasopismo Federacji Rodzin 
Katyńskich.

Obecnie istnieje kilka organizacji 
działających w zakresie godnego upa-
miętnienia ofiar zbrodni katyńskiej. 
Co wyróżnia Stowarzyszenie „Katyń”? 

Nasze Stowarzyszenie „Katyń” może 
zawsze liczyć na dobrą współpracę 
przy organizacji kolejnych Dni Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej ze szczeciń-
skim IPN-em, 12 Dywizją Zmechani-
zowaną, urzędami marszałkowskim, 
wojewódzkim i miejskim, służbami 
mundurowymi, Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych, zaprzyjaźnionymi szkołami 
oraz mass mediami. Tu chcę podkre-
ślić, że nasze Stowarzyszenie jest apo-
lityczne, więc w upamiętnieniach nie 
ma polityki. Jest natomiast pierwiastek 
emocjonalny, bo to są nam najbliżsi, 
którym należy się pamięć.  

Czy może Pani przybliżyć naszym 
czytelnikom, w jaki sposób kultywo-
wana była pamięć o ofiarach zbrodni 
katyńskiej w Pani rodzinie? 

Przez kilkanaście lat do nasze-
go domu zjeżdżał brat ojca z rodziną  
w przededniu Święta Zmarłych. 
Uczestniczyliśmy w zamówionym 
przez rodziców nabożeństwie w ko-
ściele, a następnie z ogromną wielością 
świec udawaliśmy się na cmentarz. Tam 
każdej zmarłej osobie zapalaliśmy rytu-
alną gromnicę i odmawialiśmy pacierz, 
przywołując tylko jej pamięć. Pamię-
tam też, że nam dzieciom nie wolno 
było przeszkadzać w rozmowie braci, 
kiedy zamknięci w pokoju prowadzili 
przyciszone rozmowy. Gdy wydorośle-
liśmy, wtedy uchylono rąbka tajemnicy 

i przekazano skąpe informacje o stryju.
Po powrocie z Syberii mój Ojciec 

rozpoczął poszukiwania, zwracając się 
do PCK, Czerwonego Krzyża w Szwaj-
carii i Czerwonego Półksiężyca, dano 
mu jednak jednoznacznie do zrozumie-
nia, by zaprzestał śledztwa. Nie dane im 
było doczekać prawdy o prawdziwym 
sprawcy tego ludobójstwa. Oficjalnie 
o zbrodni katyńskiej poinformowano 
świat dopiero w latach 80., wtedy też 
można było ponowić poszukiwania.

Jakie wnioski Polacy, a zwłaszcza 
młode pokolenia, powinni wyciągnąć 
z faktu, że taka zbrodnia miała miej-
sce? Co chciałaby Pani przekazać czy-
telnikom?

Uważam, że trzeba szanować własną 
historię. Trzeba ją kultywować. Należy 
pamiętać o przyczynach i skutkach tej 
naszej tragedii narodowej. Nie możemy 
zapomnieć o zamordowanych w obo-
zach: w Kozielsku, Ostaszkowie i Sta-
robielsku, a pogrzebanych wiosną 1940 
roku odpowiednio w Katyniu, Mied-
noje pod Twerem i w Piatichatkach 
pod Charkowem oraz w Bykowni na 
Ukrainie. Oni są nam bardzo bliscy. To 
patrioci, godni naśladowania i pamięci.

Bardzo dziękuję  
za udzielenie wywiadu.

Leszek Chybowski 

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest 
osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organi-
zacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym 
dla idei pamięci narodowej, tj. wykazujących się szczególną 
troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejsca-
mi pamięci narodowej.
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE DOKTORANTÓW AMS

Obowiązująca ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” wprowadziła 
stacjonarny model kształcenia doktorantów, w którym przygotowanie kandydatów do 
uzyskania stopnia doktora realizowane jest w szkołach doktorskich. Szkoła Doktorska 
Akademii Morskiej w Szczecinie funkcjonuje od 2020 roku. 

Dnia 7 października br. doktoran-
ci złożyli uroczyste ślubowanie w Sali 
Tradycji na Wałach Chrobrego w obec-
ności prorektora ds. nauki oraz pra-
cowników Szkoły Doktorskiej. W roku 
akademickim 2021/2022 kształcenie 
rozpoczną: mgr inż. Karolina Baszak, 
mgr inż. Paweł Kacprzak i mgr inż. Ka-
mil Kielek.

Rota Ślubowania Doktorantów AMS
Wstępując do Akademii Morskiej  

w Szczecinie, ślubuję uroczyście:
�� dbać o godność doktoranta i dobre 

imię Akademii;
�� poszerzać wiedzę i zmierzać do 

odkryć naukowych;
�� odnosić się z szacunkiem do 

członków społeczności akademic-
kiej i przestrzegać zasad współżycia 
społecznego;
�� przestrzegać prawa i przepisów 

obowiązujących w Akademii;
�� zachowywać jej tradycje;
�� zawsze i wszędzie wypełniać obo-

wiązki obywatelskie oraz godnie 
reprezentować swój kraj.

Leszek Chybowski

Doktoranci składają ślubowanie przed prorektorem ds. nauki, fot. Dział Nauki

Uczestnicy uroczystości (od lewej): prorektor ds. nauki dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS; 
doktoranci: mgr inż. Kamil Kielek, mgr inż. Karolina Baszak, mgr inż. Paweł Kacprzak; sekre-
tarz Szkoły Doktorskiej mgr inż. Justyna Bogdzia, dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. 
Leszek Chybowski, fot. Dział Nauki
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AKADEMIA MORSKA LAUREATEM  
POLSKIEJ NAGRODY INNOWACYJNOŚCI 
Nagrodę odebrał osobiście JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS 
podczas odbywającego się w Krakowie VIII Kongresu Przedsiębiorczości.

Akademia Morska w Szczecinie po raz 
pierwszy na Kongresie Przedsiębior- 
czości. 

Zostaliśmy laureatami Polskiej Na-
grody Innowacyjności 2021 w pro-
gramie, który prowadzony jest przez 
Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz 
redakcję „Forum Przedsiębiorczości”  
i „Biznes Plus” w „Gazecie Wyborczej”.

Nominacje do tego tytułu rada kon-
gresowa przyznała około 100 firmom, 
których działalność i osiągnięcia zosta-
ły uznane, jak sama nazwa wskazuje, za 
innowacyjne. Nagrody zostały wręczo-
ne  podczas Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości. Wydarzenie odbyło się  
w dniach 5–7 października 2021 roku 
w Centrum Kongresowym ICE w Kra-
kowie.

Nagrodę przyznano nam za in-
nowacje w dziedzinach żeglugi au-

tonomicznej oraz wykorzystania 
technologii cyfrowych w badaniach  
i w procesie kształcenia. 

Podczas przekazania Nagrody Rek-
torowi towarzyszyli biorący udział  
w Kongresie: Prorektor ds. Innowacji 
i Rozwoju AMS, dr hab. inż. Janusz 
Uriasz, prof. AMS oraz kierownik Pro-
mocji - Anna Zengota.

Organizatorem kongresu jest Pol-
ska Agencja Przedsiębiorczości, nato-
miast współorganizatorem Fundacja 
Europejski Fundusz Rozwoju Przedsię-
biorczości. W tym roku po raz pierw-
szy uczestniczyliśmy w tej imprezie, 
przysłuchując się dyskusjom, wymie-
niając kontakty. Wzięliśmy też udział  
w panelu dyskusyjnym zatytułowanym 
„Edukacja a rynek pracy”, w którym 
reprezentował nas prorektor ds. in-
nowacji i rozwoju. Dr hab. inż. Janusz 

Uriasz, prof. AMS wypowiadał się na 
temat współpracy uczelni z instytu-
cjami i firmami, które w przyszłości 
stanowią miejsca pracy naszych absol-
wentów. Zwracał uwagę na to, że postęp 
technologiczny bez wysoko wykwalifi-
kowanych kadr nie przekłada się na 
zrównoważony rozwój poszczególnych 
sektorów. „Na początku i na końcu pro-
cesu jest człowiek, należy o tym pamię-
tać", podkreślał prorektor Uriasz. 

Idea Polskiego Kongresu Przedsię-
biorczości powstała w 2013 roku i na 
stałe wpisała się w kalendarz najważ-
niejszych wydarzeń gospodarczych  
w kraju. W ramach wydarzenia odbywa 
się blisko 30 paneli dyskusyjnych, które 
swoją tematyką obejmują najistotniej-
sze tematy z punktu widzenia polskiej 
gospodarki.

Weronika Gocłowska

fot. Anna Gomółka
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WIRTUALNY ŚWIAT SILNIKÓW  
– NOWY SYMULATOR JUŻ W AMS

Centrum szkoleniowe silników wolno-
obrotowych firmy WinGD jest wyso-
ko wyspecjalizowanym laboratorium, 
szkolącym mechaników do obsługi  
i eksploatacji jednych z najczęściej wyko-
rzystywanych na świecie typów silników 
służących do napędów statków – tj. ta-
kich, z jakimi w swojej praktyce zmierzy 
się niemal każdy mechanik okrętowy.

Szkolenia odbywają się na symulato-
rze, który oparty jest na rzeczywistości 
wirtualnej. Taka forma szkolenia po-
zwala obyć się ze środowiskiem przy-
szłej pracy, poznać tajniki wielu – nie 
jednego – silnika, bez konieczności 
obecności na wielu statkach.

– Dzięki temu sprzętowi mamy 
możliwość, bez fizycznej obecności na 
statku, przećwiczenia i wyszkolenia się 
w obsłudze, poznania przestrzeni pre-
zentowanego silnika w rzeczywistości 
wirtualnej. To bardzo cenne doświad-
czenie – podkreślał prorektor do spraw 
morskich dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz 
Tomczak, prof. AMS.

Dzięki współpracy z firmą WinGD 
Akademia Morska w Szczecinie od tej 
pory może prowadzić szkolenia eksplo-
atatorów silników wolnoobrotowych 
produkowanych na licencji WinGD, 
zasilanych zarówno paliwami ciekły-
mi, jak i gazowymi (np. LNG). Zaple-
cze szkoleniowe będzie nadzorowane  
i aktualizowane przez firmę. To jeden  
z przykładów współpracy uczelni z biz-
nesem, w tym przypadku: gigantem  
w swojej dziedzinie.  

– Bez wyjazdu na statek czy przed od-
byciem praktyki pływającej dzięki temu 
symulatorowi można zdobyć rzeczywi-
ste doświadczenie – mówi przedstawi-
ciel firmy WinGD Grzegorz Sudwoj.

Na symulatorze można też zdobyć 
bezcenną wiedzę z zakresu zachowania 
bezpieczeństwa. 

– Załogi pływające zawodowo mogą 
na tym sprzęcie przećwiczyć wiele sy-
tuacji, które są niebezpieczne, których 
normalnie nie dałoby się sprowokować 
na statku bez stworzenia jakiegoś ryzy-
ka – dodaje Grzegorz Sudwoj.

Opiekun laboratorium w AMS, dr 
inż. Piotr Treichel zwraca natomiast 
uwagę na potrzebę włączania prak-
tycznych ćwiczeń w proces kształcenia.  
– Nie da się dzisiaj kształcić wyłącznie  
w oparciu o wiedzę książkową, kredę 
oraz tablicę – podkreśla. – Dzięki takie-
mu sprzętowi możemy przekazać o wie-
le więcej młodym ludziom, spokojni, że 
przyswoją niezbędną wiedzę – dodaje. 

O FIRMIE 
Firma WinGD kontynuuje tradycje 

firmy Wärtsilä Switzerland Ltd. oraz 
Sulzer Ltd. – będących liderami w pro-
jektowaniu i produkcji wolnoobroto-
wych silników wodzikowych służących 
do napędu statków i współpracujących 
przez dziesięciolecia z polskimi stocz-
niami i zakładami produkcyjnymi. 
WinGD to dziś istotny gracz na rynku 
konstruktorów silników wolnoobroto-
wych, z długoletnim doświadczeniem 
oraz potencjałem w produkcji nowo-
czesnych silników okrętowych. 

Weronika Gocłowska

Centrum szkoleniowe z nowym symulatorem powstało w budynku przy Wałach 
Chrobrego. Będzie służyć studentom Wydziału Mechanicznego oraz mechanikom 
podnoszącym swoje kwalifikacje i chcącym zdobyć nowe uprawnienia. 
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Prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski 
jest pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym Akademii Morskiej w Szczeci-
nie. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w pracy na morzu jako oficer mechanik 
okrętowy. Wykłada przedmioty zwią-
zane z budową i eksploatacją okręto-
wych silników spalinowych oraz ich 
mechanizmów pomocniczych. Prowa-
dzi badania z zakresu bezpieczeństwa, 
niezawodności i oceny stanu technicz-
nego maszyn i urządzeń. Jest autorem 
lub współautorem ponad 200 publika-
cji naukowych i popularnonaukowych,  
w tym sześciu monografii, a także twór-
cą i współtwórcą kilkunastu wynalaz-
ków. Od 2019 roku jest kierownikiem 
i redaktorem naczelnym Wydawnictwa 
Naukowego AMS.

Czy Pańska kariera naukowa zwią-
zana jest przede wszystkim z Akade-
mią Morską w Szczecinie i od kiedy?

Tak, jestem związany zawodowo  
z AMS od 1 listopada 2005 roku, kie-
dy to zostałem zatrudniony jako pra-
cownik naukowo-dydaktyczny na 
Wydziale Mechanicznym, początkowo 
jako asystent. 01 października 2007 
roku zostałem mianowany na stano-
wisko adiunkta, a 1 października 2017 
roku objąłem stanowisko profesora 
nadzwyczajnego. To ostatnie, od 2019 
roku funkcjonuje pod nazwą profeso-
ra uczelni. Zaś 1 września br. zostałem 
zatrudniony na stanowisku profesora. 
Przez wszystkie te lata uczelnia była 
moim pierwszym i głównym miejscem 
zatrudnienia. 

Nie oznacza to jednak, że nie współ-
pracuję z innymi jednostkami nauko-
wymi. W 2013 roku uczestniczyłem 
w programie stażowo-szkoleniowym 
MNiSW „Top 500 Innovators – science, 
management, commercialization” reali-
zowanym w Stanford University w USA. 
W czasie 9-tygodniowego pobytu na tej 
uczelni, przez 3 tygodnie byłem asy-
stentem badawczym w Center for Au-

tomotive Research at Stanford – CARS: 
Volkswagen Automotive Innovative Lab 
/ Dynamic Design Lab pod kierownic-
twem prof. Josepha Christiana Gerdesa. 
W 2016 roku uzyskałem stopień doktora 
habilitowanego nauk technicznych w In-
stytucie Technicznym Wojsk Lotniczych 
w Warszawie na podstawie rozprawy 
pt. „Ważność elementów w strukturze 
złożonych systemów technicznych”.  
Z kolei w 2018 roku odbyłem mie-
sięczny staż naukowy w chorwackim 
University of Dubrownik na Wydziale 
Morskim – Maritime Department. Mój 
udział w stażu został sfinansowany ze 
środków AMS w dyspozycji prorektora 
ds. nauki. Moim opiekunem stażu był 
prof. dr sci. Śećko Krile – profesor na 
Wydziale Morskim i jednocześnie re-
daktor naczelny tamtejszego czasopisma 
naukowego Naše More. 

Z wymienionymi jednostkami na-
ukowymi utrzymuję stały kontakt. 
Ponadto owocnie współpracuję z wielo-
ma naukowcami z Polski i zza granicy,  
w tym za warte wymienienia uważam 
takie jednostki, jak: Ghent University  
w Belgii, Politechnikę Wrocławską, 
wspomniane wcześniej Stanford Univer-
sity i University of Dubrownik, Univer-
sity of Aveiro w Portugalii, Uniwersytet 
Zielonogórski, Politechnikę Śląską, Za-
chodniopomorski Uniwersytet Tech-

nologiczny oraz Uniwersytet Morski  
w Gdyni.

Co wpłynęło na wybór tej uczelni?
Przede wszystkim obszar zainte-

resowań. Akademia Morska w Szcze-
cinie (i jej poprzedniczka Wyższa 
Szkoła Morska w Szczecinie) kształci 
prawdziwych wilków morskich. Myślę 
też, że w zakresie kształcenia studentów  
w tematyce eksploatacji maszyn jest uni-
katowa. W Polsce jest wiele politechnik 
kształcących doskonałych projektantów, 
ale niewiele uczelni, które kształcą spe-
cjalistów w zakresie utrzymania ruchu. 
Dla licznych Akademia Morska to uczel-
nia elitarna – tak dla przykładu nazywa-
ją ją moi koledzy „z roku”. 

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły 
Morskiej w Szczecinie, którą ukończy-
łem w 1999 roku, uzyskując tytuł za-
wodowy magistra inżyniera mechanika 
okrętowego w specjalności eksploatacja 
siłowni okrętowych. Po ukończeniu 
studiów rozpocząłem pracę na morzu. 
Jednocześnie chcąc poznać dogłębnie 
procesy związane z uszkadzaniem się 
maszyn i urządzeń, podjąłem się pracy 
badawczej. 

W 2000 roku rozpocząłem studia 
doktoranckie na ówczesnej Politechni-
ce Szczecińskiej i pracując na morzu, 
prowadziłem obserwację pracy me-
chanizmów okrętowych, których wy-
niki stanowiły podstawę do realizacji 
mojej rozprawy doktorskiej. W tym 
okresie opiekę naukową nad moimi po-
czynaniami sprawował mój późniejszy 
promotor doktoratu, a obecny dziekan 
Wydziału Mechanicznego profesor 
AMS dr hab. inż. Zbigniew Matuszak. 

Mój przewód doktorski dotyczą-
cy „Zastosowania szczególnych algo-
rytmów analitycznych do szacowania 
niegotowości systemów siłowni okrę-
towych statków wspomagających eks-
plorację dna morskiego” został otwarty  
w dniu 25 stycznia 2005 roku na Wydzia-
le Mechanicznym Akademii Morskiej  

REDAKTOR NACZELNY  
WYDAWNICTWA NAUKOWEGO AMS 
W GRONIE PROFESORÓW
Postanowieniem z dn. 21 lipca 2021 roku Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk 
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna  
Leszkowi Chybowskiemu.

fot. Barbara Tatko
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w Szczecinie. Pod koniec tego samego 
roku zostałem zatrudniony jako asy-
stent naukowo-dydaktyczny w Insty-
tucie Technicznej Eksploatacji Siłowni 
Okrętowych. W pierwszych latach po 
zatrudnieniu mnie w AMS równolegle 
pracowałem na morzu, co pozwoli-
ło mi istotnie rozwinąć zarówno swój 
warsztat naukowy, jak i budować do-
świadczenie inżynierskie. Moje bada-
nia dzięki temu zawierały praktyczne 
elementy, gdyż na przykład miałem 
możliwość zebrać i analizować wyni-
ki pomiarów zarejestrowane na statku 
podczas pracy maszyn i urządzeń. 

Aby coś robić dobrze, trzeba lubić 
to, co się robi. Wówczas praca daje peł-
ne zadowolenie. Budową i działaniem 
maszyn i urządzeń interesowałem się 
odkąd pamiętam, zaś praca naukowa 
w tym obszarze wiedzy według mnie 
daje ogromną satysfakcję. Szczególnie 
motywującą mnie kwestią jest poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytania do-
tyczące relacji pomiędzy czynnikami 
eksploatacyjnymi a bezpiecznością, 
niezawodnością i efektywnością działa-
nia tych obiektów i ich operatorów. Po 
kilkunastu latach pracy w AMS mogę 
stwierdzić, że była to dobrze obrana 
droga zawodowa. 

Nad jakimi projektami naukowy-
mi aktualnie Pan pracuje?

Kontynuuję realizację projektu 
rozpoczętego 13 kwietnia 2018 roku  
w ramach Akcji COST European Co-
operation in Science and Technology 
pn. „A pan-European Network for Ma-
rine Renewable Energy with a focus 
on Wave Energy”. Jest to projekt sie-
ciujący naukowców z różnych krajów, 
którzy wymieniają się wiedzę na temat 
praktycznych aspektów pozyskiwania 
i przetwarzania energii z fal morskich 
i oceanicznych. Liderem projektu jest 
Ghent University. 

Ponadto od października ubie-
głego roku jestem współwykonawcą  
w „minigrancie” finansowanym z kon-
kursu Inkubatora Innowacyjności 4.0 
przez konsorcjum MareMed składa-
jące się z Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego i Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej w Szczecinie Sp.  
z o.o. Temat badawczy to „Nowatorskie 
stanowisko pomiaru przewodności 
cieplnej materiałów niejednorodnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem san-
dwiczy z aluminiowych pian kom-
pozytowych”. Dodatkowo pełnię 

funkcję kierownika tematu badawczego 
pt. „Poprawa efektywności funkcjono-
wania systemów technicznych poprzez 
zmianę ich struktury i wykorzystanie 
nowoczesnych materiałów”, który jest 
realizowany w Katedrze Podstaw Bu-
dowy Maszyn i Materiałoznawstwa na 
Wydziale Mechanicznym AMS. 

Dwa ostatnie projekty zgodnie z pla-
nem zostaną zakończone w roku bie-
żącym. Na horyzoncie pojawił się też 
projekt finansowany przez Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości w kon-
kursie „Bony na innowacje dla MŚP”. 
Będzie realizowany przez spółkę celową 
AMS, a jego tematyka dotyczy opraco-
wania i uruchomienia prototypowej 
oczyszczalni ścieków dla małych jedno-
stek pływających. W projekcie tym będę 
pełnił funkcję kierownika B+R.

Co stanowi Pańskie podstawowe 
zainteresowanie naukowe, temat ba-
dań?

Trudno mówić o jednym zaintereso-
waniu. Zajmując się długo jakąś tema-
tyką, po pewnym czasie pojawiają się 
różne wątki, które prowadzą do wielu 
obszarów. Należę do ludzi dociekli-
wych, lubiących wyzwania i nieboją-
cych się łączyć osiągnięcia uzyskane 
przez badaczy na niwie różnych dzie-
dzin i dyscyplin. To z kolei powo-
duje, że zasięg moich zainteresowań 
naukowych jest stosunkowo rozległy. 
Po prostu interesuje mnie wiele rze-
czy, w szczególności łączenie wiedzy  
z różnych dyscyplin. 

W postępowaniu o nadanie mi 
tytułu profesora jako swoje najważ-
niejsze osiągnięcia naukowe uzyska-
ne po nadaniu mi stopnia doktora 
habilitowanego wskazałem: „Rozwój 
metod, algorytmów i modeli przydat-
nych w podwyższaniu efektywności 
eksploatacyjnej złożonych systemów 
technicznych i minimalizacji ich nega-
tywnego oddziaływania na środowisko 
poprzez modyfikację struktury ana-
lizowanych obiektów i wykorzystanie 
nowoczesnych materiałów”. Pod tym 
tytułem kryje się szereg szczegóło-
wych zainteresowań badawczych, na 
które składa się opracowanie i analiza: 
modeli funkcjonalnych i niezawod-
nościowych struktury systemów; me-
tod i miar oceny ważności elementów  
w strukturze systemów; metod, algo-
rytmów i urządzeń pomiarowych i dia-
gnostycznych; modeli bezpieczeństwa 
operatora maszyn; metod i urządzeń do 

przetwarzania energii; metod inwen-
tycznych (heurystycznych); wybranych 
właściwości fizykochemicznych (w tym 
użytkowych) materiałów konstrukcyj-
nych i pomocniczych; wyników oceny 
potencjału rozwoju branży morskiej.

Które z osiągnięć naukowych uwa-
ża Pan za najbardziej satysfakcjonu-
jące?

Usatysfakcjonowało mnie wiele  
z uzyskanych osiągnięć. Na wymienie-
nie zasługuje autorska metodyka mo-
delowania systemów wielostanowych  
z wykorzystaniem metamodeli w ana-
lizie drzewa niezdatności. Jestem rów-
nież autorem metody modelowania 
nadmiaru strukturalnego systemów 
technicznych z wykorzystaniem płasz-
czyzny liczb zespolonych. Egzempli-
fikację metody przeprowadziłem na 
systemach dynamicznego pozycjono-
wania statków specjalistycznych. 

Miałem okazję współuczestniczyć  
w opracowaniu metodyki określania 
parametrów projektowych klatek bez-
pieczeństwa do pompowania opon 
pojazdów przemysłowych. Współ-
twórcami metodyki są moi koledzy  
z Politechniki Wrocławskiej: dr hab. 
inż. Jacek Karliński, prof. PWr i dr hab. 
inż. Mariusz Ptak, prof. PWr. 

Do istotnych osiągnięć naukowo-
-badawczych powstałych przy moim 
udziale zaliczam też wyniki zrealizowa-
nego pod moim kierownictwem projek-
tu B+R+I pt. „Opracowanie znacząco 
ulepszonego systemu do monitorowania 
zużycia paliwa EFCM firmy ENAMOR 
Sp. z o.o.” – finansowanie przez PARP 
w konkursie „Bony na innowacje dla 
MŚP”. Wykonawcą części badawczej 
była spółka celowa AMS. Badania do-
prowadziły do opracowania i przete-
stowania prototypu systemu pomiaru 
zużycia paliwa EFCM 3.0, który służy do 
pomiaru zużycia paliwa przez odbiorni-
ki energetyczne na statkach morskich. 
Uniwersalność rozwiązania wynika z mo-
dułowej konstrukcji systemu, rozdziele-
nia układu pomiarowego od systemu 
nadzoru wyższego rzędu oraz wpro-
wadzenia nowych algorytmów korek-
cji danych dotychczas niestosowanych 
w alternatywnych systemach pomiaru 
zużycia paliwa. Umożliwia to współ-
pracę systemu pomiarowego z różnymi 
przepływomierzami (masowymi, obję-
tościowymi) oraz pomiar zużycia paliwa 
różnego rodzaju, w tym paliwa pozosta-
łościowego, mieszanego, destylacyjnego  
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i gazowego. System umożliwia więc ob-
sługę silników wielopaliwowych, co sta-
nowi rozwiązanie innowacyjne. Wiem, 
że firma wprowadziła je do swojej oferty 
handlowej.

Niebawem ukaże się Pańska pu-
blikacja pt. „Eksplozje w skrzyniach 
korbowych silników okrętowych – 
przyczyny, zapobieganie i minima-
lizacja skutków”, a w przygotowaniu 
jest już następna poświęcona eksploz-
jom w układach powietrza rozrucho-
wego. Proszę przybliżyć Czytelnikom 
ich tematykę.

Tak, to prawda. Eksploatacja silni-
ków spalinowych dużych i wielkich 
mocy niesie ze sobą szereg zagrożeń,  
w tym pożarowych i wybuchowych. 
Eksplozje w skrzyniach korbowych na-
leżą do najpoważniejszych i stwarzają 
największe zagrożenie dla załogi, pasa-
żerów i statku. Jednocześnie tematyka 
ta jest marginalnie przedstawiana w pol-
skojęzycznym piśmiennictwie, zaś za 
granicą według mojej wiedzy jedynie  
w nielicznych publikacjach. Książka ma 
w założeniu zapełnić tę lukę i stanowić 
poradnik dla mechaników okrętowych 
w zakresie zapobiegania oraz minima-
lizacji skutków takich eksplozji. Książka 
ukaże się na początku przyszłego roku. 
Pracę tę dedykuję moim mentorom – lu-
dziom w moim przekonaniu wybitnym  
i skromnym, którzy wywarli duży wpływ 
na moje postrzeganie nauki – w osobach 
Profesora Wojciecha Przetakiewicza  
i nieżyjącego już niestety Profesora Bo-
lesława Kuźniewskiego. 

Kolejna zaś z wymienionych w pyta-
niu książek z cyklu dotyczącego wybu-
chów w silnikach będzie w holistyczny 
sposób prezentowała przyczyny i skut-
ki eksplozji w układach rozruchowych 
silników okrętowych wyposażonych  
w zawory startowe. W tym zakresie po-
siadam również pewne osiągnięcia na-
ukowe i inżynierskie w postaci wyników 
badań nad opracowaniem systemu mo-
nitorującego szczelność zaworów starto-
wych silnika podczas podróży morskiej. 
Takie podejście umożliwia zmniejszenie 
ryzyka eksplozji. Na wynalazek opra-
cowany przy moim współautorstwie 
Urząd Patentowy RP udzielił ochrony 
w postaci patentu oraz prawa ochron-
nego na wzór przemysłowy. Ponadto 
powstały dwa wtórne wynalazki objęte 
trzema zgłoszeniami patentowymi (dwa 
krajowe i jedno zgłoszenie w procedu-
rze europejskiej). Książka o eksplozjach  

w układach rozruchowych silników 
okrętowych jest na ukończeniu i zgod-
nie z moim planem ma zostać wydana  
w przyszłym roku. 

Chciałbym dodać, że kolejna mo-
nografia również będzie dotyczyła bez-
pieczeństwa pożarowego w eksploatacji 
silników okrętowych, a dokładniej po-
żarów w zasobnikach powietrza zasila-
jącego, w przestrzeniach podtłokowych, 
w kolektorach spalin oraz eksplozji tur-
bosprężarek. Chcę napisać serię ksią-
żek, która kompleksowo przedstawi 
zagadnienia bezpieczeństwa eksplozyj-
no-pożarowego w eksploatacji silników 
okrętowych.

Jakie ma Pan dalsze plany zawodo-
we? Co chciałby Pan jeszcze osiągnąć?

Zawsze jest coś do osiągnięcia. 
Wprawdzie tytuł profesora to najwyż-
sza możliwa do uzyskania godność za 
osiągnięcia naukowe, ale istnieje wiele 
różnego rodzaju wyzwań, które stano-
wią motywator do dalszej pracy. Obec-
nie planuję ukierunkowanie moich 
działań przede wszystkim na realizację 
projektów naukowych, B+R i popular-
nonaukowych. 

Złożyłem wniosek o dofinansowa-
nie działalności popularyzującej naukę  
w konkursie MEiN pn. „Nauka dla 
Społeczeństwa”. Projekt nosi tytuł „Pro-
mocja polskich innowacji morskich na 
łamach kwartalnika AAM”. Obecnie 
wniosek jest w trakcie oceny eksperckiej. 
Czy uzyska finansowanie? Zobaczy-
my. Z innych rzeczy okołonaukowych, 
jak wskazałem wcześniej, zamierzam 
pisać książki. Chciałbym rozpocząć 
etap interdyscyplinarności w mojej 
działalności naukowej, co pozwoli mi 
na realizację ciekawych przedsięwzięć  
z osobami i instytucjamiz różnych śro-
dowisk. 

Jakie „pozanaukowe” dziedziny 
znajdują się w kręgu Pańskich zainte-
resowań? 

Mam wiele różnych, czasem dość 
odległych od siebie tematycznie zainte-
resowań. Wiele z nich w jakimś sensie 
jest związanych z szeroko rozumianą 
nauką. Na przykład kolekcjonuję stare, 
XIX-wieczne i starsze książki poświę-
cone technice – głównie silnikom spali-
nowym. Interesuję się filozofią i historią 
religii, w tym początkami chrześcijań-
stwa oraz paralelizmami pomiędzy re-
ligiami starożytnymi a współczesnymi. 
Bardzo interesują mnie psychologicz-

ne aspekty wynalazczości, stymulacja 
kreatywności i zarządzanie innowacja-
mi. Ponadto czerpię przyjemność ze 
studiowania literatury prezentującej 
osiągnięcia interdyscyplinarnych nauk 
takich jak: prakseologia, inwentyka, 
innowatyka, heurystyka, kognitywisty-
ka, biomimikra, bionika, biomimetyka, 
cybernetyka, eksploatyka oraz teoria  
i inżynieria systemów. Pasjonują mnie 
zagadnienia takie jak pseudonauka i jej 
źródła, oszustwa i mistyfikacje w na-
uce oraz kosmologia i modele ewolucji 
wszechświata. 

Nie mogę pominąć i tej kwestii – 
aktywnie realizuję się w badaniach 
genealogicznych. Zbudowałem własne 
drzewo rodowe. Udało mi się określić 
swoich przodków do ósmego pokolenia 
wstecz – mój 6-krotny pradziad Paweł 
Chybowski urodził się ok. 1750 roku.  
Najstarszą wzmiankę o moim nazwi-
sku znalazłem natomiast w kontekście 
zatwierdzenia w 1514 roku innemu 
Pawłowi Chybowskiemu wójtostwa  
w Serpelicach przez króla Zygmunta I 
Starego. Informacje o życiu Chybow-
skich znalazłem też m.in. w: Metry-
ce Litewskiej (1525), Rejestrze Ksiąg 
Mielnickich (1578), Księdze grodz-
kiej mielnickiej (1592-1593), Wnio-
sku elekcyjnym króla Jana Kazimierza 
(1648), Księdze Poselstw (1659), Te-
kach Dworzaczka (1726, 1760), czy 
też księgach Archiwum Akt Dawnych  
w Wilnie (1798). 

Uwielbiam muzykę – głównie 
punk, heavy metal, ska i reggae, ale 
też klasyczną i filmową. Kolekcjonuję 
i słucham płyt winylowych. Lubię teatr  
i kino. Wśród ulubionych gatunków fil-
mów muszę wymienić przede wszyst-
kim S-F, potem thrillery, dramaty 
sądowe i kino akcji. Imponują mi doko-
nania za kamerą Quentina Tarantino, 
Ridleya Scotta, George’a Lucasa i Ale-
jandro Jodorowsky'ego. Zaś jeśli idzie  
o kino jako takie to, poza polskim natu-
ralnie, lubię skandynawskie kryminały 
i hiszpańskie thrillery.  

Kończąc naszą rozmowę i korzysta-
jąc z okazji, chciałbym podziękować 
wszystkim życzliwym mi osobom, któ-
re stanęły na mojej drodze życiowej  
i które pomogły mi dotrzeć do szczytów 
rozwoju naukowego. Przede wszystkim 
jednak dziękuję mojej żonie Dorocie – 
przyjaciółce i szczerej doradczyni – za 
wsparcie w tej drodze, radę, pomoc 
oraz cierpliwość.  

Rozmawiała: Paulina Mańkowska
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DOBIEGA KOŃCA PROJEKT DORSZE II.  
CZY W BAŁTYKU BĘDZIE MOŻNA JESZCZE BEZPIECZNIE ŁOWIĆ TE RYBY?

Głównym celem projektu jest popra-
wa własności selektywnych bałtyckich 
worków dorszowych poprzez wpro-
wadzenie istotnych, innowacyjnych 
zmian w ich konstrukcjach. Opracowa-
ne nowe rozwiązania korzystnie wpły-
ną na zmianę struktury śmiertelności 
połowowej dorszy bałtyckich, zmniej-
szając tym samym negatywną presję 
rybołówstwa na środowisko morskie. 
Zakłada się, że w wyniku realizacji pro-
jektu powstaną innowacyjne rozwią-
zania techniczne, które po wdrożeniu 
do praktyki wpłyną korzystnie na stan 
zasobów dorsza bałtyckiego poprzez 
redukcję tzw. nieujawnionego odrzutu.

W ostatnich dniach września br. 
odbyły się dwa seminaria naukowe 
poświęcone tematowi rybołówstwa 
bałtyckiego. W trakcie seminariów pre-
zentowane były wyniki prac w projek-

cie: worki dorszowe i okrywy służące 
badaniom. 

O CO CHODZI? 
Nasi naukowcy wspólnie z prakty-

kami na podstawie badań i obliczeń 
przygotowali takie sieci, dzięki którym 
w przyszłości zminimalizujemy zgub-
ny wpływ rybołówstwa na środowisko. 
Przeławianie ławic jest jednym z czynni-
ków, które im zagrażają. Jednym z nich, 
ponieważ nie jedynym. 

Niestety, już teraz biolodzy mówią  
o tym, że sytuacji dorszy bałtyckich nie 
poprawi wyłącznie nieodławianie ich. 
Potrzeba rozwiązań systemowych, któ-
rych elementem będzie bezpieczne ry-
bołówstwo. 

Naukowcy, dzięki zastosowaniu od-
powiedniej wielkości oczek sieci oraz 
innowacyjnego kształtu włoka, osią-

gnęli cel: połowy stały się bezpiecz-
niejsze dla niewymiarowych ryb: tych, 
które powinny pozostać w morzu, by 
móc się rozwijać. Metoda zastosowana 
w projekcie pozwoliła zmniejszyć pręd-
kość pędu wody w worku, dzięki czemu 
osobniki, które powinny umknąć z sie-
ci, wyjdą ze spotkania z rybakami cało; 
z dużo większymi niż teraz szansami na 
to, by rozwinąć się i dalej rozmnażać. 

O PROJEKCIE
Wartość: 3 659 000 PLN
Okres realizacji: 
2018.09.01 – 2021.12.31
Źródło finansowania: 
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Kierownik projektu:  
dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. AMS 

Weronika Gocłowska

Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących 
liczbę niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego to tzw. 
projekt „DORSZE II". Projekt ma nas przybliżyć do odpowiedzi na pytanie:  
czy populację dorsza bałtyckiego da się odbudować? 
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SZKOŁA IM. DANUTY KOBYLIŃSKIEJ-WALAS

AMS UCZELNIĄ LIDERÓW

5 września 2021 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozietułach odbyła się 
 uroczystość nadania szkole imienia kpt. ż.w. Danuty Kobylińskiej-Walas. Jako że 
pani kapitan jest związana właśnie ze Szczecinem – Akademia Morska w Szczecinie 
uhonorowała to wydarzenie. 

Uroczystość została objęta  patrona-
tem przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 
Bank BNP Paribas oraz firmę Doehler 
Sp. z o.o.

Całość rozpoczęła się punktu-
alnie o godzinie 11:00 mszą świętą 
polową odprawioną przez księdza 
doktora Kazimierza Kurka, który  
w kazaniu nawiązał do historii szkoły 
w Kozietułach oraz osiągnięć jej no-
wej patronki. W  trakcie mszy został 
poświęcony sztandar szkoły, którego 
poczet honorowy stanowili przedsta-
wiciele rodziców uczniów.

O godzinie 12:00, tuż po za-
kończonej mszy św., głos zabrała 
dyrektor szkoły pani Agnieszka Kli-
mek-Dudzińska, witając zgromadzo-
nych gości. Wśród osób przybyłych 
znalazł się jako gość honorowy syn 
patronki kpt. ż.w pan Konrad Walas 
wraz z rodziną. Swoją obecnością 
uroczystość uświetnili także: przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji  
i Nauki, Mazowiecki Kurator Oświa-
ty Aurelia Michałowska, dyrektor Ra-
domskiej Delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie 
Wojciech Nalberski, przedstawicielka 
Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. 
Agnieszka Deja, przedstawiciele banku 
BNP Paribas, prezes firmy Doehler Sp. 
z o. o Piotr Podoba, Wicemarszałek Se-
natu Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław 

Karczewski, posłowie, starosta i rad-
ni Powiatu Grójeckiego, radni Gminy  
i Miasta Mogielnica, prezes Federacji 
Inicjatyw Oświatowych, przewodniczą-
ca Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
dyrektorzy okolicznych szkół oraz soł-
tysi wsi Kozietuły.

Po powitaniu gości został odśpie-
wany hymn państwowy, a następnie 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Kozietuły i Okolic pani Ewa Mróz 
odczytała uchwałę dotyczącą nadania 
imienia szkole.

Zgodnie z ceremoniałem rodzice 
uczniów przekazali sztandar na ręce 
pani dyrektor, a następnie sztandar 
został wręczony pocztowi sztandaro-
wemu szkoły.

Uczniowie szkoły przedstawili 
przygotowany program artystyczny. 
Występ prezentował sylwetkę patron-
ki, kpt. ż.w. Danuty Kobylińskiej-Wa-
las. Na scenie pojawiali się uczniowie 
wszystkich klas w różnych rolach: 
recytowali, śpiewali, tańczyli. Cały 
program ściśle wiązał się z kolejnymi 
etapami życia pani kapitan i miał na 
celu przybliżenie wszystkim drogi, 
jaką przebyła z małej wsi na oceany 
świata. 

Po części artystycznej nadszedł 
czas na przemówienia wygłoszone  
przez zaproszonych gości. Jako pierw-
szy głos zabrał kpt. ż.w. Konrad Wa-
las, który we wzruszających słowach 

podziękował w imieniu Pani Kapitan 
za ogromne wyróżnienie i honor. Głos 
zabrała również dr inż. Agnieszka Deja. 
– To wzruszająca uroczystość – pod-
kreślała. – To ważne, że w rodzinnej 
miejscowości Pani Kapitan pamięta się 
o niej tak dobrze i dostrzega jej niezwy-
kłe życie, które związała z oddalonym  
o setki kilometrów morzem.  WG

Już po raz drugi odebraliśmy to wy-
różnienie – Akademia Morska w Szcze-
cinie została uhonorowana mianem 
Uczelni Liderów 2021.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzy-
skują uczelnie i jednostki nowoczesne, 
innowacyjne, patrzące w przyszłość, 
ukierunkowane na rozwój, wprowa-
dzające na rynek pracy kreatywnych 
LIDERÓW ZMIANY SPOŁECZNEJ. 
Certyfikat to prestiż, promocja, zaufa-
nie u kandydatów na studia, marka 

solidnej instytucji akademickiej, wia-
rygodność w oczach studentów, pra-
cowników i partnerów, świadectwo 
nowoczesności, potencjału, innowacyj-
ności, orientacji na rozwój.

Tytuł obowiązuje od czerwca 2021 
do czerwca 2022 roku, certyfikat ode-
brali – podczas uroczystej gali – dr 
hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. AMS, 
prorektor ds. Innowacji i rozwoju oraz 
Dorota Stochła z Działu Rozwoju. Wy-
różniony został również JM Rektor 

Akademii Morskiej dr hab. inż. kpt. 
ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS – 
uhonorowany certyfikatem Aurea Pra-
ixs przyznanym w ramach IX edycji 
Programu „Uczelnia Liderów". To tytuł, 
jakim wyróżniani są rektorzy i kierow-
nicy certyfikowanych jednostek, którzy 
wykazują szczególne osobiste zaan-
gażowanie w rozwój i promocję idei 
edukacji dla rynku pracy i otoczenia 
gospodarczego.

Weronika Gocłowska

Kapitan żeglugi wielkiej Danuta Kobylińska-
-Walas
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TRZY RZĘDY DŹWIGOZAURÓW  

– INDUSTRIALNE OBLICZE CHÓRU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE 

Co prawda chórzyści pod dyrekcją 
dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch nie 
lubią zwalniać tempa i pracują nad re-
pertuarem przez cały rok, jednak od 
ośmiu lat bardzo wyraźnie akcentują 
koniec wakacji wyjątkowym koncer-
tem w ramach autorskiego projektu 
„Wspólne Brzmienia”, a tegoroczny już 
za nami. Jeśli w nowy sezon zespół 
wkroczy z taką energią, jaką zaprezen-
tował 30 sierpnia na scenie – czeka nas 
dużo muzycznych wrażeń! Tym bar-
dziej że kalendarz chóralny na najbliż-
sze miesiące pęka w szwach. A w nim, 
gdzieś pomiędzy koncertami a nagra-
niami – przez wielu wyczekiwany – na-
bór nowych głosów do zespołu.

Tegoroczne wydarzenie z cyklu 
„Wspólne Brzmienia”, pod nazwą 
„Industrial Project”, miało miejsce  
w Filharmonii im. Mieczysława Karło-

wicza w Szczecinie i odsłoniło kolejne, 
nieznane dotąd oblicze chóru, który 
bezbłędnie odnalazł się w twórczo-
ści zaproszonych gości – zespołu Fisz 
Emade Tworzywo. 

Eksperymentalna fuzja śpiewu chó-
ralnego z hip-hopowym fundamentem 
i eklektycznym brzmieniem zespołu 
braci Waglewskich została bardzo go-
rąco przyjęta przez publiczność i odbiła 
się szerokim echem w mediach lokal-
nych, a także ogólnopolskich. Spotka-
nie to zaowocowało ponadto dalszą 
współpracą, która przeniosła się do stu-
dia nagraniowego – chórzyści Akade-
mii Morskiej zostali bowiem zaproszeni 
do gościnnego występu na najnowszej 
płycie zespołu Fisz Emade Tworzywo, 
której premiera już w październiku. Po-
nieważ założeniem „Industrial Project” 
było m.in. nawiązanie do stoczniowego 

charakteru naszego miasta i próba osią-
gnięcia industrialnego brzmienia, chór 
oprócz utworów zespołu Fisz Emade 
Tworzywo wykonał także premierowo 
niezwykłe dzieło kompozytora Miłosza 
Wośko  „Syreny”. Utwór ten, będący 
współczesną interpretacją fragmentu 
“Odysei” Homera, wykonany został we 
współpracy z zaproszonymi instru-
mentalistami oraz recytatorką. 

Wisienką na torcie industrialne-
go projektu były stroje chórzystów, na 
których znalazły się miedziane dźwi-
gozaury – symbol Szczecina, o któ-
rych śpiewała niegdyś, pochodząca  
z naszego miasta, Katarzyna Nosowska 
z zespołem Hey („Miałam dom, gdzie 
to było, tam, gdzie Odra, port, dźwigo-
zaurów rząd”). 

Przygotowania do „Wspólnych 
Brzmień” trwały długie tygodnie. Nie 

Drzewa przed gmachem uczelni przy Wałach Chrobrego powoli żółkną, a to znak,  
że rozpoczyna się kolejny rok akademicki, a wraz z nim – nowy sezon artystyczny dla 
Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zdjęcia: archiwum chóru
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było to jednak jedyne przedsięwzięcie 
chóru w ostatnim czasie, zespół jest bo-
wiem w trakcie nagrań na płytę i wciąż 
kontynuuje pracę nad projektem „18 
muzycznych pocztówek dla szczecinian 
z okazji 18. urodzin Chóru Akademii 
Morskiej w Szczecinie”. Jedną z jesien-
nych pocztówek będzie teledysk kręco-
ny w przestrzeni Hali Odra – wystąpi 
na nim Piotr Cugowski, który przyjął 
zaproszenie chóru i zgodził się wyko-
nać solową partię utworu „Livin’ on  
a Prayer” zespołu Bon Jovi. Chórzyści 
nie tylko zapraszają znanych artystów 
do współpracy, równie często sami są 
zapraszani! 5 sierpnia w szczecińskiej 
Netto Arenie odbyła się Gala Frydery-
ków 2021, na której męska część Chóru 
Akademii Morskiej miała okazję za-
śpiewać u boku Lanberry. 

Transmitowaną na żywo uroczy-
stość wręczania nagród uświetniły wy-
stępy m.in.  Krzysztofa Zalewskiego, 
Natalii Przybysz, Meli Koteluk, Sanah 
oraz Ralpha Kamińskiego. Zaprosze-
nie do udziału w takim wydarzeniu 
było więc dużym wyróżnieniem i przy-
czyniło się do tego, że po raz kolejny  
o Chórze Akademii Morskiej w Szcze-
cinie usłyszeć mogła szersza publicz-
ność zgromadzona przed telewizorami 
we wszystkich częściach kraju.

Najbliższe tygodnie to dla chó-
rzystów Akademii Morskiej przede 
wszystkim przygotowania do pra-
wykonania kompozycji Jerzego Stal-
mierskiego „Alius Angelus”. Dzieło to 
napisane na baryton, chór mieszany  
i orkiestrę, powstało z myślą o uroczy-
stościach beatyfikacyjnych kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i będzie miało 
swoją premierę podczas uroczystych 
obchodów trzeciej rocznicy koronacji 
obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Kró-
lowej Polski. Wydarzenie odbędzie się  
w drugi weekend października w bazy-
lice mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela 
w Szczecinie. Chór Akademii Morskiej 
w Szczecinie szykuje się także do udzia-
łu w wyjątkowej trasie po największych 
scenach w Polsce, której szczegóły 
zdradzą nam już wkrótce.

Najważniejsze teraz – z końcem 
września dyrygent Sylwia Fabiańczyk-
-Makuch ogłosiła nabór nowych gło-
sów do swojego zespołu! Chociaż każdy 
rok przynosi chórowi kolejne sukcesy, 
a wraz z nimi  poprzeczka podnosi 
się coraz wyżej, spróbować swoich sił 
może każdy, kto ma w sobie zamiłowa-
nie do muzyki i chęć zaangażowania się 
w coś wyjątkowego. Przesłuchania do 

zespołu odbędą się kolejno w dniach: 
30 września oraz 5, 7 i 12 październi-
ka w godzinach 16:00–18:00 w sali Se-
natu Akademii Morskiej przy ul. Wały 
Chrobrego 2. Chórzyści przyznają, że 
pomysłów na promowanie uczelni oraz 

portowego charakteru naszego mia-
sta im nie brak, a każdy sezon otwiera 
przed nimi nowe furtki. Pozostaje nam 
więc bacznie śledzić działania chóru 
lub... wstąpić w jego szeregi!

Agnieszka Sztandera
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Z EDYNBURGA DO SZCZECINA:  
AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA  
W AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
 
Od dłuższego czasu rozważano powołanie takiej jednostki w uczelni, analizując 
wszystkie za i przeciw. Jednak pandemia przyspieszyła nasze działania. W Akademii 
Morskiej w Szczecinie powstało Akademickie Centrum Wsparcia, a w nim m.in. 
psycholog pozostający do dyspozycji studentów.

Psycholog Sandra Rutkiewicz do-
łączyła do zespołu Akademickiego 
Centrum Wsparcia, gdzie pomaga stu-
dentom uporać się z ich indywidualny-
mi problemami.  

– Pomoc psychologiczna co prawda 
była dostępna dla studentów już od po-
nad dwóch lat, jednak aby uzyskać taką 
specjalistyczną pomoc, studenci musie-
li udać się do przychodni, co stanowiło 
dla nich barierę i rzadko kto korzystał  
z tej pomocy – zauważa dr inż. Grze-
gorz Stępień, prorektor ds. kształce-
nia AMS. – Teraz, gdy psycholog jest 
dostępny bliżej, na terenie kampusu 
akademickiego AMS, widać wyraźny 
wzrost zainteresowania pomocą – cie-
szy się prorektor.  

To on w październiku 2020 roku 
zgłosił pomysł powołania oddziel-
nej jednostki, która będzie stanowiła 
wsparcie dla studentów i kandydatów 
na studia, otworzy uczelnię na potrzeby 
kształconych tu osób. Docelowo Cen-
trum ma wspierać również studentów 
z niepełnosprawnościami, jednak po-

moc psychologiczna jest pierwszym 
krokiem, jaki wykonaliśmy w kierunku 
naszych studentów.  

Sandra Rutkiewicz działa na uczelni 
od czerwca, jak sama deklaruje – nie 
spodziewała się, że w wakacje znajdzie 
się tak wielu chętnych, by skorzystać 
z jej pomocy. Latem udało się przyjąć 
już około 50 studentów AMS, teraz –  
w roku akademickim – spodziewamy 
się, że zainteresowanie będzie jeszcze 
większe.  

Jak deklarują sami studenci – brako-
wało im takiej pomocy. Młodzi ludzie 
borykający się ze swoimi problemami, 
stresujący się trudnymi studiami czy 
praktykami morskimi niejednokrotnie 
potrzebują miejsca, w którym mogą 
otworzyć się, nazwać swoje emocje, 
otrzymać wsparcie bez ryzyka, że zo-
staną poddani ocenie.  

„Sama bałam się iść do psychologa, 
uważałam, że moje problemy nie są ta-
kie poważne, nie mam przecież myśli 
samobójczych ani problemów z nor-
malnym funkcjonowaniem, ale w głębi 

duszy czułam, że coś mnie zatruwa od 
środka. Postanowiłam spróbować roz-
mowy z psychologiem i to był strzał  
dziesiątkę. Okazało się, że źródło moich 
problemów leży zupełnie gdzie indziej, 
niż podejrzewałam, i wystarczyło kilka 
wizyt, żebym poukładała sobie różne 
rzeczy w głowie, przepracowała to, co 
siedzi głęboko we mnie i poczuła się 
dużo lepiej. Poczułam ulgę i pewność 
siebie” – czytamy w wiadomościach, 
które studenci anonimowo kierują do 
Akademickiego Centrum Wsparcia.  

Pomysł powołania jednostki jest 
wynikiem wizyt studyjnych naszych 
pracowników w ramach programu 
ERASMUS.

– Zaczerpnęliśmy inspirację z Uni-
wersytetu w Edynburgu. Nasi pracow-
nicy wizytowali szkocką uczelnię, by 
podpatrzeć, jak zorganizowana jest 
pomoc dla studentów, a po powrocie 
wspólnie opracowaliśmy koncepcję 
rozwijanego obecnie Centrum – mówi 
prorektor ds. kształcenia.  

Weronika Gocłowska
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ZDROWIE PSYCHICZNE NA CO DZIEŃ
 
10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ogłoszony przez Światową 
Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 r. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 
promuje zdrowie psychiczne jako fundament dobrego samopoczucia, udanych relacji 
międzyludzkich, prawidłowych sposobów myślenia i funkcjonowania  
w społeczeństwie.

Dla zobrazowania, zdrowie psy-
chiczne można umieścić na osi, po któ-
rej przemieszczamy się przez całe życie. 
Na jednym biegunie osi jest poczucie 
dobrostanu, zaś na drugim umieścić 
można zaburzenia psychiczne. Nie na-
leży jednak przyjmować, że za zdrowie 
psychiczne uznamy brak zaburzeń. 
Takie przekonanie doprowadziłoby do 
błędnego i ograniczającego nas myśle-
nia, a tym samym do zaniechania dal-
szej pracy nad rozwojem osobistym, 
dbaniem o własne zdrowie czy stara-
niami o poprawność relacji interper-
sonalnych w rodzinie, społeczeństwie 
i pracy. 

Uznaje się, że granica pomiędzy 
zdrowiem a zaburzeniem psychicz-
nym jest płynna oraz uwarunkowana 
czynnikami biologicznymi, psycholo-
gicznymi i społecznymi, które wpły-
wają na siebie wzajemnie. Dlatego już 
np. brak właściwego odpoczynku, snu, 
tempo życia, nadużywanie substancji 
psychoaktywnych, długotrwały stres, 
konflikty w pracy czy w końcu izola-
cja społeczna w czasie pandemii przy-
czyniają się do tego, że zaczynamy 
przemieszczać się po wcześniej wspo-
mnianej osi od jednego jej bieguna do 
drugiego. Człowiek w mniejszym lub 
większym stopniu może oddziaływać 
na szkodliwe dla zdrowia czynniki  
i tym samym wpływać na swoje zdro-
wie psychiczne, ale niekiedy tego nie 
robi przez nieprawidłowy styl życia, za-
niżoną samoświadomość – brak wiedzy 
o sobie. Przyczynia się tym do ewentu-
alnego powstawania zaburzenia.

Zaburzenia psychiczne stanowią 
źródło cierpienia, utrudniają funkcjo-
nowanie. Przejawiać się mogą poprzez 
zespoły określonych zachowań, czucia, 
sposoby myślenia, spostrzegania świa-
ta czy relacje z innymi ludźmi. Mogą 
być utrwalone, nawracające albo prze-
biegać jako pojedynczy epizod w życiu 
człowieka. O powszechności zaburzeń 
psychicznych stanowić może fakt, iż 
wielu z nas przeżywało stany obniżo-
nego nastroju czy załamania nerwowe, 

które wynikać mogły z powodu nad-
miaru obowiązków życiowych, silnego 
stresu, co w konsekwencji odbiło się 
na relacjach z innymi czy na wynikach 
uzyskiwanych w pracy, na studiach.

W Polsce ok. 8 mln ludzi w wieku 
18–64 lat cierpi na zaburzenia psy-
chiczne. Wobec tak ponurej statystki 
można stwierdzić, że skala zaburzeń 
psychicznych stała się obecnie alarmu-
jącym wyzwaniem zdrowotnym dla nas 
wszystkich, a zwłaszcza w dobie pan-
demii. Niestety, stereotypy i wyobra-
żenia na temat osób z zaburzeniami 
psychicznymi w społeczeństwie są tak 
silne, że umyka nam fakt, iż osób z taki-
mi zaburzeniami może być dość sporo  
w naszym najbliższym otoczeniu, 
wśród znajomych, rodziny, na studiach, 
siłowni czy też w pracy, i że nie zawsze 
zaburzenia takie potrafimy rozpoznać 
nawet u siebie. 

Do wielu zaburzeń, które często 
bagatelizujemy, zaliczamy np. bezsen-
ność czy choroby somatyczne, które 
utożsamiamy głównie z ciałem, a nie 
z psychiką. Wynika to z tego, że nie 
podchodzimy do spraw własnego zdro-
wia i ciała w sposób holistyczny, tylko 
fragmentaryczny. Mocno widać to np. 
w zaburzeniach lękowych, które mogą 
obejmować: przyspieszone bicie ser-
ca, ból w klatce piersiowej, duszności, 
zawroty głowy, skoki ciśnienia. Symp-
tomy te powodują, że zgłaszamy się  
w końcu do kardiologa, myśląc, że 
mamy problemy z sercem, a chodzi 
niejednokrotnie o psychikę.  Łatwiej 
jest nam myśleć o zaniedbaniu własne-
go serca pod względem fizjologicznym, 
niż przyznać się do tego, że doprowa-
dziliśmy własny umysł i emocje do 
stanu, w którym zaczęło się to odbijać 
na naszym sercu i duszy. Dziedziną  
w psychologii badającą powiązania po-
między ciałem, psychiką i duszą jest 
psychosomatyka. 

Kto z nas nie przeżył traumy czy 
silnego stresu, które u niektórych pod 
postacią PTSD (Post-traumatic stress 
disorder) przeżywane są jeszcze wiele 

lat po ich wystąpieniu? Zaburzenie to 
może dawać objawy takie jak przy de-
presji: utratę koncentracji, trudności ze 
snem, wahania nastroju, zmęczenie.

W ramach promocji zdrowia psy-
chicznego psychologia podejmu-
je liczne działania profilaktyczne  
i terapeutyczne tyczące się uzależnień 
od alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych. Stereotypy myślenia na 
temat picia często doprowadzają nas do 
zgubnej i śmiertelnej choroby, jaką jest 
choroba alkoholowa. Myślenie o tym, że 
piwo to nie alkohol albo że dwa piwka 
na wieczór to nic wielkiego, jest niczym 
innym jak oszukiwaniem siebie, rodziny 
i szkodzeniem własnemu zdrowiu. Cho-
roba ta przyczynia się do pogorszenia 
relacji w rodzinie, w pracy czy nawet do 
zrywania więzi społecznych.

Brak ogólnodostępnej i darmowej 
opieki psychologicznej, psychoprofi-
laktyki, odbija się w społeczeństwie, 
powodując niższą świadomość siebie  
i mniejsze angażowanie się w praktyko-
wanie zdrowego stylu życia. Dlatego tak 
bardzo ważne jest we własnym zakresie 
dbać o poprawne relacje społeczne, za-
wodowe, rozwój osobisty, ograniczanie 
używek. Ważne, by edukować społe-
czeństwo, czym jest stres i jak sobie  
z nim radzić, głównie w sytuacjach 
izolacji, np. na morzu. Ważna jest też 
nauka szacunku i dbanie o relacje z bli-
skimi.

Jeśli jednak nie potrafimy rozwiązy-
wać swoich problemów, nie widzimy 
szans na dobre życie, przytłacza nas 
problem, z którym się zmagamy, nie do-
strzegamy dobrych rzeczy, a życie jawi 
się nam jako pasmo niepowodzeń, to 
powinniśmy zwrócić się do psychologa.

Prawa chorych psychicznie reguluje 
ustawa z dn. 19. 08.1994 r., która zdro-
wie psychiczne uznaje za fundamental-
ne dobro osobiste każdego człowieka, 
a ochrona praw osób z zaburzeniami 
psychicznymi należy do obowiązków 
państwa polskiego.

 Sandra Rutkiewicz,  
psycholog AMS
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Zespół redakcyjny Akademickich Aktualności Morskich spotkał się z dziennikarzami 
czasopism akademickich i portali z polskich uczelni na Uniwersytecie Medycznym  
w Białymstoku, aby rozmawiać o kondycji prasy uczelnianej. 

WYZWANIA W FOTOGRAFII PRASOWEJ, APTEKA Z LASU, CZYLI 

28 KONFERENCJA REDAKTORÓW  
CZASOPISM AKADEMICKICH I PORTALI 

Na początku września br. odby-
ła się 28 Konferencja Redaktorów  
Czasopism Akademickich i Por-
tali. Uzyskała patronat Ministra 
Edukacji i Nauki, miała za zada-
nie oceninić kondycję i rolę prasy 
uczelnianej, pokazać nowe trendy  
i podsumować pracę w trudnym 
pandemicznym okresie, a przy 
okazji zaprezentować środowisku 
akademickiemu z całej Polski po-
tencjał Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, atrakcyjność Białe-
gostoku oraz walory Podlasia. 

Z ramienia UMB organizatorem 
spotkania była redakcja „Medyka 
Białostockiego”.

Konferencja swoją tematyką 
objęła takie zagadnienia jak: Desi-
gn Thinking w popularyzacji nauki 
(Anna Daszuta-Zalewska), Nowe 
trendy w grafice prasowej (Bog-
dan Suprun) czy Kondycja mediów 
(Krzysztof Kurianiuk) oraz bardzo 
aktualny wykład Pandemia Covid 
19 – Naukowiec na froncie medial-
nej walki o fakty (Joanna Zajkow-
ska). Niezwykle interesującym był 
wykład Ewy Zapory z Instytutu 
Nauk Leśnych Politechniki Biało-
stockiej, o którym piszemy obok – 
„Apteka z lasu”

Oprócz części szkoleniowej  
i pobytu w spektakularnej siedzi-
bie uczelni, w białostockim Pałacu 
Branickich, uczestnicy konferencji 
zwiedzili Supraśl, Tykocin i Nar-
wiański Park Narodowy. 

Szczególne podziękowania na-
leżeą się organizatorom konferen-
cji, za doskonale przygotowane 
spotkanie pod każdym względem, 
tak merytorycznym, jak i poznaw-
czym. Te kilka dni wytężonej pracy  
pokazło wiele rozwiązań dla twór-
czego działania redakcji w obo-
strzeniach covidowych. 
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APTEKA Z LASU – WYKŁAD DR EWY ZAPORY

Naukowców z Politechniki Biało-
stockiej do stworzenia Banku Eks-
traktów z Grzybów zainspirował prof. 
Jordan K. Zjawiony. To polski nauko-
wiec, który mieszka i prowadzi badania 
w USA w zakresie farmakognozji, czyli 
nauki o substancjach naturalnych, mo-
gących być wykorzystywane jako leki. 
O prowadzonych badaniach w Cen-
trum Naukowo-Badawczym Instytutu 
Nauk Leśnych bardzo ciekawie mówiła 
dr Ewa Zapora: 

Bank ekstraktów jest to zbiór wycią-
gów z grzybów z Puszczy Białowieskiej, 
ale również z terenów północno-
-wschodniej Polski i z innych obszarów 
świata. Na pierwszym etapie badań trze-
ba takie grzyby w Puszczy Białowieskiej 
odnaleźć. A mogą rosnąć zarówno na 
martwych, jak i żywych drzewach, na 
ich korzeniach, gdzieś pod korą albo na  
już próchniejących kłodach. Dla drzew 
mogą być patogenami, ale jednocześnie 
mogą posiadać właściwości antybakte-
ryjne, antygrzybicze, antywirusowe czy 
nawet przeciwnowotworowe.

Kolejnym etapem jest sprawdzanie, 
czy mamy do czynienia z gatunkiem 
już znanym, czy zupełnie nowym. Po-
nieważ Puszcza Białowieska stanowi 
nieprzebrane bogactwo niezidentyfi-
kowanych, nowych dla nauki gatunków 
grzybów. Następnie naukowcy przy-
stępują do sporządzenia ekstraktów. 
Wyciągi zawierają samą esencję 
związków bioaktywnych i właśnie te 
ekstrakty po odparowaniu stanowią 

podstawę do badań. Chodzi o gatunki 
wykazujące szczególnie dużą aktywność 
biologiczną. Ekstrakty z grzybów zawie-
rają całe spektrum związków aktywnych  
o wszechstronnym działaniu – cały 
kompleks substancji bioaktywnych. 
Mogą stanowić bazę do stworzenia 
produktu medycznego czy weteryna-
ryjnego. Dzięki swoim właściwościom 
ekstrakty są podstawą badań nad po-
szukiwaniem leków o działaniu an-
tybakteryjnym, czyli potencjalnych 
antybiotyków, ale także o działaniu 
przeciwwirusowym, antynowotworo-
wym, wspomagającym pracę serca czy 
też stosowanych w terapii chorób neu-
rodegeneracyjnych takich jak choroba 
Alzheimera. Ekstrakty dają nam takie 

związki lub frakcje zawierające kom-
pleks związków, które mogą stanowić 
w przyszłości podstawę do tworzenia 
nowych leków, ale również mogą być 
wykorzystywane do stworzenia pro-
duktów medycznych pochodzenia na-
turalnego, zarówno do profilaktyki, jak 
i do wspomagania leczenia

Okazuje się, że ekstrakty grzybów 
można wykorzystać w każdej dzie-
dzinie nauki. Od medycyny, przez 
podobne zastosowania również w wete-
rynarii. Grzyby wykorzystuje również 
przemysł spożywczy, ale też szeroko 
pojęta inżynieria i ochrona środowiska. 
Mogą  być również biomateriałem za-
stosowanym np. w budownictwie. To 
jest najnowszy trend – mówiła dr E. 
Zapora – innowacja w budownictwie  
z ostatnich lat, gdzie to grzybnia, czyli 
ta sieć, której nie widzimy, chodząc po 
lesie, a która znajduje się pod ziemią, 
stanowi szkielet i materiał budulcowy. 
Za pomocą grzybni można zrobić po 
prostu nowe materiały wykorzystywane 
w budownictwie. To natura podpowia-
da, że można tak wykorzystać grzyby. 
Na świecie są już informacje o inno-
wacyjnych cegłach wykonanych z my-
celium – bardzo odpornych, trwałych 
i wytrzymałych. Natura daje inspirację 
wielu różnym gałęziom gospodarki.

 Bank Ekstraktów z Grzybów – Fun-
gi Extract Bank wzbudza zainteresowa-
nie bardzo wielu naukowców nie tylko 
z Polski, ale i z całego świata. 

Teresa Jasiunas
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WYZWANIA W FOTOGRAFII PRASOWEJ  
– JAK ATRAKCYJNIE POKAZAĆ NAUKĘ

Dzisiejsze telefony pozwalają nam na 
całkiem udane zdjęcia, zbliżone do wy-
konanych profesjonalnym sprzętem 
ustawionym w tryb auto. Jednak by tego 
dokonać, musimy pamiętać o kilku pro-
stych, ale bardzo ważnych zasadach.  

1. OBIEKTYW

Nie zrobimy ładnego zdjęcia, gdy 
obiektyw aparatu jest brudny, zaku-
rzony lub widnieją na nim tłuste od-
ciski palców. Smartfon nosimy ze sobą 
praktycznie cały czas w kieszeni, torbie 
i dłoni, obiektyw nieustannie jest na-
rażony na zabrudzenie. Pamiętaj, by 
szkiełko regularnie czyścić, najlepiej 
ściereczką z mikrofibry.

Można też kupić dobrą obudowę 
ochronną lub futerał na telefon, który 
ochroni sprzęt nie tylko przed zabru-
dzeniem, ale też przed zniszczeniem  
i zarysowaniem.

2. DOBRA POZYCJA I KADROWANIE 

Na ujęciu warto uchwycić chociaż 
kawałek otoczenia, ponieważ zbyt ogra-
niczone kadry nie wyglądają natural-
nie. Na tło składa się natura, fragmenty 
budynków, a nawet tłum. Unikaj przy 
tym przechylania telefonu na lewo lub 
prawo – horyzont powinien być prosty. 

Bardzo ważną  i pomocną rzeczą  
w fotografii jest  złoty podział.

Znając zasadę złotego podziału, 
możemy sprytnie wykorzystać ją przy 
komponowaniu zdjęć. Dzielimy kadr 
za pomocą 4 linii zgodnie ze złotą re-
gułą, dzięki temu otrzymujemy tzw. 
siatkę złotego podziału. Przecięcia linii 
wyznaczają nam mocne punkty kadru, 
czyli miejsca, w których najlepiej umie-
ścić najważniejsze dla nas elementy 
obrazu. Mocne punkty z jednej strony 
znajdują się dość blisko od centrum 
zdjęcia, z drugiej – są od niego wyraź-

nie odsunięte. Takie ułożenie obiektów 
w kadrze pozwoli nam silnie zaznaczyć 
związek między nimi i zachować har-
monijny wygląd całego kadru. Poziome 
linie są też dobrym wyznacznikiem dla 
umieszczenia np. horyzontu albo po-
dzielenia kadru ze względu na wyraź-
nie wyróżniające się kolory.

3. DOŚWIETLENIE ZDJĘCIA 

Światło odgrywa kluczową rolę  
w robieniu zdjęć telefonem. Im go wię-
cej, zwłaszcza naturalnego, tym lepiej. 
Fotografia nabiera ostrości, a kolory 
pożądanej głębi. Dlatego złota zasada 
brzmi: staraj się uwieczniać wyjątko-
we chwile wtedy, kiedy jest jasno. Kadr 
możesz też doświetlić, gdy podejdziesz 
bliżej do okna lub włączysz wysokiej 
jakości sztuczne oświetlenie. Warto po-
eksperymentować z cieniami, ustawiając  
w pomieszczeniu świeczki, żarówki lub 
lampki.

Z drugiej strony natomiast zbyt in-
tensywne i ostre światło może zepsuć 
ujęcie robione na zewnątrz. Dlatego 

fotografowanie w pełnym słońcu jest 
niewskazane. Na przykład promienie 
nienaturalnie wyostrzają rysy twarzy 
i tworzą na niej cienie. Zdjęcie najle-
piej wykonaj w zacienionym miejscu,  
w jego najjaśniejszym punkcie. 

Zachwycające efekty daje też robie-
nie zdjęć telefonem przy wschodzie  
i zachodzie słońca. Gdy znajduje się 
ono nisko, tworzy wyjątkowe kolory,  
w tym odcienie czerwieni i złota. Ten 
czas jest nazwany „golden hour”, czyli 
złotą godziną.

4.  ZADBAJMY O OTOCZENIE

Kosz na śmieci obok zabytkowego 
budynku? Puszki po piwie, bałagan – ta-
kich fragmentów nie warto umieszczać  
w kadrze. Kiedy skupiamy się na pierw-
szym planie, wiele rzeczy może umknąć 
naszej uwadze. Dlatego zwracajmy 
uwagę nie tylko na centralny obiekt lub 
postać na zdjęciu, ale też  na otoczenie 
i tło. Drobne niedoskonałości da się 
szybko usunąć z kadru lub po prostu 
zmienić nieco perspektywę.

Panel poświęcony fotografii prasowej zainspirował mnie do napisania miniporadnika 
dla osób fotografujących smartfonem. Każdy z nas często znajduje się w sytuacji, 
gdy mamy ochotę uwiecznić moment ważnego wydarzenia w pracy, w domu czy 
pochwalić się przepięknym plenerem z wakacji. 

Wojciech Wojtkielewicz  (fotograf związany z białostocką prasą) tłumaczy praktyczne  
zastosowanie metody złotego podziału
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5.  FOTOGRAFUJMY W TRYBIE 
AUTO

Dzisiejsze smartfony dają nam za-
skakująco dobre rezultaty, gdy usta-
wimy parametry na tryb auto, tu nie 
musimy eksperymentować i poświęcać 
czasu na poznanie pojęć stosowanych 
w optyce czy fotografii.

6.  ZAPOMNIJ O CYFROWYM   
ZOOMIE

Jednym z błędów, których powinni-
śmy wystrzegać się, wykonując zdjęcia 
smartfonem, jest korzystanie z cyfro-
wego zoomu. Zoom w telefonie to nic 
innego, jak przybliżanie i powiększanie 
obrazu. Wobec tego używanie tej funk-
cji znacznie obniża jakość mobilnej 
fotografii. Jak sobie z tym poradzić? 
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem 
jest zbliżenie się do fotografowanego 
obiektu. Czasem jednak nie ma takiej 
możliwości ‒  wówczas lepiej zrobić 
fotografię z oddali, a później samo-
dzielnie ją wykadrować w aplikacji do 
obróbki zdjęć, pokazując konkretny 
fragment. Z pewnością taka fotografia 
będzie dużo lepiej wyglądać niż ta wy-
konana z zoomem.

7.  LAMPA BŁYSKOWA

Jak zrobić dobre zdjęcie smartfo-
nem? Na pewno z wyłączoną lampą 
błyskową! Świecące się i czerwone oczy, 
błyszcząca cera i prześwietlona twarz 

‒ to wszystko efekty włączonej lampy 
błyskowej. Sprawia ona, że zdjęcia wy-
glądają sztucznie i nienaturalnie. Lepiej, 
jeśli skupimy się na stabilizacji obrazu, 
np. kupując statyw do smartfona, a ro-
biąc zdjęcia po zmroku, skorzystamy  
z automatycznego trybu nocnego.

8.  USTAWIENIA MANUALNE 

Jeśli jednak odkryjemy w sobie pasję 
i chcielibyśmy „czegoś więcej”, zapo-
znajmy się z ustawieniami manualny-
mi.

Kilka najistotniejszych parametrów 
z punktu widzenia zdjęć wykonanych 
smartfonem:

Balans bieli (rzadziej balans kolorów)
Ten parametr pozwala dostosować 

tonację kolorów do temperatury oświe-
tlenia. Brzmi to skomplikowanie, ale 
najprościej mówiąc, chodzi o to, żeby 
biały kolor w rzeczywistości był białym 
również na zdjęciu.

Na matrycy aparatu biel może prze-
chodzić w odcienie żółci, jeśli światło 
jest ciepłe, lub błękitu, jeśli jest zimne. 
Biały jest kolorem referencyjnym – jeśli 
jego odcień jest poprawny, inne kolory 
również będą dobrze oddane na zdjęciu.
Czułość na światło (ISO)

Niższą czułość należy stosować przy 
dobrych warunkach oświetlenia, na 
przykład przy zdjęciu wykonywanym 
na zewnątrz w słoneczny dzień, wyż-
szą – gdy warunki oświetlenia są gor-
sze. Trzeba jednak uważać, bo zarówno 
zbyt wysoka, jak i zbyt niska czułość 

niekorzystnie wpłyną na jakość zdję-
cia. Gdy ISO jest niskie, a światła nie 
ma wystarczająco dużo, zdjęcie wyjdzie 
bardzo ciemne, gdy z kolei jest za dużo 
świata – będzie prześwietlone. Zbyt wy-
sokie ISO w niekorzystnych warunkach 
świetlnych może też sprawić, że na 
zdjęciu pojawią się tak zwane szumy, 
czyli nieestetyczna ziarnistość.
Szybkość migawki (ewentualnie dłu-
gość czasu naświetlania)

Parametr, który mówi o tym, na jak 
długo otwiera się migawka aparatu. Im 
trwa to krócej, tym aparat lepiej potra-
fi uchwycić dynamiczny ruch. Trzeba 
jednak skorelować szybkość migawki  
z czułością na światła – zdjęcie wykona-
ne przy bardzo krótkim czasie naświe-
tlania i z niską czułością ISO wyjdzie 
bardzo ciemne. 

Z drugiej strony – dłuższy czas 
naświetlania pozwoli zrekompen-
sować niedobory światła, ale zdję-
cia mogą wyjść poruszone. Takie 
ustawienie sprawdzi się więc naj-
lepiej przy fotografowaniu obiek-
tów nieruchomych. Dodatkowo 
zdjęcie wykonane smartfonem na statywie  
z ustawionym długim czasem naświe-
tlania pozwala na fotografii uchwycić 
ruch – na przykład przejeżdżającego 
samochodu czy nawet gwiazd wędru-
jących po niebie. To jednak zabawa dla 
bardziej zaawansowanych użytkowni-
ków – wymaga sporo wprawy.
Ustawienie przysłony (parametr F)

Wartość, która mówi o tym, jak sze-
roko otwarta jest przesłona w aparacie. 
Jest to element, który wpływa na ilość 
światła wpadającego na matrycę. Pozor-
nie może się wydawać, że wpływa przede 
wszystkim na jasność zdjęcia, ale ma też 
niebagatelne znacznie przy ustawianiu 
punktu ostrości. Szeroko otwarta prze-
słona (czyli niższa wartość przesłony, np. 
f/1.4) sprawia, że ostry jest tylko fotogra-
fowany obiekt, a tło jest rozmyte (to tak 
zwany efekt bokeh). Takie ustawienie 
idealnie nadaje się do zdjęć portreto-
wych i makrofotografii, czyli robienia 
zdjęć drobnym obiektom z bliskiej od-
ległości. Wąsko otwarta przesłona (czy-
li wyższa wartość, np., f/5.6) pozwala  
z kolei wykonać zdjęcie w całości ostre, 
sprawdzi się więc idealnie do fotografii 
grupowych czy wykonania zdjęcia pej-
zażu.

Oczywiście to tylko podstawy, ale gdy 
będziemy o nich pamiętać, jakość na-
szych zdjęć zmieni się nie do poznania. 

Tomasz Kwiatkowski
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NAWIGACJA ZE SPECJALNOŚCIĄ  
RATOWNICTWO – PROFESJA I PRZYGODA
 
Wiele osób sądzi, że studiowanie nawigacji musi nieodłącznie wiązać się z późniejszą 
pracą na mostku kapitańskim. Jednak z dyplomem z nawigacji w kieszeni można 
rozpocząć fascynującą karierę zawodową także na lądzie i będzie to kariera daleka od 
monotonii i przeciętności. 

W GÓRACH

Studenci nawigacji w Akademii 
Morskiej mogą wybrać specjalność po 
trzecim semestrze nauki. Gdy wybiorą 
ratownictwo, natychmiast spotyka ich 
pierwsza dawka przygody w postaci 
wyjazdu na obóz kondycyjny w gó-
rach. Panuje wtedy zima i nawet jeśli 
w Szczecinie nie ma zimowej aury, to  
z pewnością można ją odnaleźć wysoko 
w górach, pośród których studenci za-
znajamiają się z prowadzeniem operacji 
ratunkowych w trudnych warunkach 
pogodowych i terenowych. Wspólne 
działania mają również wyrobić wśród 
studentów umiejętność pracy w grupie, 
zbudować wzajemne zaufanie, które 
jest nieodłącznym elementem pracy  
w złożonych akcjach poszukiwawczo-
-ratunkowych. 

W ostatnim dniu obozu kondycja  
i umiejętności studentów są wystawia-

ne na próbę podczas symulowanej akcji 
poszukiwania człowieka uwięzionego  
w śniegu, współorganizowanej przez 
grupę ratowników GOPR. Myli się jed-
nak ten, kto uważa, że to jest wesoły spa-
cer studentów i opiekunów połączony  
z oglądaniem zapierających dech, wspa-
niałych górskich widoków. Wyjście  
w teren odbywa się już po zapadnięciu 
zmroku, a poszukiwania są prowadzo-
ne przy pomocy snopów światła z la-
tarek, nierzadko we mgle i padającym 
śniegu lub śniegu z deszczem.

„Nawigatorzy ze specjalnością ra-
townictwo są wszędzie tam, gdzie 
potrzebny jest ktoś, kto potrafi kie-
rować zespołem nie tylko w warun-
kach normalnych, ale także doskonale 
poradzi sobie w sytuacjach kryzyso-
wych. Co ważne, od samego począt-
ku tej specjalności wśród tych, którzy 
podejmują decyzję o takich studiach  
i doskonale sobie później radzą w pracy 

zawodowej, jest wiele kobiet” – mówi 
mgr Jakub Chuta, starszy wykładowca  
w Akademii Morskiej w Szczecinie.

POD WODĄ

Dalszy ciąg szkoleń praktycznych 
odbywa się na pływalni AMS. Zajęcia 
obejmują swoim zakresem techniki ra-
townictwa wodnego i płetwonurkowa-
nia. Następnie, na wodach otwartych 
odbywa się kolejna część szkolenia, 
podczas której grupa studentów do-
skonali umiejętności ratownictwa 
wodnego i realizowany jest też kurs 
nurkowania, kończący się uzyskaniem 
patentu. Ale to nie koniec nurkowych 
przygód podczas studiów. Dalsze ćwi-
czenia z zawodowych technik nurko-
wych przeprowadzane są podczas rejsu 
na statku Akademii Morskiej – Nawi-
gatorze XXI. Standardowo, studenci 
kierunku nawigacja są wtedy szkoleni 

Zdjęcia: Jakub Chuta
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w dowodzeniu statkiem, a ratownicy 
dodatkowo przechodzą cykl nurkowań 
z użyciem profesjonalnego sprzętu – 
hełmu nurkowego zasilanego powie-
trzem przewodami z powierzchni i ze 
stałą łącznością głosową nurka z zespo-
łem.

Co ciekawe, część absolwentów na-
wigacji jest tak zafascynowana nurko-
waniem, że łączy z nim swoją dalszą 
karierę i zostaje nawet zawodowymi 
nurkami. Pracują później przy pra-
cach budowlanych przy wznoszeniu  
i remontach mostów, śluz, infrastruk-
tury portowej, wykonują podwodne 
przeglądy techniczne i usuwają niebez-
pieczne pozostałości z czasów II wojny 
światowej, których wciąż sporo zalega 
na dnie polskich akwenów. 

NA LĄDZIE

Studenci na specjalności ratownic-
two mają w programie studiów szeroki 
wachlarz specyficznych form aktyw-
ności zawodowych. W czasie wacht 
na statku lub na platformie oficer po-
winien przystosować się do pełnienia 
obowiązków zarówno nawigatora, stra-
żaka, jak i ratownika medycznego. Aby 
sprostać tego typu wymaganiom, stu-
denci przechodzą szkolenie praktyczne, 
bezpośrednio związane z ratowaniem 
zdrowia i życia ludzkiego. 

Akademia Morska zawarła poro-
zumienie z Pomorskim Uniwersyte-
tem Medycznym, w ramach którego 
wykładowcy PUM prowadzą zajęcia 
z udzielania pierwszej pomocy ofia-
rom wypadków. Szkolenie składa się  
z części teoretycznej i praktycznej, któ-
ra prawdopodobnie jest najbardziej 
„ekstremalnym” elementem kształcenia 
na specjalności ratownictwo. Studenci 
podczas tej praktyki są częścią zespo-
łów ambulansów i wyjeżdżają u boku 
ratowników medycznych i lekarzy na 
prawdziwe interwencje, w tym do wy-
padków komunikacyjnych. 

Czwarty rok studiów to z kolei czas 
zajęć z ratownictwa ekologicznego, 
które również związane są z wyjazdami 
terenowymi, głównie do portu w Świ-
noujściu. Studenci poznają tam sprzęt  
i procedury związane z sytuacjami kry-
zysowymi, które mogą wydarzyć się na 
wodzie, np. niekontrolowany wyciek 
paliwa. Bezpieczeństwo akwenów pod 
tym kątem leży w gestii portowych służb 
ratowniczych oraz specjalistycznych 
jednostek SAR, które oprócz ratowania 
ludzi będących w niebezpieczeństwie na 
morzu neutralizują także potencjalne 
zagrożenia i zanieczyszczenia akwenów 
morskich. Pracownicy tych służb dzielą 
się ze studentami nawigacji swoimi do-
świadczeniami i pokazują realia pracy 
zawodowych ratowników.

CO PO STUDIACH?

Po 4 latach nauki, praktyk morskich, 
egzaminach i stażach absolwenci Wy-

działu Nawigacyjnego mają wiele opcji 
dalszego rozwoju zawodowego. Ich 
głównym przedmiotem studiów była 
wszakże nowoczesna nawigacja z jej 
wielorakimi zastosowaniami na mo-
rzu i na lądzie. Z dyplomem inżyniera 
nawigacji zdobytym w Akademii Mor-
skiej można wybrać własną, unikatową 
ścieżkę kariery.

„Nasi absolwenci ze specjalnością ra-
townictwo często piastują funkcję ofice-
ra do spraw bezpieczeństwa na wielkich 
statkach wycieczkowych, ale nie jest to 
jedyna opcja. Jest ofert pracy na różnych 
stanowiskach i miejscach, najczęściej 
są to jednostki branży offshore, czyli 
platformy wiertnicze, statki badawcze, 
morskie farmy wiatrowe i obsługujące 
je jednostki pływające, ale też porty  
i terminale kontenerowe” – dodaje mgr 
Chuta.

Patrząc perspektywicznie, rozwój 
technologii eksploracji mórz i oceanów 
oraz globalizacja handlu, zapewniają 
pomyślną przyszłość światowej gospo-
darce morskiej i tym samym stabil-
ność zatrudnienia kadry pływającej. 
Jednocześnie wszechstronność wiedzy 
i umiejętności zdobytych podczas stu-
diów nawigacyjnych pozwala z łatwo-
ścią znaleźć się także na „lądowym” 
rynku pracy. Stanowiska specjalistów 
ds. bezpieczeństwa różnych przedsię-
biorstw, urzędów i instytucji są nad 
wyraz często zapełniane absolwentami 
nawigacji o specjalności ratownictwo.

Tomasz Szustek

Zajęcia studentów AMS z ratownikami GOPR, Hala Szrenicka, Karkonosze
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Koło naukowe  elektroautomatyki 
nie jest tylko dobrym kołem nauko-
wym. Jest najlepszym wyborem w Two-
jej drodze do sukcesu.

Koło naukowe elektroautomatyki 
swoją działalność rozpoczęło ponad 20 
lat temu, jednak prawdziwy potencjał 
zaczęło rozwijać w 2017 roku, kiedy 
opiekę nad nim przejął mgr inż. Marek 
Staude. Koło cyklicznie poszerza swoje 
wyposażenie – narzędzia, elektronika, 
sprzęt laboratoryjny, roboty eduka-
cyjne. W ramach działań realizowane 
są pomysły studentów w nim zrzeszo-
nych. Aktualnie są to tylko studenci  
mechatroniki, ale koło jest otwarte na 
wszystkie wydziały. Z końcem 2020 
roku  zaaplikowało do programu „Koła 
naukowe tworzą innowację”, w ramach 
którego przyznano mu (umowa – czer-
wiec 2021 r.) 70 tys. złotych na reali-
zację zgłoszonego projektu (zdalnie 
sterowanej jednostki pływającej do po-
mocy służbom ratownictwa wodnego). 
Koło otrzymało również wyróżnienie 
prorektora ds. kształcenia za zaangażo-
wanie w promowanie Akademii Mor-
skiej w Szczecinie.

Jakie dokładnie wyposażenie po-
siadamy? Dwa oparte na platformie 
Arduino roboty: Velleman VR408  
i Velleman VR204 sterowane za pomo-
cą serwomechanizmów, które mogą być 
programowane przez Arduino IDE lub 
przez blokowy język Scratch. Na uwagę 
zasługuje również ramię robota uArm 
Swift Pro z chwytakiem próżniowym. 
Ramię oparte jest na Arduino Mega. 
Posiada wysokiej jakości silniki kro-
kowe pozwalające uzyskać doskonałą 
precyzję i powtarzalność ruchów rzędu 
0,2 mm. Działa z obciążeniem do 500 g. 
Dzięki trybowi uczenia urządzenie 
potrafi powtórzyć wykonane manual-
nie ruchy, a w połączeniu z osprzętem 
dodatkowym – laserem grawerującym, 

chwytakami czy drukarką 3d – stwa-
rza ogromne możliwości w realizacji 
wielu projektów. Jednak gadżety to nie 
wszystko. Nasze koło naukowe może 
zaoferować bardzo dobry dostęp do 
narzędzi ręcznych i elektronarzędzi po-
zwalających na montaż mechaniczny  
i elektryczny szerokiego zakresu pro-
jektów, takich jak: szafy elektryczne, 
konstrukcje z aluminium itp.

Jeżeli dalej czytasz ten artykuł, to 
pewnie zastanawiasz się, czy warto 
uczestniczyć w działalności koła na-
ukowego? Odpowiedź może być tylko 
jedna. Warto! To doskonały sposób 
na włączenie się w życie uczelni, ale 
też niepowtarzalna okazja, która może 
zaowocować lepszą oceną z zajęć i za-
decydować o przyznaniu stypendium 
naukowego. To okazja do wielu nowych 
odkryć, wzbudzenia w sobie zaintereso-
wania nową dziedziną życia czy nauki, 
ale także możliwość poznania wspania-
łych ludzi podejmujących to samo wy-
zwanie i chętnych do rozwoju. Chociaż 
pogodzenie ze sobą nauki, członko-
stwa w kole naukowym, a nawet pracy 
nie zawsze bywa proste, to dodatkowa 
aktywność w trakcie studiów wpływa 

na atrakcyjność kandydata w oczach 
pracodawcy. Jest to szansa na pozna-
nie swoich możliwości w pracy w da-
nym zawodzie, jak również nabywanie 
kompetencji społecznych, takich jak 
odpowiedzialność, rzetelność, precy-
zja, umiejętność pracy zespołowej lub 
indywidualnej, które to cechy są istotne 
w każdej pracy zawodowej. Pamiętaj, 
że żyjemy obecnie w czasach zmian 
technologicznych i wahań koniunktu-
ry, co wymaga stałego dbania o swoją 
atrakcyjność dla pracodawców. Obec-
nie nawet dobry zawód to za mało. By 
zawsze być faworytem i utrzymać się  
w gronie najlepszych, musisz być zawsze 
o krok do przodu przed konkurencją. 
Koło naukowe elektroautomatyki może 
być twoją drogą do sukcesu! Nie ważne 
z jakiego wydziału się wywodzisz, jeśli 
masz w sobie pasję, to miejsce stworzo-
ne jest właśnie dla ciebie! 

„Za dwadzieścia lat bardziej bę-
dziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, 
niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, 
opuść bezpieczną przystań. Złap w ża-
gle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, od-
krywaj”. – Mark Twain

Blanka Batiuk

ELEKTROAUTOMATYCY  
TWORZĄ INNOWACJĘ
Dobre koło naukowe to przede wszystkim miejsce, w którym studenci dzielący 
zbliżone pasje znajdą miejsce dla siebie. To również miejsce, gdzie młody 
człowiek może rozwijać swoje zainteresowania i talenty pod okiem starszych 
kolegów i pracowników naukowych uczelni. Koło to możliwość znalezienia 
sposobu na wykorzystanie nauki w codziennym życiu, rozwijanie się i zwiększenie 
autoatrakcyjności na rynku pracy. 
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SEKSTANTY NIETYPOWE*

Świat żeglugowy wreszcie zrozumiał, 
jak ważne są współcześnie autonomicz-
ne systemy nawigacyjne i jak aktualne 
jest powiedzonko pewnego filozofa, że 
nic tak nie psuje powietrza jak rozkła-
dająca się przyjaźń pomiędzy narodami. 
Wyciągnięto z nawigacyjnych szafek za-
kurzone skrzynki sekstantów i powróco-
no do rewelacyjnych w swojej prostocie 
pomiarów kątomierzem lusterkowym, 
w którym nieskończenie cienki promień 
od gwiazdy pada na idealnie płaską po-
wierzchnię lusterek i po sprowadzeniu 
na ostrą jak nóż linię widnokręgu wy-
znacza jej dokładną wysokość.

To samo dzieje się z dolnymi lub 
górnymi krawędziami Słońca i Księży-
ca, obiektami, których nie można zga-
sić ani przesunąć, gdyż tam przed czasy 
umieścił je Pan Bóg na kopule nieba. 

Polowanie sekstantem na najgrubszą 
zwierzynę kosmosu należy ponadto 
do bardzo męskiego zajęcia górującego 
nad polowaniem bronią palną, gdyż za-
miast zabijania daje w efekcie dokładne 
pozycje statków na morzu, aby pasa-
żerowie i załoga mogli spokojnie spać 
i bezpiecznie dopłynąć do portu prze-
znaczenia, a okręty wojenne skutecznie 
tropić wroga.

Użyteczność sekstantów w nawigacji 
oceanicznej została potwierdzona do-
świadczalnie przez wybitnych nawiga-
torów. James Cook miał te instrumenty 
na statkach „Endeavour”, „Resolution” 
i „Adventure” podczas swoich trzech 
odkrywczych podróży dookoła świata. 
Jego uczeń kapitan Bligh przed pamięt-
nym buntem załogi na „Bounty” też 
używał sekstantu.

W latach dziewięćdziesiątych XVIII 
stulecia, kontynuując prace nad minia-
turyzacją tego instrumentu, William 
Jones skonstruował sekstant puszko-
wy o bardzo małych rozmiarach, ale 
pozwalający mierzyć kąty do stu pięć-
dziesięciu stopni. Wynalazek Jonesa 
był oczywiście wtórny w stosunku do 
pomysłów Godfreya, Newtona czy Ha-
dleya, niemniej stanowił interesującą 
próbę znalezienia rozwiązań najbar-
dziej optymalnych. W okrąg o śred-
nicy trzech cali, a więc w przybliżeniu 
siedmiu i pół centymetra, wynalazca 
wpisał cały sektor pomiarowy, z tym 
że alidada była poruszana pokrętłem  
z przekładnią zębatą u góry instrumen-
tu. Przy alidadzie zamocowane było 
miniaturowe, ruchome szkło powięk-
szające.

Gdy w 2018 roku podczas manewrów floty NATO na wodach norweskich Rosjanie 
wyłączyli swoją część GPS współpracującą z systemem amerykańskim, wówczas 
dzielni wychowankowie Akademii z Annapolis i West Point nie mogli trafić swoimi 
okrętami do Narviku. Po tym incydencie kontradmirał dowodzący manewrami 
zarządził powrót do astronawigacji, więc kompendium sławnego uczonego 
amerykańskiego kapitana Nathaniela Bowditcha zostało natychmiast wydane  
z trzema dodatkowymi rozdziałami rozszerzającymi wiedzę astronawigacyjną. Dziekan 
wydziału nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr inż. Paweł Zalewski 
przywiózł do Polski te dane z konferencji IMO w Londynie.

Piękny przykład współżycia sztuki z techniką 
– rzeźba tancerki z sekstantem puszkowym 
(secesja, styl japoński)
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Lusterka i filtry przyciemniające 
zamocowano pomiędzy okładzinami 
przyrządu, a regulacji lusterek doko-
nywano za pomocą specjalnego klucza, 
który był umieszczony na pokrętle po 
przeciwnej stronie alidady. Po wykrę-
ceniu pokrętła należało je nasadzić na 
odpowiednie gniazda korekcyjne i do-
konać regulacji. Zewnętrzna krawędź 
instrumentu była nagwintowana, aby 
można było doń przykręcić pokrywę 
puszki ochronnej. Ta pokrywa przed 
rozpoczęciem pomiaru była zakręcana 
od zewnętrznej strony, przez co peł-
niła rolę uchwytu. Instrumenty tego 
typu wykonywane były z prawdziwie 
zegarmistrzowską precyzją, a skręcone 
ponownie po wykonaniu pomiarów, 
tak samo jak sekstant były zabezpie-
czane w skrzynce. Zamkniętą puszkę 
wkładano dodatkowo do skórzanego 
pokrowca (ilustracja obok przedstawia 
instrument rozłożony). Na końcu alida-
dy znajdował się vernier z szesnastoma 
nacięciami. Produkcją miniaturowych 
sekstantów puszkowych zajmowało się 
kilka warsztatów, wśród nich Elliott 
Brothers, Barton Linnard Ltd i Stanley.

Dzisiaj oryginały tych instrumentów 
są cennymi eksponatami kolekcjoner-
skimi. Niektóre z sekstantów puszko-
wych miały osobną lunetę, wkręcaną 
przed pomiarem. W 1960 roku sekstan-
ty te sprzedawał jeszcze Hezzanith 
– były to prawdopodobnie resztki 
pochodzące sprzed wojny, ponieważ 
Hezzanith połączył się z przedwojen-

ną firmą Stanleya. Później maszyny do 
produkcji tych urządzeń nabyły firmy  
z Indii, wykonując ich duże ilości. 

W zbiorach Działu Morskiego Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie znalazł 
się trzycalowy sekstant puszkowy Stan-
leya z roku 1936, sygnowany numerem 
3149. Kupiłem go w 1991 roku w Li-
verpoolu w środowisku kolekcjonerów, 
których poznałem dzięki byłemu ka-
pitanowi „Daru Młodzieży” Leszkowi 
Wiktorowiczowi. Zachował się także 
pokrowiec ze skóry, noszony przez ob-
serwatora przy pasie.

Leszek Wiktorowicz, mój kolega  
z gdyńskiej Państwowej Szkoły Mor-
skiej, którą kończyliśmy razem w 1962 
roku, podjął najpierw pracę na „Darze 
Pomorza”, wyspecjalizował się w pły-

waniu na dużych żaglowcach i z czasem 
został kapitanem następcy Białej Fre-
gaty, czyli „Daru Młodzieży”. Należał 
do wielkiej trójki; oprócz niego dłużej 
dowodzili żaglowcami tylko Ryszard 
Choiński (najbardziej luksusową „Sea 
Cloud” – „Morską Chmurką”) i Marek 
Marzec, prowadzący również wielkie 
żaglowce. W semestrze letnim oraz 
podczas wakacji Leszek dowodził „Da-
rem”, jesienią zaś i zimą pływał na siar-
kowcach liniowych na trasie Gdańsk 
– Rouen – Liverpool. Nasze statki spo-
tkały się w ostatnim z tych portów je-
sienią 1991 roku – jego „Tarnobrzeg”, 
z płynną siarką, stał tam przez dwie 
doby, a moja „Ziemia Krakowska” ty-
dzień. Kapitan Wiktorowicz odwiedził 
mnie zaraz po zacumowaniu z dwójką 
miejscowych przyjaciół, więc zaprosi-
łem ich na statkową kolację, po której 
otworzyłem butelkę czarnej whisky 
Johnny Walker. Biesiada przeciągnę-
ła się do północy, zwłaszcza że obaj 
Anglicy byli barwnymi postaciami,  
i w czwórkę opróżniliśmy butelkę do 
dna. Następnego wieczoru, po wypły-
nięciu „Tarnobrzega” z portu, obaj poja-
wili się u mnie ponownie; przynieśli ze 
sobą zabytkowy, miniaturowy sekstant 
Stanleya z 1936 roku. Zażyczyli sobie za 
niego butelkę czarnej whisky i sto fun-
tów szterlingów, co było według nich 
wyjątkową okazją.

– Dwa lata temu w moim kraju upadł 
komunizm, a w kasie mam wszystkiego 
pięćdziesiąt funtów – odparłem i wy-
łożyłem banknoty na stół. – W barze 
jest jeszcze czerwona whisky – doda-
łem, stawiając butelkę na banknotach –  
i niech to będzie cała zapłata za sekstant.

Zauważyłem, że obaj są na głodzie 
alkoholowym, więc kułem żelazo, póki 

Sekstant puszkowy Stanleya z 1936 roku o średnicy 3 cali. Pokrywa po odkręceniu zamienia 
się w uchwyt dla jednej ręki, a drugą obserwator porusza alidadą, używając największego 
górnego pokrętła. Mniejsze po prawej służy do regulacji lusterek 

Sekstant ze sztucznym horyzontem
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gorące. Pięćdziesiąt funtów nie zrobiło 
na nich większego wrażenia, jednak 
dziwnie zareagowali na słowo „whisky”.

– Po czerwonej boli nas głowa, teraz 
ją fałszują, bo jest tańsza – powiedział  
z żalem starszy z nich.

– To już wasz problem. Dopilnujcie, 
żeby nie niszczono marki znanej w ca-
łym imperium brytyjskim.

Chwilę podumali i nagle – jak na 
komendę – jeden z nich chwycił funty,  
a drugi whisky i pożegnali się ze mną 
serdecznie, zostawiając mi sekstant. 

Kiedy kończyło się stulecie, dyrektor 
najlepszej w Europie kompanii żeglugo-
wej Hamburg Süd, zorientowawszy się, 
że jego kapitanowie nie znają już sztuki 
astronawigacji, poprosił Polską Żeglugę 
Morską o wypożyczenie kapitana, któ-
ry za pomocą sekstantu poprowadziłby 
jego flagowy siedemdziesięciocztero-
tysięcznik do portu przeznaczenia,  
w razie gdyby komputery zwariowały 
31 grudnia 1999 roku. 

W drodze na statek zabrałem – jak 
Fletcher Christian – swój sekstant, 
tyle że małych rozmiarów i objąłem 
nowiutki, zbudowany przez Japoń-
czyków panamax, który pływał od 
zaledwie półtora roku. Po załadunku 
podczas sylwestra na meksykańskiej 
wyspie Cedros wysłałem do Hambur-
ga precyzyjną pozycję z trzech gwiazd 
i Jowisza. Nawiasem mówiąc, „zwa-
riował” tylko jeden komputer nawi-
gacyjny starej generacji, a dwa nowsze 
przestroiły się automatycznie na rok 
2000. Po otrzymaniu depeszy z pozy-
cją według ciał niebieskich otrzyma-

łem z Hamburga wiadomość, że mogę 
u nich pływać, dopóki nogami powłó-
czę.

O ile sekstantem puszkowym można 
określać pozycje, to sekstanty miniatu-
rowe są mniej użyteczne, lecz do złu-
dzenia je przypominają, także bywają  
umieszczone w efektownej skrzynecz-
ce. W ostatnich dekadach złomowano 
wiele statków na plażach indyjskiego 
wybrzeża i w tym kraju mającym z nich 
duże zapasy mosiądzu oraz tanią siłę 
roboczą zaczęto masowo produkować 
małe sekstanty, zegary słoneczne czy 
kompasy. Hindusi uczęszczający do 
angielskich szkół znają również morską 
terminologię, więc grawerka nie zawie-
ra błędów, ale są to właściwie tylko ga-
dżety dekoracyjne. Jeden z najstarszych 
sekstantów puszkowych (oprócz innych 
białych kruków) posiada w swej kolek-
cji właściciel hotelu Morskie Opowieści  
w Dziwnowie.

Gdy widnokrąg jest niewidoczny lub 
zamglony, konieczne jest użycie tzw. 
sztucznego horyzontu. Wynalazł go 
brazylijski admirał Gago Coutinho, zaś 
hamburski koncern Platha udoskonalił 
przyrząd do dzisiejszej postaci. Wyna-
lazca z sukcesem wypróbował przy-
rząd w podróży samolotem z Lizbony 
do Rio de Janeiro. Był to także impuls 
do wynalezienia sekstantu lotniczego 
(tą modyfikacją oraz sekstantem pery-
skopowym w niniejszym albumie nie 
zajmujemy się). Sztuczny horyzont dla 
uniwersalności sekstantu jest równie 
doniosły jak śruba mikrometryczna dla 
jego dokładności.

Polecam czytelnikom rocznicową 
książkę C. Plath, 1862–1962, objaśnia-
jącą (oprócz historii firmy) bardzo 
przystępnie tajemnice produkowanych 
przezeń instrumentów, w tym sztucz-
nego horyzontu. Ujmując skrótowo, 
jest to rodzaj poziomicy wykorzystują-
cej umieszczony w cieczy bąbelek gazu, 
który jako lżejszy unosi się ku szczytowi 
naczynia i wyznacza poziom. Montuje 
się je na przedłużeniu osi lunety, tuż 
za lusterkiem nieruchomym, którym 
na rycinie jest lewa krawędź trójkąta. 
Na podstawie tego trójkąta widać łu-
kowatą rurkę ze szkła, a w rogu ryciny 
pokazałem widok czołowy – do środka 
pęcherzyka sprowadza się obraz ciała 
niebieskiego i jest to pomiar, który pre-
cyzyjnie podaje wysokość tego obiektu 
nad ostrą linią widnokręgu.

Przeprowadzenie takiego pomia-
ru jest utrudnione, bo pęcherzyk drga  
i ucieka z pola widzenia, zaś cała opera-
cja wymaga anielskiej cierpliwości i mi-
strzowskiej wręcz wprawy. Nowsze typy 
sztucznych horyzontów wyposażono  
w mieszek ze śrubą regulującą wiel-
kość pęcherzyka, może on być więk-
szy dla Słońca, a malutki dla gwiazdy, 
którą nawigator widzi jako punkt 
(rysunek na poprzedniej stronie). 
U dołu z prawej obraz pęcherzyka  
w lunetce.

Jest wiele rodzajów tych przystawek 
do sekstantu, gdyż sztuczny horyzont 
okazał się bardzo przydatny przy zama-
zanym widnokręgu, a także przy wy-
stępujących niekiedy niskich mgłach, 
które leżą na wodzie przy dobrze wi-
docznym, rozgwieżdżonym niebie. Za 
pomocą tego urządzenia można mie-
rzyć wysokości gwiazd i planet przez 
całą noc, a nie tylko podczas zmierzchu 
i świtu. Niestety, z powodu problemu  
z utrzymaniem pęcherzyka w polu wi-
dzenia lunetki nawigatorzy nie polubili 
sztucznego horyzontu, co wydaje się 
dziwne, bo przecież nie przeszkadzały 
im trudności tego typu w innych dzia-
łach nawigacji.

Nazwą „sekstant ze sztucznym hory-
zontem” przekorni marynarze chrzcili 
na morzu wszystkich przybyszów z ze-
wnątrz, przyuczonych prowizorycznie 
do zawodu na różnych kursach zawo-
dowych zamiast edukacji w szkołach 
morskich.

Józef Gawłowicz
*Tekst jest fragmentem książki Józefa Gawło-

wicza „Sekstanty”, Wyd. ZLP, Szczecin, 2021
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Józef Gawłowicz – polski kapi-
tan żeglugi wielkiej, pisarz. W latach 
1993–1994 i 2006–2007 dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, od 
2007 do 2008 roku dyrektor Urzę-
du Morskiego w Słupsku. Wykładał 
astronawigację na Wyższej Szkole 
Morskiej w Szczecinie.

Tegoż autora: 

Opowieści nawigacyjne 1987, 2019
Awantury afryk ańskie 1987, 1997
Awantury u Neptuna 1997
Byłem kurierem Giedroycia 1998
Gejsza z Osaki  2000, 2013
Biała fregata  2002, 2017
Strzał w skroń 2010
Dzieje nawigacji Morskiej 2011
Morski kurier Giedroycia 2016
Astronawigacja wykreślna 2017 
Andrzej Dziatlik niezwykły 
(biogra�a) 2018
Policjantka z Singapuru  2020
Astrolabia  2021 

Polska Żegluga Morska to największy 
polski armator i jeden z największych 
w Europie. Firma działa na rynku 
globalnym od siedemdziesięciu lat, 
świadcząc usługi na najwyższym pozio-
mie. Podstawą działalności PŻM jest 
żegluga nieregularna oraz przewozy 
ładunków masowych. Armator opiera 
się na własnym tonażu, proponując 
transport na zasadach wybranych przez 
klienta. Flota PŻM to masowce typu 
handysize o nośności od 16 600–38 000 
DWT oraz panamax o nośności 
80 000–82 000 DWT. Ten typ statków 
determinuje obszar działania armatora, 
który koncentruje się na rynku atlantyc-
kim oraz europejskim. Na życzenie 
dostawcy ładunku docieramy jednak do 
dowolnego portu masowego na świecie. 
Gwarancją sprawnego i bezpiecznego 
transportu towarów są zarówno nowo-
czesne statki, jak i doświadczone oraz 
świetnie wyszkolone załogi.  
       
Polska Żegluga Morska to armator 
z reputacją wypracowaną przez 70 lat 
nieprzerwanej działalności na między-
narodowym rynku przewozów mor-
skich. Rozpoczynając w 1951 roku od 
transportu ładunków na Bałtyku i 
Morzu Północnym, jeszcze w tej samej 
dekadzie PŻM rozwinęła aktywność na 
północny Atlantyk i Afrykę Zachodnią. 
W latach 60. statki armatora docierały 
już do Indii i Japonii, a przełomowym 
dla lokalnego rynku stało się w tym 
czasie zainaugurowane przez przedsię-
biorstwo pierwsze stałe połączenie 
promowe pomiędzy Polską i Skandyna-
wią. (Kolejna dekada �rmy to zaangażo-
wanie w przewozy ropy na�owej, 
największymi statkami, jakie mogą 
wpływać na Bałtyk oraz rozpoczęcie 
działalności na niszowym rynku siarki 
płynnej i wypracowanie na nim pozycji 
światowego lidera.) Lata 80. i 90. to z 
kolei ugruntowanie relacji z najważniej-
szymi globalnymi dostawcami ładun-
ków i rosnące znaczenie na rynku 
Wielkich Jezior Amerykański, który 
obecnie jest jednym ze strategicznych 
obszarów działania armatora. Pierwsze 
dekady XXI wieku to stały rozwój 
przedsiębiorstwa z realizowanymi 
kolejnymi programami inwestycyjnymi, 
służącymi odmłodzeniu �oty i podno-
szeniu jakości świadczonych usług. 
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Mogli do niej wejść  tylko posia-
dacze specjalnych przepustek, wy-
dawanych przez radziecką Wojenną 
Komendę Portu, bo choć Szczecin był 
już wówczas polskim miastem, to port 
w Szczecinie polski nie był i wejść na 
jego teren, przekroczyć nigdzie for-
malnie nie wyznaczoną granicę  mogli 
tylko polscy pracownicy kilku komu-
nalnych przedsiębiorstw, niezbędnych 
dla funkcjonowania miasta. 

Na terenie portu nadal obowiązy-
wały radzieckie dyspozycje i istniał 
niezależny system gospodarczy, oparty 
na własnych przepisach prawnych – 
pisze prof. Beata Halicka. – 26 czerw-
ca 1947 roku pracowało tam jeszcze 
1652 Niemców. Wspólnie z rodzinami 
zamieszkiwali oni w Szczecinie całe 
ulice i praktycznie nie podlegali pol-
skiemu wymiarowi sprawiedliwości. 
Kiedy próbowano ściągać od nich po-
datki, przedstawicieli polskich urzędów 
wpuszczano do mieszkań tylko wtedy, 
gdy mogli przedstawić specjalne po-
zwolenie wydane przez radzieckiego 
pracodawcę.

Dopiero 17 września 1947 r. podpi-
sano w Warszawie „Porozumienie mię-

dzy Rządem Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej o przekazaniu 
władzom polskim portu w Szczecinie”. 
Dwa dni później, 19 września 1947 r., 
dokonano uroczystej zmiany warty, 
odegrano hymny państwowe, podnie-
siono szlabany i przedstawiciele pol-
skich władz po raz pierwszy weszli na 
teren niedostępnej dla nich dotąd eks-
terytorialnej enklawy. 

Polsce nie przekazano jednak całe-
go portu. Zgodnie z międzyrządową 
umową do dyspozycji radzieckich sił 
zbrojnych pozostawiono rejon byłej 
strefy wolnocłowej w centralnej czę-
ści portu, nabrzeże Chorzowskie oraz 
bazę spirytusową i tartak na Łasztowni. 
Łącznie około 590 tys. metrów kwa-
dratowych lądu i 220 tys. akwenów 
portowych. Nieco ponad 8 procent po-
wierzchni portu, ale osiem najlepszych 
procent: 4 km nabrzeży o konstruk-
cji żelazo-betonowej i klinkierowej  
w obszarze wolnocłowym, 33 km torów 
kolejowych z nastawnicami i obrotnica-
mi kolejowymi, 6 dużych magazynów  
o powierzchni ponad 42 tys. metrów2, 
kilkadziesiąt innych budynków. Sza-

cowano, że zdolności przeładunko-
wo-składowe radzieckiej bazy były 
wówczas nie mniejsze niż pozostałych 
92 procent portu polskiego.  

Teren bazy oddano Związkowi 
Radzieckiemu na zasadzie bezpłat-
nej dzierżawy i – jak to określono  
w umowie – na czas przebywania wojsk 
radzieckich w Niemczech,  a więc bez-
terminowo, bo czas okupowania przez 
Armię Czerwoną wschodniej części 
Niemiec nie był wówczas możliwy do 
przewidzenia. Rosjanie zobowiązali się 
do „należytej eksploatacji” teoretycz-
nie polskiego majątku i uzgadniania  
z polską administracją poważniejszych 
robót budowlanych. Polska wzięła na 
siebie obowiązek odpłatnego zaopa-
trywania bazy w prąd, zapewnienia jej 
pracowników, bunkrowania statków 
przewożących radzieckie ładunki oraz 
zorganizowanie ich przewozu przez 
polską kolej. 

Teren radzieckiej strefy ogrodzono, 
jej granic strzegły posterunki Armii 
Czerwonej. Ich przekroczenie mogło 
mieć poważne konsekwencje. Jak od-
notowano w dokumentach Szczeciń-
skiego Urzędu Morskiego, w 1952 roku 

RADZIECKI PORT SZCZECIN*
Przez ponad dwa lata po zakończeniu wojny wejście na prowadzący do szczecińskiego 
portu – drewniany prowizoryczny most – było dla Polaków zamknięte. Jednostronną 
decyzją Rosjanie uznali, że port w Szczecinie bardziej potrzebny jest Armii Czerwonej 
jako jej główna baza przeładunkowa w radzieckiej strefie okupacyjnej w Niemczech. 

Zniszczony port w Szczecinie tuż po wojnie. Widok z Łasztowni na Bollwerk (obecnie Bulwar Piastowski i Nabrzeże Wieleckie) i zrujnowane Stare 
Miasto, fot. Stanisław Dowlasz

30



AAMnr 3 (111) / 2021

statek „Narew” ostrzelany został z broni 
maszynowej po omyłkowym wpłynię-
ciu do basenu portowego, uznawanego 
przez Armię Czerwoną za swój obszar.

Nazywano ją „strefą tranzytową”, by 
– jak stwierdził dr Ryszard Techman – 
„przynajmniej na zewnątrz maskować 
podległość tego fragmentu Rzeczypo-
spolitej obcemu państwu". Nie wiado-
mo bowiem było, jaki status prawny 
miała radziecka enklawa w polskim 
porcie Szczecin – umowa nie wspomi-
nała o zadaniach, jakie radziecka strefa 
w szczecińskim porcie miała spełniać. 
Strona polska przyjęła, że porozumie-
nie uprawnia Rosjan do przeładunków 
wojskowych i reparacyjnych; organizo-
wanie tych ostatnich miały w całości 
przejąć polskie firmy i instytucje, ale 
szybko okazało się, że storna radziecka 
ma w tej sprawie inny punkt widzenia. 
Praktyka wykazała, że Rosjanie uzna-
wali teren swojej portowej jednostki 
wojskowej za autonomiczny, całkowicie 
wyodrębniony z terytorium polskiego 
państwa pod względem administracyj-
nym i ekonomicznym, za eksterytorial-
ną enklawę, w której tylko oni stanowili 
prawa i zasady. 

Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń władze polskie nie dys-
ponują dostatecznymi danymi dla 
stwierdzenia, czy i  w jakiej mierze 
przez Szczecin kierowane są ze stre-
fy radzieckiej ładunki handlowe, gdyż 
władze polskie nie mają możności 
ustalenia, które transporty zawierają ła-
dunki wojskowe i reparacyjne,  a które 
przewożą ładunki handlowe – stwier-
dzono w piśmie przygotowanym 19 lip-
ca 1948 r. przez Departament IV MSZ. 
Proszony o interwencję dyplomatyczną 
Wydział Radziecki Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych wstrzymywał się od 
opinii na temat sytuacji, w jakiej znalazł 
się Szczecin, bowiem: nie jest z naszej 
strony ustalone do kogo należy wła-
dza suwerena (faktyczna i formalna) 
na terenie portu dzierżawionego przez 
Związek Radziecki. 

Podczas konferencji w Ministerstwie 
Komunikacji 15 czerwca 1948 r. uzna-
no, że niemożliwe jest przygotowanie 
projektów umów z radziecką strefą 
okupacyjną Niemiec, mających uregu-
lować przewozy „przez węzeł szczeciń-
ski oraz na wyspie Uznam”, z powodu 
– jak stwierdzono w notatce z tej konfe-
rencji – trudności w określeniu jakiego 
rodzaju jest komunikacja przez węzeł 
szczeciński (tranzytowa czy sąsiedzka), 

zależne bowiem to jest od ustalenia, jaki 
charakter ma strefa portu administro-
wana przez władze radzieckie, czy jest 
to strefa wolnocłowa, czy też inaczej ją 
należy określić. Władze celne domagają 
się również wyraźnego określenia, gdyż 
wytworzyła się sytuacja tego rodzaju, 
iż urzędnicy celni nie są dopuszczani 
do wykonywania swych czynności na 
obszarze dzierżawionym przez stronę 
radziecką. Biorący udział w konferencji 
uznali, że Ministerstwo Skarbu i MON 
powinny porozumieć się z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych, by usta-
lić, jaki charakter ma radziecka strefa 
w polskim porcie. Samo Ministerstwo 
Komunikacji wystąpi do MSZ z prośbą 
„o nacisk w drodze dyplomatycznej na 
stronę radziecką" w sprawie zwołania 
polsko-radzieckiej konferencji, pod-
czas której możliwe byłoby ustalenie, 
na jakich właściwie zasadach ZSRR 
prowadzi działalność w polskim por-
cie. Dopiero po wyjaśnieniu tej kwestii 
możliwe stanie się przygotowanie od-
powiednich projektów umów. 

„Nacisk w drodze dyplomatycz-
nej na stronę radziecką” uznano jed-
nak za niewłaściwy. Miesiąc później 
(28 lipca 1948 r.) sekretarz generalny 
MSZ Stefan Werblanowski napisał do 
ministra żeglugi Adama Rapackiego: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ko-
munikuje, że nie uważa za wskazane 
podejmowanie w obecnym czasie propo-
nowanej akcji w sprawie wzmocnienia po-
zycji gospodarczej portu szczecińskiego.  
W opinii Departamentu IV MSZ  
w tej sprawie stwierdzono: Utworzenie 
przy radzieckim zarządzie wolnej strefy  
w Szczecinie polsko-radzieckiej komisji 
koordynacyjnej o możliwie szerokich 
uprawnieniach wydaje się nierealne jako 
prowadzące do ograniczenia praw ra-
dzieckich w Szczecinie. 

Panując samodzielnie nad przy-
znaną jej częścią portu w Szczecinie, 
Armia Czerwona konsekwentnie od-
mawiała udzielania jakichkolwiek 
informacji o tym, co jest w Szczeci-
nie przeładowywane, skąd pochodzą 
przywożone tu ładunki, dokąd są eks-
pediowane i ile ich jest.  Polska admini-
stracja morska zsumowała dane uzyskane  
w polskim urzędzie celnym, u makle-
rów czy spedytorów PKP, przy czym 
były to informacje dotyczące prawdo-
podobnie przeładunków dokonywa-
nych przez polskich dokerów, a więc 
nie uwzględniające pracy wykonanej 
przez żołnierzy radzieckich czy jeńców 
wojennych. Szacuje się, że w 1948 roku 
nastąpiło apogeum i w Szczecinie prze-
ładowano 2 784 750 ton „radzieckich” 
towarów. Gdyby uznać, że są to dane 
rzeczywiste, to byłby to pierwszy rok, 
w którym masa towarowa obsłużona  
w radzieckiej części była mniejsza niż 
ta, która przeładowana została w porcie 
polskim (w 1948 r. było to 3315,6 tys. 
ton). Gdyby połączyć te wielkości – 
działalność Bazy 3601 nie była wówczas 
ujmowana w polskich statystykach – to 
mogłoby się okazać, że tego roku obro-
ty Szczecina były wyższe niż w portach 
Gdańska czy Gdyni. „Przeczyłoby to 
dotychczasowym ustaleniom history-
ków, być może więc port szczeciński 
wcześniej stał się największym spośród 
portów polskich” – napisał Ryszard 
Techman. 

Nieuregulowanie sytuacji prawnej 
władz radzieckich w tzw. wydzierża-
wionej części portu szczecińskiego sta-
ło się przyczyną wielu trudności władz 
polskich różnych resortów. Istniejące 
położenie powoduje również poważne 
straty majątkowe, które w miarę upły-
wu czasu stale wzrastają i w wielu wy-
padkach będą trudne do powetowania 

Port w Szczecinie w 1945 r., fot. materiały Zarządu Portu
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– stwierdzono w analizie przygo-
towanej w kwietniu 1949 roku dla 
ministra spraw zagranicznych.

Uznając de facto Bazę 3601 za 
część radzieckiej strefy okupacyj-
nej Niemiec, jej władze odmawia-
ły między innymi wnoszenia opłat 
portowych od radzieckich statków, 
jakie do niej wpływały. Nie pozwa-
lały na traktowanie ich tak samo, 
jak innych statków handlowych ko-
rzystających z usług szczecińskiego 
portu. Sytuacja taka stwarza wraże-
nie, że w porcie szczecińskim ist-
nieją dwie oddzielne administracje 
portowe, w dodatku o nie rozgra-
niczonych dokładnie kompeten-
cjach. Jest jasnym, że wrażenie to 
daje obraz niekompletnej suweren-
ności państwa polskiego nad Szcze-
cinem, z oczywistym uszczerbkiem 
dla prestiżu państwa – stwierdzono 
w piśmie Ministerstwa Żeglugi do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
z 14 sierpnia 1948 r.  Na dodatek 
okazało się, że w polskim Szcze-
cinie władze radzieckie pobierały 
opłaty od statków i barek obcych ban-
der wpływających do Centralnej Bazy 
Przeładunkowej i przeładowywanych 
tam towarów. Chodziło o opłaty tona-
żowe, postojowe, za pilotaż, usługi ho-
lownicze, pobierały prowizję maklerską  
i opłatę od towaru. 

Spod polskiej kontroli wyłączone 
były również transporty z radziec-
kiej strefy okupacyjnej w Niemczech 
do Szczecina i ze Szczecina. Nie były 
one uregulowane żadnymi przepisami  
i w praktyce odbywały się bezpłatnie. 
Rosjanie konsekwentnie odmawia-
li opłacania świadczeń tranzytowych,  
z tego tytułu powołując się na brak 
umowy w tej sprawie. Podstawiane 
przez Polaków wagony kolejowe były 
często zatrzymywane w Szczecinie, na-
leżności postojowe nie były uznawane. 
Wagony te często są zwracane w stanie 
uszkodzonym, a organy radzieckie od-
mawiają przyjmowania odpowiedzial-
ności za stan wagonów – raportował IV 
Departament MSZ.  

Brak kontroli dokumentów na tym 
odcinku stał się przyczyną stałych kon-
fliktów i nieporozumień pomiędzy wła-
dzami radzieckimi i organami WOP 
– jak alarmowała Maria Wierny, dyrek-
tor Departamentu IV MSZ w piśmie do 
ministra Zygmunta Modzelewskiego 
oraz ambasadora Stefana Werblanow-
skiego (12 listopada 1948 r.). Z for-

malnego punktu widzenia sprawa była 
skomplikowana, a czynniki radzieckie 
nie odrzucając propozycji polskiej, ocią-
gają się z załatwieniem sprawy – pisa-
ła M. Wierny. – Próba załatwienia tej 
sprawy z radziecką administracją woj-
skową w Niemczech może się nie udać, 
bo formalnie obszar Bazy 3061 nie pod-
legał Berlinowi, ale władzom central-
nym w Moskwie. 

Uregulować ruch kołowy, mor-
ski i rzeczny można było, traktu-
jąc tę sprawę jako „komunikację  
w ruchu sąsiedzkim”, ale wydało się 
to Marii Wierny mało prawdopo-
dobne. Należy przewidywać słusz-
ną opozycję władz radzieckich, które  
w tym wypadku musiałyby podpo-
rządkować się pełnej kontroli władz 
polskich, gdyż każdy wjazd pociągu  
z ładunkiem do obszaru wydzierżawio-
nego Szczecina byłby uważany za wwóz 
towaru do Polski – pisała.–  Można też 
było potraktować te transporty jako 
ruch tranzytowy, ale oznaczałoby to 
uznanie radzieckiej części szczecińskie-
go portu za terytoria, na które „nie roz-
ciąga się pełna suwerenność państwa 
polskiego”. Obszar wyłączony z polskie-
go obszaru celnego musiałby być uwa-
żany co najmniej za strefę wolnocłową. 

Maria Wierny zaproponowała roz-
wiązanie niekonwencjonalne; zapro-
ponowała, by ruch kolejowy odbywał 

się na zasadzie ruchu tranzytowe-
go, „ale bez wyraźnego określenia 
tego ruchu jako tranzytowego”. W 
sprawie należnych Polsce opłat za-
proponowała, by wprowadzić dwie 
taryfy: odrębną dla ładunków woj-
skowych i reparacyjnych oraz dla 
„innych ładunków”. Problem jed-
nak w tym, że „innych” Rosjanie 
nie przewozili – od 1945 roku nie 
zgłosili oni stronie polskiej żad-
nego ładunku jako tranzytowego. 
Wszystko, co wywożono do Związ-
ku Radzieckiego przez Szczecin, 
uznawali za tranzyt wojskowy, a 
wiec nie podlegający ani jakiejkol-
wiek kontroli, ani opłatom. 

Radzieckie przedsiębiorstwo 
odmawiało płacenia świadczeń 
tranzytowych z tytułu transpor-
tu kolejowego przez terytorium 
Polski. Odmawiało honorowa-
nia rosnącego zadłużenia, wska-
zując na brak umowy. Rachunki 
przedkładane przez ministerstwo 
komunikacji nie są przez władze 
radzieckie uznawane. Zadłużenie 

do sierpnia 1948 r. wynosi ponad 60 
mln zł (…) Transporty ze strefy radziec-
kiej do Szczecin i ze Szczecina są wy-
łączone spod kontroli celnej, w wyniku 
czego odcinek szczeciński stał się  luką  
w polskim systemie celnym, przez którą 
przecieka przeważająca część przemytu.

Sytuacja taka była źródłem kompli-
kacji nie tylko politycznych. Pod ko-
niec kwietnia 1949 roku Departament 
IV MSZ raportował: Mimo wysiłków 
ze strony Ministerstwa Żeglugi nie zo-
stała uregulowana dotychczas sprawa 
świąt radzieckich w porcie szczecińskim. 
Sprawa wymaga uregulowania, gdyż dni 
świąteczne w portach polskich zgłaszane 
są do odpowiedniej międzynarodowej 
konferencji morskiej i następnie umiesz-
czane w oficjalnym wydawnictwie Con-
ference Holliday Calendar. Odchylenia 
od ustalonego kalendarza powodują 
straty eksploatacyjne i szkodzą opinii 
portu w kołach shippingowych. 

Dwa ostatnie baseny, dzierżawione 
przez Związek Radziecki bezpłatnie, 
przekazane zostały Zarządowi Portu 
Szczecin 1 stycznia 1955 roku. 

Rafał Jesswein

Dziennikarz, publikował w prasie lokalnej  
i ogólnopolskiej.

*Fragment książki „ENKKLAWA”, która 
ukazała się nakładem Wydawnictwa KA-
druk. 
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