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Z

przyjemnością przekazuję Państwu
ostatni w bieżącymr. numer Akademickich Aktualności Morskich. Jesteśmy tuż
po wyborach do Samorządu Studenckiego oraz rozdzieleniu funkcji pomiędzy elektów.
W związku z tym zachęcam do przeczytania wywiadu z nowo wybranym przewodniczącym Samorządu, studentem Wydziału Mechanicznego,
Dawidem Stankiem, który przedstawia wyzwania
i plany świeżo powołanego składu tego organu. W imieniu całej Redakcji
życzę braci studenckiej realizacji wszystkich założonych celów.
Pośród ważnych wydarzeń wymienić można nominację mojej osoby do
nagrody „Zachodniopomorskie Noble”, którą otrzymałem za osiągnięcia
naukowe w 2020 roku. Jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie jak również
prestiż dla naszej Alma Mater jako jednostki realizującej badania naukowe na wysokim poziomie.
Akademia Morska została wyróżnienia tytułem „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu Perspektyw Zawodowych”, który we wrześniu br. nadało Uczelni Akademickie Centrum
Informacyjne z Poznania. Przedstawiamy artykuł z tym związany.
W numerze relacjonujemy także mające miejsce ostatnio spotkania
i konferencje oraz przedstawiamy wyniki konkursów zorganizowanych
przez AMS.
W dziale poświęconym rozwojowi kariery zawodowej przedstawiamy temat rozprawy doktorskiej dr inż. Eweliny Kosteckiej, która dn. 16
listopada br. na Wydziale Mechanicznym AMS obroniła swoją dysertację
w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. Z kolei dr inż. Mateusz
Bilewski otrzymał Nagrodę Prezydenta Szczecina i Nagrodę im. Profesora
Aleksandra Walczaka za obronioną w ubiegłym roku na Wydziale Nawigacyjnym AMS pracę doktorską w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. Przybliżamy sylwetkę laureata. Obu wymienionym osobom
serdecznie gratuluję uzyskanych osiągnięć związanych z ich rozwojem zawodowym.
Ponadto przedstawiamy aktualności z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Nawigacyjnego, a także z działalności Zeszytów
Naukowych AMS, które zgodnie z ostatnią aktualizacją listy czasopism
punktowanych MEiN uzyskały 70 pkt. Jest to ogromny sukces, za który
dziękuję całej redakcji kwartalnika, jego Radzie Naukowej oraz autorom
i recenzentom.
Publikujemy również wywiady. Tym razem rozmawialiśmy z absolwentem WSM w Szczecinie, kpt. ż.w. Piotrem Rosińskim. Wywiad poświęcony
jest karierze zawodowej na morzu. Drugą rozmowę natomiast przeprowadziliśmy z trenerem sekcji wioślarskiej AMS Wojciechem Jaśkiewiczem.
Ekipa naszej uczelni pod jego kierunkiem 25 razy z rzędu zwyciężyła
w Regatach Wioślarskich Ósemek Uczelnianych w Szczecinie. To piękny
i wymowny wynik.
Prezentujemy też artykuły poświęcone współpracy AMS z otoczeniem,
nowości wydawnicze, a także sukcesy Chóru AMS i naszych sportowców.
Życzę dużo przyjemności z lektury kwartalnika i zachęcam do nadsyłania artykułów, które chcieliby Państwo publikować na naszych łamach.
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski
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ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
NA KADENCJĘ 2021/2023 WYBRANY
Studenci
Akademii
Morskiej
w Szczecinie wybrali grupę żaków, która będzie ich reprezentować. Wybory
trwały dwa dni, 23–24 listopada br.
i uczestniczyło w nich 24 studentów.
Do Zarządu weszło 17, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Pierwszy
raz w historii Akademii wybory odbyły się online z wykorzystaniem uczelnianego systemu informatycznego,
w których wziąć udział i głosować
mógł każdy ze studentów. Przewodniczącym – z liczbą 443 głosów – został
Dawid Stanek z IV roku mechaniki i
budowy maszyn. Ale to nie jedyny
Jego sukces.
Dawid Stanek jest też ambasadorem
marki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" SA. Grupa Azoty już od
5 lat prowadzi program ambasadorski,
którego celem jest wsparcie młodych
ludzi na ścieżce rozwoju zawodowego.
Zadaniem ambasadorów jest budowanie pozytywnego wizerunku Grupy
Azoty na uczelniach. W trakcie rocznej
kadencji wybrani studenci i doktoranci
mają za zadanie wspierać Grupę Azoty
w organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych, skierowanych do środowiska akademickiego. W tym czasie
poznają tajniki działania ogromnego
przedsiębiorstwa, budują sieć kontaktów, zdobywają bezcenną wiedzę i doświadczenie.
Dawidzie, gratulujemy świetnego
wyniku w wyborach do Samorządu
oraz wybrania Cię przez Zarząd na
Przewodniczącego. To bardzo odpowiedzialna funkcja, jak udało Ci się ją
osiągnąć?
Bardzo dziękuję. To nasz wspólny
sukces, ponieważ razem z koleżankami i kolegami poświęciliśmy przez
ostatnie trzy lata wiele czasu, by zrealizować działania zmierzające do poprawy jakości studiowania na Akademii
Morskiej w Szczecinie. Dziesiątki akcji
społecznych i charytatywnych realizowanych dla społeczności naszej uczelni
pokazały studentom, że jesteśmy i pracujemy specjalnie dla nich. Bardzo się
z tego cieszymy, ponieważ dziś tworzymy solidarną grupę ponad trzydziestu osób funkcjonujących w ramach
Samorządu Studentów, gdzie każdy
2

Prezydium Zarządu

Przewodniczący

Wiceprzewodnicząca

Sekretarz

IV Mechanika
i Budowa Maszyn

I mgr Zarządzanie
i Inżyniernia Produkcji

III Nawigacja
Ang.

Dawid Stanek

Karolina Kaśkosz

jest równie ważny i może czuć, że będzie doceniony za swój wkład, w to, co
wspólnie tworzymy.
Opowiedz nam o planach i wyzwaniach stojących przed organami Samorządu Studentów.
Samorząd ma niezwykle istotny
wpływ na funkcjonowanie uczelni,
a każdy organ Samorządu określony regulaminem ma swoje zadania
i kompetencje, ale spośród najważniejszych można wymienić zasiadanie
w Senacie Uczelni, kolegium elektorów
oraz w Radzie Uczelni, która nadzoruje jej funkcjonowanie. Samorząd bierze także udział w rozdziale środków
finansowych przeznaczonych na cele
studenckie. Dzięki wpływowi, jaki ma
organ Samorządu na uczelnię, mamy
możliwość inicjowania zmian zachodzących na Akademii, co sprawia, że
możemy dostosować rzeczywistość do
potrzeb studentów.
Czy chcielibyście zmienić coś w aktualnej sytuacji społeczności studenckiej i w dotychczasowym działaniu
Samorządu?
Otwartość, zrozumienie i dialog –
chcielibyśmy, by te wartości przyświecały naszej kadencji. Nie wyobrażamy
sobie realnego wpływu na środowisko
studenckie bez wsłuchania się w jego
potrzeby. Każdy student jest inny, dlatego z dużą dozą pokory będziemy
organizować spotkania z nami oraz
władzami uczelni, podczas których stu-

Antoni Keszka

denci będą mogli wyrazić swoje potrzeby i uwagi względem funkcjonowania
Akademii, które później my będziemy
mogli dostosowywać tak, by każdy czuł
się wysłuchany i ważny.
Jakie masz pomysły na rozwój społeczności studenckiej?
Najwrażliwszym aspektem zmiany
w rozwoju naszej społeczności będzie
zmiana regulaminu funkcjonowania
Samorządu Studentów, która wprowadza wiele istotnych różnic. Dzięki tym
zmianom mamy znacznie szersze możliwości pracy, co przełoży się na większą efektywność podejmowanych przez
nas działań. Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyliśmy w ostatnich latach, możemy dzielić się pracami tak, by każdy
mógł coś robić, jednocześnie nie zostawiając nikogo na marginesie. Liczymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu
już wkrótce studenci odczują poprawę
w związku z podejmowanymi przez nas
działaniami.
W jaki sposób studenci mogą korzystać z istnienia Samorządu?
Samorząd to głos studentów, dzięki
niemu mamy bardzo dużą siłę przebicia, ponieważ jego funkcjonowanie reguluje ustawa o szkolnictwie wyższym.
Dzięki wpływowi, jaki mamy możliwość wywrzeć, możemy dostosować
warunki studiowania do naszych potrzeb, co bezpośrednio przekłada się na
jakość studiowania, satysfakcję i radość
z podjętych studiów.
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Jakie zadania uważasz za najważniejsze do realizacji w czasie Waszej kadencji? Czy posiadacie swój program
wyborczy?
Tych zadań jest naprawdę dużo,
ponieważ po ponad czterech latach
bierności ostatniej kadencji Zarządu
Samorządu musimy bardzo dużo nadrobić, by dostosować funkcjonowanie
Samorządu do dzisiejszych standardów. Na pierwszym miejscu znajduje
się nowy regulamin, który reguluje
wiele kwestii nieobjętych starym regulaminem, dzięki niemu znacznie łatwiej
będzie nam wcielać w życie nasze działania i dzięki niemu także możemy
przeciwdziałać patologiom, które miały
miejsce w ostatnim czasie, doprowadzając do wyborów komisarycznych
organizowanych przez Rektora we
współpracy ze Starostami jako jedynymi przedstawicielami studentów po
wygaśnięciu kadencji 2019–2021.
Planujemy wiele działań na rzecz
studentów, które wymienię, zaczynając
kolejno od najważniejszych:
1. Zmiana Regulaminu Samorządu;
2. Bal Studenta Akademii Morskiej
w Szczecinie w stylu kubańskim;
3. Organizacja letniego kina plenerowego;
4. Podjęcie działań zmierzających do
powołania pełnomocnika Rektora ds.
równego traktowania studentów;
www.aam.am.szczecin.pl

5. Wymiana pralek w akademikach
6. Realizacja projektu Chillout Roomu
na WIET;
7. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla studentów;
8. Zakup automatów z przekąskami na
potrzeby akademików;
9. Organizacja imprezy marynistycznej;
10. Organizacja stacji szczepień przeciw COVID-19 na terenie uczelni;
11. Organizacja panelu dyskusyjnego
z władzami uczelni oraz z organem Samorządu Studentów pt. „Porozmawiajmy o Akademii";
12. Organizacja spotkań z pracownikami branż związanych z kierunkami
studiów realizowanych w Akademii
Morskiej w Szczecinie;
13. Organizacja „Dnia Honorowego
Krwiodawcy";
14. Organizacja „Dnia Dawcy Szpiku";
15. Organizacja sklepu z akademickimi
gadżetami;
16. Usprawnienie i regulacja funkcjonowania depozytu dla studentów;
17. Realizacja miniwarsztatu rowerowego dla studentów zamieszkałych
w akademikach;
18. Budowa zewnętrznej rowerowni;
19. Zakup dyspenserów do wody;
20. Wspieranie sportowców naszej
uczelni;
21. Organizacja kursów specjalistycznych ukierunkowanych na studentów

zarówno pływających, jak i lądowych;
22. Organizacja kursów językowych zakończonych certyfikatem;
23. Organizacja imprez tematycznych
w Klubie pod Masztami;
24. Realizacja projektu sygnetów dla
absolwentów Akademii;
25. Organizacja szkoleń podnoszących
kompetencje miękkie dla studentów
oraz pracowników;
26. Realizacja kongresu parlamentu
z dwoma panelami dyskusyjnymi specjalistów z branży i wieczornym bankietem kończącym imprezę.
Jak będziecie szukać motywacji do
działania?
Działań jest bardzo dużo, dlatego
motywacja nam się przyda, na szczęście bardzo jej wiele otrzymujemy od
studentów, co sprawia, że nasza praca
daje nam olbrzymią radość i przynosi
satysfakcję.
Opowiedz nam, proszę, o sobie. Zostałeś ambasadorem marki Grupa
Azoty ZCh „Police”. Z czym wiąże się
to stanowisko?
Funkcja ambasadora Grupy Azoty
związana jest bezpośrednio z promowaniem marki wśród studentów oraz
środowiska akademickiego. Grupa
Azoty od pięciu lat prowadzi program
ambasadorski. Celem jest wyłonie3
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nie spośród kandydatów najlepszego
przedstawiciela wśród studentów, który
będzie miał największy wpływ na realizację celów firmy, polegających na zachęceniu środowiska akademickiego do
podjęcia pracy u nich po zakończonym
etapie kształcenia, oferują tym samym
korzystne warunki zatrudnienia oraz

możliwość dalszego rozwoju na stanowiskach kierowniczych. Dla mnie to
olbrzymie wyróżnienie, bowiem będę
mógł dualnie realizować swoje ambicje – zawodowe w ramach bycia ambasadorem Grupy Azoty oraz społeczne
– jako Przewodniczący Samorządu
Studentów. Przede mną wiele pracy,

ale dzięki wsparciu przyjaciół, rodziny
i bliskich oraz Władz Akademii jestem
pewny, że uda mi się wszystko pogodzić
oraz zrealizować nasze wspólne cele
z nawiązką.
Rozmawiała:
Paulina Mańkowska

Szczecin, dnia 9 grudnia 2021 roku

9 grudnia studenci wybrani w wyborach zebrali się, by dokonać wyboru na poszczególne funkcje, jakie będą

pełnić w nadchodzącej kadencji. To pierwsze spotkanie nowego składu samorządu. Podczas tajnego głosowania
Zarząd Samorządu
Studentów
Akademiioraz
Morskiej
w Szczecinie
dokonali wyboru Prezydium
Zarządu, członków
Rad Wydziałów
przewodniczących
komisji studenckich.
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Karolina Kaśkosz

Sekretarz
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Rada Wydziału Nawigacyjnego

Rada Wydziału Mechanicznego

Rada Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu

Rada Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki

Rada Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Komisja Mieszkaniowa

Komisja Finansowa

Komisja Dydaktyczna

Mateusz Głowacki

Wiceprzewodniczący

Kinga Pelzner

Przewodniczący

Mikołaj Szczudło
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Oleksandr Ivanov
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Aleksandra Zając
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Karolina Kaśkosz

Przewodniczący

Paweł Kreczko

Wiceprzewodniczący

Danił Chardymov

Przewodniczący

Kinga Pelzner

Wiceprzewodniczący

Wiktor Gil

Przewodniczący

Aleksandra Smoląg

Wiceprzewodniczący

Rafał Bałenkowski
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Elżbieta Stojanowska

Wiceprzewodniczący

Nikola Chrzanowska

Przewodniczący
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Wiceprzewodniczący

Karolina Kaśkosz

Studenccy członkowie Komisji Dyscyplinarnej
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PROFESOR LESZEK CHYBOWSKI LAUREATEM
ZACHODNIOPOMORSKICH NOBLI ZA ROK 2020

fot. Sebastian Wołosz

W tym roku Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki wręczył dziewięć nagród
w ośmiu kategoriach. Dwa Zachodniopomorskie Noble przyznano w dziedzinie nauk
o morzu. Laureatem jednego z nich został prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski z Akademii
Morskiej w Szczecinie. Uhonorowano go za „badania i wdrożenie technologii z zakresu
bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i silników okrętowych".

Prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski jest absolwentem Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie, którą ukończył
w 1999 roku. Rozprawę doktorską
w specjalności siłownie okrętowe pt.
„Zastosowanie szczególnych algorytmów analitycznych do szacowania
niegotowości systemów siłowni okrętowych statków wspomagających eksplorację dna morskiego” obronił na
Wydziale Mechanicznym Akademii
Morskiej w Szczecinie w 2007 roku.
W 2016 roku uzyskał tytuł doktora
habilitowanego nauk technicznych
na podstawie rozprawy pt. „Ważność
elementów w strukturze złożonych
systemów technicznych” w Instytucie
Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Obszar jego badań obejmuje
poprawę efektywności, niezawodności
i bezpieczeństwa złożonych systemów
technicznych, zaś obiekt badań systemy człowiek – maszyna – otoczenie,
głównie silniki okrętowe i ich systemy
www.aam.am.szczecin.pl

pomocnicze, przetworniki energii oraz
układy zabezpieczające.
Profesor Chybowski jest autorem
i współautorem ponad 200 artykułów
naukowych,
popularnonaukowych
i monografii. Sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor czasopism,
w których opublikował prace naukowe zgodnie z rokiem publikacji wynosi 53,490. Profesor jest także twórcą
i współtwórcą kilkunastu wynalazków.
Kierował kilkunastoma projektami
naukowymi, badawczo-rozwojowymi
i popularyzującymi naukę, które były
współfinansowane ze środków krajowych i europejskich.
Prowadzone od lat badania nad
podwyższaniem niezawodności i bezpieczeństwa systemów okrętowych doprowadziły do uzyskania przez profesora
Chybowskiego wyników dotyczących
poprawy bezpieczeństwa eksploatacyjnego okrętowych układów napędowych,
w szczególności mających postać:

prototypowego systemu pomiaru

zużycia paliwa przez odbiorniki
energetyczne na statkach morskich
(silniki i kotły okrętowe),
który umożliwia współpracę
z różnymi przepływomierzami
(masowymi, objętościowymi) oraz
pomiar zużycia paliwa ciekłego
i gazowego,
a więc obsługę okrętowych silników wielopaliwowych;
prototypowego systemu oceny
jakości procesu spalania w silniku
okrętowym oraz autorskich miar
do analizy nierównomierności
biegu silników okrętowych;
nowej technologii oczyszczania
oraz nanoszenia i utwardzania
powłok w procesie produkcyjnym
wytwarzania komponentów wentylatorów okrętowych;
autorskiej metodyki modelowania
i analizy niezawodności wielostanowych złożonych systemów
5
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technicznych, takich jak systemy
napędowe statków morskich;
urządzenia zwiększającego dokładność pomiarów geometrii wałów
korbowych silników okrętowych.
Prof. Leszek Chybowski ukończył
programy: certyfikacji specjalistów
z zakresu inżynierii niezawodności
i bezpieczeństwa Certified Reliability
Professional firmy Reliasoft, z zakresu
Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych
Zadań Advanced TRIZ Practitioner,
Level 3 wydany przez TRIZ Training
International Centre, a także program
przygotowania specjalistów z zakresu
teorii i inżynierii systemów w Massachusetts Institute of Technology.
Ukończył prestiżowy program stażowo-szkoleniowy MNiSW pn. Top 500
Innovators – Science, ManagementCommercialization, który był realizowany na Stanford University i był
poprzedzony uzyskaniem stypendium
ministra nauki. Dodatkowo jest absolwentem studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników
na Uniwersytecie Szczecińskim oraz
anglojęzycznych studiów MBA – Innovation and Data Analysis na Uniwersytecie SWPS, w partnerstwie z IPI PAN
i Woodbury School of Business at Utah
Vallev University.
W roku 2021 profesor dr hab. inż. Leszek Chybowski otrzymał nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie
nauk o morzu. Kapituła Zachodniopomorskich Nobli postanowiła nagrodzić
dziewięciu naukowców w ośmiu dziedzinach. Laur promuje najwybitniejsze
osiągnięcia nauki województwa zachodniopomorskiego. Wręczone w tym roku
nagrody to dowód uznania za działania,
które miały miejsce w 2020 roku.
Inicjatorem promocji najwyższych
standardów w nauce i ludzi o najwyższych parametrach naukowych był
prof. Waldemar Tarczyński, prorektor
Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt
zrealizowany został przez grupę polskich badaczy pod kierunkiem profesorów: Aleksandra Wolszczana i Jana
Lubińskiego (pomysłodawcy konkursu), członków Zachodniopomorskiego
Klubu Liderów Nauki
Laureatami Zachodniopomorskich
Nobli za rok 2020 zostali:
1. W dziedzinie nauk humanistycznych – prof. dr. hab. Jörg Hackmann
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z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego za książkę „Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zu
Vereinskultur, Zivilgesellschaft und
Nationalisierungsprozessen in einer
polykulturellen Region, Wiesbaden:
Harrasowitz, 2020" poświęconą kwestii
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.
2. W dziedzinie nauk podstawowych
– dr Xin Wen z Katedry Fizykochemii
Nanomateriałów Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Za badania nad
wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych
materiałów magazynujących energię.
3. W dziedzinie nauk technicznych
– dr hab. inż. Adam Słowik, prof. Politechniki Koszalińskiej z Katedry
Inżynierii Komputerowej Wydziału
Elektroniki i Informatyki Politechniki
Koszalińskiej. Za inspirowane naturą
populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania.
4. W dziedzinie nauk ekonomicznych – dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US z Katedry
Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego. Za cykl artykułów
w wysoko punktowanych czasopismach
poświęcony tematyce innowacyjności
– w kontekście: ekonomii cyrkularnej,
badań nad konkurencyjnością gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju.
5. W dziedzinie nauk rolniczych –
dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof.

ZUT z Katedry Technologii Mięsa Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Za
opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych.
6. W dziedzinie nauk medycznych
– dr hab. Andrzej Ossowski z Zakładu
Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Za wdrożenie innowacyjnych metod
identyfikacji zwłok opartych o analizę
mitochondrialnego DNA.
7. W dziedzinie nauk o morzu (dwie
nagrody):
– prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa Wydziału
Mechanicznego Akademii Morskiej
w Szczecinie. Za badania i wdrożenie
technologii z zakresu bezpieczeństwa
i niezawodności urządzeń i silników
okrętowych;
– prof. dr hab. inż. Marek Gryta z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii
Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. Za badania i wdrożenie
technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi.
8. W dziedzinie nauk artystycznych – prof. dr hab. Kamil Kuskowski z Katedry Nowych Mediów
i Animacji Wydziału Sztuki Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie. Za zorganizowanie w 2020 roku czterech wystaw
w prestiżowych galeriach krajowych
i zagranicznych, w tym wystawy „Wer
im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen".
Fundatorami i sponsorami tegorocznej edycji konkursu byli wojewoda zachodniopomorski, marszałek
województwa zachodniopomorskiego, prezydent Koszalina, Uniwersytet
Szczeciński, Kolegium Rektorów, Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki.
Partnerem projektu był Urząd Miejski
w Szczecinie.
Gratulacje laureatom złożył także
światowej sławy astronom, profesor
Aleksander Wolszczan. Mieszkający
w USA i mający związki ze Szczecinem
(chodził do VI LO) astrofizyk od początku zasiada w kapitule tego konkursu.
Paulina Mańkowska
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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ZWYCIĘZCĄ XI EDYCJI KONKURSU NA

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ I KREATYWNĄ UCZELNIĘ
W POLSCE W TWORZENIU PERSPEKTYW ZAWODOWYCH

Akademia Morska w Szczecinie zwyciężyła w XI edycji konkursu organizowanego przez Akademickie Centrum
Informacyjne z Poznania na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię
w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” w kategorii Najlepsza Polska
Uczelnia.
Jednocześnie AMS została uhonorowana certyfikatami Akademickiego
Centrum Informacyjnego „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”.
Projekty te wspierają promocję
uczelni i w sposób wiarygodny oraz
nowoczesny tworzą perspektywy zawodowe dla swoich studentów i absolwentów. Jednocześnie wyróżnienia te
potwierdzają wysoką jakość kształcenia m.in. dzięki dostosowaniu programów studiów do potrzeb rynku pracy
w powiązaniu z gospodarką morską.
Zwycięstwo w konkursie zgodnie
z jego założeniami wskazuje na wysoki
stopień wykorzystania nowoczesnych
technologii stanowiących wsparcie
procesu edukacyjnego oraz innowacyjność w działaniu w sektorze szkolnictwa wyższego. W uzasadnieniu

www.aam.am.szczecin.pl

wygranej AMS doceniona została m.in.
za czynny i innowacyjny udział w tworzeniu międzynarodowej przestrzeni
naukowo-badawczej oraz edukacyjnej
nakierowanej przede wszystkim na
sektor związany z gospodarką morską.
Uhonorowano także realizację projektów stażowych, posiadane certyfikaty
uznania oraz akredytacje międzynarodowe mające bezpośredni wpływ na
wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów w ścisłej korelacji
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
oraz odpowiadającym na potrzeby społeczeństwa i gospodarki kraju i na arenie międzynarodowej. Zwrócono też
szczególną uwagę na posiadaną przez
Akademię nowoczesną infrastrukturę
wspierającą proces kształcenia studen-

tów na najwyższym poziomie. Dotyczy
to m.in. bazy laboratoryjnej, w tym
symulatorów służących jako wsparcie przy przygotowywaniu studentów
pod względem nie tylko teoretycznym,
ale przede wszystkim praktycznym do
wykonywania zawodu zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju na całym
świecie. Ważnym aspektem okazały się
również prowadzone badania na rzecz
gospodarki morskiej dzięki wykorzystaniu omawianych powyżej narzędzi
i infrastruktury AMS. Istotnym do
podkreślenia dla studentów i absolwentów jest też fakt, że nasza uczelnia nagrodzona została za organizację
praktyk zawodowych jako bardzo ważnego elementu procesu edukacji.
Podsumowując, uznanie w takim
konkursie potwierdza, że Akademia
Morska w Szczecinie otwiera przed
studentami szerokie perspektywy zawodowe nie tylko te oczywiste, związane z tzw. „kierunkami pływającymi”,
ale także w sektorze specjalistów TSL,
projektantów statków i jachtów, informatyków oraz w obszarze geodezji
i kartografii.
Dorota Stochła
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ŚWIĘTO ZACHODNIOPOMORSKIEJ NAUKI

Za nami gala szkół wyższych oraz samorządu województwa: „75-lecie tradycji
akademickich na Pomorzu Zachodnim”,
która odbyła się w Operze na Zamku
w Szczecinie. Przed 75 laty od działalności Szkoły Inżynierskiej zaczęła się historia akademickiego Pomorza Zachodniego. Akademia Morska w Szczecinie swoje
75 urodziny będzie świętować w roku
2022.
Galę otworzył gospodarz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, który mówił
o konieczności łączenia nauki z regionalną gospodarką oraz budowania zaufania społecznego do nauki.
– Chciałbym, żeby dzisiejsze święto
było okazją do refleksji o tym, jak odbudować zaufanie ludzi do osiągnięć
nauki – podkreślał marszałek.
Głos w imieniu rektorów zabrał dr
hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Zachodniopomorskich.
– Działając razem, chcemy wspólnie
z lokalnymi władzami budować rzeczywistość, kreować rozwiązania problemów, które są naszą codziennością.
Chcemy stwarzać jak najlepsze warunki
do pracy naukowej, a także stawiać na
edukację. Naszym celem jest pozyskiwanie studentów, którzy skorzystają
z naszej oferty, a warunki do studiowania w naszych uczelniach są naprawdę
bardzo dobre, nowoczesne i komfortowe – podsumował prof. Jacek Wróbel.
Podczas spotkania zaprezentowało się
8

osiem publicznych uczelni wyższych.
Poznaliśmy je dzięki materiałom wideo,
które zostały przygotowane specjalnie
na tę okoliczność – ukazujące w pigułce
charakter każdej z regionalnych uczelni.
W imieniu Akademii Morskiej w Szczecinie wystąpił JM Rektor, dr hab. inż.
kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS.
– Programy studiów w Akademii
Morskiej w Szczecinie oraz sposób ich
realizacji różnią się od form kształcenia spotykanych na innych uczelniach
– podkreślił Rektor. – Ze względu na
specyfikę przyszłej profesji studenci od
pierwszych chwil mają kontakt z morzem oraz praktyczną nauką zawodu.
Rektor podkreślał także wzajemny
wpływ, jaki gospodarka i nauka wywierają na siebie w regionie, jako przykład
podając powstające obecnie Centrum
Eksploatacji Obiektów Pływających,
którego realizacja jest możliwa dzięki
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Galę uświetniły krótkie występy
chórów: ZUT, Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz Politechniki Koszalińskiej. Dłuższy koncert trzech chórów
– otwarty dla szerszej publiczności –
odbył się o godz. 16:00 na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
Chór AMS zaśpiewał repertuar rozrywkowy, a co bardzo miłe: chórzyści
wykonali utwór Queen „Radio Ga Ga”
i uczcili w ten sposób 30. rocznicę
śmierci Freddiego Mercury’ego.

Podczas gali przyznano regionalne
odznaczenia
W uznaniu zasług dla rozwoju nauki
przyznano Odznaki Honorowe Gryfa
Zachodniopomorskiego pracownikom
naszej uczelni. Wśród wyróżnionych
srebrną odznaką znaleźli się:
dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof.
AMS, kierownik Katedry Siłowni
Okrętowych Wydziału Mechanicznego,
dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof.
AMS, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
w latach 2008–2016,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech
Ślączka, prof. AMS, JM Rektor
AMS.
Historia szkolnictwa morskiego na
Pomorzu Zachodnim sięga roku 1947,
kiedy w Szczecinie powstała kształcąca nawigatorów Państwowa Szkoła
Morska. Od tamtej pory tworzymy
w naszym regionie historię, w której rozwinęliśmy do dzisiaj uczelnię
wszechstronną, otwartą na nowe technologie, interdyscyplinarną, kształcącą
specjalistów na morze i ląd, prowadzącą
badania nad technologią, transportem,
ekonomią, IT, pomiarami przestrzennymi, badaniami dna morza czy żeglugą autonomiczną.
Weronika Gocłowska
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ZACHODNIOPOMORSKIE
DNI TECHNIKI
18 listopada 2021 r. odbyły się organizowane przez Federację Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT – Radę Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie Zachodniopomorskie Dni Techniki.
Nie tylko Honorowe Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego, ale też odznaczenia i wyróżnienia stowarzyszeń
technicznych: Naczelnej Organizacji
Technicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
powędrowały w minionym miesiącu
do Akademii Morskiej w Szczecinie.
Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się już po raz 52, a jej hasłem
przewodnim było: 75 lat Akademickiego Szczecina. Jak każdego roku,
zwieńczeniem obchodów Dni Techniki była uroczysta gala, zorganizowana
w Teatrze Polskim, scena na Łasztowni. Podczas gali uhonorowano najbardziej zasłużonych dla rozwoju ruchu
stowarzyszeniowego członków branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz innowacyjne projekty
techniczne realizowane na obszarze
Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
Wśród nagrodzonych osób i organizacji znaleźli się pracownicy i studenci
Akademii Morskiej w Szczecinie oraz
projekty realizowane w jej murach!
I tak:
Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymał dr inż. Krystian Pietrzak, pracownik badawczo-dydaktyczny WIET
Złotą honorową odznakę SITK otrzymali:
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech
Ślączka, prof. AMS, Rektor AM
w Szczecinie
dr inż. Oliwia Pietrzak, pracownik
badawczo-dydaktyczny WIET
Akademia Morska w Szczecinie została uhonorowana przez Kapitułę nagród Prezesa FSNT NOT w Szczecinie
w kategorii działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
i regionu za projekt „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających”. Statuetkę
w imieniu uczelni odebrał JM Rektor.
Nagrodę za zajęcie I miejsca w konkurwww.aam.am.szczecin.pl

sie Wyróżniający się Młody Technik /
Inżynier – 2021 r. w kategorii: Aktywny
staż odebrała studentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu –
Justyna Gabryjałowicz.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności
stowarzyszeniowej na rzecz rozwoju
naszego miasta i regionu!
Wydarzeniem towarzyszącym było
seminarium
naukowo-praktyczne
– „System informacji rzecznej RIS –
nowoczesne technologie dla rozwoju
żeglugi śródlądowej w Polsce”, odbyło się 18 listopada w Szczecinie i było
organizowane przez Urząd Żeglugi
Śródlądowej wraz z Akademią Morską
w Szczecinie. Spotkanie służyło podsu-

mowaniu realizacji projektu pn. „Pełne
wdrożenie RIS Dolnej Odry”.
W pierwszej części gości przywitali
gospodarze: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie dr inż.
Piotr Durajczyk, dr hab. inż. kpt. ż.w.
Wojciech Ślączka, prof. AMS – Rektor
Akademii Morskiej w Szczecinie oraz
Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor
Departamentu Gospodarki Wodnej
i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa
Infrastruktury. Wspólnie podkreślili
innowacyjność wprowadzonego na obszarze Dolnej Odry rozwiązania.
Krystian Pietrzak
Oliwia Pietrzak
Weronika Gocłowska
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NAUKA NA RZECZ ROZWOJU MORSKIEJ
ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

Akademia Morska w Szczecinie przystąpiła do konsorcjum naukowego uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej. Porozumienie
podpisano w poniedziałek, 22 listopada
na Politechnice Gdańskiej, gdzie odbywało się XII posiedzenie Konwentu Morskiego.
Umowę w tej sprawie podpisali rektorzy uczelni, które kształcą i prowadzą
badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w formule konsorcjum naukowego
„Nauka dla morza” (to: Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych: Akademia
Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa, Politechnika Gdańska,
Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski
w Gdyni). W AMS zwróciliśmy szczególną uwagę na morską energetykę
wiatrową już jakiś czas temu, dlatego
od października 2021 roku prowadzimy studia na Wydziale Mechanicznym: inżynieria przemysłowa i morskie
elektrownie wiatrowe. To właśnie tutaj
10

kształcimy już teraz specjalistów eksploatacji przyszłych farm wiatrowych,
które w najbliższych latach powstaną
na polskim Bałtyku.
– Rozwijamy tematy badawcze, zaplecze naukowe i szkoleniowe naszej
Akademii, a także podejmujemy aktywną i ścisłą współpracę z biznesem:
z firmami specjalizującymi się w temacie energii odnawialnej, szczególnie
energii pochodzącej z wiatru – przypomina JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w.
Wojciech Ślączka, prof. AMS, który zaledwie kilka dni temu podpisał kolejną
umowę z komercyjną firmą Windhunter Academy. – To ważny trend, dlatego
z równym zapałem podejmujemy
w tym temacie współpracę z uczelniami
i instytucjami – dodaje.
Podczas Konwentu Morskiego
w imieniu konsorcjum wystąpił gospodarz wydarzenia Rektor Politechniki
Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof
Wilde. Przybliżył, jak w praktyce wygląda budowa i eksploatacja morskiej
farmy wiatrowej, a także, w których
obszarach wykonawstwa i eksploatacji
takiej farmy możliwe jest zaangażowanie lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę.
Omówił też wybrane kompetencje ba-

dawcze i infrastrukturalne poszczególnych uczelni. W obradach uczestniczyli
również premier Mateusz Morawiecki,
wiceministrowie infrastruktury: Marek
Gróbarczyk oraz Grzegorz Witkowski.
Głównym celem konsorcjum ma być
m.in. współpraca naukowa uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Podpisana deklaracja
zakłada:
doradztwo na etapie przygotowania
inwestycji;
aspekty ekonomiczne i finansowe
inwestycji;
nadzór naukowy na etapie oceny
merytorycznej składanych ofert
oraz w fazie budowy;
eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji;
zarządzanie morskimi farmami
wiatrowymi, w tym ich utrzymanie
i eksploatacja w całym cyklu życia;
założenia do projektowania:
rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika,
konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci elektroenergetyczne,
oddziaływania środowiskowe itp.
Weronika Gocłowska
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KONKURS „AKADEMIA MORSKA – KURS NA
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” ROZSTRZYGNIĘTY
W odpowiedzi na problemy nękające naszą cywilizację powstała koncepcja
zrównoważonego rozwoju, który ma na celu poprawę jakości życia, zarówno
obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Agenda 2030 Rezolucji ONZ – Sustainable
Development Goals (SDG-s) – to strategia rozwoju świata do 2030 roku,
o uniwersalnym charakterze.
Strategia stanowi wspólny plan
działań mających na celu dążenie
do zapewnienia pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety. Składa się
na nią 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju, z których wyodrębniono
5 obszarów, to tzw. 5xP: ludzie (ang.
people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace)
i partnerstwo (ang. partnership). Każdemu z nich przydzielone są zadania,
które odzwierciedlają trzy wymiary
zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy.
Prowadzenie edukacji mającej skutkować zmianą powszechnej świadomości społecznej jest zadaniem, przed
którym staje cała społeczność akademicka. Poprzez konkurs „Akademia
Morska – kurs na zrównoważony rozwój” Dział Rozwoju zwrócił uwagę
na problematykę zrównoważonego
rozwoju wyznaczającą nie tylko nowe
kierunki podejmowanych działań i innowacji, ale również ich konieczność.
Partnerem konkursu została firma
RWE Renewables, z którą niespełna rok
temu AMS, poprzez polską spółkę zależną RWE Baltic Trade and Invest Sp.
z o.o, podpisała umowę o współpracy
dotyczącą wsparcia kierunku dedykowanego morskiej energetyce wiatrowej,
ale także obejmującą szeroki zakres
wspólnych inicjatyw.
RWE Renewables współtworzy
zrównoważoną przyszłość światowego systemu energetycznego. Jako część
społeczeństwa i kluczowy gracz na
światowym rynku energetycznym jest
świadome odpowiedzialności i stawia
sobie za cel neutralność klimatyczną.
Angażując się w kwestie zrównoważonego rozwoju, dba o to, by brać odpowiedzialność za ochronę środowiska
i klimatu, sprawy społeczne i poszanowanie praw człowieka. Dlatego chętnie
wsparło ideę konkursu, czynnie włączyło się także w analizę i ocenę nadewww.aam.am.szczecin.pl

słanych prac oraz przeznaczyło środki
na nagrody pieniężne.
Zadaniem uczestnika konkursu było
opracowanie koncepcji, rozwiązań na
rzecz zrównoważonego rozwoju, które mogą zostać wdrożone w AMS lub
w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Praca konkursowa mogła mieć dowolna formę.
Komisja przyznała 2 nagrody w grupie studentów i doktorantów. Trafiły
one odpowiednio do Pana Antoniego Keszki za pracę „Eko Akademia”
proponującą rozwiązanie na rzecz
zmniejszenia śladu węglowego oraz
ilość odpadów plastiku jednorazowego w AMS, poprzez zastosowanie dystrybutorów wody pitnej w budynkach
AMS. Kolejne miejsce zajął Pan Cezary Rynkun, który przedstawił koncepcję alarmowania ludności w sytuacji
zagrożenia. W grupie pracowników
zwyciężył Pan Remigiusz Wałejko prezentujący koncepcję „Paint in white” pomalowania na biało płaskich dachów
budynków uczelni, która w ten sposób
zakłada przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym i ich skutkom poprzez

zmniejszenie emisji ciepła. Drugą nagrodę w tej kategorii otrzymała praca
zespołu w składzie: Anna Zengota,
Anna Baczyńska, Anna Brzozowska,
Weronika Gocłowska, Rafał Zaweracz,
Sylwia Stanikowska, Tomasz Szustek,
a dotyczyła ona propozycji działań
w kontekście zrównoważonego rozwoju uczelni, między innymi montażu
w toaletach baterii na podczerwień
czy montażu paneli słonecznych na
dachach akademików. Trzecie miejsce
przypadło Panu Piotrowi Wołejszy,
który w swojej pracy wskazał możliwość redukcji zużycia papieru w pracy
administracyjnej.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się 9 grudnia 2021 r. w Sali Tradycji. Gospodarzem wydarzenia był Prorektor
ds. Innowacji i Rozwoju Janusz Uriasz,
a RWE Renewables reprezentował zdalnie Jakub Budzyński. Uczestnicy mieli
możliwość zaprezentowania swoich
koncepcji. Będą one z pewnością realizowane i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju Akademii.
Tekst i zdjęcia: Zofia Suleja
11
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FINAŁ DRUGIEJ EDYCJI
KONKURSU MEWY

Drugi Konkurs MEW-y dobiegł końca, znamy już wyniki zmagań młodych wizjonerów
Morskiej Energetyki Wiatrowej, organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Komisja
konkursowa miała trudne zadanie.
Walka o podium była zacięta –
o wynikach zdecydowały ułamki punktów! Uczestnicy konkursu prezentowali
swoje projekty z dużym zaangażowaniem, a Komisja Konkursowa miała
pełne ręce roboty.
W kategorii uczniów szkół średnich
klasyfikacja na podium wygląda następująco:
Igor Bondaryk z Zespołu Szkół
Mechanicznych i Logistycznych
w Słupsku (tytuł projektu: Trendy
i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych połączone
z rozwojem transportu morskiego).
Mateusz Marczewski z ZCEMiP
w Szczecinie (tytuł projektu:
Modern energy infrastructure- cooperation of offshore wind farms
with hydrogen power plants and
infrastructure);
Dawid Niemiec z Technikum
nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (tytuł
projektu: Morskie Farmy Wiatrowe. Jak ulepszyć elektrownie
przyszłości?);
W kategorii studentów i doktorantów – na podium stanęli:
Filip Czeredys z Politechniki Warszawskiej (tytuł projektu: Offshore
Wind Energy as a solution for water
deficiency and its global impact);
Robert Nowecki z Uniwersytetu
Warszawskiego (tytuł projektu:
Wind and Solar Convergence);
Teodor Sawicki, Katarzyna Połczyńska z Politechniki Warszawskiej (tytuł projektu: How to access
new wind resources?).
Do konkursu zakwalifikowało się
łącznie 14 prac – 8 w kategorii uczniów
szkół średnich, 6 w kategorii studentów
i doktorantów.
Co warto zauważyć – laureat
3. miejsca w kategorii studenckiej bierze udział w konkursie już po raz drugi,
ponownie stając na podium – tym razem w zespole z Katarzyną Połczyńską.
Ten przykład jest dla nas dowodem na
12

to, że pasja do energetyki odnawialnej
i pomysłowość to coś, co nie przemija,
a już na pewno nie daje się zamknąć
w jednym pomyśle!
Prace oraz prezentacje projektów
oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Artur Bejger – Akademia Morska
w Szczecinie – Prorektor ds. Nauki, Przewodniczący Komisji;
Piotr Biniek – Rada Naukowa ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej;
Karolina Jastrzębska – Windhunter
Academy Sp. z o.o. – Dyrektor zarządzający;
Magdalena Klera-Nowopolska
– Polenergia S A – Główny specjalista ds.
zarządzania interesariuszami;
Kacper Kostrzewa – Ocean Winds –
Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu;
Tomasz Kreft – Manager ds. Pozwoleń Projektowych – RWE Renewables
GmbH;
Jakub Kutyła – Ministerstwo Klimatu
i Środowiska Starszy – Specjalista w Wydziale Morskiej Energetyki Wiatrowej;
Jarosław Myśków – Akademia Morska
w Szczecinie – Kordynator Kierunku
Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe.
Paweł Przybylski – Siemens Gamesa
Renewable Energy Sp. z o.o. – Dyrek-

tor Zarządzający, Dyrektor Sprzedaży
Offshore;
Mariusz Sikora – Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego –
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Ochrony Informacji Niejawnych;
Klaudyna Świstun – Manager ds.
Ochrony Środowiska – RWE Renewables GmbH;
Paweł Weiner – Morska Agencja
Gdynia Sp. z o.o. – Doradca Zarządu ds.
Offshore;
O KONKURSIE:
Konkurs organizujemy wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego –
tym bardziej cieszy silna reprezentacja
Pomorza Zachodniego na podium
w pierwszej kategorii.
Tytuł Konkursu to „Trendy i wizje
rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”, a jego celem jest pobudzenie
wyobraźni w oparciu o wiedzę i pomysłowość, a w efekcie zaprezentowanie
nawet najbardziej futurystycznych rozwiązań w wykorzystywaniu technologii
i pozyskiwaniu energii z morskich farm
wiatrowych.
Weronika Gocłowska
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EWELINA KOSTECKA NOWYM DOKTOREM
W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MECHANICZNA
W dniu 16 listopada 2021 roku na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej mgr inż.
Eweliny Kosteckiej pod tytułem Technologiczne uwarunkowania recyklingu
biokompozytów oparte na teorii cukrowo-białkowej kondensacji.
Promotorem pracy była dr hab. inż.
Dorota Czarnecka-Komorowska z Politechniki Poznańskiej, promotorem
pomocniczym natomiast dr inż. Katarzyna Bryll. W obronie uczestniczyli recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek
Bieliński, Politechnika Bydgoska, dr
hab. inż. Tomasz Krzysztof Garbacz,
Politechnika Lubelska oraz dr hab. inż.
Sandra Ilona Paszkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Ewelina Kostecka jest absolwentką Akademii Morskiej w Szczecinie,
którą ukończyła w 2009 roku, broniąc pracę magisterską pt. „ Analiza
czynników dokładności prowadzenia
statku po zadanej trasie” na Wydziale
Nawigacyjnym. Obecnie zrealizowała
studia III stopnia (doktoranckie) na
Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Dodatkowo ukończyła studia inżynierskie
na kierunku zarządzanie i inżynieria
produkcji na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AMS oraz
podyplomowe studia menedżerskie
na Wydziale Ekonomicznym Wyższej
Szkoły Bankowej w Szczecinie. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika
dziekanatu Wydziału Mechatroniki
i Elektrotechniki AMS. Prywatnie jest
mężatką, ma dwójkę dzieci oraz psa.
Interesuje się sportem – lekkoatletyką.
Swoje zainteresowania badawcze
koncentruje na opisie technologii,
właściwości tworzyw polimerowych
oraz zagospodarowaniu ich odpadów,
o czym świadczą liczne publikacje naukowe, udział w wielu projektach badawczych oraz zgłoszenie patentowe.
Jest dociekliwym, systematycznym naukowcem, obdarzonym dużym wyczuciem badawczym. Nie bez znaczenia
jest też praca mgr Kosteckiej ze studentami, gdzie prowadziła zajęcia m.in.
z zakresu wytwarzania, recyklingu polimerów i kompozytów w ramach studiów doktoranckich. Zagadnienia te są
www.aam.am.szczecin.pl

ściśle związane z systemem zamkniętym gospodarki odpadami. Napisana
i przedstawiona do recenzji dysertacja
dotyczyła zagadnień związanych z wytworzeniem i przetworzeniem polimerowych materiałów kompozytowych.
Polimerowe materiały kompozytowe
mogą być bowiem niezwykle korzystnym rozwiązaniem w wielu aspektach
technologii inżynieryjnej. Mogą jednak również w dużym stopniu zagrażać
środowisku naturalnemu. Wielu badaczy stwierdziło, że niektóre kompozyty
polimerowe wzmocnione włóknami,
np. węglowymi są zbyt mocne, a zatem
trudne do rozdrabniania i rozkładania
się. Koszt wytwarzania polimerowych
materiałów jest niekiedy zbyt duży,
natomiast recykling materiałów kompozytowych jest bardzo skomplikowany ze względu na toksyny uwalnianie
podczas procesu dekompozycji oraz
długi czas ich rozkładu. Proces rozpadu może zachodzić w sposób naturalny, np. pod wpływem temperatury,
wilgoci, światła słonecznego czy wody
morskiej. Z tych powodów zanieczyszczenie odpadami z kompozytów jest
bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego i niepokoi wielu naukowców,
którzy próbują rozwiązać problem ich
utylizacji. Przykładowo Li W., Tse H.
i Fok L. opisali zagrożenia wynikające z ogromnej ilości odpadów w morzach, przeanalizowali w pracy „Plastic
waste in the marine environment:
a review of sources, occurrence and
effects" potencjalne wchłanianie zanieczyszczeń hydrofobowych, powstałych
w wyniku procesu destrukcji polimerowych materiałów kompozytowych (ang.
Polymer Matrix Composites – PMC).
W innej pracy skoncentrowano się na
projektowaniu i zarządzaniu procesem
wycofywania kompozytów z eksplo-

atacji oraz na charakterystyce nowych
technologii separacji i przetwarzania
w zakresie recyklingu materiałów
kompozytowych. Rhim, Park i Ha
(Bio-nanocomposites for food packaging applications) zauważyli, że istnieje
pilna potrzeba opracowania biodegradowalnych produktów na bazie kompozytów polimerowych do produkcji
przedmiotów jednorazowego wielorakiego użytku. Wskazali oni na ogromne zalety środowiskowe biotworzyw
w porównaniu z tworzywami sztucznymi pochodzenia petrochemicznego,
takie jak mniejsza emisja dwutlenku
węgla podczas produkcji i kompostowania, przyjazność dla środowiska, brak
szkodliwych skutków ubocznych itp.
Ze względu na coraz bardziej restrykcyjne normy środowiskowe istotne
jest zatem stosowanie materiałów, tzw.
„przyjaznych dla środowiska”. Polimery
pochodzące ze źródeł odnawialnych są
obecnie uważane za obiecującą alternatywę dla tradycyjnych (petrochemicznych) polimerów, ponieważ spełniają
aktualne przepisy dotyczące środowiska pod względem jego zanieczyszczenia, emisji gazów cieplarnianych
i wyczerpywania zasobów kopalnych.
Wiadome jest, że co roku produkcja
i spalanie tworzyw sztucznych przyczynia się w skali światowej do emisji
około 400 mln ton CO2, których części
można by uniknąć dzięki usprawnieniu
technologii recyklingu lub stosowaniu
biomateriałów. Przykładem takiego
materiału może być polilaktyd (PLA),
który jest polimerem naturalnym,
otrzymywanym głównie z kukurydzy,
biodegradowalnym,
biokompatybilnym i wykazującym korzystne właściwości termomechaniczne. Również
jednym z rozwiązań powyższych problemów może być wytwarzanie kompozytów polilaktydu modyfikowanego
nanonapełniaczem w postaci haloizytu (HNT). Ze względu na stosunkowo niski koszt i naturalną dostępność
HNT jest atrakcyjnym użytkowo napełniaczem polimerów i może zastąpić
droższe nanorurki węglowe w wysoko
wydajnych i wielofunkcyjnych nanokompozytach polimerowych. Haloizyt
należy do minerałów z grupy krzemianów. Ze względu na jego naturalne po13
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chodzenie materiał ten traktowany jest
jako przyjazny dla środowiska nanonapełniacz. Nanorurki HNT są szeroko
stosowane w przemyśle do produkcji
ceramiki, cementów i produktów nawozowych jako dodatek do pasz dla zwierząt. Zaletą stworzenia kompozytów
o osnowie z polilaktydu wzmocnionego
haloizytem będącego ceramiką jest ich
recykling, który w przypadku innych
kompozytów, jak już wspomniano, jest
problematyczny. Dobór odpowiednej
technologii recyklingu odpadów polimerowych zależy od wielu czynników,
m.in. od rodzaju i struktury polimeru,
jego źródła pochodzenia itd. Z każdym procesem recyklingu odpadów
pochodzenia naturalnego lub syntetycznego związane są zmiany budowy
chemicznej makrocząsteczek, czego
efektem jest ich degradacja, a w konsekwencji pogorszenie właściwości
fizykochemicznych (obniżenie wydłużenia i wytrzymałości doraźnej, wzrost
sztywności czy utrata połysku i zmiana barwy materiałów polimerowych).
Efektem zmian strukturalnych w makrocząsteczkach polimeru jest pękanie
łańcuchów, prowadzące do obniżenia
średniego ciężaru cząsteczkowego.
W przypadku polimerów organicznych, tj. PLA, bardzo duży wpływ
na proces ich degradacji wywierają czynniki środowiskowe, np. woda,
promieniowanie,
mikroorganizmy,
zanieczyszczenia środowiskowe itd.,
które sprzyjają procesowi recyklingu
organicznego. Do jednych ze sposobów
utylizacji biopolimerów, biokompozytów należy kompostowanie. Kompostowanie to kontrolowany proces
degradacji odpadów w warunkach tlenowych z udziałem mikroorganizmów,
których produktem jest kompost. Przetwarzanie biodegradowalnych tworzyw
sztucznych przez kompostowanie jest
obecnie uważane w wielu częściach
świata za odpowiednią formę odzyskiwania materiałów. W Wielkiej Brytanii jest to dozwolona opcja odzysku
określona w przepisach dotyczących
odpowiedzialności producenta (odpady opakowaniowe). Opracowanie
nowych materiałów polimerowych
o korzystnych właściwościach przetwórczych i ulegających degradacji
w warunkach kompostowania przemysłowego może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego
poprzez ograniczenie zalegania odpadów z tradycyjnych tworzyw sztucznych
14

Materia organiczna
(resztki roślinne i zwierzęce)

Mineralizacja

Produkty mineralizacji

Humifikacja

Gnicie (warunki
beztlenowe)

Butwienie (warunki
tlenowe)

Schemat podziału procesów rozkładu materii organicznej

na wysypiskach śmieci i w środowisku
naturalnym. W wielu pracach autorzy
wskazują zasadność degradacji polilaktydu w wyniku prowadzenia procesu kompostowania. Brak jest jednak
w literaturze polskiej i światowej opisu
kompostowania biokompozytu polilaktyd / haloizyt z przyspieszonym
czasem rozkładu przez dodatek cukru
w postaci melasy buraczanej, w oparciu o teorię białkowo-cukrowej kondensacji. Problem ten zauważyła
Ewelina Kostecka podczas wytwarzania
nanokompozytów w ramach realizacj
i projektu we współpracy międzyuczelnianej „Inkubator Innowacyjności
2.0”: konsorcjum MareMed: Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
oraz Centrum Innowacji Akademii
Morskiej w Szczecinie Spółka z o.o., pt.
„Innowacyjne biodegradowalne kompozyty polilaktydowo-haloizytowe do
zastosowań w medycynie i stomatologii”
w zakresie charakteryzowania nowych
materiałów wpływających na zmniejszenie ilości odpadów, wykonywany
w Katedrze Podstaw Budowy Maszyn
i Materiałoznawstwa Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Instytucie
Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. Stało się to przyczyną
podjęcia prac nad opracowaniem nowej technologii recyklingu organicznego tych biokompozytów i w efekcie
– powstania pracy doktorskiej magister
Kosteckiej.
Praca spotkała się z bardzo przychylnymi recenzjami. Obecnie prowadzone są badania nad zastosowaniem
autorskiej technologii recyklingu
w warunkach rzeczywistych. Tematem badań autorki we współpracy
z badaczami z Zachodniopomorskie-

go Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie jest wykorzystanie wytworzonego biokompozytu na elementy cienkościenne służące jako wkładki
tłumiące, ze względu na zastosowanie
na te elementy samej osnowy PLA,
a w przypadku PLA/HNT zadowalających wartości modułu sprężystości
wywołanych efektem mostkowania nanorurek między mikropęknięciami, natomiast tematem prac prowadzonych w
ramach współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie
jest spełnienie wymogów „deklaracji
zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur
oceny zgodności wyrobów medycznych
(DzU 2016, poz. 211) albo deklaracji
zgodności z wymaganiami dyrektywy
93/42/EWG lub deklaracji zgodności
z wymaganiami rozporządzenia (UE)
2017/745 oznakowanie znakiem CE”
wytworzonego biokompozytu, celem
zastosowania go w medycynie. Z Politechniką Poznańska nad alternatywną
metodą utylizacji odpadów planowane
jest również dalsze prowadzenie badań.
Brawurowo przedstawione zagadnienie technologicznych uwarunkowań
recyklingu biokompozytów oparte na
teorii cukrowo-białkowej kondensacji
zostało entuzjastycznie przyjęte przez
Radę Wydziału Mechanicznego. Ewelina Kostecka uzyskała większością
głosów wyróżnienie dla swojej pracy.
Wniosek o nadanie stopnia doktora
został skierowany do Senatu Akademii
Morskiej w Szczecinie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Paulina Mańkowska
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A NAGRODY SIĘ POSYPAŁY!
Szczęśliwcem dwóch nagród – Nagrody Prezydenta Szczecina i Nagrody im. Profesora
Aleksandra Walczaka – okazuje się dr inż. Mateusz Bilewski. Otrzymał je za tę samą
pracę doktorską Wpływ fuzji danych nawigacyjnych i wiarygodności wektora stanu
na ryzyko manewrów na akwenach ograniczonych, którą obronił w roku 2020 w
dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Promotorem pracy był dr hab. inż. st. of.
Paweł Zalewski, prof. AMS.
Aby Państwu przybliżyć problematykę wyróżnionej dysertacji, załączamy
jej streszczenie*.
Transport morski jest jedną z głównych i najbardziej ekologicznych form
przemieszczania ludzi i ładunków
w przestrzeni. Stale rosnąca wielkość
floty światowej zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków morskich, w związku z tym konieczne jest
wprowadzanie rozwiązań, które wpłyną na wzrost bezpieczeństwa morskich
środków transportu i ich otoczenia,
w szczególności na akwenach ograniczonych.
Działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków polegają m.in. na
wyposażaniu statków w coraz nowocześniejsze systemy i urządzenia nawigacyjne, które mają określać parametry
wektora stanu nie tylko z coraz większą
dokładnością, ale również wiarygodnością, dostępnością i ciągłością.
Obecnie stosuje się metody odpowiadające na powyższe zagadnienie,
a wśród nich można wyróżnić mapy
elektroniczne z naniesionymi: pozycją, drogą nad dnem i kursem. Dane
te określane są na podstawie integracji informacji uzyskanych z systemów
i urządzeń GNSS, DGNSS, EGNOS,
RTK, żyrokompasu, kompasu GNSS
i INS. Powyższe systemy pozycyjne
mają niską dokładność na akwenach
ograniczonych. Rozwiązania oparte na
integracji posiadają jedną zasadniczą
wadę – tracona jest część informacji.
Wykorzystanie fuzji minimalizuje ten
efekt, a ponadto umożliwia ujawnienie
wzajemnych powiązań między danymi
z poszczególnych systemów.
W związku z powyższym została
wykonana analiza obecnie używanych
systemów oraz przeprowadzono niezbędne badania pozwalające określić
możliwości opracowania matematycznych modeli wyznaczania wiarygodności wektora stanu jednostki pływającej
w oparciu o fuzję systemów satelitarwww.aam.am.szczecin.pl

nych i wspomagających oraz skanera
laserowego.
Najistotniejszą częścią rozprawy
było opracowanie algorytmów fuzji
systemów nawigacyjnych wraz z określeniem ich wiarygodności. Na podstawie pomiarów rzeczywistych zostały
stworzone modele odzwierciedlające
pracę systemów nawigacyjnych, co pozwoliło na wierne ich odwzorowanie.
Kolejnym istotnym aspektem było
określenie wpływu fuzji danych nawigacyjnych i prezentacji wiarygodności
wektora stanu jednostki pływającej na
podstawie badań rzeczywistych i symulacyjnych na bezpieczeństwo manewrów.
Celem sprawdzenia hipotezy wykonano eksperyment na symulatorze
FMBS doposażonym o komputer z autorskim systemem ECS, w którym była
możliwość przedstawienia odpowiedniej jednostki wraz z wiarygodnością.
Wszystkie badane czynniki wykazały
poprawę bezpieczeństwa (zmniejszenie
prawdopodobieństwa wypadku) przy
użyciu zaproponowanej metody.
Praca prezentuje nowatorskie podejście do problemu wpływu określania
i przedstawiania miary wiarygodności nawigatorowi na bezpieczeństwo
na akwenach ograniczonych. Jej oryginalność polega na opracowaniu szeregu modeli matematycznych fuzji
i miar wiarygodności oraz na opracowaniu sposobu ich prezentacji, co
umożliwiło pełniejszą od dotychczasowych ocenę sytuacji nawigacyjnej.
*Na temat doktoratu pisaliśmy
w AAM nr 3/2020.
NAGRODA PREZYDENTA
MIASTA SZCZECINA
Nagroda Prezydenta jest wyróżnieniem nowatorskiej pracy naukowej
charakteryzującej się innowacyjnością,
kreatywnością oraz pozytywnym wpływem na ożywienie regionu i rozwój

Szczecina. Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta za najlepszą
pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina,
a w szczególności:
wyłonienie takich prac, które mogą
przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta;
promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na
ożywienie regionu;
inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.
Do konkursu może być zgłoszona
każda praca naukowa, tj. rozprawa doktorska, praca magisterska, inżynierska
czy licencjacka.
Nagrody Prezydenta Szczecina
za najlepsze prace naukowe zostały wręczone 29 października w Willi Lentza. Prezydent Miasta Szczecin
przyznał 5 nagród i 8 wyróżnień
w konkursie na najlepsze prace naukowe. Najwięcej zwycięzców pochodzi
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, choć wśród
nagrodzonych znaleźli się studenci
i absolwenci wszystkich publicznych,
szczecińskich uczelni, m.in. z Akademii Morskiej. Tegoroczna pula nagród
i wyróżnień wyniosła 63 000 zł. W tym
roku jednym z laureatów został dr inż.
Mateusz Bilewski. W motywacji podkreślono, że „wyniki Jego obserwacji mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
statków wpływających do Szczecina
– dlatego też władze naszego miasta
zwróciły uwagę na ten pomysł. Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy
doktorowi Bilewskiemu!”.
– Gratuluję autorom i autorkom
zwycięskich prac i dziękuję za ich wysiłek – powiedział Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. – Jestem dumny, że
Szczecin może pochwalić się tak zdolnymi młodymi ludźmi. Czytając zgłoszenia do konkursu, nie mogłem wyjść
15
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z podziwu, jak jesteście ambitni. Nigdy
nie rezygnujcie z tego, co Was interesuje, pytajcie i drążcie, bo dzięki Waszym
wysiłkom możemy się rozwijać i coraz
lepiej poznawać otaczający świat.
W ciągu wszystkich 13 edycji Prezydent Miasta uhonorował 62 autorów
wybitnych prac naukowych, przyznając
31 nagród i tyle samo wyróżnień.
NAGRODA IM.
PROF. ALEKSANDRA WALCZAKA
Nagroda przyznawana jest corocznie w celu popularyzacji wybitnych
osiągnięć naukowych i badawczych,
jako wyróżnienie za najlepszą pracę
doktorską w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w zakresie nawigacji
morskiej lub transportu morskiego jednej osobie spośród zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali w poprzednim
roku kalendarzowym stopień doktora
nauk technicznych. O Nagrodę mogą
się starać osoby, którym w poprzednim roku kalendarzowym nadano
na Wydziale Nawigacyjnym stopień
doktora nauk technicznych w dyscy-

plinach transport lub geodezja i kartografia. Wniosek-zgłoszenie do Nagrody
z uzasadnieniem należy składać na
ręce Dziekana Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie w terminie do
końca lutego. Po zatwierdzeniu przez
Radę Wydziału Nawigacyjnego Dziekan przesyła zgłoszenie do Polskiego
Forum Nawigacyjnego W tym roku
Polskie Forum Nawigacyjne przychyliło się do wniosku Dziekana WN AMS
i w dniu 9 kwietnia 2021 roku przyznało nagrodę dr. inż. Mateuszowi Bilewskiemu za jego pracę doktorską.

Dotychczas uhonorowani Nagrodą
zostali:
2016 rok – dr inż. Kinga Łazuga – Akademia Morska w Szczecinie
2017 rok – dr inż. Piotr Zwolan – Akademia Marynarki Wojennej
2018 rok – dr inż. Sławomir Świerczyński
– Akademia Marynarki Wojennej
2019 rok – dr inż. Mariusz Specht –
Uniwersytet Morski w Gdyni
2020 rok – dr inż. Mateusz Bilewski –
Akademia Morska w Szczecinie

Kilka słów
o dr. inż. Mateuszu Bilewskim
Ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie z najwyższą oceną, uzyskując tytuł technika
elektronika. Jest absolwentem Wydziału
Elektrycznego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, gdzie
ukończył studia jednolite na elektronice i telekomunikacji na specjalizacji
systemy telekomunikacji optycznej. Od
2010 roku jest pracownikiem Akademii
Morskiej w Szczecinie, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Symulacji
Morskich na Wydziale Nawigacyjnym
Akademii Morskiej w Szczecinie. Na
tym samym wydziale rozpoczął studia
doktoranckie w dyscyplinie naukowej
transport. Jest współautorem kilkunastu
publikacji naukowych, monografii oraz
rozdziału w monografii. Podczas pracy
na uczelni współpracował m.in. z takimi partnerami jak Kongsberg Maritime
Poland Sp. z o.o., Autocomp Serwis Sp.
z o.o., PGNiG, Urząd Morski w Szczecinie, Europejska Agencja Kosmiczna
w ponad dwudziestu projektach i pracach zleconych. Zajmował się wprowadzaniem nowych technologii w obszarze
transportu morskiego, tworzeniem nowoczesnych kursów e-learningowych

wykorzystywanych na całym świecie,
innowacyjnych rozwiązań do szkoleń
dynamicznych i rozwojem nowych kierunków studiów. Jest też współtwórcą
wielu aplikacji wdrożonych na tym rynku, takich jak systemy PNDS (wspomaganie dokowania statku) i DRWPS
(system pomocniczy wprowadzania
największych gazowców) w Świnoujściu, laserowego systemu wspomagania
wejścia do portu w Koper (Słowenia)
czy symulatora manewrowego jedno-

stek śródlądowych. Mateusz Bilewski
zajmował się również ochroną środowiska poprzez promocję wykorzystania
LNG na morzu, systemem do analizy
stanów wałów przeciwpowodziowych
czy opracowaniem techniki wyrzucania
bioabsorbentów antyolejowych. Za swoje osiągnięcia otrzymał pięciokrotnie
Nagrodę Rektora Akademii Morskiej
w Szczecinie: naukową II stopnia – dwukrotnie oraz nagrody III stopnia: dydaktyczną, organizacyjną i naukową.
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TELEINFORMATYKA

NOWY KIERUNEK NA WYDZIALE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI AMS
Najnowszym kierunkiem uruchomionym na Wydziale Informatyki
i Telekomunikacji Akademii Morskiej
w Szczecinie jest teleinformatyka. Jest
to drugi po informatyce kierunek oferowany przez ten Wydział. O ile informatyka jest kierowana do osób chcących
nabyć umiejętności i wiedzę głównie
programistyczną, to teleinformatyka
ma za zadanie pozwolić studentom na
rozwijanie się w projektowaniu i zarządzaniu systemami przesyłania danych,
od tradycyjnych sieci komputerowych
po systemy łączności dalekiego zasięgu. Program studiów na kierunku teleinformatyka został opracowany na
podstawie misji i strategii AMS i WIiT.
Jest również przejawem zapotrzebowania podmiotów gospodarczych i instytucji na wykształconych absolwentów
o kompetencjach teleinformatyka wymienionych w sylwetce absolwenta.
Wydział oferuje kierunek teleinformatyka w formie studiów stacjonarnych o profilu praktycznym. Studia te
kończą się dyplomem inżyniera. Studia
na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć
na studiach wynosi 2535 godzin na
osobę
Studenci odbywają 6 miesięczną
praktykę po piątym semestrze studiów
w firmach branży IT, ICT oraz branży
elektroniki morskiej. Absolwenci kierunku teleinformatyka uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość
języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się
nie tylko na polskim, ale też światowym
rynku pracy.
Założeniem dla tego kierunku jest
danie absolwentom wiedzy i umiejętności w projektowaniu i funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych.
Precyzuje to cel kształcenia na kierunku teleinformatyka – zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw
wiedzy z teleinformatyki, która pozwali na osiągnięcie dużej elastyczności
w czasie planowania kariery zawodowej. Celem kształcenia jest również
nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów jako elementów
procesu technicznego poprzez skuteczwww.aam.am.szczecin.pl

ne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.
Elementami wyróżniającymi kierunek teleinformatyka w Akademii
Morskiej w Szczecinie, na tle innych
kierunków występujących w Polsce i na
świecie, jest ukierunkowanie efektów
kształcenia na praktyczne zastosowanie
zdobytej wiedzy i umiejętności, także
w kontekście aplikacji, funkcjonowania
systemów teleinformatycznych.
Podkreślić należy, że unikalne w skali
kraju jest wykorzystanie doświadczenia
zawodowego pracowników Akademii
Morskiej w Szczecinie w funkcjonowaniu systemów łączności na morzu. Absolwent tego kierunku otrzyma dzięki
temu nie tylko suchą wiedzę, ale też
pozna aspekty praktycznego zastosowaniu systemów teleinformatycznych
na przykładzie techniki morskiej.
Kierunek teleinformatyka łączy
w sobie elementy informatyki, elektroniki oraz systemów łączności. Program studiów skupia się wokół takich
przedmiotów jak: programowanie,
elektronika, sieci komputerowe, sieci
teleinformatyczne, telekomunikacja,
radiokomunikacja, układy programowalne, projektowanie systemów łączności, nawigacja elektroniczna oraz
w ostatnich latach szczególnie mocno
rozwijany Internet Rzeczy. Dodatkowo, rozszerzenie programu studiów
o przedmioty związane z nawigacją
oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi w technice morskiej pozwala poszerzyć możliwości zatrudnienia
absolwentów w sektorze gospodarki
morskiej. Uwzględnienie w programie

kształcenia wspomnianych zagadnień
powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju, a także
w skali światowej. Dzięki temu absolwent bez problemów znajdzie pracę
w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową,
wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów przesyłania danych i informacji.
Będzie przygotowany do pracy w zespole projektowym oraz będzie mogła
pełnić rolę administratora systemów
informatycznych i teleinformatycznych.
Sylwetka absolwenta kierunku teleinformatyka: Student demonstruje
podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;
posiada umiejętność analizy
i syntezy;
posiada umiejętności zarządzania
informacją (wykazuje umiejętność
pobierania i analizowania informacji z różnych źródeł);
posiada umiejętności rozwojowe
i umiejętność rozwiązywania problemów, jest kreatywny;
posiada zdolność do stosowania
wiedzy w praktyce;
wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość w zdobywaniu pozycji na
rynku pracy;
potrafi planować zadania, przygotowywać i zarządzać projektami;
wykazuje umiejętność samodzielnej pracy, ma zdolność uczenia się,
rozumie potrzebę rozwoju zawodowego; potrafi krytycznie ocenić
własne umiejętności i zidentyfikować braki;
posiada zdolność adaptacji do nowych sytuacji zdobywaną w trakcie
praktyk zawodowych;
potrafi właściwie komunikować się
w zakresie działalności zawodowej;
potrafi współpracować w zespole
interdyscyplinarnym.
Takie osoby będą mogły podejmować pracę w przedsiębiorstwach wielu
sektorów gospodarki, w tym w branży
morskiej. Absolwenci teleinformatyki
będą także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Łukasz Nozdrzykowski
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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ Z BIZNESEM
Współpraca Akademii Morskiej z biznesem nabiera tempa – tylko w ostatnich
tygodniach rozpoczęliśmy lub rozwinęliśmy współpracę z dwiema firmami.

Ewelina Frank, Karolina Jastrzębska, Rafał Kramek prezes Windhunter Academy, dr hab. inż. Wojciech Ślączka, prof. AMS,
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS
28 października 2021 r. podpisaliśmy umowę precyzującą obowiązujące
już porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy spółkami Grupy Azoty
a Akademią Morską w Szczecinie.
16 listopada natomiast podpisaliśmy
umowę o ramowej współpracy ze spółką Windhunter Academy – umowa
usankcjonowała podjętą przed ponad
rokiem współpracę przy rozwijaniu
kierunków studiów oraz prowadzeniu
konkursu MEW-y.
NOWY KIERUNEK, WIĘCEJ
PROJEKTÓW – AMS I GRUPA
AZOTY POLICE
Uruchomienie nowego kierunku –
inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe ze specjalnościami:
18

diagnostyka systemów przemysłowych
oraz budowa i eksploatacja morskich
systemów energetycznych – od roku
akademickiego 2021/2022 to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy,
które Akademia Morska w Szczecinie
podpisała we wrześniu 2020 r. pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty
Polyolefins i Grupą Azoty Police Serwis. Podpisana umowa precyzuje dalsze wspólne działania, przygotowanie
kolejnych stopni i form studiów dotyczących inżynierii przemysłowej oraz
zadania, jakie wszystkie strony zgadzają się wykonać, by te działania w najbliższym czasie realizować.
Przed nami kolejne prace i wyzwania, dlatego kolejny etap współpracy
rozpoczynamy umową, która określa
szczegółowo nasze zadania w kwe-

stii rozwijania kierunków kształcenia
w AMS tak, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku.
WSPÓŁPRACA AMS Z BIZNESEM
– OBOPÓLNE KORZYŚCI
Dlaczego współpraca z biznesem jest
korzystna dla wszystkich? Uczelnia zyskuje wpływ na kształtowanie perspektyw zawodowych swoich studentów
i absolwentów, a firmy lub instytucje
zyskują pracowników „skrojonych”
pod ich potrzeby.
– W polickim zakładzie następuje
wymiana pokoleniowa, corocznie na
emeryturę odchodzi około stu pracowników. Do tego trwa budowa Polimerów Police – to jedna z największych
inwestycji w europejskim przemyśle
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– Współpraca z otoczeniem biznesowym i wsłuchiwanie się w głos rynku
stanowi jeden z najważniejszych kierunków rozwoju naszej uczelni, który
kontynuujemy teraz również w ścisłej
współpracy z Grupą Azoty Police –
podkreśla JM Rektor, dr hab. inż. kpt.
ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS. – Na
takiej współpracy korzystają nie tylko
firma i uczelnia, ale także szerzej: cały
region, który dzięki takim przedsięwzięciom może się rozwijać.
GWARANTOWANE MIEJSCA PRACY
DLA ABSOLWENTÓW
Porozumienie o współpracy obejmuje także zobowiązanie polickich
spółek do przyjęcia na praktyki zawodowe wszystkich studentów, którzy
podejmą kształcenie na nowych specjalnościach.
– Będę osobiście zabiegał o to, by
przyjąć jak najwyżej wykwalifikowanych specjalistów w szeregi kadr powstającego właśnie zakładu spółki
Grupa Azoty Polyolefins – deklarował
dr Andrzej Niewiński, prezes zarządu
spółki.
Swój udział w opracowywaniu treści
programowych mają przedstawiciele
spółek Grupy Police.
– Wiem, że program studiów został
przygotowany tak, by specjaliści, którzy
opuszczą Akademię z dyplomem ich
ukończenia, byli najwyższej klasy profesjonalistami – zapewnia dr hab. inż.
Artur Bejger, prof. AMS, prorektor ds.
nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.
JAK AKADEMIA Z AKADEMIĄ –
WSPÓLNE SZKOLENIA
I PROJEKTY NAUKOWE
Z WINDHUNTER ACADEMY
Najnowsze trendy i współpraca nauki z biznesem – to dwa zagadnienia,
które trafnie podsumowują naszą relację z nowym partnerem: Windhunter
Academy. Wynikiem naszego spotkania są m.in. międzynarodowy konkurs
www.aam.am.szczecin.pl

fot. www.strefainwestorow.pl

chemicznym. Dlatego konsekwentnie
realizujemy działania, których celem
jest pozyskanie z rynku wyspecjalizowanych pracowników. Cieszę się, że
Akademia Morska pozytywnie odpowiedziała na nasze potrzeby i dostosowała program i kierunki kształcenia do
naszych oczekiwań – podkreślił prezes
Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

dla młodzieży i studentów oraz doktorantów, a także – co istotne – nowy
kierunek studiów związany z morską
energetyką wiatrową.
Jaki jest kolejny krok? Dalsze rozwijanie współpracy w zakresie nowych
projektów i ich wdrażanie, uzgadnianie
i kreowanie tematów prac badawczych
i rozwojowych tak, by były jak najlepiej
dopasowane do realnych potrzeb rynku.
– Ważnym dla nas elementem będzie
też współpraca w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń dla branży
energetyki wiatrowej, w szczególności
wg standardów Global Wind Organisation i OPITO – podkreślał podczas spotkania JM Rektor.
– Dziękujemy Akademii Morskiej
w Szczecinie za chęć współpracy i zaufanie – mówił prezes Rafał Kramek.
– Dla nas to ważny krok w rozwoju
działalności firmy, cieszymy się na
wspólne projekty – dodał.
Tym, co docenią nasi studenci, jest
nacisk na przygotowanie absolwentów
do świadomego planowania drogi zawodowej.
Jednym z nadchodzących wspólnych projektów jest też powstanie laboratorium siłowni wiatrowej, które
znacznie wzbogaci ofertę nowego kierunku uczelni: inżynierii przemysłowej
i morskich elektrowni wiatrowych na
Wydziale Mechanicznym.
– Realnej wielkości turbina zostanie
zainstalowana na Wydziale Mechanicznym, przy ul. Willowej – podkreśla dr
hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS, prorektor ds. nauki. – To tam w niedalekiej
przyszłości będą odbywać się szkolenia

kadr dla branży energetyki wiatrowej
– dodaje. Jednocześnie prognozując,
że absolwenci nowego kierunku będą
mieli 100% pewność znalezienia pracy
od razu po studiach.
– Branża się rozwija, a wspólnie
z Akademią Morską będziemy prowadzić szkolenia, by zaspokoić zapotrzebowanie na pracowników – tłumaczy
Karolina Jastrzębska, dyrektor zarządzający Windhunter Academy.
Windhunter Academy jest częścią
grupy Windhunter. Firma Windhunter
Academy powstała w 2009 roku i od
tego czasu sukcesywnie rozwija swoje
usługi szkoleniowe. Firma organizuje
szkolenia na najwyższym poziomie (!),
aby ich adepci czuli się świadomi
i bezpieczni podczas wykonywania
swojej pracy. Windhunter Academy jest
pierwszym ośrodkiem w Polsce, który
przeszedł audyt i rozpoczął szkolenia
Global Wind Organisation.
Nadążając za współczesnymi trendami, od lat rozwijamy w AMS kierunki
badań i kształcenia dotyczące tematyki energetyki odnawialnej, w tym od
zeszłego roku: morskiej energetyki
wiatrowej. Ponieważ nasz rozwój opieramy w dużej mierze o doświadczenia
przedstawicieli rynku oraz współpracę
z biznesem – i tym razem nawiązaliśmy
współpracę z partnerami, którzy swoją
wiedzą i doświadczeniem mogą wesprzeć rozwój nauki, a którym zrewanżować możemy się właśnie: zapleczem
badawczym, wspólnymi projektami
i absolwentami, którzy w ciągu kilku lat
wesprą branżowy rynek swoimi siłami.
Weronika Gocłowska
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ROZWIJAJ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE,
WYBIERAJĄC KURS „NOWE HORYZONTY”

„Nowe Horyzonty” to projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa, który zdążył już „zagrzać”
miejsce na naszej uczelni. Projekt ma
na celu doskonalenie praktycznych
umiejętności między innymi studentów
Akademii Morskiej, a także – w konsekwencji – zapewnić im lepszy start na
rynku pracy. Dzięki poszczególnym
zadaniom projektu „Nowe Horyzonty”
mają oni szansę stać się wysoce konkurencyjni na wymagającym rynku pracy.
Jednakże projekt skierowany jest nie
tylko do studentów Akademii. Uczestnikami tegoż przedsięwzięcia mogą zostać także osoby zatrudnione w uczelni,
zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy dydaktyczni.
Głównymi zadaniami Projektu NH
jest utworzenie nowych kierunku studiów, jakimi są oceanotechnika oraz
geoinformatyka (działające już i cieszące się dobra sławą oraz powodzeniem
wśród naszych studentów), realizacja
zajęć przez wykładowców z zagranicy,
20

podnoszenie kompetencji studentów
AMS, realizacja staży, podnoszenie
kompetencji kadry dydaktycznej AMS,
podniesienie jakości narzędzi informatycznych służących do zarządzania
uczelnią oraz podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej.
Cele te określono na podstawie
szczegółowych badań potrzeb przeprowadzonych na przełomie sierpnia i września 2017 r., w których to
ankietowani pracownicy dydaktyczni Akademii Morskiej wyrazili chęć
podnoszenia swoich kwalifikacji.
I to właśnie dla nich wsparcie w Projekcie NH zostało „skrojone na miarę” – według potrzeb wskazanych
w ankiecie. Sami studenci, ankietowani
we wcześniej wspomnianym badaniu,
wyrazili pragnienie uczestniczenia
w zajęciach oferowanych przez uczelnię, które prowadzone będą przez
wysoko wykwalifikowaną kadrę, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
i oprogramowania. Badani podkreślali
także wielokrotnie potrzebę uczestnictwa w zajęciach praktycznych, które

obejmowałyby także studia przypadków, tzw. „study case”.
Według badania Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadzonego we wrześniu 2015 roku
(wśród grupy reprezentatywnej stanowiącej 50 osób), studenci od stażu
oczekują głównie możliwości zdobycia
doświadczenia zawodowego (dotyczyło
to 98% badanych), możliwości rozwoju
i zdobywania nowych umiejętności (takie zapotrzebowanie wykazało aż 84%
ankietowanych), a także otrzymania
zaświadczenia potwierdzającego odbycie stażu (88% ankietowanych). Dzięki
programowi studenci mają możliwość
zrealizowania swoich potrzeb na specjalnie zorganizowanych kursach językowych, wyjazdach stażowych czy też
podczas wizyt studyjnych w firmach
zagranicznych. Wielu uczestników tego
projektu w poprzednich latach może
poszczycić się nie tylko ukończeniem
wspomnianych kursów i warsztatów, ale także otrzymaniem propozycji zawodowych z konkretnych firm,
w których odbywali staże i praktyki.

fot. www.wingd.com
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W 2019 roku 9 osób, które brały udział
w stażach zorganizowanych w ramach
Projektu „Nowe Horyzonty”, zostało
zatrudnionych w firmach, gdzie odbywali staż. W 2020 roku liczba ta wzrosła do 12 osób, natomiast w 2021 roku
odnotowano aż 21 stażystów, którzy
otrzymali tam zatrudnienie.
Jeśli chodzi o dydaktyków, którzy
także poddani zostali podobnemu
badaniu potrzeb, ich głównymi oczekiwaniami były możliwość rozwoju
i zdobywania umiejętności (85% badanych), jakość merytoryczna szkoleń,
czyli zaangażowanie specjalistów z danej dziedziny, ekspertów i tutorów (76%
ankietowanych), udział w szkoleniach
i warsztatach nadających nowe umiejętności, w tym dydaktyczne (72%)
oraz nauka języka obcego (i tu wszyscy
ankietowani byli jednomyślni – 100%).
Ponadto pracownicy dydaktyczni naszej uczelni oczekują indywidualnego
podejścia prowadzącego dane szkolenie do udziału we wszystkich formach
wsparcia, które to uwzględnią ich potrzeby oraz plany zajęć.
Projekt nie ogranicza się tylko do
wspierania potrzeb wyłącznie dydaktyków zatrudnionych w uczelni.
Możliwością wsparcia objęci są też
pracownicy administracyjni Akademii Morskiej, zwłaszcza kadra kierownicza, która wykazała w badaniu
potrzebę podwyższenia kompetencji
zarządczych oraz podniesienia swojej
wiedzy w zakresie zmian wynikających
z wdrożenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, jak również i samej
instytucji. W ramach „Nowych Horyzontów” Akademia otrzymuje bowiem
www.aam.am.szczecin.pl

wsparcie w postaci wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie.
W ramach tego projektu realizowane są
różne działania, ale w niniejszym tekście pragnę przybliżyć Państwu zadanie
4, w którym mam ogromny zaszczyt
i niekłamaną przyjemność brać czynny
udział jako lektor języka angielskiego
prowadzący Warsztaty Kompetencyjne
w zakresie języka angielskiego biznesowego, zarówno dla studentów naszej
uczelni, jak i dla kadry dydaktycznej.
Dla mnie jest to już druga edycja Projektu „Nowe Horyzonty”.
W ramach projektu „Nowe Horyzonty” Studium Nauczania Języków
Obcych Akademii Morskiej, pod przewodnictwem Pani Kierownik Magdy
Kosińskiej, realizuje szereg kursów
oraz warsztatów wzmacniających kompetencje językowe, zarówno naszych
studentów, jak i samych pracowników
dydaktycznych oraz administracyjnych. Jako beneficjenci Projektu NH
studenci mają możliwość uczestnictwa w warsztatach podnoszenia swoich kompetencji językowych z języka
angielskiego biznesowego, medycznego czy też morskiego. Jednakże tylko
warsztaty z języka angielskiego biznesowego zakończone są możliwością
zdawania egzaminu w celu uzyskania
certyfikatu oficjalnie potwierdzającego
umiejętności i kompetencje językowe.
Warsztaty językowe z języka angielskiego morskiego kończą się natomiast dla
studentów egzaminem certyfikującym
Marlins.
Studium Nauki Języków Obcych
AMS według zadania 4 oferuje studentom warsztaty kompetencyjne

AAM

w wymiarze 16 godzin akademickich.
Pozwala to w rzeczywistości na realizację ośmiu dwugodzinnych spotkań
o charakterze praktycznych ćwiczeń
językowych obejmujących wszystkie
wymagane na egzaminie części: Use
of English (praktyczne wykorzystanie
znajomości zagadnień językowych
z zakresu gramatyki oraz słownictwa),
listening (słuchanie) i reading (czytanie). Czas założony przez twórców
Projektu jest czasem wystarczającym
na zrewidowanie dotychczasowych
umiejętności uczestników warsztatów
oraz doskonalenie ich w drodze pełnego zaangażowania w wykonywanie
przygotowanych przez lektora zadań
praktycznych. Materiał dobierany jest
zgodnie z wymogami egzaminu, do
którego uczestnicy projektu przystępują po zakończeniu kursu. Warto dodać, iż mają na to czas do zakończenia
swoich studiów. Z uwagi na fakt, iż
posiadam wieloletnie doświadczenie
w zakresie przygotowań słuchaczy do
różnego rodzaju egzaminów, jestem
w stanie dobrać materiały adekwatne do celu. Studenci biorący udział
w warsztatach entuzjastycznie podchodzą do zajęć. Program, który właściwie jest dla nich „szyty na miarę”,
spełnia wszystkie kryteria wymagane
przy podejściu do zdawania certyfikatu LanguageCert, będącym finałowym
momentem uczestnictwa w warsztatach kompetencyjnych z języka angielskiego biznesowego. Zajęcia odbywają
się w małych grupach, od 8 do 12 osób.
Taka liczebność pozwala na zapewnienie studentom komfortowych warunków pracy w trakcie warsztatów,
w miarę możliwości indywidualne podejście. Jako osoba prowadząca mogę
pozwolić swoim studentom, jak i sobie, na spokojne tempo pracy, które
w sposób znaczący przekłada się na
końcowe efekty. W przypadku warsztatów doskonalących umiejętności językowe kadry dydaktycznej kurs także
zakończony jest egzaminem na Certyfikat LanguageCert.
Postaram się teraz przybliżyć nieco
sam egzamin. Egzamin LanguageCert
Test of English (LTE) A1–C2 to międzynarodowy egzamin językowy, który
zakończony jest otrzymaniem certyfikatu. Studenci zdają egzamin w warunkach „domowego zacisza”, co oznacza,
iż w praktyce mają możliwość podejścia do egzaminu o dowolnej porze
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dnia i nocy, w dowolnym miejscu przez
siebie wybranym. Wystarczy, iż dysponują pomieszczeniem, które będzie
w wybranym przez nich czasie (około
90 minut) do ich wyłącznej dyspozycji
(egzaminator – osoba, z którą w trakcie
egzaminu student łączy się online – prosi o ukazanie w kamerze laptopa czy też
komputera osoby zdającej, pomieszczenia na wypadek niepożądanej w trakcie egzaminu obecności osób trzecich)
oraz komputerem (stacjonarnym bądź
laptopem, z zestawem słuchawek przewodowych oraz mikrofonem i kamerą).
W praktyce taka forma zdawania egzaminu oznacza dla naszych studentów
oszczędność czasu (brak uciążliwych
dojazdów do ośrodków egzaminacyjnych, częstokroć w miejscu oddalonym
od miejsca zamieszkania oraz czekania
na kolejne sesje poszczególnych części
egzaminu), możliwość dopasowania
terminu egzaminu do indywidualnych
potrzeb przy uwzględnieniu grafiku
swoich zajęć, a także czasu, w jakim
wydajność pracy jest dla danej osoby
zdającej optymalna. Studenci pragnący podejść do egzaminu mogą wybrać
termin jego zdawania online, a także zmienić go dowolnie do 48 godzin
przed planowaną wcześniej datą.
Warto wspomnieć, iż unikalną cechą
oferowanego egzaminu, która stawia go
zdecydowanie ponad innymi certyfikatami językowymi, jest fakt, iż jest on
egzaminem adaptywnym. W praktyce
oznacza to, iż w formie zdawania tegoż certyfikatu online pytania egzaminacyjne dopasowują się do poziomu
zaawansowania kandydata w trakcie
udzielania przez niego odpowiedzi na
kolejne pytania. Innymi słowy: pytania egzaminacyjne dopasowują się do
poziomu zaawansowania osoby zdającej, co z kolei wiąże się z faktem, iż
każde kolejne pytanie uzależnione jest
od stopnia poprawności odpowiedzi
udzielnych do tej pory, czyli im większa liczba poprawnych odpowiedzi,
tym wyższy poziom trudności, ale także wyższa punktacja końcowa. Jest to
innowacja na rynku certyfikatów językowych w zakresie oceny kompetencji
językowych i jest ona poparta licznymi
badaniami naukowymi. Mimo zdalnej
formy tego egzaminu nie należy obawiać się braku wsparcia ze strony organizatorów, gdyż przewidzieli wszystko.
Nad przebiegiem całości egzaminu
czuwa wytypowany egzaminator, który porozumiewa się z egzaminowanym
22

w jednym z wybranych języków – angielski, niemiecki, hiszpański (kandydat w trakcie zapisu na egzamin
dokonuje wyboru), i to on nadzoruje
całość procesu, służąc wsparciem dla
osoby zdającej.
Egzamin, ze względu na swoją unikalną wartość, przeznaczony jest dla
osób, które pragną potwierdzić swoje
kompetencje w zakresie znajomości
języka angielskiego w środowisku zawodowym, jakim jest międzynarodowy
rynek biznesu. Posiadanie certyfikatu LanguageCert oznacza dla naszych
studentów potwierdzenie ich kompetencji zawodowych, które są niezbędne
do funkcjonowania w nowoczesnym
świecie biznesu. Kolejną niezwykle
ważną dla zdających wartością dodaną oferowanego certyfikatu jest fakt, iż
wyniki egzaminu zdawanego w wersji
elektronicznej (online) otrzymywane
są przez osoby zdające natychmiast po
zakończonym egzaminie w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej do
2 dni roboczych wraz z pełnym raportem wyników. Wyniki egzaminu
prezentowane są w skali punktowej
rozciągającej się od 0 do 100 punktów.
Uzyskane punkty odpowiadają poziomom Rady Europejskiej (CEFR – Common European Framework Reference
for Languages, czyli Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego) w następujący sposób:
Poziom wg Rady Europy (CEFR)
Punktacja egzaminu LTE
0
0-9
A1 10-19
A2 20-39
B1 40- 59
B2
60-74
C1 75-89
C2 90- 100
W czasie trwania warsztatów kompetencyjnych nasi studenci przygotowywani są do zdania egzaminu na
poziomie B2 i wyżej, gdyż jest to najczęściej oczekiwany przez potencjalnych pracodawców poziom znajomości
języka. Uzyskanie Certyfikatu LanguageCert oznacza dla studentów AMS, iż
w odróżnieniu od innych osób ubiegających się o dane stanowisko posiadają
oficjalne oraz niezależne potwierdzenie swoich praktycznych umiejętności
w zakresie znajomości języka angielskiego. Niezaprzeczalną zaletą egzaminu jest fakt, iż uzyskanie certyfikatu
jest niemalże pewne. W odróżnieniu
od innych oferowanych na rynku cer-

tyfikatów Certyfikat LanguageCert
niemalże gwarantuje uzyskanie go
w zależności od otrzymanej punktacji na konkretnym poziomie. Proces
otrzymania certyfikatu LanguageCert
związany jest także z jeszcze jedną
fantastyczną możliwością: osoby, które zdały egzamin, na którymkolwiek
z poziomów określonych przez Radę
Europy, otrzymują tzw. electronic badge,
czyli elektroniczną odznakę poświadczająca zdanie przez nich egzaminu
i otrzymanie certyfikatu. Co oznacza
posiadanie electronic badge w praktyce?
Możliwość umieszczenia jej na swoich
profilach społecznych, zwłaszcza tych
związanych ze sferą zawodową, co daje
potencjalnemu pracodawcy natychmiastowe potwierdzenie i zapewnienie o praktycznych umiejętnościach
osoby aplikującej na dane stanowisko,
a i jest niezmiernie ważne dla kandydatów szybsze zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Kolejną wartością
dodaną dla pracodawcy jest także informacja, jaką niesie ze sobą prezentowana elektroniczna odznaka, że
kandydat do pracy jest osobą ambitną
ze znajomością języka obcego na konkretnym poziomie poparta oficjalnym
certyfikatem. Zdecydowanie zwiększa
to wiarygodność osób starających się
o zatrudnienie w oczach pracodawców.
Curriculum Vitae kandydata zawierające informację o posiadanym Certyfikacie LTE znacząco zwiększa jest
konkurencyjność.
Studenci, którzy zakwalifikowali
się do udziału w Projekcie i ukończyli kurs Warsztatów Kompetencyjnych
doskonalących umiejętności językowe
w zakresie języka angielskiego biznesowego, uprawnieni są do bezpłatnego
podejścia do egzaminu na Certyfikat
LTE. Stwarza im to wspaniałą okazję
do zdobycia ważnej dokumentacji potwierdzającej faktyczne umiejętności
językowe przyszłych kandydatów na
stanowiska pracy w firmach stawiających na kompetentnych i ambitnych
pracowników. I choć starożytni Rzymianie w całej swej mądrości twierdzili, iż „honesta fama melior pecuniae”,
czyli „dobra sława lepsza od pieniędzy”,
w przypadku uczestników projektu
„Nowe Horyzonty” sentencja owa zdaje się nie mieć zastosowania. Mają oni
bowiem ogromną szansę na zdobycie
obu tych wartości.
Zofia Edelman-Łubian
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NA SZEROKICH WODACH…

Jak to się stało, że zaczął Pan studia
w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie?
Poszliśmy z kolegą na studia do
WSM, bo chcieliśmy studiować coś
oryginalnego, innego niż wszyscy rówieśnicy, którzy wybrali uniwersytet
albo politechnikę. Pochodzę z okolic
Turku, miejscowości w centralnej Polsce i nie miałem pojęcia o żegludze
i morzu. Mój sposób wyboru uczelni
zupełnie nie potwierdza zdarzających
się tu i ówdzie opinii, że aby studiować
kierunki morskie i zostać kapitanem,
trzeba być związanym z morzem od
najmłodszych lat lub pochodzić z rodziny o morskich tradycjach.
Jak układała się Pana kariera zawodowa po ukończeniu studiów?
Studia to był czas intensywnej nauki,
ale i zabawy, po 5 latach, z dyplomem
uczelni (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Aleksandra
Walczaka) i uprawnieniami oficera
wachtowego przyszedł dla mnie czas na
szukanie pierwszej pracy. Wybór padł
na tankowce. Praca na stanowisku oficera wachtowego była wymagająca, ale
każdego dnia uczyłem się nowych rzeczy, zdobywając kolejne doświadczenia.
Tankowce to zapewne tylko początek
Pana kariery, co działo się później?
Długie rejsy na wielkich tankowcach były doskonałą, praktyczną szkołą zawodu, ale z czasem zaczęły mi
doskwierać wielomiesięczne rozłąki
z rodziną. Półroczny rejs to coś, co powinien przeżyć każdy marynarz, ale nie
ma potrzeby, aby tak wyglądało całe
życie oficera, mechanika czy kapitana.
Przyszedł czas na podjęcie kolejnej
przełomowej decyzji zawodowej. Po
analizie ofert i możliwości zdecydowałem się na statki typu „dredger”– jednostki specjalizujące się w eksploatacji
dna morskiego i pozyskiwaniu z niego
urobku. Praca była znów wymagająca,
ale bliżej Polski, bo na Morzu Północnym i z krótszymi rejsami oraz z częstwww.aam.am.szczecin.pl

fot. Tomasz Szustek

Chcielibyśmy przedstawić jednego z naszych absolwentów, kpt. ż.w. Piotra
Rosińskiego (dyplom magistra inżyniera nawigacji 2003), który jest żywym dowodem
na to, że po Akademii można robić rzeczy, które są zazwyczaj umieszczane
w scenariuszach filmów lub w książkach przygodowych.

szymi wizytami w domu. Był też czas
na samokształcenie i przygotowanie się
do egzaminów na starszego oficera.
Mając już spore doświadczenie i silne przeświadczenie, że przyszłość nie
daje gwarancji na cokolwiek i należy
samemu ją kształtować, rzuciłem się
znów na szerokie wody – dosłownie
i w przenośni – i tym razem udało mi
się zatrudnić w dużej firmie offshore
z Singapuru, której statki pływały po
całym świecie.
I tu robi się egzotycznie…
Moje rejsy odbywały się głównie po
morzach Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Zachodniej i Australii,
między innymi na jednostkach wyposażonych podwodne roboty, które
dokonują przeglądu podwodnych rurociągów, a ostatnio pływam na statkach
PSV (Platform Supply Vessel) obsługujących platformy wiertnicze. Pływałem
też na statkach sejsmicznych, które służą do badania struktury dna morskiego.
Mój obecny statek ma bazę
w Mjanmie (dawna Birma) i dostarcza
zaopatrzenie do platform wiertniczych
na okolicznych wodach. W każdy rejs
jednostka zabiera oprzyrządowanie,
maszyny, części do instalacji platformy,
ma też zbiorniki do przewozu płynów
i materiałów budowlanych do zabezpieczenia odwiertów.

Pracuję w systemie 60 dni na morzu
i 60 na lądzie w Polsce. Dobrzy armatorzy starają się przyciągnąć do siebie najlepszych oficerów i kapitanów, oferując
atrakcyjne warunki pracy, a jednym
z głównych punktów umowy, który
zachęca do podjęcia pracy u danego
pracodawcy, są krótsze rejsy i częstsze
wymiany załogi. Dwa miesiące w pracy i następne dwa z rodziną w domu
jest kuszącą propozycją. Nawet, jeśli do
pracy trzeba dojechać na drugi koniec
świata.
Zaszedł Pan – mimo młodego wieku –
wysoko w hierarchii zawodowej. Jaką
ma Pan receptę na sukces na morzu?
Studia w Szczecinie dały mi doskonałą bazę zawodu i solidne podstawy
profesjonalnego języka angielskiego.
Oczywiście, przez cały czas mojej kariery muszę się doszkalać, zaznajamiać
z nowymi technologiami, ale to już nawyk z czasów studiów – trzeba szybko
przyswajać nową wiedzę. Uzyskanie
dyplomu kapitana nie kończy procesu
kształcenia. To zawód o dynamicznym
wymiarze, wymaga częstego dokształcania się, musimy nadążać za zmieniającymi się przepisami, technologiami,
które ułatwiają nawigację. Zwłaszcza
kursy DP (Dynamic Positioning) są niezbędne do sprawnego poruszania się
w świecie statków specjalistycznych,
w tym w mojej branży offshore.
Jakimi spostrzeżeniami chciałaby
Pan się podzielić z dzisiejszymi studentami Akademii i kandydatami na
przyszłych studentów?
Nie bójcie się nowych wyzwań, po
studiach w Akademii Morskiej jesteśmy gotowi na każdą próbę sił. Mamy
najlepsze przygotowanie do zawodu,
gdziekolwiek i z kimkolwiek mielibyśmy go wykonywać.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy
bezpiecznych rejsów.
Rozmawiał: Tomasz Szustek
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DOBRY ROK DLA SCIENTIFIC JOURNALS OF
THE MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN
Zbliżający się koniec roku z reguły
jest dobrym czasem na dokonywanie
podsumowania.
Dla naszego czasopisma Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin rok 2021 był
sprzyjającym rozwojowi. W grdniu br. Ministerstwo Edukacji
i Nauki opublikowało nowy wykaz
punktowanych czasopism naukowych i materiałów z konferencji
międzynarodowych, uwzględniający 32 676 czasopism naukowych
oraz recenzowane materiały z 1701
konferencji naukowych. Wśród
czasopism, którym podwyższono punktację, znalazło się Scientific
Journals of the Maritime University of
Szczecin. Obecnie nasze czasopismo
ma przypisane 70 punktów oraz dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa
i transport, inżynieria mechanicz-

na, inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka. W październiku otrzymaliśmy miłą wiadomość, że nasze czasopismo w bazie ICI Journals Master
List za rok 2020 otrzymało Wartość
Index Copernicus (ICV) równą 100,00.
W tym miejscu należą się podzięko-

wania nie tylko Autorom, którzy
chcą u nas publikować wyniki swoich badań, kształtując tym samym
profil merytoryczny czasopisma,
ale też i całemu zespołowi Wydawnictwa, który włożył dużo pracy, by
przygotować SJMUS do oceny nowej
Wartości Index Copernicus. Czując
satysfakcję, jednocześnie jesteśmy
jeszcze bardziej zmotywowani do
doskonalenia naszego czasopisma.
Jako główny cel na najbliższe miesiące wyznaczyliśmy sobie aplikowanie
do bazy Scopus. Wiemy, że zadanie
jest trudne, ale wiemy również, że
nie jest niemożliwe do osiągnięcia.
Z tą nadzieją będziemy lada chwila
wkraczać z pierwszym numerem Scientific Journals of the Maritime University
of Szczecin w Nowy Rok 2022.
Redaktor Naczelna SJMUS
Izabela Dembińska

OSTATNIO UKAZAŁY SIĘ
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE NR 64 (136)
Pod redakcją Izabeli Dembińskiej
Format A4, s. 69.
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie pod redakcją dr hab. inż. Izabeli Dembińskiej prof. AMS podzielone
są na trzy grupy tematyczne: Civil Engineering and Transport, Mechanical Engineering oraz Economics, Management and
Quality Science. Przedstawione tu artykuły dowodzą nieustannych praktycznych inspiracji u autorów, dających przyczynek do
ciekawych dociekań naukowych.
W czwartym numerze w 2020 roku (No. 64) naszego czasopisma znajdziemy siedem artykułów, w których zaprezentowano
m.in.: aktualny stan badań nad problematyką statków bezzałogowych oraz problemy techniczne, prawne i administracyjne,
które należy rozwiązać, aby statki te mogły być powszechnie wykorzystywane przez społeczeństwo; przedstawiono numeryczne
badanie parametrów hydrodynamicznych zmodyfikowanego FPSO typu klepsydry (Floating Production, Storage and Offloading) o różnych parametrach geometrycznych; omówiono problematykę oceny składu atmosfery po odgazowaniu i przewietrzeniu zbiornika ładunkowego statku po procesie mycia w odniesieniu do wejścia i jego oględzin. Ukazano metody łączenia
(zgrzewania i uszczelniania) jednopolimerowych materiałów kompozytowych w strumieniu gorącego powietrza. W ostatnim
opracowaniu tej sekcji celem było określenie parametrów wibroaktywności hermetycznego napędu harmonicznego, co pozwoliło ocenić przekładnię zębatą pod kątem jakości jej wykonania oraz pogorszenia związanego ze zużyciem; omówiono proces finansowania inwestycji związanych z budową i zakupami statków, między innymi przedstawiając koncepcję cykli stoczniowych
i relacji między przemysłem stoczniowym a rynkiem żeglugowym.
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE NR 65 (137)
Pod redakcją Izabeli Dembińskiej
Format A4, s. 83.
W pierwszym numerze w 2021 roku (No. 65) złożonym z siedmiu publikacji omówiono m.in.: międzynarodową konwencję
SOLAS. Konwencja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa życia na morzu przez ustalenie jednolitych zasad i przepisów
budowy statków, jak również podaje wzory wystawianych dokumentów. Omówiono również specjalną konfigurację wielofunkcyjnej obrabiarki typu „ruchoma kolumna” za pomocą metody elementów skończonych. Podejście numeryczne oparte na CFD
może mieć zastosowanie na kadłubie trimarana w obecności regularnych i nieregularnych fal. Mimo wcześniejszych badań
osiągów hydrodynamicznych kadłubów trimaranów pod kątem optymalnych osiągów na spokojnej wodzie nadal istnieją luki
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w analizie ich reakcji na ruch. Jak dowodzą autorzy, proponowana metoda CFD skraca czas
symulacji i nakłady potrzebne do obliczeń ruchu statku. Przeanalizowano czynniki wpływające na wydajność operatorów VTS. Ogólnie stwierdzono, że efektywna praca operatorów
VTS wraz ze specyfiką środowiska morskiego i niezawodnością wspomagania zarządzania
ruchem statków są kluczowymi determinantami w procesie zapewnienia niezawodności
i bezpieczeństwa całego systemu.

SJ 64 (136) 2020

64 (136) 2020

Szczecin, December 2020

SJ 65 (137) 2021

65 (137) 2021

Szczecin, March 2021

SJ 66 (138) 2021

66 (138) 2021

Szczecin, June 2021

SJ 67 (139) 2021

67 (139) 2021

Szczecin, September 2021
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ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE NR 66 (138)
Pod redakcją Izabeli Dembińskiej
Format A4, s. 80.
W drugim numerze w 2021 roku (No. 66) obejmującym również 7 tekstów, których autorzy omówili m.in wpływ zmian stawek frachtowych podstawowych typów statków stosowanych na rynku suchych ładunków masowych na ich wartości w różnych grupach wiekowych.
Badaniem objęto statki Capesize, Panamax i Handymax, a w kryterium wiekowym wzięto
pod uwagę statki nowo budowane – 5-letnie i 10-letnie. Omówiono indywidualne modele
regresji i przeprowadzono analizy dla każdej kategorii. Ogólny wniosek z badań wskazuje, że
mniejsze statki były bardziej dotknięte zmianami stawek frachtowych, a efekt zmian stawek
frachtowych zwiększał się wraz z wiekiem statku.
Podjęto temat najważniejszych problemów współczesnego świata – zrównoważonego
rozwoju. Autorzy skupili się na transporcie morskim, wskazując tę gałąź transportu jako
kluczowego emitenta tlenków siarki (SOx) i tlenków azotu (NOx). Aby temu przeciwdziałać,
utworzono areas of strict exhaust gas control (ECA). Zgodnie z Konwencją MARPOL Obszary Specjalnej Kontroli Emisji obowiązują od 01.01.2015 roku i obejmują m.in. obszary
Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od statków
świadczących usługi w ECA wymaga się utrzymania emisji tlenku siarki nieprzekraczającej
0,1%.
Nie pominięto też wpływu pandemii COVID-19 i wprowadzenia rygorystycznych środków antyepidemicznych na zmiany w turystyce na całym świecie. Z jednej strony autorzy
pokazują straty finansowe, jakie poniosła branża turystyczna w wyniku lockdownu, z drugiej strony przedstawiają, jakie nowe możliwości otworzyły się przed branżą turystyczną.
Jednym z wiodących trendów jest rozwój technologii informacyjnych. W artykule autorzy
analizują najpopularniejsze na rynku oprogramowanie dla aplikacji mobilnych do nawigacji
turystów podczas podróży. Przedstawiają rekomendacje ulepszenia aplikacji mobilnych do
nawigacji turystów na wycieczkach, mając na względzie optymalizację metod organizacji
wycieczek według życzeń turystów.
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE NR 67 (139)
Pod redakcją Izabeli Dembińskiej
Format A4, s. 97.
W trzecim numerze w 2021 roku (No. 67) zaprezentowano 9 artykułów, w których m.in.
dokonano analizy ryzyka z wykorzystaniem wartości matematycznych i tabelarycznych odnoszących się do ryzyka nawigacyjnego w określonym rejonie żeglugi, omówiono też drony
i możliwości ich wykorzystania w sektorze morskim przez różne podmioty, jak towarzystwa
klasyfikacyjne, stocznie, misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR).
W sekcji Environmental Engineering, Mining and Energy przedstawiamy artykuł omawiający metody przetwarzania odpadów w kontekście wskazania najlepszej metody powtórnego przetwarzania (recyklingu) poliuretanu (PUR). Wywnioskowano, że najbardziej
obiecującym procesem zagospodarowania odpadów poliuretanowych jest glikoliza.
W sekcji Material and Mechanical Engineering jednym z celów było wykrycie i analiza
porowatości w kompozytach za pomocą badań mikroskopowych i submikroskopowych. Jeden z autorów proponuje całościowe spojrzenie na naturę systemu łańcucha dostaw i jego
procesów. Zaproponowane podejście, oparte na metodzie badań interpretatywnych (jakościowych), wzbogaconych o idiograficzne podejście nomotetyczne, traktowane jest jako
twórcza alternatywa, która nie wyklucza innych możliwości postrzegania łańcucha dostaw.
W sekcji Information and Communication Technology przedstawiono opracowanie
dotyczące wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (ANN) jako narzędzi do rozwiązywania problemów klasyfikacji obrazów. Zwrócono uwagę, że celem projektów SHREC (automatyczne rozpoznawanie i identyfikacja statków) jest klasyfikacja i identyfikacja statków
na podstawie obrazów uzyskanych z kamer telewizji przemysłowej (CCTV).
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Kolorowa jesień
z Chórem Akademii Morskiej

zdjęcia: archiwum chóru

Mimo iż jesień kojarzy się większości z melancholijnymi wieczorami i szarugą,
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie nie ustaje w oferowaniu swoim słuchaczom
koncertów, wydarzeń i muzyczno-wizualnych upominków na rozjaśnienie szybko
kończących się dni i coraz bardziej mroźnych wieczorów.
Ostatnim projektem zespołu, klasycznym, acz bardzo widowiskowym,
który zaabsorbował chór na większość
październikowych i listopadowych
weekendów, jest trasa koncertowa
z muzyką filmową pn. „Tribute to Hans
Zimmer, Ennio Morricone, John Williams”. Do tych niesamowitych wydarzeń, które zagościły w największych
arenach całej Polski, chór został zaproszony przez swoich muzycznych
przyjaciół z Gdańska – Chór Music
Everywhere.
Podczas koncertów zabrzmiały najpiękniejsze utwory muzyki filmowej
wyżej wymienionych kompozytorów,
a oba chóry wystąpiły u boku Royal
Symphony Orchestra pod batutą José
Maria Florêncio oraz we współpracy
z fantastycznymi solistami – Justyną Steczkowską, Nickiem Sincklerem,
Brianem Fentressem, Ifi Ude i Karoliną
Jędrzejczyk.
W ramach trasy koncertowej polska
publiczność mogła usłyszeć Chór Akademii Morskiej w Szczecinie w takich
miastach jak: Gliwice, Trójmiasto, Kra26

ków, Wrocław, Łódź oraz w Warszawie.
Niestety projekt nie zawitał jeszcze do
Szczecina, ale planowana jest kontynuacja trasy na rok 2022.
Nie sposób opisać emocji śpiewania
dla dwudziestotysięcznej publiczności
i wykonywania tak pięknych muzycznych dzieł ze znanych nam wszystkim
filmów – Pewnego razu na dzikim zachodzie; Króla Lwa; Gladiatora czy Piratów z Karaibów. Była to naprawdę
niezwykła przygoda, która na długo
pozostanie w pamięci chórzystów i –
miejmy nadzieję – zawita do naszego
rodzinnego miasta.
Mogłoby się wydawać, że dominującą częścią projektów Chóru Akademii
Morskiej w Szczecinie jest ostatnimi
czasy muzyka popularna. Nic bardziej
mylnego. W październiku zespół miał
niezwykłą przyjemność i wyróżnienie
premierowo wykonać oratorium „Alius
Angelus" skomponowane przez Janusza
Stalmierskiego, uznanego kompozytora, silnie związanego ze Szczecinem.
Kompozycja, oparta na tekstach Apokalipsy św. Jana, czekała na swoją pre-

mierę 7 lat, bowiem została napisana
w 2014 roku specjalnie na uroczystości beatyfikacyjne księdza kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Jest to utwór,
który sam kompozytor określa: „(…)
pieśnią o wierze w dobrego człowieka,
(…) pieśnią o nadziei na lepszy świat
i wreszcie, niekończącą się pieśnią miłości, która może wznieść nas ponad
ból i cierpienie”.
Wraz z chórem w Bazylice Mniejszej
pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
wystąpił również Bartłomiej Misiuda (baryton) oraz Orkiestra Camerata
Stargard. Koncert wybrzmiał pod batutą Sylwii Fabiańczyk-Makuch.
Nie zrażony jesienną aurą zespół
kontynuował również projekt, którym
świętuje swoje obchodzone w tym roku
18. urodziny.
Piętnasta odsłona cyklu „Urodzinowa pocztówka muzyczna” to niejako
preludium nadchodzącej płyty Chóru
Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest
ona też szczególnie bliska zespołowi
z kilku powodów. Pierwszy z nich to
fakt, iż „Psalm 107” – bo o tym utwo-
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rze mowa – to jeden z ważniejszych
utworów dla zespołu. Również dlatego, że nazywany jest on morskim, od
wielu lat zajmuje wyjątkowe miejsce
w repertuarze chóru. Duże znaczenie
ma też fakt, iż skomponowany został
przez prof. Marka Jasińskiego – wybitnego kompozytora mocno związanego
ze Szczecinem.
Autorką graficznej impresji do utworu jest chórzystka Akademii Morskiej
w Szczecinie – Natalia Kozak, która
nieustannie zaskakuje swoją kreatywnością. Nie jest to bowiem jej pierwsza tego typu praca. Za sprawą syntezy
pięknych animacji i dźwięków za każdym razem jej twórczość przenosi widza w fantastyczne, nieznane wcześniej
światy.
Przedostatnia już odsłona cyklu
to pocztówka niezwykle wzruszająca
i niosąca ze sobą ogrom pięknych, aczkolwiek smutnych emocji.
Wielokrotnie wspominaliśmy wyjątkową historię pani Haliny Pieniak
– Pionierki Szczecina. Niemal trzy lata
temu, na adres siedziby chóru, przyszedł list. List wyjątkowy, bo – jak się
z czasem okazało – napisany ręką starszej, urodzonej w 1924 r., pani Halinki.
Wspominała w nim rok 1946 – czas,
w którym wraz z innymi Pionierami
Szczecina spotykała się przy Placu
Grunwaldzkim. Szczególnie w pamię-
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ci pani Haliny zapisał się młody mężczyzna, który pojawiał się w miejscu
spotkań i śpiewał szanty. Mężczyzna
okazał się być marynarzem służącym
w czasie wojny w Marynarce Wojennej
w Anglii. Niewiele o sobie opowiadał
i zawsze posiadał przy sobie karton
z szachami.
Niestety, z czasem Marynarz przestał
pojawiać się na placu. Po kilku miesiącach nieobecności okazało się, iż został
on aresztowany przez UB i zesłany na
Sybir. Marynarz zniknął, lecz śpiewana
przez niego melodia i tekst „Marynarskiego tanga” pozostały z panią Haliną
przez ponad 70 lat.
Pani Halina – niezwykle życzliwa,
kulturalna i elokwentna osoba – bardzo
nieśmiało zwróciła się do dyrygentki zespołu Sylwii Fabiańczyk-Makuch
z prośbą, by chór wyśpiewał dla niej
„Marynarskie tango”, pieśń, którą nosi
w sercu od wielu lat…
Niebywała pamięć Pionierki sprawiła, iż zespół był w stanie odtworzyć
zarówno słowa, jak i melodię utworu. Chórzyści nie ukrywają, że było
to jedno z najbardziej emocjonalnych
przeżyć w całej historii zespołu, a pani
Halinka stała się dla nich definicją
i wzorem patriotyzmu. Żyła dla innych,
zawsze wyciągała swoją pomocną dłoń,
zawsze można było liczyć na Jej wsparcie i bezinteresowność. I ta postawa
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stała się dla chórzystów prawdziwym
życiowym drogowskazem.
Pani Halinka odeszła równo rok
temu, 11 listopada, w Dzień Niepodległości – trudno o większą symbolikę.
Swoją życiową postawą oddawała hołd
poległym w walce o niepodległość Polski. Bohaterom, którzy walcząc o wolność, godność i najważniejsze wartości,
często poświęcali to, co najcenniejsze
– swoje życie. W hołdzie Jej i temu,
w co wierzyła, Chór Akademii Morskiej
w Szczecinie wraz z panią dyrygent,
Sylwią Fabiańczyk-Makuch, ofiarował
jej więc to, co potrafi najlepiej – jej ukochane „Marynarskie tango", które śpiewa teraz dla Niej ten Marynarz, którego
usłyszała ponad 75 lat temu na Placu
Grunwaldzkim.
Wszystkie Urodzinowe muzyczne
pocztówki dostępne są na stronie zespołu, fanpage’u na Facebooku oraz
na kanale You Tube należących do
Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie już niebawem zapremieruje
ostatnia odsłona cyklu – teledysk do
utworu Dziwny jest ten świat. Ostatnim
koncertem zespołu w tym roku będzie
wydarzenie Cicha noc – koncert oratoryjny, który odbędzie się 17 grudnia
w Filharmonii Gorzowskiej – serdecznie zapraszamy!
Klaudia Nowak
Ewa Stojek
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ĆWIERĆ WIEKU SUKCESÓW TRENERA
WOJCIECHA JAŚKIEWICZA
10 listopada 2021 r. wręczono tegoroczne nagrody Rektora AMS, a wśród nich
specjalne wyróżnienie dla wieloletniego pracownika Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Akademii Morskiej w Szczecinie mgr. Wojciecha Jaśkiewicza, który jako
zawodnik był kilkakrotnym medalistą Mistrzostw Polski w Wioślarstwie, reprezentując
klub AZS Szczecin.
Jako trener sekcji wioślarskiej AMS
wielokrotnie wraz z drużyną zdobywał
medale na Akademickich Mistrzostwach Polski, a w 2020 roku otrzymał
złoty medal w klasyfikacji generalnej
Mistrzostw Polski w Wioślarstwie. Na
arenie lokalnej wśród uczelni szczecińskich odniósł ogromny sukces polegający na zwycięstwie 25 razy z rzędu
w Regatach Wioślarskich Ósemek
Uczelnianych w Szczecinie. Dzięki jego
zaangażowaniu i pasji wioślarskiej sekcja cieszy się dużą popularnością wśród
studentów, którzy nazywają często
trenera „treserem” i „człowiekiem legendą”.
Panie Trenerze, za co jest ta nagroda?
Nagroda jest mi tytularnie przyznana za 25 lat dominacji w Akademickiej
Lidze Wioślarskiej, która jest rozgrywana w naszym mieście od lat sześćdziesiątych. W każdym roku – dawniej 5,
a dziś 4 – szczecińskie uczelnie wystawiają swoje „ósemki” reprezentacyjne
do rywalizacji w Lidze. Wypada nadmienić, że inicjatorem tej rywalizacji
byli m.in. legendarny wioślarz pan
Teodor Kocerka i pan Leszek Jaworski, prorektor WSM i wielki miłośnik
wioślarstwa. Ponieważ wioślarstwo
jest tradycyjną dyscypliną akademicką, opromienioną sławą rywalizacji
Oxford–Cambridge, zwycięstwa w tej
dyscyplinie są prestiżowe.
Proszę nam o sobie opowiedzieć.
Przygodę z wioślarstwem rozpocząłem w 1975 roku w AZS Szczecin. Byłem
w kadrze juniorów, zdobyłem Mistrzostwo Polski, potem dwa razy wygrałem
na jednostce w Akademickich Mistrzostwach Polski. Sztukowałem też ósemkę WSM w Lidze w 1984 i 1985 roku,
też z sukcesem. Do WSM jako nauczyciel i trener wioślarstwa zostałem przyjęty w 1989 roku. Ówczesny kierownik
Studium wf. p. Jan Borguński powiedział mi wówczas, że w wioślarstwie nie
chodzi o wygrywanie, lecz o podjęcie
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walki. Priorytetem naszej uczelni są
bowiem rejsy, praktyki, szkolenia. Wystarczy, że studenci podejmą walkę i nie
będą przynosić wstydu uczelni. Podobnej motywacji udzielił mi Ojciec, wtedy
dziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz
Rektor Aleksander Walczak. Z odstawaniem osady od stawki uporałem
się dość szybko. Na zwycięstwo trzeba
było jednak poczekać aż do 1995 roku,
kiedy w końcu wygraliśmy Ligę. Potem
zaczęło się 25 lat starań o zwycięstwo

w Akademickich Mistrzostwach Polski
w Wioślarstwie – były cztery brązy i jedno srebro. Prawie się już pogodziłem, że
w tym życiu z Akademią Morską złota
nie zdobędę. To „prawie” okazało się na
tyle ważne, że 3 października 2019 roku
Akademia Morska zwyciężyła w AMP
w wioślarstwie i to nie tylko w ósemkach męskich, ale również dzięki srebrnemu medalowi w dwójce w klasyfikacji
generalnej mistrzostw. Pierwszy telefon
wykonałem do pana Przemysława Ra-
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jewskiego, który będąc prorektorem,
przypinał nam srebrne medale na poznańskiej Malcie w 2009 roku. Drugi
telefon do pani Agnieszki Dei, wielkiej
przyjaciółki naszej sekcji wioślarskiej.
Oboje byli zachwyceni wynikiem.
Co najbardziej lubi Pan w swojej
pracy?
Uczęszczałem do VII LO im. K.K.
Baczyńskiego, którego motto to: „Bo
kochać znaczy tworzyć, poczynać
w barwie burzy”. Te słowa prowadzą
mnie przez życie. Lubię swoją pracę
z młodzieżą, odnajduję się w niej. Staram się tak kreować sportową działalność zespołową, żeby przekładała się na
indywidualne korzyści poszczególnych
zawodników, dawała im uzasadnioną
pewność siebie, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, siłę do przezwyciężania trudności. Ważne jest też
dla mnie poczucie pewnej wspólnoty
szkolno-morskiej obejmującej teraz już

całe pokolenia. Cieszę się, gdy dzięki
moim staraniom ci starsi już prekursorzy szkolnictwa morskiego odczuwają
pewną dumę i zadowolenie z osiągniętych sukcesów uczelni. Nie jestem niestety skromny i wolny od wzniosłych
uczuć wynikających z własnej ambicji.
A moją ambicją jest dbanie o dobre
imię uczelni i wysokie osiągnięcia studentów. Ich wyniki i zwycięstwa dają
mi największą radość z pracy.

lizą rzeczywistości. Z całą pewnością
są bardzo konkretne i czytelne, ale nie
znoszące sprzeciwu. Gorszy od wahającego się trenera może być dla przedsięwzięcia tylko trener nieustannie się
mylący. U mnie jednak te proporcje
są chyba wyważone i stąd ten autorytatywny przydomek „treser”. To chyba lepiej niż „wahacz”, „miotacz” czy
coś podobnego. Jestem konsekwentny
i wymagający.

Skąd przydomek „treser”?
Odpowiem zgodnie z moją interpretacją nie pozbawioną subiektywizmu.
Jakiś czas temu studenci podarowali mi
koszulkę z takim napisem i ten przydomek do mnie przylgnął. Są takie dziedziny życia, gdzie demokracja się nie
sprawdza… Tak jest na statku, w wojski
i w ósemkach wioślarskich. Tutaj efekty
może zapewnić niepopularne dziś wydawanie rozkazów. Mam nadzieję, że
te moje są poprzedzone właściwą ana-

Czego możemy Panu życzyć?
Marzę, żeby ósemka kobieca Akademii Morskiej w Szczecinie wystartowała w przyszłym roku w AMP
w wioślarstwie. Bardzo mnie to aktualnie zajmuje.
Gratulujemy, dziękujemy za rozmowę i ćwierć wieku sukcesów sportowych, życząc satysfakcji z pracy na
niwie wioślarskiej.
Rozmawiała: Paulina Mańkowska

fot. Norbert Marchewka
www.aam.am.szczecin.pl
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZACHACH 2021/2022

PROFESOR TYGRAN DZHUGURYAN ZWYCIĘZCĄ

17 listopada br. w murach budynku
WEFiZ przy ul. Mickiewicza 64, Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu
Szczecińskiego, rozegrał się turniej szachowy. Do Akademickich Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szachach zgłosiło się 29 zawodników,
w tym studenci, wykładowcy, pracownicy oraz słuchacze uczelni naszego
województwa.
System rywalizacji wyglądał następująco: 7-rundowy turniej indywidualny, na dochodzenie, bez powtórzeń
(system szwajcarski, 10 minut plus
3 sekundy za każdy ruch dla zawodnika lub czas bezwzględny – po 15 minut;
w zależności od możliwości technicznych); pierwsza runda – kojarzenie
losowe (lub rozstawienie wg sędziego),
potem wg rezultatów; dla poszczegól-
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nych uczelni punktuje po trzech czołowych szachistów (liczba zawodników
n = liczba PDF za zwycięstwo w turnieju; drugie miejsce = n-1, trzecie =
n-2 i tak do końca z obniżką o jeden
PDF, aż do ostatniego miejsca). Przy
równej liczbie punktów o kolejności
w drużynówce decydował lepszy wynik
/miejsce najwyżej sklasyfikowanego reprezentanta danej uczelni); liczba wystawianych zawodników była dowolna.
Indywidualnie najlepszym okazał się
profesor Tygran Dzhuguryan, pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii
Morskiej. Drugie miejsce zajął Damian
Strzałkowski (ZUT), a trzecie – Jan
Gregorz (US). Drużynowo najlepiej
grającą uczelnią okazał się Uniwersytet
Szczeciński, który nieznacznie wyprzedził ZUT, AM oraz PUM. Turniej, choć

z lekkim poślizgiem, został sprawnie
przeprowadzony przez naszego etatowego arbitra – Arkadiusza Korbala.
Drużynowo I miejsce zajął Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, II – Uniwersytet
Szczeciński, a III – Akademia Morska
w Szczecinie.
Z ramienia naszej uczelni startowali:
profesor Tygran Dzhuguryan (WIET),
Chmiel Szymon (WIET),
Morenko Oleksandr (WM),
Kasper Kukiełka (WM),
Aleksander Keping (WN),
Artur Stachurski (WN).
Zwycięzcy i wszystkim uczestnikom
turnieju serdecznie gratulujemy!
Paulina Mańkowska
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PŁYWANIU
Dnia 16 listopada 2021 r. na pływalni AMS odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Pływaniu – runda jesienna, które były organizowane
przez Klub Uczelniany AZS AMS.
Studenci jak zwykle rywalizowali w pięciu konkurencjach indywidualnych na dystansach 100 i 50 metrów, a także
w konkurencjach sztafetowych. Podczas zawodów dwóch
najlepszych zawodników zdobywa punkty dla swojej uczelni
w poszczególnych konkurencjach. Suma punktów w całych
zawodach przesądza o zajętym miejscu w klasyfikacji drużynowej, która przedstawia się następująco:
Kobiety:
1. Akademia Morska w Szczecinie – 136 pkt.
2. Uniwersytet Szczeciński – 123 pkt.

3. Pomorski Uniwersytet Medyczny – 77 pkt.
4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 69
pkt.
Mężczyźni:
1. Uniwersytet Szczeciński – 161pkt.
2. Akademia Morska w Szczecinie – 125 pkt.
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
– 119 pkt.
4. Pomorski Uniwersytet Medyczny – 93 pkt.
Przed nami jeszcze runda zimowa i wiosenna, które przesądzą o zwycięstwie w rywalizacji pływaków wśród szczecińskich uczelni.
Norbert Marchewka

fot. Norbert Marchewka
www.aam.am.szczecin.pl
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WIOSŁOWANIE NA SUCHO W AKADEMII MORSKIEJ

Studentki – kategoria lekka:
1. Żaneta Rauhut 3:52,8
2. Agata Dobrzańska 4:01,9
3. Natalia Ropińska 4:35,1
Studenci – kategoria lekka:
1. Jakub Byczek 3:06,8

fot. AZS

Dnia 23.11.2021 r. w sali sportowej na
Wałach Chrobrego odbyły się Mistrzostwa
Akademii Morskiej w Ergometrze Wioślarskim. W szranki rywalizacji stanęli
uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabosłyszących, pracownicy oraz studenci Akademii Morskiej.
Mistrzostwa wyłoniły najlepszych zawodników, a także były sprawdzianem
przed zbliżającymi się
Akademickimi
Mistrzostwami Województwa Zachodniopomorskiego.
Jak zwykle nie zabrakło emocjonujących wyścigów i bardzo dobrych wyników,
wśród których na wyróżnienie zasługuje
czas zdecydowanie poniżej 3 minut osiągnięty przez Jakuba Wilka.
Gratulacje !
Norbert Marchewka
2. Rafał Hyra 3:27,9
3. Lucjan Rybak 3:30,0
Studentki – kategoria normalna:
1. Weronika Cempa 3:39,7
2. Dorota Denisiuk 3:51,5
3. Natalia Peszczyńska 3:56,0

Studenci – kategoria normalna:
1. Jakub Wilk 2:57,5
2. Michał Sobanda 3:03,0
3. Kacper Haładuda 3:03,7
Kategoria pracownik:
1. Radosław Gordon 3:53,7

W październiku 2021 r. odbyły się
wyścigi należące do cyklu Akademickiej
Ligi Wioślarskiej ósemek uczelnianych.
Na początku odbyły się dwa wyścigi
o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin,
gdzie nasi studenci uplasowali się na
II miejscu za osadą PUM, i Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego, w którym osada AMS zwyciężyła.
Dwa ostatnie wyścigi to rywalizacja
debiutantów na 1000 i na 4500 metrów.
Zadanie było trudne, ponieważ tylko
wygrana w dwóch wyścigach dawała
zwycięstwo w Lidze.
Pierwszy wyścig nasi studenci wygrali z osadą PUM o długość łodzi,
a drugi z przewagą 20 sekund. Tym samym po raz kolejny, już 25 raz z rzędu
zwycięski puchar powędrował do reprezentacji AMS.
Gratulacje dla zawodników i trenera
Wojciecha Jaśkiewicza!
Norbert Marchewka
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JUŻ PO RAZ 25 Z RZĘDU AKADEMICKIE MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W WIOŚLARSTWIE DLA AKADEMII MORSKIEJ
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