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wielką przyjemnością przekazuję Państwu ostatni w bieżącym roku numer
Akademickich Aktualności Morskich.
Od listopada w strukturze AMS funkcjonuje nowy pion Innowacji i Rozwoju, którego
pierwszym prorektorem został dr hab. inż. kpt.
ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS. Przedstawiamy
zadania i wyzwania nowej jednostki.
Pośród ostatnich wydarzeń na uwagę zasługują dwa, których centralnymi postaciami są pracownicy naszej uczelni. Jest to nominacja
do nagrody Zachodniopomorskie Noble pani prof. dr hab. inż. Katarzyny Gawdzińskiej, która została laureatem nagrody „w dziedzinie
nauk o morzu” oraz powołanie pana dra hab. inż. Artura Bejgera,
prof. AMS na funkcję Przewodniczącego Kolegium Prorektorów ds.
Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce. Przedstawiamy wywiady z uhonorowanymi osobami. Obu laureatom gratuluję w imieniu swoim i Redakcji.
Prezentujemy również sylwetki koordynatorów kierunków studiów
realizowanych przez wszystkie pięć wydziałów AMS. Przedstawiamy
też informacje na temat współpracy AMS z otoczeniem gospodarczym (firmą PILLARTEC) i sieciami naukowymi (Akcja COST WECANet) oraz omawiamy nowy projekt GRASS-NEXT – „Green And
SuStainable – kNowledge EXpanded freight Transport in cities” realizowany pod kierunkiem dr hab. Stanisława Iwana, prof. AMS.
W sekcji poświęconej działalności naukowej publikujemy wyniki
prac badawczych dr. hab. inż. Remigiusza Iwańkowicza, prof. AMS,
związanych z optymalizacją procesów produkcji statków morskich.
Serdecznie zachęcam do lektury artykułu opisującego wybrane
wydarzenia z historii ORP Orzeł oraz materiału dotyczącego działań
mających na celu odnalezienie wraku tej legendarnej jednostki zatopionej podczas II Wojny Światowej. W poszukiwanie wraku zaangażowana jest m.in. nasza Alma Mater.
Piszemy również o początkach szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Przedstawiamy bieżące sprawy z życia studentów i opisujemy
sukcesy naszych sportowców i Chóru AMS. Życzę dużo radości
z lektury kwartalnika i zachęcam do nadsyłania artykułów, które
chcieliby Państwo publikować na naszych łamach.
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PROREKTOR DS. INNOWACJI I ROZWOJU –
DR HAB. INŻ. JANUSZ URIASZ, PROF. AM
Od listopada br. w strukturze Akademii Morskiej w Szczecinie funkcjonuje nowy pion
Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju. Na stanowisko prorektora powołany został dr hab.
inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. W skład
nowo powołanego pionu wchodzą: Dział Rozwoju, Centrum Projektów i Innowacji –
Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Uczelniane Centrum Informatyczne.

Do zadań nowego prorektora i pracowników pionu należy m.in. kształtowanie polityki i strategii rozwoju uczelni,
w tym współpracy z zagranicą i umiędzynarodowienia. Kompetencje pionu
obejmują także – kluczowe z punktu
widzenia rozwoju – tematy dotyczące:
transferu technologii, wynalazczości,
zarządzania własnością intelektualną
i ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju
będzie realizował analizy statystyczne i społeczne, nadzorował kontrolę
rankingów, w których notowana jest
AMS. Będzie także prowadził działania
na rzecz skutecznego podnoszenia pozycji Akademii i jej rozpoznawalności
na arenie krajowej i międzynarodowej,
wspierał aplikacje o projekty krajowe
i zagraniczne oraz ich realizację, pro2

mował ofertę usług badawczych AMS,
a także dbał o informatyzację uczelni.
Janusz Uriasz urodził się w roku
1971 w Krośnie. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Rymanowie w roku
1990 podjął studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej
w Szczecinie na kierunku nawigacja. Po
ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia od roku 1996 rozpoczyna pracę na Wydziale Nawigacyjnym
na stanowisku asystenta w Zakładzie
Łączności i Cybernetyki Morskiej. Pracując w Wyższej Szkole Morskiej, łączy
obowiązki nauczyciela zawodowego
i podwyższa swe morskie kwalifikacje zawodowe, okresowo zatrudniając
się na statkach armatorów zagranicznych. Swoje doświadczenie uzyskuje,
przechodząc kolejno poszczególne
szczeble awansu w dziale pokładowym
od poziomu wsparcia do poziomu za-

rządzania. Posiada dyplom kapitana
żeglugi małej. Pracując w Akademii
Morskiej, rozpoczyna także prace naukowe uwieńczone uzyskaniem stopnia
naukowego doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia na podstawie obrony rozprawy o temacie „Identyfikacja
i ocena sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym z wykorzystaniem
metod sztucznej inteligencji” przed
Radą Wydziału Nawigacyjnego w roku
2002. Kontynuuje rozwój naukowy
i w roku 2013 uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie geodezja
i kartografia, w zakresie nawigacji satelitarnej nadany uchwałą Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Realizując działalność naukową,
prowadzi także prace administracyjne w uczelni. Od roku 2005 kieruje
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Instytutem Nawigacji Morskiej na
Wydziale Nawigacyjnym, a następnie
od roku 2010 Instytutem Technologii
Morskich. Obecnie jest kierownikiem
Katedry Elektroniki i Telekomunikacji
na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.
Wspierał prace Senatu Akademii
Morskiej, koordynując prace Senackiej
Komisji Budżetowej od roku 2010 do
obecnej kadencji. W kadencji 2016–
2020 był członkiem Senatu AM oraz
Pełnomocnikiem Rektora.
Od początku pracy w naszej
uczelni starał się reprezentować
Akademię na zewnętrz, zwłaszcza
w zakresie tematyki związanej z kompetencjami zawodowymi marynarzy, certyfikacją i kształceniem. Od 2008 roku
reprezentował uczelnię we wszystkich
posiedzeniach Podkomitetu STW Międzynarodowej Organizacji Morskiej
w Londynie, później przekształconego w Podkomitet HTW. Brał udział
w pracach związanych z nowelizacją
konwencji STCW, znaną pod nazwą
Manila Amendments i dalej w przełożeniu jej zapisów na grunt prawa
krajowego. W 2012 roku został powołany na członka Polskiej Komisji
Akredytacyjnej. W kolejnej kadencji
działalności Komisji (PKA) w roku
2016 objął funkcję przewodniczącego
Zespołu Nauk Technicznych, członwww.aam.am.szczecin.pl

ka stałego Prezydium PKA, a obecnie
przewodniczącego Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA. Od 2016
roku jest też członkiem Komitetu Geodezji PAN.
W Akademii prowadzi także działalność organizacyjną i projektową. Zrealizował kilka projektów europejskich
głównie z programu Erasmus, jak: NETOSKAR, EGMDSS, EGMDSS VET,
SURPASS, MARTEL. Był orędownikiem realizacji projektu pomocowego
UE dla Azerbejdżanu (tzw. twinning
project) oraz sieci centrów doskonałości w basenie Morza Bałtyckiego (Centres of Excellence). Aktualnie prowadzi
projekt NCBiR programu Gospostrateg
na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego pt. Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego
i morskiego z wykorzystaniem wielkich
wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju.
Janusz Uriasz działa społecznie
i udziela się zwłaszcza w środowisku
morskim. Jest aktywnym członkiem
Polskiego Forum Nawigacyjnego oraz
Towarzystwa Nautologicznego. Wspiera
morskie otoczenie społeczno-gospodarcze kraju, m.in. występując w roli eksperta-obrońcy w sądach arbitrażowych
po zatonięciu statku m/v Angeln w Nowym Jorku oraz praktycznej użyteczności systemów VDR w Hongkongu.
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Zajmuje się aktywnie sportem,
w przeszłości uzyskiwał rokujące wyniki, m.in. w wieku licealnym był członkiem kadry narodowej juniorów Polski
w biathlonie czy też będąc studentem
Akademii Morskiej, zdobył wicemistrzostwo Polski w ergometrze wioślarskim.
Mówi o sobie, że jest zawodowym
podróżnikiem. Będąc harcerzem, sportowcem, marynarzem, nauczycielem
akademickim odwiedził wyłącznie
w ramach pełnionych obowiązków
ponad 40 krajów, a w nich miejsca tak
ciekawe jak: Pellinki (Finlandia, miejsce powstania Muminków), Anchorage
(Alaska), Benin (Afryka Środkowa),
Phenian (Korea Północna), Kuala Lumpur.
Związał się z Akademią Morską
w Szczecinie, mieszka w Grodzie Gryfa,
jest żonaty, wspólnie z żoną wychowują
5 dzieci. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji na
Uniwersytecie Szczecińskim.
Nominację na stanowisko Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju odbiera jako
wyraz dużego zaufania Rektora AM
oraz całej społeczności uczelni. Postara się wykorzystać całe dotychczasowe
doświadczenie do realizacji powierzonych mu zadań.
Paulina Mańkowska
3

AAM

nr 4 (108) / 2020

ZACHODNIOPOMORSKIE NOBLE ROZDANE!
PROF. DR HAB. INŻ.

KATARZYNA GAWDZIŃSKA
WŚRÓD LAUREATÓW

25 października 2019 roku Prezydent RP nadał Katarzynie Gawdzińskiej z Katedry Podstaw
Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej
w Szczecinie tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria
mechaniczna. Zainteresowania naukowe Pani Profesor zaowocowały przyznaniem
w tym roku przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki nagrody Zachodniopomorskie
Noble w dziedzinie nauk o morzu. Konkurs ma na celu promowanie najwybitniejszych
osiągnięć nauki województwa zachodniopomorskiego.

LAUREATAMI ZACHODNIOPOMORSKICH NOBLI ZA 2019 ROK
ZOSTALI:
1. W dziedzinie nauk humanistycznych – dr hab. Maciej Witek, prof.
US z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
za prace nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej
2. W dziedzinie nauk podstawowych
– dr hab. Xuecheng Chen, prof.
ZUT z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów, Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania
nowych materiałów węglowych
3. W dziedzinie nauk technicznych
– dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej
i Inżynierii Środowiska, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego
w Szczecinie za badania podstaw
technologii oczyszczania wody
i powietrza z wykorzystaniem fotokatalitycznego TiO2 modyfikowanego różnymi formami węgla, w tym
grafenu
4. W dziedzinie nauk ekonomicznych
– dr hab. Magdalena Zioło, prof.
US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych,
Instytutu Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
4

za badania nad zrównoważonymi
finansami i systemami finansowymi
w warunkach ryzyka ESG
5. W dziedzinie nauk rolniczych – dr
inż. Radosław Drozd z Katedry Mikrobiologii Biotechnologii Wydziału
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorskiego
Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie za opracowanie nowatorskich
podłoży z celulozy bakteryjnej do
immobilizacji enzymów i mikroorganizmów
6. W dziedzinie nauk medycznych –
mgr Wojciech Marciniak z Zakładu
Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, z Read-Gene S.A. za
badania dotyczące stężenia arsenu

we krwi jako markera rodzinnego
raka piersi w populacji polskiej
7. W dziedzinie nauk o morzu – prof.
dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska
z Katedry Podstaw Budowy Maszyn
i Materiałoznawstwa WM Akademii Morskiej w Szczecinie za opracowanie i wdrożenie do zastosowań
w warunkach morskich technologii
wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce
efektywny materiał izolacyjny
8. W dziedzinie nauk artystycznych
– prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
z Katedry Dyrygentury, Wydziału
Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie za nagrodzone międzynarodowe prezentacje muzyki
chóralnej
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Prestiżowa nagroda promująca wybitne osiągnięcia naukowców z Pomorza Zachodniego jest przyznawana od
2001 roku. Pomysłodawcami konkursu
są znani naukowcy związani z naszym
regionem: genetyk prof. Jan Lubiński
i astronom prof. Aleksander Wolszczan. Kandydatów do nagród zgłaszają
rektorzy uczelni z regionu i członkowie
Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.
Laureatce nagrody w dziedzinie nauk
o morzu prof. dr hab. inż. Katarzynie
Gawdzińskiej zadaliśmy kilka pytań.
Pani Profesor, serdecznie gratulujemy otrzymanej nagrody. Prosimy
o przybliżenie Czytelnikom istoty
prowadzonych przez Panią badań.
W roku 2019 brałam (wraz ze
współpracownikami z Wydziału Mechanicznego) czynny udział w pracach
nad stworzeniem zakładu recyklingu jednostek pływających na terenie
stoczni „Gryfia”. Jest to problem bardzo
aktualny, gdyż gospodarka odpadowa
i recykling są istotnymi zagadnieniami w Unii Europejskiej. Rada Europejska przyjęła przepisy o gospodarce
odpadowej i prawnie wiążące cele recyklingowe. Powoduje to, że Europa,
a w tym Polska, dostosowuje swoją gospodarkę do tzw. obiegu zamkniętego.
Nowe przepisy mają na celu chronić
środowisko naturalne oraz zdrowie
obywateli. Zobowiązuje to państwa
członkowskie Unii Europejskiej do

www.aam.am.szczecin.pl

recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów poprodukcyjnych
i komunalnych. Przepisy te określają
też cel w zakresie redukcji składowania
oraz wymogi dla systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co
wiąże się z rozdrabnianiem elementów
wielkogabarytowych. Projekt związany
z pracami nad recyklingiem jednostek
pływających we współpracy ze stocznią
został wstrzymany, natomiast wspólnie z pracownikami Katedry Podstaw
Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa
Wydziału Mechanicznego (profesorami
Leszkiem Chybowskim, Krzysztofem
Nozdrzykowskim oraz doktorami Katarzyną Bryll i Zenonem Grządzielem)
podjęliśmy się zadań związanych właśnie z recyklingiem oraz oceną właściwości np. tłumiących, przetworzonych
materiałów. Jestem pomysłodawcą
utworzenia na terenie województwa
zachodniopomorskiego
unikatowego, kompleksowego i certyfikowanego
centrum badawczego zajmującego się
diagnozowaniem mało- i wielkogabarytowych elementów oraz recyklingiem
i identyfikowaniem materiałów odzyskanych, a także oceną ich właściwości.
W Zachodniopomorskiem działa wiele firm i przedsiębiorstw związanych
z branżą morską, ale również budowlaną
i transportową. Potwierdzają one brak
takich laboratoriów umożliwiających
diagnozowanie i ocenę jakości elementów mało- i wielkogabarytowych oraz
określania przydatności materiałów

do realizacji procesu recyklingu pozyskanych m.in. z jednostek pływających,
w tym kompozytowych, elektrowni wiatrowych, mostów, bramownic,
dźwignic, elementów maszyn i urządzeń oraz innych elementów konstrukcyjnych i użytkowych typu silosy,
zbiorniki, kotły, rury. Nie bez znaczenia
jest też odzysk metalu po procesie produkcyjnym dotyczący zagospodarowania np. wiórów aluminiowych. W naszej
katedrze pod kierunkiem prof. dr. hab.
inż. Janusza Grabiana jest realizowany
projekt pt. „Opracowanie nowatorskiej
technologii i wdrożenie do zastosowań
w warunkach morskich wielofunkcyjnego materiału izolacyjnego na bazie
pian metalowo-ceramicznych”. Świadczy to o mądrej gospodarce produkcyjnej, gdzie nie tylko wytwarza się wyrób
(tak jak to realizowaliśmy do tej pory
w przypadku wytwarzania struktur
komórkowych), ale także przedstawia
pomysł na jego zagospodarowanie po
procesie eksploatacji lub spożytkowanie odpadów poprodukcyjnych. Oczywiście materiał, który uzyskaliśmy po
procesie recyklingu, należy gruntownie
przebadać i ocenić, jak wpłynęło jego
przetwarzanie na właściwości choćby użytkowe. W przypadku struktur
szkieletowych, którymi się zajmuję,
wiadomym jest, że rynek materiałów
piankowych rozwija się głównie ze
względu na zwiększone zapotrzebowanie na piany metalowe. Największym
konsumentem pian metalowych w Eu5
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ropie są Niemcy, które wykorzystują
35% elementów wykonanych ze spienionych metali na całym świecie. Duży
rynek europejski wynika z popytu na
samochody elektryczne. Spienione metale są wykorzystywane w przemyśle
motoryzacyjnym (największy segment,
31% rynku), w budownictwie, biomedycznym, kosmicznym, obronnym
i kolejowym. Materiały te mogą być
również stosowane w konstrukcjach
morskich, gdzie są szczególnie wykorzystywane ich właściwości tłumiące, np. do ekranowania akustycznego
i termicznego układów wydechowych
i agregatów prądotwórczych, tłumików iskier w układach wydechowych,
segmentów zwiększających sztywność
i wyporność szybkich statków patrolowych, jak też okładzin przeciwpożarowych ścian i grodzi, kontenerów do
przewozu ładunków niebezpiecznych
lub kontenerów chłodniczych zwanych reeferami, pływających znaków
nawigacyjnych, lekkich lądowisk dla
śmigłowców lub nawet dla łodzi ratowniczych o zwiększonej sztywności
i odporności ogniowej. Piany metalowe bowiem zaprojektowane są tak, aby
łączyć właściwości różnych materiałów,
takie jak wysoka sztywność, mała masa
i duża absorpcja energii uderzenia, co
umożliwia ich stosowanie jako materiałów wypełniających.
Jak wyglądała procedura przyznawania nagród Zachodniopomorskie Noble?
Była to bardzo skromna, kameralna
uroczystość z zachowaniem wymogów
reżimu sanitarnego. Statuetki wręczał
profesor Jan Lubiński, przekazując list
gratulacyjny od całej Kapituły.
Wyróżnienie to jest przyznawane
za całokształt pracy w danym roku.
W moim przypadku oprócz wdrożenia
związanego z pianami metalowymi dotyczyło:
Publikacji w roku 2019:
▶ Gawdzińska K., Paszkiewicz S., Piesowicz E., Bryll K., Irska I., Lapis A.,
Sobolewska E., Kochmanska A., Ślączka W., Preparation and Characterization of Hybrid Nanocomposites for
Dental Applications, Applied Sciences-Basel, 9(7),2019, 1391-1399 [ISSN
2076-3417,DOI:0.3390/app9071381]
IF=2,217; 70 pkt
▶ Gawdzińska K., Chybowski L., Nabiałek M., Szymański P., A Study of
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Metal–Ceramic Composite Foams
Combustibility. Acta Physica Polonica
A, 135(2), 2019, 304-307 [eISSN 1898794X, ISSN 0587-4246, DOI: 10.12693/
APhysPolA.135.304] IF=0,54; 40 pkt
▶ Chybowski L., Gawdzińska K., Laskowski R., Assessing the Unreliability
of Systems during the Early Operation
Period of a Ship—A Case Study. Journal of Marine Science and Engineering,
7(7), 2019, 213:1-12 [ISSN 2077-1312,
DOI:10.3390/jmse7070213] IF=1,732;
40 pkt
▶ Ratajczak M., Ptak M., Chybowski
L., Gawdzińska K., Będziński R., Material and Structural Modeling Aspects
of Brain Tissue Deformation under
Dynamic Loads. Materials, 12(2),
2019, 271:1-14 [ISSN 1996-1944, DOI:
10.3390/ma12020271] IF=2,972; 140
pkt
Nagród w roku 219:
Złoty medal na IPITEx – International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition,
Bangkok, Tajlandia 2019. Prototyp
łyżki wyciskowej do jednostronnych
braków uzębienia w szczęce. Inkubator
innowacyjności;
Wzorów użytkowych:
•
WP. 27411
•
WP. 27146
oraz Projektów:
Projekty w ramach współpracy
międzyuczelnianej INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +: konsorcjum
MareMed: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum
Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z o.o. Minigrant:

▶
Prototyp łyżki wyciskowej do
jednostronnych braków uzębienia
w żuchwie, badania po stronie wnioskodawców polegały między innymi
na kształtowaniu i modelowaniu z wykorzystaniem technik przyrostowych
i CAD kształtu elementu, wykonaniu
elementu i opisie jakości wyrobu;
▶ Powłoki bakteriostatyczne do zastosowań w protezach stomatologicznych
z innowacyjnych materiałów nanokompozytowych, badania po stronie
wnioskodawców polegały między innymi na wykonaniu materiału i wyrobu z kompozytów polimerowych oraz
wytwarzaniu powłok metodą PVD;
▶ Innowacyjne materiały kompozytowe z napełniaczem haloizytowym do
wytwarzania wzmocnionych protez
stomatologicznych, badania po stronie
wnioskodawców polegały między innymi na wykonaniu materiału i wyrobu
z kompozytów polimerowych i ceramicznych oraz ocenie ich właściwości
użytkowych i mechanicznych;
▶ Innowacyjne biodegradowalne kompozyty polilaktydowo-haloizytowe do
zastosowań w medycynie i stomatologii
w zakresie charakteryzowania nowych
materiałów wpływających na zmniejszenie ilości odpadów.
Od jak dawna pracuje Pani na osiągnięty już sukces?
Bardzo lubię doświadczenia, lubię pracę badawczą w laboratorium
i możliwość przeniesienia tych badań
na zastosowania przemysłowe. Wiele
satysfakcji daje mi ostatnio współpraca
z koleżankami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie realizujemy
projekty z pogranicza dwóch dziedzin
bardzo pozornie od siebie odległych:
medycyny i inżynierii mechanicznej.
Myślałam, że będzie to niemożliwe,
a jednak powstały materiały, wyroby,
które możemy stosować jako implanty,
protezy lub narzędzia w stomatologii.
Pracuję na naszej uczelni od ukończenia studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej, czyli
już 22 lata i choć w swojej pracy badawczej zajmuję się materiałami metalowymi i niematalowymi, to najbardziej
bliskie jest mi odlewnictwo, szczególnie
odlewane kompozyty aluminiowo-ceramiczne, które stanowią w całej mojej
pracy zawodowej główny tok badań.
Rozmawiała
Teresa Jasiunas
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PILLARTEC NOWYM PARTNEREM AMS
– PRZED NAMI WSPÓLNE PROJEKTY
Porozumienie o współpracy podpisali
prezes firmy PILLARTEC – Jarosław Korobejko z JM Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie – dr. hab. inż. kpt. ż.w.
Wojciechem Ślączką, prof. AMS.
Porozumienie o współpracy uczelni z firmą zakłada przede wszystkim
wspólne projekty badawcze, a także
aplikowanie o środki finansowe na ich
prowadzenie – zarówno w programach
krajowych, unijnych oraz międzynarodowych. Pierwsze takie projekty już
trwają, a ich realizacja będzie możliwa
w przyszłym roku. Jeden z pierwszych
tematów, nad jakimi pracujemy, to
łączenie elementów kanałów wentylacyjnych. Pracownicy Wydziału Mechanicznego wspólnie z PILLARTEC
podejmują próbę zoptymalizowania
stosowanych w tej technologii rozwiązań tak, by zwiększyć komfort ich
użytkowania i zredukować poziom wytwarzanego hałasu.
PILLARTEC to firma, która realizuje nowoczesne projekty z zakresu konstrukcji pływających. Specjalizuje się
w nowych technologiach, co pozwala pozyskiwać kontrahentów z całego
świata. Jednym z priorytetów firmy jest
dbałość o środowisko – energię pozy-

skują w naturalny sposób, czerpiąc ją
z ziemi, powietrza, słońca i wody. PILLARTEC specjalizuje się w produkcji
i montażu wszelkiego rodzaju systemów wentylacji i klimatyzacji.
Firma zarządzana jest przez wykwalifikowaną kadrę, która posiada niezbędną wiedzę i wieloletnie
doświadczenie w projektowaniu, bu-

dowie oraz przebudowie istniejących
konstrukcji i systemów wentylacji, klimatyzacji i pozyskiwania energii. Jednym z założeń porozumienia jest także
współpraca w ramach praktyk studenckich oraz inicjowanie tematów prac
dyplomowych studentów Mechaniki
i Budowy Maszyn AMS.
Weronika Bulicz

POZYSKIWANIE ENERGII Z FAL MORSKICH I OCEANICZNYCH. TRZECIE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW AKCJI COST

Trzecie doroczne spotkanie uczestników akcji COST, pn. „A pan-European Network for Marine Renewable
Energy with a Focus on Wave Energy”,
odbyło się w dniach 26–27 listopada
br. W związku z pandemią Covid-19
spotkanie przebiegało tym razem
w formie zdalnej z wykorzystaniem
elektronicznych środków komunikacji.
Naszą uczelnię reprezentowali dr hab.
inż. Leszek Chybowski oraz dr inż. Bogusz Wiśnicki.
Pierwszego dnia zrealizowano spotkania grup roboczych, w tym omówiono dotychczasowe działania oraz
www.aam.am.szczecin.pl

plany związane z upowszechnianiem
i rozwojem technologii w obszarze
wykorzystania energii fal morskich.
Przeprowadzone zostało również walne spotkanie Komitetu Zarządzającego
Akcji, w którym Polskę reprezentował
dr hab. inż. Leszek Chybowski.
W dniu drugim prowadzone były
równoległe panele dyskusyjne zrealizowane według koncepcji „okrągłych
stołów”. Podczas paneli omawiane były
możliwości rozwoju przetworników fal
morskich, kwestie modelowania zjawisk fizycznych podczas pracy przetworników fal morskich, niezawodność

przetworników fal morskich, kwestie
ich przyłączenia do sieci energetycznej
oraz środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki falowej.
Oficjalna strona Akcji:
https://www.wecanet.eu/
Tegoroczna Książka abstraktów:
https://d4fe6227-29fc-4074-8cf8-92b8f287bb57.filesusr.com/
ugd/493ce7_66f53ccf994e444fb1e6a7b044de1660.pdf
Leszek Chybowski
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DR HAB. INŻ. ARTUR BEJGER, PROF. AMS

NOWYM PRZEWODNICZĄCYM KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU

W trakcie 30. Konferencji Kolegium Prorektorów do spraw Nauki i Rozwoju
Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce odbyły się wybory nowego prezydium na czteroletnią kadencję
2020–2024.
Ze względu na sytuację epidemiczną
XXX Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych
Wyższych Szkół Technicznych w Polsce
odbyła się w formule online. Głównym
punktem programu były wybory prezydium na najbliższe cztery lata. Nowym
przewodniczącym Kolegium został dr
hab. inż. Artur Bejger, prof. Akademii
Morskiej w Szczecinie. Do czteroosobowego prezydium powołano także:
prof. Grzegorza Królczyka z Politechniki Opolskiej, prof. Marka Pawełczyka
z Politechniki Śląskiej i prof. Łukasza
Albrechta z Politechniki Łódzkiej.
Panie Profesorze, czym jest Kolegium Rektorskie?
Kolegium Prorektorów ds. Nauki
i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół
Technicznych skupia wszystkie polskie
uczelnie techniczne. Każda z nich ma
inne warunki do organizowania swojej
aktywności na polskim i międzynarodowym rynku.
Celem Kolegium Prorektorów ds.
Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych jest zapewnienie przestrzeni do wymiany
doświadczeń, spostrzeżeń i informacji
dotyczących działań pronaukowych
podejmowanych na uczelniach. Jego
członkowie mają wpływ na kształt
i kierunek nauk technicznych w Polsce,
m.in. poprzez możliwość wnioskowania do ministerstwa o wprowadzenie
zgłaszanych zmian.
Jest to ważne ogólnopolskie gremium, mające znaczący wpływ na
kształtowanie nauki i procesu badaw8

czego. Kolegium skupia przedstawicieli
wszystkich publicznych polskich uczelni technicznych – począwszy od tych
najmniejszych po największe uczelnie
badawcze. Prowadzi dyskusje mające
na celu wzmocnienie nauki polskiej
również w aspekcie jej widoczności na
arenie międzynarodowej. W trakcie
spotkań kreowane są trendy wspierające zarówno początkujących, jak
i „dojrzałych” naukowców. Jest to także
organ, który może wnioskować o zmiany, ale też stymulować i kreować dyskusje na temat kształtu i rozwoju polskich
uczelni technicznych.

odegrać ważną rolę dla potrzeb energetyki wiatrowej. Okazuje się, że tak
jak w lądowej energetyce wiatrowej nie
ma większych problemów, tak w przypadku systemów offshore pojawiają się
bardzo duże luki związane zarówno
z potrzebami kadrowymi, jak też pracami badawczo-wdrożeniowymi. Podobnie w przypadku np. geodezji morskiej,
gdzie zaczęliśmy odgrywać wiodącą
rolę nie tylko w Polsce. Mam nadzieję,
że wyrazistość naszej uczelni pozwoli na wykreowanie wysokiej pozycji
Akademii Morskiej w Szczecinie wśród
polskich uczelni technicznych.

Jakie działania zamierza Pan
podjąć na rzecz naszej uczelni?
Życzyłbym sobie, aby Akademia
Morska w Szczecinie nadal postrzegana była jako równorzędny (a w wielu
przypadkach jako wiodący) partner
kreujący kierunki rozwoju nauki
w Polsce, szczególnie w przypadku szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
Dzisiaj trudno oddzielić badania czy
rozwój naukowy dla szeroko rozumianej inżynierii czy techniki od „obszaru
morskiego”. Musimy być widoczni dla
wszystkich, dla których istotne znaczenie ma ugruntowana pozycja polskich uczelni w świecie. Z jednej strony
w aspekcie kształcenia, z drugiej natomiast w procesie badawczym. Mamy
wyjątkową sytuację, bo jesteśmy przecież jednymi z nielicznych naukowców, którzy mogą połączyć bardzo
sprecyzowaną wiedzę praktyczną
z możliwością prowadzenia badań specjalistycznych. W dzisiejszych czasach
trudno nawet najlepszym naukowcom
wejść np. na statek specjalistyczny, nie
posiadając odpowiednich certyfikatów.
Jako uczelnia, mająca takie możliwości,
możemy być wyjątkowi, a przez to zauważeni wśród najlepszych ośrodków
w Polsce. Mamy możliwość wpływu
na kreowanie rozwoju nauki w Polsce.
Jako uczelnia morska nie powinniśmy
i nie możemy oderwać się od szeroko rozumianych potrzeb gospodarki
morskiej, ale możemy mieć wpływ na
postrzeganie jej jako obszaru znacznie
wykraczającego poza te granice. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy budować swoją
markę również jako partner mogący

Jakie korzyści wynikają z powołania Pana na stanowisko przewodniczącego?
Przewodniczenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest naprawdę zaszczytną funkcją, mającą wpływ
m.in. na kształt (inicjowanie) dyskusji
na temat przyszłości nauki, jej przełożenia na przemysł czy na potrzeby gospodarek światowych. Jest to dla mnie
niewątpliwie ogromne wyróżnienie,
ale pośrednio ukształtowane przez
wszystkich naszych pracowników, bo
to oni tworzą Akademię Morską, a ja
ją jedynie próbowałem jak najlepiej
reprezentować. W poprzedniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Kolegium Prorektorów i tym bardziej cieszę
się, bo w pewnym sensie mogę mieć
satysfakcję, że moje działania były zauważalne, skoro obecnie powierzono
mi funkcję przewodniczącego. W tej
kadencji istotne znaczenie będzie miała
najbliższa ewaluacja wszystkich polskich uczelni, stąd też przygotowanie
się do niej w taki sposób, aby zapewnić
jak najwyższe miejsce w późniejszych
rankingach międzynarodowych, stawia
równie ważne zadanie, z którym Kolegium się zmierzy w najbliższym czasie.
Jest to dla wszystkich uczelni wyjątkowo trudny czas związany z pandemią
i wszystkim, co się z tym wiąże, jednak
nie zwalnia to nas z maksymalnego wysiłku w celu osiągnięcia jak najlepszego
postrzegania polskich uczelni technicznych w świecie.
Rozmawiała
Paulina Mańkowska
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GRASS-NEXT – NOWY PROJEKT AMS
GRASS-NEXT (GReen And SuStainable – kNowledge EXpanded freight Transport
in cities)
Pierwszego września br. wystartował
w Akademii Morskiej w Szczecinie projekt pod nazwą GRASS-NEXT (GReen
And SuStainable – kNowledge EXpanded
freight Transport in cities). Najważniejszym celem projektu jest implementacja
systemów wspomagających podejmowanie decyzji w logistyce miejskiej w oparciu o zasoby wiedzy oraz opracowanie
systemu wizyjnej analizy potoków ruchu
w miastach na przykładzie Szczecina,
Stargardu, Częstochowy i Oslo. Kierownikiem projektu jest dr hab. STANISŁAW IWAN, prof. AMS. Zapytaliśmy
o szczegóły przedsięwzięcia.
Projekt GRASS-NEXT (GReen And
SuStainable – kNowledge EXpanded freight Transport in cities) jest finansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POLNOR
2019 (obszar „Energia, transport i klimat”). Stanowi bezpośrednią kontynuację współpracy pomiędzy Wydziałem
Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie
a Instytutem Ekonomiki Transportu z
Oslo, która została zainicjowana w ramach wcześniejszego projektu GRASS
(GReen And Sustainable freight transport Systems in cities), finansowanego
i realizowanego w ramach programu
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w latach 2013–2016.
Panie Profesorze, jakie są szczegółowe cele projektu?
Cele projektu GRASS-NEXT obejmują ocenę istniejących systemów
logistyki miejskiej w kontekście wykorzystywania zasobów wiedzy, analizę
systemów akwizycji danych oraz ekstrakcji wiedzy (modeli, metod i technologii) na potrzeby zarządzania miejskim
transportem towarowym, opracowanie
systemu identyfikacji obiektów oraz
analizy marszrut pojazdów z wykorzystaniem technik wizyjnych i algorytmów analizy obrazu, implementację
modeli emisji zanieczyszczeń transportowych (opracowanych w ramach
wcześniejszego projektu GRASS)
w formie interaktywnej aplikacji interwww.aam.am.szczecin.pl

netowej oraz przygotowanie zaleceń
w zakresie wdrażania Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla miast
polskich i norweskich. Przedsięwzięcie
wpisuje się szeroko w koncepcję smart
mobility oraz smart city i jest ukierunkowane bezpośrednio na intensyfikację
działań w zakresie wdrażania systemów
zrównoważonej logistyki miejskiej.
Należy podkreślić, że jest to kolejny,
międzynarodowy projekt ukierunkowany na tego typu działania, realizowany przez WIET. Wydział kontynuuje
badania w obszarze logistyki miejskiej
nieprzerwanie od ponad 10 lat, co daje
mu pozycję niekwestionowanego lidera
w Polsce. GRASS-NEXT to kolejna inicjatywa wzmacniająca pozycję WIET
i jego rozpoznawalność na świecie.
Projekt GRASS-NEXT będzie realizowany przez 36 miesięcy w ramach
konsorcjum składającego się z trzech
partnerów. Oprócz Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz Instytutu Ekonomiki
Transportu z Oslo, partnerem reprezentującym przedsiębiorstwa jest firma
Vitronic Machine Vision Polska sp. z
o.o., mająca siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu, z którą WIET współpracuje od
kilku lat.
Prosimy o kilka słów nt. działań
projektowych.
Działania projektowe obejmą łącznie pięć pakietów roboczych:
•
WP1: Ocena opartych na
wiedzy systemów i przedsięwzięć
logistyki miejskiej – którego celem będzie analiza i porównanie
inicjatyw (projektów, rozwiązań,
wdrożeń) miejskiego transportu towarowego pod kątem wspierania zarządzania opartego na wiedzy.
•
WP2: Ocena technologii i
narzędzi pozyskiwania danych w
logistyce miejskiej – którego celem
będzie ocena i porównanie różnych
technologii i narzędzi wykorzystywanych do gromadzenia danych w
systemach logistyki miejskiej.
•
WP3: Niezależny od użytkowania system akwizycji danych do
analizy ruchu i tras przejazdu – któ-

rego celem będzie wdrożenie koncepcji niezależnego od użytkownika
systemu akwizycji danych do analizy marszrut pojazdów w obrębie
miasta, w oparciu o wykorzystanie
technik wizyjnych i autorskich algorytmów analizy obrazu.
•
WP4: Implementacja modeli
propagacji zanieczyszczeń transportowych jako interaktywnej aplikacji
internetowej czasu rzeczywistego
– którego celem będzie implementacja modeli rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń transportowych na
obszarach miejskich jako działającej
w czasie rzeczywistym, interaktywnej usługi internetowej.
•
WP5: Rozwój planowania
strategicznego na potrzeby opartej
na wiedzy logistyki miejskiej dla
polskich i norweskich miast – którego celem będzie opracowanie przewodnika i wsparcie dla decyzji na
szczeblu strategicznym w zakresie
wdrażania Planów Zrównoważonej
Logistyki Miejskiej.
Jakich rezultatów oczekuje się po
sfinalizowaniu przedsięwzięcia?
Rezultaty projektu obejmą zarówno dokumenty i raporty o charakterze poufnym, dostępne do użytku
wewnętrznego partnerów projektu,
jak i opracowania, raporty i zalecenia udostępniane publicznie w formie
elektronicznej oraz jako dokumenty
drukowane. Ponadto opracowane zostaną autorskie algorytmy akwizycji
danych i analizy obrazu na potrzeby badania funkcjonowania systemów transportowych w miastach oraz aplikacja
internetowa do wizualizacji emisji zanieczyszczeń transportowych. Istotne
jest również, że w ramach prac realizowanych w projekcie GRASS-NEXT
pozyskany zostanie materiał badawczy,
umożliwiający finalizację co najmniej
trzech dysertacji doktorskich, których
obrony przewidziane są w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia.
Rozmawiała
Teresa Jasiunas
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KOORDYNATORZY KIERUNKÓW
STUDIÓW PROWADZONYCH PRZEZ AMS
Funkcja koordynatora kierunku powstała w poprzednim roku akademickim
2019/2020. Obecnie każdy z 14 naszych kierunków ma przypisanego sobie,
indywidualnego i skupionego na nim koordynatora. Jaka jest jego rola?
W wydziałowych centrach kształcenia – na każdym z pięciu wydziałów – rektor na wniosek dziekana wyznacza koordynatorów kierunków studiów. Najogólniej mówiąc: koordynują oni opracowywanie programów studiów oraz nadzorują organizację
procesu kształcenia na przypisanych im kierunkach studiów.
Nadzór koordynatora obejmuje także jakość kształcenia – analiza i kontrola poszczególnych przedmiotów pozwalają na
bieżąco oceniać poziom danego przedmiotu i jego wpływ na kształtowanie przyszłego absolwenta, jego pozycję na rynku pracy.
Zadaniem koordynatora jest pilnowanie, by treści programowe kierunkowych przedmiotów odpowiadały rzeczywistości tak,
aby student zdobywał wiedzę i umiejętności, które przydadzą mu się w zawodowym życiu.
Koordynatorzy prowadzą także nadzór nad kierowanym procesem kształcenia, zajmują się sprawami studenckimi, analizują
i opiniują sposób prowadzenia kierunku. Ich działalność kontrolna nie jest celem samym w sobie – jej celem jest rozwój i bieżąca optymalizacja procesów kształcenia, co przekłada się na ich jakość. A w efekcie – na satysfakcję studentów i absolwentów.

mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska
Wydział Nawigacyjny, Nawigacja studia stacjonarne 1s.
Od 1990 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Nawigacji Morskiej, w Zakładzie Nawigacji Morskiej, obecnie po zmianie struktury Wydziału
w Centrum Kształcenia Wydziału Nawigacyjnego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nawigacji, ale jest
również autorem programów kształcenia dla przedmiotów:
oznakowanie nawigacyjne, przeglądy, konserwacja i remonty
statków oraz warsztaty techniczne i ratownictwo medyczne –
zainteresowania, które wynikają z doświadczeń zawodowych
podczas pracy na morzu. Oprócz obowiązków nauczyciela
akademickiego od 1994 roku pełniła również wielokrotnie
funkcję kierownika zakładu.
Była członkiem zespołów opracowujących programy
kształcenia, programy praktyk, przepisy prawne w zakresie
kształcenia marynarzy. Współtworzyła nowoczesną bazę dydaktyczną Instytutu, w tym planowała i nadzorowała wiele
remontów sal dydaktycznych, laboratoriów, a także zabezpieczała ich nowoczesne wyposażenie.
W okresie 1999–2016 w trakcie trwania 4 kadencji, co obejmowało łącznie 14 lat – powierzano jej funkcję Prodziekana
Wydziału Nawigacyjnego ds. studiów stacjonarnych. Aktualnie zajmuje się zadaniami Koordynatora kierunku nawigacja
oraz Kierownika Praktyk na Wydziale Nawigacyjnym.
Posiada bogate doświadczenie morskie jako oficer pokładowy w żegludze międzynarodowej, na statkach armatorów
z Polski, Niemiec, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych,
w tym wielu masowcach, kontenerowcach, drobnicowcach
i in., a także jako kapitan m/v Dole California (16488 RT).
dr inż. Stefan Jankowski
Wydział Nawigacyjny, Nawigacja studia niestacjonarne
i studia 2 stopnia (mgr)
Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kierunku nawigacja – mgr inż. 1996. W 2007 obronił dysertację,
uzyskując stopień doktora w dyscyplinie geodezja i kartogra10

fia, na Akademii Morskiej w Szczecinie. Jego doświadczenie
zawodowe to: 1996–2007 asystent na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej; 2002 uzyskanie dyplomu starszego
oficera; 2006–2019 kierownik Zakładu Urządzeń Nawigacyjnych w Akademii Morskiej w Szczecinie; 2008 adiunkt
w Zakładzie Urządzeń Nawigacyjnych w Akademii Morskiej
w Szczecinie; 2012–2015 kierownik projektu MarTech LNG
w programie SBSR; 2016–2019 kierownik projektu Go LNG
w programie BSR.
mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
Wydział Nawigacyjny, Żegluga Śródlądowa
Pracował na statkach masowych, kontenerowych, typu
ro-ro, pasażerskich, samowyładowczych oraz w żegludze
śródlądowej. Będąc kapitanem, uzyskał uprawnienia pilotowe
na akweny fiordów norweskich oraz do portów angielskich:
Felixstowe i South Shields.
W roku 2010 ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
w zakresie geofizyki stosowanej – geofizyka naftowa. W latach 2012–2015 był kierownikiem do spraw morskich na
trzech morskich platformach wiertniczych i eksploatacyjnych. Czynnie brał udział w tworzeniu i opracowaniu programów nauczania w specjalności eksploatacja jednostek
pływających typu offshore oraz górnictwo morskie, żegluga
śródlądowa. Organizował wymianę kadry naukowo-dydaktycznej z Akademią Górniczo-Hutniczą w celu podwyższenia jakości kształcenia we wszystkich wymienionych
specjalnościach.
W kadencji 2008–2012 był kierownikiem Zakładu Nawigacji Morskiej. W latach 2012–2016 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora w Instytucie Nawigacji Morskiej. W latach 2016–
2019 był prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych, a od
2019 jest prodziekanem ds. kształcenia i kierownikiem Centrum Kształcenia na Wydziale Nawigacyjnym. Od 2010 jest
ławnikiem Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie – decyzja ministra infrastruktury.
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mgr inż. Krzysztof Beczkowski
Wydział Nawigacyjny, Geodezja i Kartografia
Absolwent Politechniki Koszalińskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku geodezja i kartografia, specjalizacja geodezja gospodarcza. Na Uniwersytecie
Szczecińskim na Wydziale Prawa i Administracji ukończył
studia w specjalności prawo administracyjne. Absolwent podyplomowych studiów Państwowego Instytutu Badawczego
IUNG w Puławach o specjalizacji klasyfikator gruntów i kartograf gleb. Na Politechnice Gdańskiej w roku 2016 ukończył
studia podyplomowe z zakresu urbanistyki.
Od początku istnienia kierunku geodezja i kartografia
związany z Akademią Morską w Szczecnie. W latach 2014–
2016 zastępca dyrektora Instytutu Geoinformatyki. Swoje zainteresowania badawcze rozwija w pracach związanych m.in.
z opracowaniem technologii pt. „Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station” (ASP-TSF), a także Autonomicznym Systemem Pomiarowym „Free Geodetic Surveys – 3D”.
Realizuje badania naukowe z zakresu katastru nieruchomości, zastosowania nowoczesnych technologii pomiarowych
w zakresie prac inżynierskich. W 2020 r. koordynator dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie ds. kierunku geodezja i kartografia. Brał współudział
w pracach nad wprowadzaniem zmian w programie kształcenia dla kierunku geodezja i kartografia w celu dostosowania
do wymogów panujących na rynku zawodowym. Koordynował spotkania z przedsiębiorcami, partnerami oraz środowiskiem lokalnym w zakresie współpracy badawczej, naukowej
oraz zawodowej (m.in. staże, praktyki dla studentów).
Egzaminator zawodowy w dziedzinie geodezji i kartografii przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Od 2013 r. stały biegły sądowy z zakresu geodezji i kartografii przy Sądzie
Okręgowym w Szczecinie, zaś od 2016 r. również mediator
sądowy.

dr hab. inż. Katarzyna Żelazny, prof. AMS
Wydział Nawigacyjny, Oceanotechnika
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Zakładzie
Oceanotechniki i Projektowania Okrętów w Instytucie
Okrętowym PS jako asystent-stażysta naukowy, a od 1995
roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta, prowadząc zajęcia dydaktyczne z dziedziny
informatyka, natomiast swoje zainteresowania naukowe
ukierunkowała na zastosowaniu metod numerycznych oraz
symulacji komputerowych w projektowaniu i badaniu właściwości statków handlowych i obiektów oceanicznych.
W latach 2000–2005 odbyła studia doktoranckie na Wydziale
Mechanicznym PS. W latach 2005–2015 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Oceanotechniki i Projektowania
Systemów Morskich, WTMiT ZUT (do 2009 PS), a następnie
w Zakładzie Projektowania Jachtów i Statków (WTMiT, ZUT).
W 2016 r. Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej
w Szczecinie podjęła uchwałę o nadaniu jej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie transport na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej.
Prace naukowe dotyczą badań symulacyjnych ruchu statku
swobodnie pływającego lub też pozycjonowanego na morzu
za pomocą dynamicznego lub kotwicznego systemu utrzymywania pozycji, modelowania ruchu statku pływającego
na zadanej linii żeglugowej w sezonowych warunkach pogodowych, umożliwiających wykonywanie na tej podstawie
prognozowania prędkości eksploatacyjnej statku, sprawności
napędowej, pracy układu napędowego, w tym zużycia paliwa
oraz bezpieczeństwa pływania statku na sfalowanej wodzie.
W ostatnim czasie prace badawcze ukierunkowane są na modelowanie ruchu i symulacje komputerowe systemu autonomicznego sterowania transportowego statku bezzałogowego,
którego doświadczalny model został zbudowany w 2018 r.

mgr inż. Izabela Bodus-Olkowska
Wydział Nawigacyjny, Geoinformatyka
W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe z systemów
informacji geograficznej na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W lutym
2010 r. rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w ówczesnej
Katedrze Geoinformatyki, w Zakładzie Geodezji i Hydrografii.
Obecnie zatrudniona na Wydziale Nawigacyjnym w Katedrze
Geoinformatyki. Od roku 2008 zatrudniona w wielu projektach
badawczo-rozwojowych realizowanych na Akademii Morskiej
w Szczecinie, związanych ściśle z hydrografią oraz z systemami informacji przestrzennej. Aktualnie zaangażowana w realizację projektów badawczych związanych z opracowaniem
technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich (2018–2021),
budową systemu automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo (2018–2020). W zakres działań związanych
z udziałem w projektach zaliczyć można przede wszystkim
zbieranie danych hydrograficznych i przestrzennych oraz
opracowanie systemów geoinformatycznych wraz z opracowaniami kartograficznymi i geowizualizacjami. Realizuje
badania naukowe w obszarze hydrografii, geofizyki morskiej,
geowizualizacji oraz systemów informacji przestrzennej.
Obecnie pracuje naukowo nad realizacją pracy doktorskiej
z zakresu magnetometrii morskiej.

dr inż. Wiesław Juszkiewicz
Wydział Nawigacyjny, Transport
Po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacyjnym
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w 1988 roku rozpoczął pracę na statkach PŻM, uzyskując dyplom oficera pokładowego. Od 1990 r. związany jest z Akademią Morską
w Szczecinie. W latach 1996–2003 pełnił funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Ruchu Morskiego, a w latach 2003–
2005 kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego.
W 1999 roku uzyskał dyplom doktora nauk technicznych,
a od 2000 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W latach 2005–2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego odpowiedzialnego za
organizację procesu dydaktycznego w podległej jednostce.
W tym okresie aktywnie uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji programów nauczania w kontekście dostosowania
ich do wymogów Konwencji STCW oraz wymagań resortowych, a także brał czynny udział w opracowywaniu programu
nauczania dla nowego kierunku transport na Wydziale Nawigacyjnym. Był aktywnie zaangażowany w tworzenie oraz
korektę programów nauczania opartych na efektach kształcenia dla specjalności technologie i systemy nawigacyjne,
inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego oraz technologie systemów bezzałogowych. W kolejnych latach pełnił
funkcję koordynatora dziekana Wydziału Nawigacyjnego
dla kierunku transport. Jest członkiem Centralnej Morskiej
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Komisji Egzaminacyjnej. Równolegle podwyższał swoje
kwalifikacje zawodowe, uzyskując dyplom starszego oficera.
Jego działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach
nawigacji porównawczej oraz zastosowania metod sztucznej
inteligencji w nawigacji morskiej. Jest autorem rozdziałów
w monografiach oraz autorem lub współautorem referatów
wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
mgr inż. Radosław Gordon
Wydział Mechatronika, Kierunek Mechatronika
W 1993 r. otrzymał dyplom technika łączności o specjalności telekomutacja w szczecińskim technikum przy Zespole
Szkół Łączności nr 2. Od 1998 r. jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej Wydziału Elektrycznego na kierunku elektronika i komunikacja. W międzyczasie studiował dwa semestry
jako student-gość na Tampere University of Technology na
wydziale Signal Processing Laboratory. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Telekomunikacji Polskiej, a następnie
udał się do Niemiec do Reutlingen i pracował nad projektem
na miejscowej uczelni. Po zakończeniu projektu pozostał na
Hochschule Reutlingen do 2005 r. jako asystent na Wydziale
Elektrycznym, gdzie prowadził zajęcia ze studentami z zakresu sieci komputerowych, mikrokontrolerów oraz podstaw
automatyki. Do roku 2008 pracował jako samozatrudniony
inżynier, współpracując z niemieckimi firmami z regionu
Badenii–Wittenbergi. Po powrocie do Polski pracował jako
asystent do spraw wsparcia technicznego i IT w firmie RK
Studio sp. z o.o. Od roku 2014 asystent na AMS na Wydziale
Mechanicznym. Następnie razem z całym Instytutem Automatyki i Elektrotechniki zasilił szeregi Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki. Jest opiekunem Laboratorium Zielonej
Energetyki, gdzie pracuje nad nowymi rozwiązaniami pomiarowymi układów energoelektronicznych za pomocą emisji
akustycznej. Jest autorem kilku publikacji z dziedziny emisji
akustycznej oraz brał udział w konferencjach o tematyce pomiarowo-elektronicznej.
Aktualnie na podstawie własnych prac badawczych jest
w trakcie opracowywania pracy doktorskiej, która ma być
obroniona na Politechnice Koszalińskiej w roku 2021. Wśród
jego zainteresowań jest hobbystyczne uczestnictwo w biegach
średnio- i długodystansowych.
W latach studenckich czynny zawodnik AZS Politechniki
Szczecińskiej. Treningi zostały uwieńczone brązowym medalem na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Poznaniu
w kategorii Politechniki oraz listem gratulacyjnym Rektora
Politechniki Szczecińskiej.Jest medalistą Mistrzostw Polski
Masters 2013 w swojej grupie wiekowej w biegach na 100, 200
i 400 m (3 razy 3 miejsce). Po roku 2013 uczestnik licznych
biegów od 5 km do maratonów.
dr Kinga Kijewska
WIET, Logistyka
W październiku 2014 r. obroniła na Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego dysertację
doktorską pt. „Kształtowanie logistyki dystrybucji ładunków
w obrębie Szczecina w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju”. Od 2015 roku pracuje jako adiunkt. W Katedrze Zarządzania i Logistyki, wcześniej w Zakładzie Logistyki (w
okresie 2016–2019 pełniła funkcję kierownika tego zakładu).
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z logistyką miejską, wdrażaniem innowacji
12

w logistyce, zarządzaniem łańcuchami dostaw, a także
aspektami zastosowania telematyki w logistyce i transporcie. Jest stypendystką projektu „Inwestycja w wiedzę
motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa,
Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Dwukrotnie była stypendystką programu
Erasmus, odbywając staże we Włoszech, w FIT Consulting
srl oraz w Transportes Buytrago Andalucía S.A w Algeciras
w Hiszpanii. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych,
w tym opracowań w języku angielskim, które ukazały się
w renomowanych czasopismach.
Uczestniczyła w realizacji wielu projektów międzynarodowych, w tym finansowanych w ramach programu Horyzont
2020. W latach 2017–2018 była kierownikiem polskiego zespołu realizującego projekt Low Carbon Logistics. Jest współtwórczynią Międzynarodowej Konferencji „Green Cities
– Green Logistics for Greener Cites” i pełni funkcję przewodniczącej jej Komitetu Organizacyjnego.
dr inż. Andrzej Montwiłł
WIET, Zarządzanie
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Morskiej i Systemów Transportowych. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, z wykształcenia mechanik okrętowy.
Inżynier. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu – Szkoła Główna Handlowa (2008). Od roku
1996 nauczyciel akademicki w Akademii Morskiej w Szczecinie. Kluczowe osiągnięcia zawodowe to m.in. Dyplom II
Oficera Mechanika – praca na statkach PŻM i holownikach Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście; dyrektor ds. handlowych
i członek zarządu Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście SA;
Doradca Zarządu – kierownik Oddziału w Szczecinie PS Trade trans W–wa; prezes zarządu Zarządu Morskich Portów
Szczecini Świnoujście SA; prezes zarządu Żeglugi Bydgoskiej
SA / Sp. z o.o. Publikacje naukowe (2010–2020) związane
z transportem i systemami transportowymi, portami morskimi, portami śródlądowymi, zintegrowanymi centrami
logistycznymi. Autor podręcznika „Techniczne aspekty transportu” oraz współautor skryptu „Transport wodny śródlądowy”. Współzałożyciel Stowarzyszenia Rozwoju Szczecina
– Biznes Klub Szczecin; Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu; prezes zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego (od 2017), członek Rady
Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecina (od 2017).
dr inż. Milena Bojanowska
WIET, Transport
Jest absolwentką Wydziału Nawigacyjnego Wyższej
Szkoły Morskiej w Szczecinie, kierunku transport, specjalność eksploatacja portów i floty morskiej. Dyplom magistra
inżyniera otrzymała w 2002 r., a od września 2005 r. rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Towaroznawstwa
i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Szczecinie,
koncentrując swoje badania naukowe nad zagadnieniami
zmian jakości ładunków pochodzenia roślinnego oraz ich
bezpieczeństwa fizykochemicznego (m.in. zdolności do
samozagrzewania i wybuchowości pyłów). W 2012 roku na
Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii
Morskiej w Gdyni obroniła rozprawę doktorską, uzyskując
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stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.
Aktualnie adiunkt w Katedrze Ochrony Środowiska
i Towaroznawstwa na WIET. Jej zainteresowania naukowe
obejmują: towaroznawstwo materiałów sypkich pochodzenia roślinnego (żywności, pasz oraz biopaliw stałych),
bezpieczeństwo transportu w aspekcie oddziaływań ładunek – otoczenie, przechowalnictwo towarów spożywczych
i przemysłowych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
w branży TSL oraz w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Jest autorem bądź współautorem dwudziestu publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach lub
monografiach krajowych i zagranicznych.
Prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i organizacyjną na WIET – objęła opieką promotorską łącznie 42 prace dyplomowe, obronione na wydziale w latach 2016–2020.
Uczestniczyła w wielu pracach organizacyjnych na rzecz
wydziału i uczelni, pełniąc funkcję sekretarza Rady Instytutu Inżynierii Transportu w latach 2016–2019, a także będąc
członkiem: Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Transportu; Wydziałowego Kolegium Elektorów; Uczelnianego oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów; Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia; Rady Rozwoju
WIET.
dr Justyna Lemke
WIET, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
W 2015 r. uzyskła stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. We wrześniu 2006 r.
rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Logistyki i Informatyki, a później w Zakładzie Inżynierii Produkcji. W 2015 r. objęła stanowisko adiunkta w Zakładzie
Inżynierii Produkcji, a w latach 2016–2019 była jego kierownikiem. Od 2019 r. jest pracownikiem Katedry Zarządzania i Logistyki. Wielokrotnie pełniła funkcję opiekuna
roku i praktyk. Była członkiem Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej, członkiem Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Międzywydziałowej
Komisji Stypendialnej 2015/2016. Od września 2017 r. jest
koordynatorem programu certyfikacji studentów ZiIP Akademia Optymalizacji. Funkcję koordynatora kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na WIET pełni od 2016 r.
Uczestniczyła w opracowaniu wniosku o dofinansowanie ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu
szkoleniowego „Europejski Logistyk”, a w latach 2009–2011
brała udział przy realizacji tego projektu. Była członkiem
zespołu opracowującego ekspertyzy na rzecz Fosfan SA
oraz CIAM Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują dynamikę systemową Foresterra, modelowanie i ocena procesów z wykorzystaniem
narzędzi współczesnych koncepcji zarządzania Six Sigma
i Lean management. Jest członkiem komisji rewizyjnej
szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Współpracuje z działającym przy Północnej
Izbie Gospodarczej Klubem Lean Management.
mgr inż. Marcin Breitsprecher
WIET, Informatyka
Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Studia wyższe
ukończył w roku 2002 na kierunku informatyka, realiwww.aam.am.szczecin.pl
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zowanym na Wydziale Informatyki. Po studiach podjął
pracę w branży informatycznej w Wydawnictwie LINK
1 – początkowo jako grafik komputerowy i programista, następnie pełnił tam funkcję dyrektora technicznego.
W roku 2006 zatrudniony w AMS na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na stanowisku technicznym. Od
roku 2009 zatrudniony na stanowisku asystenta, początkowo
na WIET, następnie na Wydziale Nawigacyjnym. Obecnie
jako asystent na nowo utworzonym (2019) Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. W czasie pracy na AMS pełnił
funkcję Pełnomocnika Prorektora ds. Nauczania w związku
z wdrożeniem na uczelni systemu informatycznego Dziekanat.XP, funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej
oraz funkcję przewodniczącego Stypendialnej Komisji Odwoławczej. Praca naukowo-badawcza dotyczy zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji, w tym wykorzystania systemów
ekspertowych i baz wiedzy do poprawy bezpieczeństwa żeglugi, fuzji heterogenicznych źródeł wiedzy w modelowaniu
i budowie baz wiedzy z zakresu nawigacji morskiej, analizy
dużych zbiorów danych (data mining, big data) oraz innych
zagadnień dotyczących wspomagania decyzji, pozyskiwania,
eksploracji i formalizacji wiedzy. Posiada otwarty przewód
doktorski na Wydziale Informatyki ZUT.
dr inż. II of. mech. okręt. Piotr Treichel
Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn
W latach 1989–1993 studiował na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W roku 1993,
będąc na ostatnim roku studiów, został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Technicznej Eksploatacji
Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.
Rok później ukończył studia z wyróżnieniem ze specjalnością eksploatacja siłowni okrętowych. Po ukończeniu studiów
kontynuował pracę w ITESO na stanowisku asystenta.
W roku 2006 obronił rozprawę doktorską, uzyskując
stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn, w rozprawie doktorskiej podjął się prognozowania pracy wybranych urządzeń siłowni okrętowych
na podstawie parametrów eksploatacyjnych. Kontynuując tę
tematykę, pogłębia wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy
parametrów eksploatacyjnych urządzeń siłowni okrętowych
z wykorzystaniem metod cyfrowych, związaną zwłaszcza
z szeroko pojętym zagadnieniem tzw. Cyfrowych Bliźniaków.
Uczestniczył w wielu projektach badawczych dotyczących
między innymi badań uszkodzeń i rozkładów uszkodzeń
złożonych układów technicznych na przykładzie instalacji
siłowni okrętowych, współtworzył Stanowisko Laboratoryjne
Badania Odolejaczy Okrętowych.
W latach 2012–2016 pełnił funkcję prorektora ds. nauczania, natomiast w latach 2008–2012 oraz 2016–2019 dwukrotnie pełnił na Wydziale Mechanicznym funkcję prodziekana
ds. studiów niestacjonarnych i praktyk. Ponadto w latach
2010–2011 pełnił obowiązki pełnomocnika ds. promocji
Wydziału Mechanicznego, a w latach 2011–2012 pracował
w charakterze pełnomocnika rektora ds. organizacji studiów
międzynarodowych. Od ubiegłego roku pełni na Wydziale
Mechanicznym obowiązki Koordynatora kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
Należy do Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich.
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WYKORZYSTANIE TECHNOLOGICZNEJ BAZY DANYCH
I METOD INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ W PLANOWANIU
MONTAŻU KONSTRUKCJI OKRĘTOWYCH
Procesy produkcji statków podlegają obecnie powszechnemu na całym świecie
trendowi automatyzacji i robotyzacji prac, zarówno na etapie projektowania,
planowania, jak i realizacji budowy. W efekcie zmienia się obraz stoczni. Nie są to
już przedsiębiorstwa realizujące kompleksowo produkcję, lecz wyspecjalizowane
montownie elementów dostarczanych przez podwykonawców.
Jednak dalsze przeobrażanie stoczni
w kierunku inteligentnych, zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
jest warunkowane nadążającym rozwojem dedykowanych narzędzi wspomagających klasy CIM (ang. Computer
Integrated Manufacturing – komputerowo zintegrowane wytwarzanie).
Wymaga to systematycznych badań
naukowych w wielu obszarach, między
innymi w zakresie prognozowania odkształceń spawalniczych, planowania
rozkroju arkuszy blach, metod automatycznej digitalizacji geometrii konstrukcji czy optymalizacji procesów
montażu konstrukcji o stopniu złożoności choćby zbliżonym do kadłubów
nawet niewielkich jednostek [8].
W artykule skupiono się na tej ostatniej grupie problemów, czyli planowaniu montażu konstrukcji kadłubów
w całość, jak również prefabrykacji ich
sekcji oraz bloków (Rys. 1). Są to procesy kosztochłonne i długotrwałe, a przy
tym na tyle złożone i nieprzewidywalne, że wciąż istnieje konieczność poszukiwania coraz doskonalszych metod
racjonalnego ich planowania w oparciu
o różnorodne kryteria. Oprócz oczywistego, lecz często zbyt ogólnego kryterium minimalizacji całkowitego kosztu
procesu, podejmowane są próby łączenia szeregu kryteriów szczegółowych,
na przykład minimalizacji: czasu realizacji montażu, szczytowego zapotrzebowania na moc produkcyjną, buforów
międzyoperacyjnych, czasu pracy
w pozycjach wymuszonych i wielkości odkształceń spawalniczych. Jednak
takie wielokryterialne modele mają
ograniczone zastosowanie praktyczne
w stoczni ze względu na rozległość zagadnienia i mnogość czynników, jakie
należy uwzględnić podczas planowania montażu kadłuba. Obrazowy może
być problem samej liczby elementów
i złączy spawanych, z których składa się
kadłub okrętowy. Dla tylko 10 czynno14

Rys. 1. Przestrzenna sekcja kadłuba oczekująca na montaż w kadłubie
ści montażowych można wygenerować
ponad 4.1018 różnych grafów, które
będą definiowały sekwencje ich wykonywania [10]. W przypadku kadłubów
statków morskich liczba elementów
i spawanych złączy między nimi może
przekraczać setki tysięcy, a więc całkowite przeszukiwanie przestrzeni
wszystkich możliwych planów montażu jest niemożliwe [6].
Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie koncepcji tak zwanej
technologicznej bazy danych (TBD),
której zadaniem jest gromadzenie
doświadczeń produkcyjnych stoczni
w formie cyfrowej dostępnej dla algorytmów inteligencji obliczeniowej.
Przedstawiono również schemat ideowy funkcjonowania takiego algorytmu
opartego na metodzie wnioskowania
na bazie przypadków (CBR, ang. Case
Based Reasoning). Algorytm ten może
stanowić narzędzie wspomagania de-

cyzji w zakresie planowania montażu
kadłubów, jak też innych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych.
Wnioski nasuwające się z przeprowadzonych studiów literaturowych
wskazują na metody wnioskowania na
bazie przypadków jako potencjalnie
interesujące narzędzie wspomagania
zarządzania wiedzą technologiczną.
Metody CBR rozwijane są od wczesnych lat 80. ubiegłego wieku i wywodzą
się od rozważań nad możliwościami cyfrowego zapisania doświadczeń z przeszłości, analizy tych doświadczeń i pozyskiwania z nich wiedzy przydatnej
w prognozowaniu przyszłych zdarzeń
[4]. Próby adaptacji metod CBR w planowaniu montażu kadłubów podejmowane są od lat 90. XX w. [11], jednak
napotykają na trudności wynikające
ze złożoności problemu i konieczności
pracochłonnego udziału ekspertów sterujących przebiegiem obliczeń .
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CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA
KONSTRUKCJI W TBD
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Rys. 2. Numeracja elementów przykładowej konstrukcji i odpowiadająca jej macierz
struktury
zawiera trzy losowe warianty planów
montażu przykładowej konstrukcji.
Pierwszy z nich jest szeregowy, drugi
i trzeci uwzględniają prefabrykację.
Oczywiście plany pokazane na rysunku 3 nie są racjonalne z technologicznego punktu widzenia. W praktyce
więc przedstawiona konstrukcja reprezentowana będzie w TBD za pomocą
innego planu. Jedno z takich rekomendowanych rozwiązań pokazano w dalszej części artykułu.
KLASYFIKACJA ELEMENTÓW I JEJ
KONSEKWENCJE
Aby móc wykorzystać informacje
zakodowane w TBD, konieczne jest
opisanie zarówno struktury każdej
konstrukcji, jak i planu jej montażu
w uniwersalnej formie, pozwalającej na
porównywanie różnych przypadków.
W tym celu wykorzystamy uniwersalny

etap 4

etap 5

Czas

etap 6

Wariant 1: p1=(6,2,4,3,5,1)

Wariant 2: p1=(2,1,3,1,1,2)

Wariant 3: p1=(2,1,1,1,2,2)

Rys. 3. Wybrane warianty planów montażu elementów przykładowej konstrukcji
www.aam.am.szczecin.pl

Z1

2

Elementy

Zakładamy, że dysponujemy TBD,
która obejmuje pewien zbiór spawanych konstrukcji wzorcowych. Mogą
to być konstrukcje całych kadłubów,
przestrzennych bloków lub mniejszych
sekcji. Każda konstrukcja opisana jest
za pomocą dwóch charakterystyk podstawowych, czyli:
1.
macierzy struktury – definiującej złącza występujące między parami
elementów – macierz ta jest kwadratowa i binarna, a jej wiersze i kolumny
przypisujemy do kolejnych elementów
konstrukcji. Składowa macierzy struktury przyjmuje wartość 1, gdy odpowiednie elementy są połączone złączem
spawanym (Rys. 2),
2.
wektora planu montażu –
o składowych również związanych z kolejnymi elementami w konstrukcji – są
to liczby naturalne określające numery
etapów, podczas których każdy element
został dodany w procesie montażu. Jeśli
dwa lub więcej elementów dodawanych
jest w tym samym etapie, to traktujemy
je jako prefabrykat i wymagamy, aby
przed dodaniem zostały ze sobą połączone. Dodanie całego prefabrykatu,
podobnie jak pojedynczego elementu,
uznawane jest za zdarzenie chwilowe,
zaznaczane na osi czasu jako punkt.
Każda konstrukcja może zostać
zmontowana na wiele sposobów, jednak uznaje się, że tylko jeden plan
montażu został zapisany w TBD. Może
to być plan rzeczywiście zrealizowanego procesu lub plan czysto teoretyczny,
opracowany przez technologów. Rys. 3

system klasyfikacji oparty na obserwacji pewnej powtarzalności kształtów
i wymiarów elementów występujących
w konstrukcjach kadłubowych. Typowymi elementami są między innymi
arkusze blach płaskich i giętych, wiązary o przekroju teowym, profile walcowane o przekroju łebkowym oraz
drobne elementy wycinane z blach. Cechami elementów istotnymi z punktu
widzenia planowania montażu mogą
być również informacje o ich położeniu względem głównego układu współrzędnych statku oraz funkcji pełnionej
w kadłubie.
W ogólności będziemy rozważali
określoną liczbę klas dysjunktywnych,
co oznacza, że każdy element może
być przypisany do tylko jednej klasy.
Macierzą klasyfikacji elementów konstrukcji nazywamy macierz, której
wiersze przypisano do elementów konstrukcji, a kolumny do wyróżnionych
klas. Składowa macierzy klasyfikacji
przyjmuje wartość 1, tylko gdy odpowiedni element należy do jednej z klas.
Przykładowy uproszczony system
klasyfikacji może obejmować tylko
4 klasy: 1 – blachy poszycia, 2 – wiązary, 3 – usztywnienia, 4 – pozostałe elementy. W systemie tym dla konstrukcji
pokazanej na rys. 2 możemy sformułować następującą macierz klasyfikacji:
System klasyfikacji związany z TBD
powinien być stale aktualizowany. Należy kontrolować, czy wraz z rozbudową bazy klasa „pozostałe elementy”
nie staje się zbyt pojemna, co może
oznaczać konieczność zdefiniowania
nowej klasy. Każda zmiana w systemie
klasyfikacji wymaga aktualizacji opisu
wszystkich konstrukcji w TBD, dlatego
konieczne jest zastosowanie oprogra15
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Elementy

1
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1
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Klasy
2 3

1
1
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1
1

Tab. 1. Macierz klasyfikacji przykładowej konstrukcji

mowania automatyzującego tego typu
żmudne i czasochłonne obliczenia [9].
Na podstawie klasyfikacji elementów
konstrukcji oraz jej macierzy struktury
wyznaczamy:
1.
wektor repetycji określający,
ile elementów konstrukcji należy do
kolejnych klas,
2.
macierz struktury, która informuje nas, ile złączy występuje między
zdefiniowanymi klasami elementów.
Wektor repetycji oraz macierz struktury pozwalają na analizę porównawczą
różnych konstrukcji. Przy czym mogą
to być konstrukcje zupełnie różne geometrycznie. Jedynym wymogiem jest
uprzednie dokonanie klasyfikacji ich
elementów.
Kolejnym skutkiem związania systemu klasyfikacji z TBD jest możliwość uogólnienia informacji na
temat zatwierdzonych planów montażu konstrukcji. Dla każdej konstrukcji
w bazie danych wyznaczamy tak zwaną sekwencję klas, czyli macierz kwadratową, której składowe są liczbami
wymiernymi z przedziału domkniętego [0,1]. Wartość każdej składowej,
po zdekodowaniu, pozwala stwierdzić,
które klasy elementów mają pierwszeństwo w procesie montażu przed innymi
klasami. Możliwe też jest zapisanie w
ten sposób wskazania do montażu równoczesnego.
Wektorowo-macierzowy opis konstrukcji w bazie danych pozwala na zakodowanie nie tylko surowych danych
projektowo-produkcyjnych, lecz również zagregowanych informacji pocho16

dzących z różnych źródeł. Na dane te
mamy wpływ poprzez definicję systemu klasyfikacji elementów oraz wybór
odpowiedniego planu montażu każdej
konstrukcji. W efekcie ciągłej aktualizacji parametrów sterujących TBD
może być postrzegana jako baza wiedzy
technologicznej, gromadzonej przez
lata doświadczeń przedsiębiorstwa.
WNIOSKOWANIE NA BAZIE
PRZYPADKÓW
TBD możemy wykorzystać jako
wspomaganie procesu planowania nowego procesu montażu. W tym celu
zastosujemy ogólny schemat postępowania zdefiniowany w metodzie
wnioskowania na bazie przypadków.
Przypadkiem metody CBR nazwiemy
każdą konstrukcję wzorcową zapisaną
w bazie danych. Przy czym struktura
konstrukcji pełni rolę tak zwanego problemu przypadku, natomiast plan jej
montażu jest rozwiązaniem przypadku.
Rolę biblioteki przypadków pełni sukcesywnie rozbudowywana TBD. Każdą
nową konstrukcję, dla której chcemy
przeprowadzić planowanie montażu,
również musimy opisać za pomocą macierzy struktury oraz dokonać klasyfikacji jej elementów.
Działanie metod typu CBR przedstawia się w literaturze jako cykl 4R
obejmujący 4 etapy [1]. W proponowanej metodzie etapy te przyjmują postać
następujących działań (por. rys. 4):
•
Wyszukiwanie w bazie danych
rozwiązań potencjalnie przydatnych do

planowania montażu nowej konstrukcji. Zbiór przypadków uznanych za podobne może zawierać jeden lub więcej
konstrukcji wzorcowych.
•
Generowanie rozwiązania dla
nowej konstrukcji na podstawie planów montażu konstrukcji podobnych.
Kryterium optymalizacji jest tu dążenie
do jak największej zgodności nowego
rozwiązania z przypadkami podobnymi w ramach uniwersalnego systemu
klasyfikacji elementów.
•
Dwuetapowa
weryfikacja
wygenerowanego planu montażu.
W pierwszym etapie oceniana jest
jakość rozwiązania przed wdrożeniem do produkcji z punktu widzenia
ewentualnych błędów technologicznych oraz szczegółów wymagających
uzupełnienia. Drugim etapem weryfikacji jest ocena technologiczno-organizacyjna procesu montażu. Rozważa
się, czy podczas procesu nie wystąpiły
trudności, które można wyeliminować
w przyszłości poprzez zmiany w planie
montażu i czy zmiany te są opłacalne.
•
Powiększenie TBD o przypadek nowej konstrukcji, której plan
montażu został zweryfikowany praktycznie.
Cykliczne działanie metody CBR
pozwala zrealizować istotną funkcję stoczni, a mianowicie uczenie się
na podstawie doświadczeń. W tym
celu stocznia musi realizować szereg
funkcji dodatkowych towarzyszących
procesom projektowania i produkcji
– mianowicie monitorować przebieg
montażu nowych konstrukcji celem
weryfikacji zaplanowanych podziałów
prefabrykacyjnych i kolejności dodawania elementów oraz rejestrować
w bazie danych wszystkie zrealizowane
i skorygowane przypadki.
Szukanie przypadków podobnych
w TBD
Dla zadanej nowej konstrukcji poszukuje się w TBD rozwiązań podobnych na podstawie dwóch miar, tak
zwanych odległości repetycji i struktury. Odległości te informują nas jak
bardzo dwie konstrukcje różnią się od
siebie. Wyznacza się je jako odległości
euklidesowe wektorów repetycji oraz
macierzy struktury. Odległość równa
zero oznacza identyczność dwóch konstrukcji ze względu na jedną z cech.
Ocena podobieństwa biorąca pod uwagę obydwie miary może być dokonana
na podstawie ich średniej ważonej.
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Rys. 4. Cykl 4R planowania montażu na bazie przypadków

Planowanie montażu na podstawie
przypadków podobnych
W TBD może znajdować się jeden lub wiele przypadków podobnych
do konstrukcji nowej. Sytuacja, gdy
chcemy uwzględnić wiele konstrukcji
jako rozwiązania wzorcowe, jest bardziej złożona i wymaga komentarza.
W pierwszej kolejności należy zwrócić
uwagę na możliwe wystąpienie logicznych konfliktów między sekwencjami
klas różnych konstrukcji wzorcowych.
Sytuacja konfliktowa występuje, gdy
dwie sekwencje definiują przeciwne
poprzedzanie klas elementów. Wtedy
obydwie macierze sekwencji ręcznie
modyfikujemy, przypisując odpowiednim składowym wartości 0. W drugim
kroku sprawdzamy, czy w zbiorze konstrukcji wzorcowych występują różne
niezerowe wartości sekwencji między
tymi samymi klasami elementów. Dla
każdej pary klas elementów wyznacza się wartość średnią odpowiednich
składowych macierzy sekwencji wzorcowych, biorąc jedynie pod uwagę wartości niezerowe.
Wynikiem selekcji przypadków podobnych z TBD jest macierz wzorcowej
sekwencji montażu klas, która agreguje
dane z kilku konstrukcji wzorcowych.
Oczekujemy, że poszukiwany plan
montażu nowej konstrukcji będzie jak
najbardziej zgodny z rozwiązaniami
wzorcowymi. Optymalizację można
przeprowadzić za pomocą algorytmu
www.aam.am.szczecin.pl

ewolucyjnego [2]. Wektor planu montażu może wprost pełnić rolę zakodowanego osobnika populacji. Operator
krzyżowania przecina wektory rodziców w jednym lub wielu miejscach, po
czym następuje wymiana fragmentów
genomów. Tak powstały osobnik potomny może wymagać jeszcze drobnej
obróbki, zanim stanie się poprawnym
wektorem planu montażu. Mianowicie
chodzi o usunięcie tak zwanych pustych etapów w procesie, kiedy żaden
element nie jest dodawany do konstrukcji.
Operator mutacji może działać na
jednym lub więcej elementach wektora
planu, w zależności od jego długości.
Mutowanie polega na zamianie numeru etapu przypisanego wybranemu
elementowi na inną wartość losowaną
z określonego przedziału.
Selekcja osobników do krzyżowania
może być realizowana metodą ruletki
lub rangową. Przeprowadzone testy nie
wykazują wyraźnej przewagi jednej z
tych metod.
Przedstawiony algorytm wnioskowania został sprawdzony pod kątem
wydajności obliczeniowej. Na potrzeby
badań utworzono testową bazę danych.
Oprogramowane algorytmy pozwalają
na wyznaczanie akceptowalnych technologicznie planów montażu typowych
konstrukcji kadłubowych. Dla przykładowej konstrukcji pokazanej na rys. 2,
otrzymujemy rozwiązanie: (1,3,1,1,3,2).
Jest to wektor planu, który przypisuje

pierwszy, trzeci i czwarty element do
pierwszego etapu procesu, następnie
szósty element do drugiego etapu i drugi oraz piąty element do trzeciego etapu
(Rys. 5).
Wyznaczony plan montażu jest technologicznie poprawny, pozwala na wykonanie większości prac spawalniczych
na stanowiskach zautomatyzowanych,
w pozycjach podolnych. Elementy
o numerach 2 i 5 dodawane w etapie
trzecim, tworzą prefabrykat wykonany
wcześniej.
PODSUMOWANIE
Problem planowania montażu elementów mechanizmów jest rozwijany
od lat przez badaczy, przy czym wiodącym kierunkiem rozwoju metod jest
rozwiązywanie zagadnień konfliktów
geometrycznych i dedykowanie ich
obiektom technicznym o zwartej budowie. Obiekty te złożone są z elementów niepołączonych ze sobą w sposób
trwały, często z zachowaniem możliwości wzajemnego przemieszczania
[3, 5]. Dotyczy to na przykład przekładni zębatych, maszyn tłokowych,
układów jezdnych itd. Elementy tych
mechanizmów połączone są ze sobą
często z wykorzystaniem sił tarcia.
Oprócz strukturalnych różnic, również stopień złożoności typowych mechanizmów odbiega od standardów
okrętowych. W efekcie prezentowane
w literaturze modele nie spełniają ocze17
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Rys. 5. Plan montażu wyznaczony dla przykładowej konstrukcji

kiwań technologów stoczniowych, co
stało się głównym argumentem za podjęciem przedstawionej tematyki.
Zaproponowany system wymiany
danych między metodą CBR a ewolucyjnym algorytmem optymalizującym
pozwala na dalszy rozwój w kierunku
zastosowania kolejnych metod inteligencji obliczeniowej do analizy danych
na temat procesów już zrealizowanych
i prognozowania efektów przyszłych
działań. Jedną z ważnych grup metod
obróbki danych zapisywanych w bazie danych jest analiza klastrowa, która pozwala porządkować informacje
w sposób hierarchiczny, grupować je
w zbiory podobne i generować rozwiązania problemów dotychczas niespotkanych na podstawie podobieństw
do wcześniej realizowanych działań.
W artykule przedstawiono dwie miary
podobieństwa między konstrukcjami,
co stanowi podstawę tego typu analiz.
Warto wskazać algorytmy łączące analizę klastrową z logiką rozmytą jako
szczególnie interesujące w zastosowaniu do narzędzi wspomagających decyzje.
Zadanie optymalizacji planu można
rozszerzyć o dodatkowe kryteria niezwiązane z TBD. Mogą to być typowe
kryteria stosowane przy planowaniu
montażu mechanizmów, na przykład
maksymalizacji geometrycznej dostępności konstrukcji lub maksymalizacji spójności i sztywności konstrukcji
w trakcie procesu. Taki dodatkowy
zestaw kryteriów jest wskazany w sytuacji, gdy w bazie danych brakuje
przypadków wystarczająco podobnych
do rozważanego problemu.
Opisana koncepcja technologicznej
bazy danych może zostać wdrożona
18

w stoczni, jednak z definicji wymaga ona pewnych danych wejściowych,
których pozyskanie w typowym przedsiębiorstwie nie jest oczywiste i może
wymagać specjalnych zabiegów organizacyjnych. Idea gromadzenia stoczniowych danych technologicznych jest
postulowana przez naukowców-okrętowców od lat, jednak w dużej części pozostaje ona w sferze deklaracji
lub rozwiązań częściowych. Na przeszkodzie stoją najczęściej priorytety
przedsiębiorstw zorientowane na krótkoterminowe efekty i naturalny opór
kadr preferujących rozwiązania rozpoznane i przećwiczone.
Dalszym krokiem w rozwoju metod
planowania montażu kadłubów może
być próba zintegrowania modeli zorientowanych na elementy z metodami planowania spawania konstrukcji.
Kolejność wykonywania złączy między elementami jest ściśle powiązana
z dodawaniem elementów. Możliwe
jest tu zastosowanie modeli optymalizacji hybrydowej (tzw. memetycznej),
która pozwoliłaby na równoczesne poszukiwanie optimum w obydwu tych
obszarach. Uwzględnienie czynności
spawalniczych wprowadzi do modelu
czas jako zmienną. Będzie więc można
pojęcie planowania podnieć na poziom
harmonogramowania pracy, co może
być szczególnie interesujące z punktu
widzenia praktyki stoczniowej.
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ZNAJDŹ SWÓJ AUTOBUS
Tomasz Zamojć absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie stworzył aplikację, która co
do metra lokalizuje autobus i tramwaj komunikacji miejskiej.

Wyróżniona praca nosi tytuł „Implementacja aplikacji mobilnej do geolokalizowania pojazdów ZDiTM Szczecin
znajdujących się najbliżej użytkownika
z użyciem frameworku IONIC”.
Aplikacja mobilna Tomasza Zamojcia to świetne innowacyjne narzędzie,
które wykorzystuje nowocześniejszą
niż dotychczasowe aplikacje – technologię. Jej celem jest wspomaganie
pasażerów podróżujących po Szczecinie. Pomaga odnaleźć się wśród przystanków w taki sposób, że pasażer
podaje swoją lokalizację, a w zasadzie
wystarczy, że włączy swoją komórkę,
a aplikacja niemal natychmiast wskaże
mu lokalizacje wszystkich najbliższych
przystanków z informacją o tym, jakie
tramwaje i autobusy będą z tych przystanków odjeżdżać.
Jest to też jedna z prac nagrodzonych przez Prezydenta Szczecina
w tegorocznej edycji Nagród Prezydenta! Nagroda Prezydenta Miasta
jest wyróżnieniem nowatorskiej pracy naukowej charakteryzującej się inwww.aam.am.szczecin.pl

nowacyjnością, kreatywnością oraz
pozytywnym wpływem na ożywienie
regionu i rozwój Szczecina. Do konkursu może być zgłoszona każda praca
naukowa, tj. rozprawa doktorska, praca magisterska, inżynierska czy licencjacka. Za taką właśnie innowacyjną
i kreatywną uznana została praca inżynierska Tomasza Zamojcia, z którym
udało nam się porozmawiać.
Panie Tomaszu, prosimy o kilka
słów o sobie
Mam 24 lata i pochodzę z niewielkiej miejscowości liczącej około 7000
mieszkańców. Jestem absolwentem informatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na Akademii Morskiej
w Szczecinie. Interesuję się programowaniem aplikacji mobilnych oraz
projektowaniem stron internetowych.
Z zamiłowania jestem muzykiem – czasami grywam na keyboardzie, czysto
hobbystycznie. Poza tym jestem ogromnym fanem skoków narciarskich. Mam
nadzieję, że tegoroczny sezon zimowy

odbędzie się bez większych problemów,
co niestety może być utrudnione ze
względu na światową pandemię.
Dla kogo jest przeznaczona
aplikacja?
Najprościej chyba odpowiedzieć, że
dla tych, którzy korzystają z usług komunikacji miejskiej w Szczecinie. Jednakże aplikacja może nie być do końca
przydatna dla tych, którzy podróżują
z domu do pracy / szkoły i z powrotem
jedną linią (zwłaszcza w przypadku,
gdy taka linia ma dużą częstotliwość
kursowania). Oczywiście częściowo
aplikacja była pisana również pod moje
potrzeby, więc pokrótce opiszę mój
przypadek. Wracając z uczelni do akademika, miałem do wyboru tramwaje
dwóch linii. Jechały dokładnie w tym
samym kierunku, jednak zatrzymywały się na dwóch różnych przystankach.
Na stronie ZDiTM musiałem się przełączać między różnymi zakładkami,
żeby wiedzieć, na którym przystanku
tramwaj będzie szybciej i na który mam
19
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iść, co zajmowało bardzo dużo czasu.
W aplikacji wystarczy wskazać jeden
numer z tych dwóch linii i wyświetlą
się najbliższe godziny odjazdów. Jeżeli
w pobliżu inny pojazd jedzie w tym samym kierunku, pojawia się propozycja
tej linii i po kliknięciu na nią ukazują
się godziny odjazdów w czasie rzeczywistym.
Jest Pan autorem nagrodzonej
aplikacji. Na czym polega jej działanie?
Działanie aplikacji jest bardzo
proste – ma usprawnić korzystanie
z komunikacji miejskiej w Szczecinie.
Funkcjonalności zaszytych w aplikacji
jest kilka. Przede wszystkim zależało mi na tym, aby powiązać dany kurs
z konkretnym pojazdem komunikacji miejskiej. Obecnie z dostępnego
systemu można „wyciągnąć" tylko linię, kierunek i czas odjazdu z danego
przystanku. Z innego systemu możemy
uzyskać wszystkie pojazdy komunikacji
miejskiej (ich pozycje na mapie, linie,
numery taboru itd). Całość to tzw. Sys20

tem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Oprócz tego ZDiTM udostępnia
pliki w formacie GTFS, które zawierają bardzo szczegółowe dane na temat
wszystkich zaplanowanych kursów na
każdy dzień tygodnia. Ja połączyłem oba
te systemy, dzięki czemu po wskazaniu
kursu z listy najbliższych przystanków
możliwy jest podgląd aktualnego położenia pojazdu. Możliwości rozwoju tak
zbudowanego systemu jest bardzo dużo.
Dla przykładu, gdy pojazd nie porusza się kilka minut, można przy danym
kursie wyświetlić wykrzyknik z adnotacją, że pojazd utknął w korku lub uległ
awarii, lub np. wyświetlić informację
o tym, czy wewnątrz pojazdu znajduje
się biletomat.
Jednym z założeń pisanej aplikacji
było to, aby użytkownik, mając zainstalowaną moją aplikację, nie musiał
korzystać z innych podobnych aplikacji
lub z oficjalnej strony ZDiTM. Dlatego
też zaimplementowałem dodatkowe
funkcjonalności, takie jak możliwość
sprawdzenia odjazdów w czasie rzeczywistym z dowolnego przystanku oraz
tradycyjne statyczne rozkłady jazdy.

Jest to jedna z prac nagrodzonych
przez Prezydenta Szczecina w tegorocznej edycji nagród. Kto ją
zgłosił, jak wyglądała procedura
przyznawania nagród, co brano
pod uwagę?
Po zdanym egzaminie dyplomowym promotor pracy (dr inż. Łukasz
Nozdrzykowski – przyp. red.) zaproponował, aby zgłosić ją do konkursu
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta
Szczecina za najlepszą pracę naukową.
Tak też zrobiłem. Procedura przyznawania nagród w tym roku była nieco inna
niż zwykle, ze względu na pandemię
koronawirusa. Kilka dni przed końcem
października otrzymałem e-mail z Urzędu Miasta z informacją, że zgodnie z rekomendacją Kapituły Prezydent Miasta
Szczecina przyznał mi wyróżnienie za
najlepszą pracę naukową. W mailu był
również odnośnik do filmiku z gratulacjami Pana Prezydenta oraz formularz,
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który należało wypełnić w celu otrzymania nagrody. Na stronie internetowej
stypendia.szczecin.eu są opisane wymogi i kryteria, jakie brane są pod uwagę podczas oceniania prac. Głównym
z nich jest to, aby opisany projekt w pracy
dyplomowej był pożyteczny dla miasta
i mógł przyczynić się do jego rozwoju.
Informacji zwrotnej na temat mojej pracy nie otrzymałem, więc nie mogę w tym
temacie nic więcej powiedzieć.
Czy „narzędzie” jest / będzie wykorzystywane w szerszym zasięgu
(komercyjnie)?
Aplikacja póki co nie jest wykorzystywana w szerszym zasięgu. Zgodnie
z regulaminem konkursu Gmina Miasto Szczecin posiada licencję upoważniającą do korzystania z autorskich
praw majątkowych. Być może kiedyś
aplikacja będzie wykorzystywana komercyjnie, jednak na razie nie ma takich planów.
Czego dotyczy jej innowacyjność?
Innowacyjność aplikacji polega na
tym, że może ona działać zarówno na
www.aam.am.szczecin.pl

urządzeniach mobilnych z systemem
iOS, jak i Android. Po drobnych poprawkach aplikacja może zostać uruchomiona również w przeglądarce czy
nawet jako osobny program na komputerze. Dzięki temu nie trzeba zatrudniać całych zespołów programistów,
którzy rozwijaliby aplikację na wszystkie możliwe platformy.
Skąd pomysł i jak długo pracował
Pan nad wprowadzeniem go
w życie?
Jak mówi pewne polskie powiedzenie „potrzeba matką wynalazków" i nie
inaczej było w tym przypadku. Pierwszy
prototyp powstał 4 lata temu i nie była
to aplikacja, tylko prosta strona internetowa wykorzystująca wyłącznie System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Z czasem uznałem, że ciekawą funkcjonalnością byłaby możliwość podglądu,
gdzie aktualnie znajduje się pojazd, na
który czekamy. Do tego potrzebowałem
informacji na temat wszystkich zaplanowanych kursów wraz z numerami brygad, które te kursy obsługują. Takie dane
są przechowywane w repozytorium
GTFS, które ZDiTM co kilka dni aktu-

alizuje. Stworzyłem wówczas narzędzie,
które przetwarza te dane, jednak prace
stanęły na tym etapie ze względu na natłok obowiązków związanych z uczelnią.
Do tematu wróciłem na ostatnim roku
studiów. Gdyby zsumować te dwa okresy, to prace nad realizacją aplikacji zajęły
mi około 4 miesięcy.
Jakie są Pana plany
na przyszłość?
Myślę, że wśród naszych czytelników nie ma osoby, której pandemia koronawirusa nie pokrzyżowała planów,
co niestety wiąże się z tym, że obecnie
trudno cokolwiek planować. Na pewno w najbliższej przyszłości chciałbym
podjąć pracę, najlepiej jako programista, jednak ze względu na niepokojący
trend pt. „minimum 3 lata doświadczenia przy projektach komercyjnych"
może być z tym trochę problemów.
Ale nie poddaję się i ciągle uzupełniam
moje portfolio o nowe projekty.
Rozmawiała:
Paulina Mańkowska
21
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NIEZWYKŁY KONCERT Z INICJATYWY
CHÓRU AKADEMII MORSKIEJ
„SZCZECIŃSCY ARTYŚCI MEDYKOM”
Epidemia SARS-CoV-2 wdarła się
w nasze życia brutalnie i na długo. Wywołuje lęk, smutek, złość i desperację;
zmusza do trudnych wyborów, nie pozwalając na wytchnienie. Każdy ma już
na koncie starcie z tym przeciwnikiem.
Niektórzy zachorowali, opiekowali się
najbliższymi, stracili ważne osoby. Inni
mieli problemy z zatrudnieniem lub
utrzymaniem biznesu. Chór Akademii
Morskiej w Szczecinie nie był wyjątkiem. W marcu odwołaliśmy koncerty, próby realizowaliśmy tylko przez
komunikatory internetowe. Wiemy, że
nikomu nie jest łatwo, ale w centrum
walki, od samego początku, na samym
jej froncie są medycy. W kwietniu po
raz pierwszy odpowiedzieliśmy na
ich apel o pomoc. W spontanicznej
akcji Krzysztofa Baranowskiego za22

śpiewaliśmy „Moja i Twoja nadzieja”.
Chcieliśmy podziękować, jednocześnie
zasilając fundusze SPWSZ Arkońska.
W okresie tzw. drugiej fali skrzyknęliśmy się znowu, aby wyciągnąć rękę,
dodać otuchy i okazać wsparcie. Tak
właśnie powstał projekt „Szczecińscy
Artyści Medykom.” Koncert odbył się
29 listopada w formie transmisji online,
a oprócz nas udział wzięło jeszcze 12
wykonawców. Podczas koncertu można było wysłuchać lekarza, pielęgniarki
oraz ratownika medycznego. Opowiadali o ich codziennych zmaganiach
i trudnościach, niepewności i strachu.
Właśnie dla nich nagraliśmy specjalne wideo. Chcieliśmy podkreślić, że
każdy zawód medyczny jest ważny
i potrzebny. Z uznaniem mówiliśmy
(i nadal mówimy!) o każdym, kto stoi

na posterunku ochrony zdrowia. Życzyliśmy odpoczynku, regeneracji sił,
siły i wytrwałości. Na koncert zaproponowaliśmy piosenkę „Nauczmy się żyć
obok siebie” Zbigniewa Wodeckiego.
Sama produkcja tego utworu przebiegała nietypowo, bo w czasie kwietniowego lockdownu. Każdy chórzysta
musiał nagrać samodzielnie ścieżkę
dźwiękową i wideo. Wołaliśmy „niech
już nikt nie będzie sam”, jednocześnie
będąc w odosobnieniu i żyjąc w tęsknocie za normalnością. Wiemy, że
druga fala oddaliła nas od marzenia
o stabilizacji, spokoju i bezpieczeństwie.
Przede wszystkim wierzymy jednak, że
przetrwamy tę sytuację, jeśli uda nam
się, cytując Zbigniewa Wodeckiego –
„razem być, ładniej żyć”.
Aleksandra Starz
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PLANUJEMY EKSPEDYCJĘ

Partnerzy Programu – Stowarzyszenie
„Wyprawy Wrakowe” oraz przedstawiciele AMS spotkali się w Szczecinie
na statku Nawigator XXI, by omówić
szczegóły wspólnego projektu, nakreślić
wstępne plany.
Gdy przed kilkoma miesiącami
przystąpiliśmy do Narodowego Programu Poszukiwania Wraku Polskiego
Okrętu Podwodnego ORP Orzeł, wiedzieliśmy, że dołączając do inicjatywy
Stowarzyszenia „Wyprawy Wrakowe",
włączamy się w przedsięwzięcie o niezwykłym charakterze, wymagające,
pełne niewyjaśnionych okoliczności.
Wykorzystanie nowych metod i najnowszych dostępnych technologii wraz
z doświadczeniem i zaangażowaniem
specjalistów może – według pomysłodawców projektu i według nas – dać
tym razem rezultat, jakiego oczekuje się
już od lat: jest szansa, by odnaleźć owiany legendą wrak ORP Orzeł. Co oczywiste, przygotowanie wyprawy wymaga
wiele pracy, a także sprzyjającego czasu
– głównie pogody. Dlatego biorąc pod
uwagę plany przystąpienia do działania
latem przyszłego roku – ok. maj–lipiec
2021 – już teraz staramy się nakreślić
plan działania. Stowarzyszenie zajmuje
się obecnie przygotowaniem prawnym
oraz historycznym wspólnych działań,
Akademia zaś opracowaniem strony
technicznej, pozyskaniem odpowiedniego sprzętu.
Dlaczego ten projekt ma szansę na
powodzenie?
– Badania archiwów, analizy historyczne, szczegółowa kwerenda to
zadania, które leżą po stronie Stowarzyszenia – zapewnia wiceprezes Piotr
Wytykowski. – Podczas samej akcji
poszukiwawczej będziemy brać udział
w badaniach, polegając na dotychczasowych doświadczeniach. Jesteśmy
nurkami technicznymi, więc w przypadku odnalezienia ORP Orzeł będziemy badali wrak osobiście – dodaje
Wytykowski.
– Przyszłoroczny rejs odbędziemy na
pokładzie jednostki badawczo-szkolnej
Akademii Morskiej w Szczecinie, Nawigatorze XXI. W badaniach będziemy wykorzystywali technikę badania
www.aam.am.szczecin.pl

Od lewej: Piotr Wytykowski – wiceprezes Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe
i dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AMS
dna morskiego, głównie: echosondę
wielowiązkową – mówi dr inż. kpt.
ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AMS,
prorektor ds. morskich AMS. – Biorąc
pod uwagę ustalenia Stowarzyszenia
na temat wraku, to będzie najlepsza
metoda. Nawigator XXI zostanie do tej
wyprawy odpowiednio przygotowany
i doposażony. Niemniej już w tej chwili
wyposażenie badawcze statku jest bardzo bogate i to m.in. dlatego właśnie
ten statek weźmie udział w poszukiwaniach – podkreśla. – Metoda, jaka zostanie tym razem zastosowana, będzie
wymagała dużo pracy i cierpliwości, co
ma szansę odpłacić się naprawdę doniosłym sukcesem.
Oficjalne rozpoczęcie Narodowego
Programu miało miejsce 13 maja 2020 r.,
kiedy to Stowarzyszenie „Wyprawy
Wrakowe” w Cielimowie k. Gniezna
i Akademia Morska w Szczecinie
podpisały list intencyjny i rozpoczęły
przygotowania do poszukiwań wraku
– dumy polskiej floty.

Dzięki Narodowemu Programowi
nadarza się wyjątkowa okazja, aby odnaleźć miejsce spoczynku Orła, a tym
samym godnie upamiętnić marynarzy,
którzy tam zginęli.
Stowarzyszenie ma już na swoim
koncie m.in. odnalezienie wraku polskiego niszczyciela eskortowego ORP
Kujawiak u wybrzeży Malty. Od wielu lat prowadzi także liczne badania
w archiwach polskich i zagranicznych.
Warto jednak podkreślić, że poszukiwania wraku Orła należeć będą do wyjątkowo trudnych ze względu na duży
obszar, jaki należy przeszukać oraz
nieprzewidywalność i kaprysy Morza Północnego. Nieocenioną pomocą
może okazać się wiedza specjalistów
z Akademii Morskiej w Szczecinie. Koordynatorem działań ze strony AMS jest
dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak,
prof. AMS, prorektor ds. morskich.
Weronika Bulicz
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HISTORIA OKRĘTU PODWODNEGO

ORP ORZEŁ

Historia polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł jest jedną z najbardziej
spektakularnych opowieści drugowojennych, w które zaangażowani byli nasi rodacy.

Fot. Narodowe archiwum cyfrowe, Polska

Kapitan Jan Grudziński, to on dowodził Orłem podczas ucieczki z Tallina
Nieprawdopodobna ucieczka, później spory wpływ na kształtowanie
kampanii norweskiej, wreszcie zniknięcie okrętu, które doskonale podsumowało tajemniczą działalność jego złogi.
Cała historia zaczyna się w zasadzie
w dniu wybuchu II wojny światowej,
1 września 1939 roku, gdy hitlerowskie
Niemcy przystąpiły do agresji przeciwko Polsce. W przeddzień wybuchu
światowego konfliktu polska marynarka nie prezentowała się imponująco.
W porównaniu do Kriegsmarine znaczyła niewiele i tak też wyglądały walki
morskie podczas kampanii wrześniowej – Dawid przeciwko Goliatowi,
tyle że tym razem na cud nie można
było liczyć. Uboga ilościowo i jakościowo flota miała w swoim składzie
pięć okrętów podwodnych: Ryś, Wilk,
Żbik, Orzeł i Sęp. Dwa ostatnie były
najlepsze i najnowocześniejsze. Intere24

sujący nas najbardziej Orzeł miał 1470
ton wyporności podwodnej i 1100 ton
wyporności nawodnej, mógł płynąć z
prędkością 19 węzłów, a w zanurzeniu
rozwijał prędkość 10 węzłów. Posiadał
14 wyrzutni torped oraz działo 100 mm
zamontowane w wieżyczce i przystosowane do walki w wynurzeniu. Zarówno
Orzeł, jak i Sęp powstały na specjalne
zamówienie. 29 stycznia 1936 roku
podpisana została polsko-holenderska
umowa, w wyniku której zwodowano
dwa nowoczesne okręty podwodne.
Do Gdyni zostały przysłane dopiero
w 1939 roku, co pokazywało, iż były
swego rodzaju nowością w polskiej
marynarce wojennej. Orzeł pojawił
się w Gdyni 10 lutego 1939 roku. Siły
polskie, mimo wzmocnień, nie mogły
jednak konkurować z przeciwnikiem
w postaci Kriegsmarine. Polskie dowództwo liczyło na aktywne wsparcie

strony francuskiej i brytyjskiej, w tym
marynarki wojennej obydwu sojuszników. Przewidywano, iż w wypadku
agresji niemieckiej polska flota stawi
umiarkowany opór, ale nikt nawet nie
marzył, iż w jakimś większym stopniu
przeciwstawi się ona nieprzyjacielowi. W momencie rozpoczęcia walk
z Niemcami w porcie gdyńskim stały
okręty podwodne Orzeł i Wilk. Niemal
natychmiast opuściły one zagrożony
rejon, aby nie paść ofiarą nalotów prowadzonych przez niemieckie lotnictwo,
Luftwaffe. To właśnie bombardowanie
niemal od pierwszych chwil agresji
wojsk hitlerowskich było przyczyną
największych zniszczeń poczynionych
przez najeźdźcę. Polskie okręty miały
zrealizować plan dowództwa opatrzony
kryptonimem Rurka, którego założenia
dotyczyły minowania wód przybrzeżnych w okolicach Helu. Jej rozpoczęcie

nr 4 (108) / 2020

Widok ORP Orzeł po włączeniu
w skład brytyjskiej 2. Flotylli Okrętów
Podwodnych. ORP Orzeł otrzymał numer burtowy „85A”

Fot. Narodowe archiwum cyfrowe, Polska

wyznaczono na wieczór 1 września,
ale w konsekwencji poleceń dowództwa misji nie zrealizowano. Udało się
natomiast obsadzenie poszczególnych
sektorów bojowych przez okręty podwodne, co z kolei było założeniem planu Worek. Orzeł patrolował sektor od
Helu po Gdynię. 2 września dowódca
dywizjonu okrętów podwodnych wyznaczył Orłowi zadanie storpedowania
pancernika Schleswig-Holstein, jednak
śmiały plan nie został zrealizowany,
gdyż rozkaz nie dotarł do załogi okrętu
podwodnego. W konsekwencji 3 września Orzeł zajął pozycję na wschód od
Helu i następnego dnia załoga obrała
kurs na Gotlandię. Tam dowódca okrętu chciał dokonać niezbędnych napraw,
aby przygotować okręt do dalszej walki. Niestety, w międzyczasie poważnie
zachorował, co stanowiło spore zagrożenie dla reszty załogi. Niepokojące
objawy choroby kmdr. Henryka Kłoczkowskiego były przyczyną dalszych wydarzeń z udziałem Orła.
W ten sposób Orzeł zakończył
swój udział w kampanii wrześniowej
i obronie polskiego wybrzeża. Przyznać
trzeba, iż okręt podwodny nie odegrał
większej roli w całości zmagań. Wydawać się może, iż potencjał polskiej
marynarki nie pozwalał na szafowanie siłami i ryzykowne akcje. Teoria
ta znalazła uznanie wyższych dowódców, którzy zamiast taktyki ofensywnej
zdecydowali się przede wszystkim na
chronienie jednostek. Niemcy wciąż
obawiali się groźnego okrętu, o czym
świadczyć może ich późniejsze zachowanie.
14 września polski okręt zbliżył się
do Tallina, gdzie załoga uzyskała prawo do zawinięcia do portu. Komandor
www.aam.am.szczecin.pl
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Henryk Kłoczkowski był bowiem chory na tyfus, a jego podkomendni nie
zamierzali oczekiwać epidemii choroby
na pokładzie i postanowili wysadzić
go na ziemi neutralnej Estonii, gdzie
z pewnością otrzymałby niezbędną pomoc medyczną. Do tallińskiego portu
Orzeł wpłynął w godzinach wieczornych 14 września. Na miejscu załoga
nie tylko wysadziła Kłoczkowskiego,
ale i dokonała niezbędnych napraw.
Zanotowano bowiem defekt sprężarki.
Władze estońskie zachowały się jednak
w dziwny sposób i przedłużyły pozostanie Orła w tallińskim porcie o 24 godziny. Zdezorientowanej załodze podano
informacje o wyjściu z Tallina niemieckiego statku handlowego – neutralna
Estonia rzekomo nie chciała ewentualnego skandalu morskiego z udziałem
polskiego okrętu podwodnego. Prawda
była jednak inna, zdecydowanie bardziej niebezpieczna dla załogi Orła.
Niemiecka dyplomacja rozpoczęła bowiem szybką akcję, która miała skłonić
władze estońskie do zatrzymania Orła
w porcie. Presja wywierana na rząd estoński pokazała, iż polski okręt stanowi
zagrożenie dla niemieckiej Kriegsmarine, a Niemcy nie mają zamiaru ryzykować wypuszczenia na łowy polskiego
drapieżnika. Władze estońskie uległy
presji silniejszego kraju i zdecydowały
się na bezprawną próbę internowania
załogi okrętu. Nie było żadnych przesłanek prawnych do takiego postępowania, jednak Polacy nie mieli pola
manewru. Już 16 września Estończycy,
popędzani przez niemieckiego posła
w Tallinie, rozpoczęli rozbrajanie Orła.
Jak pisze Edmund Kosiarz w monografii polskiej marynarki pt.: Flota Orła
Białego, w pierwszej kolejności pozba-

wiono okręt 10 torped (według innych
opinii mogło to być 14 torped – taką
wersję podaje chociażby B. Wołoszański w Tajna Wojna Stalina) z 20, jakie
w tym czasie były na pokładzie. Dodatkowo rozpoczęto demontaż działa artyleryjskiego, Estończycy skonfiskowali
amunicję. Jakby tego było mało, załodze
odebrano wszystkie mapy i urządzenia
nawigacyjne. W opinii Estończyków
miało to przesądzić kwestię ewentualnej ucieczki Orła z tallińskiego portu.
Pozbawiona odpowiednich przyrządów załoga nie była w stanie wyruszyć
na Morze Bałtyckie, gdzie szanse odpowiedniego manewrowania i umknięcia
okrętom Kriegsmarine były znikome.
Polska załoga zaczęła jednak snuć plany
wydostania się z internowania.
W nocy z 17 na 18 września Polacy
rozpoczęli operację. Akcją dowodził
kapitan Jan Grudziński, który czasowo zastępował kmdr. Kłoczkowskiego.
Wcześniej przygotowano plan, którego
mieli trzymać się marynarze. Sprzyjały im warunki pogodowe – zapadły
egipskie ciemności, w których łatwo
było zmylić czujność strażników wydelegowanych do pilnowania okrętu.
Żeby uniemożliwić Estończykom rozjaśnienie sytuacji, Polacy wykonali akt
dywersji elektrycznej w stacji transformatorów. Strażnicy nie spodziewali się
niczego szczególnego, jako że przestoje
w podawaniu mocy zdarzyły się już kilkukrotnie. Za swoją nieuwagę zapłacili
sporą cenę. Wszyscy zostali obezwładnieni przez załogę. Chwilę później
załoga była już na pokładzie Orła i rozpoczęła pospieszne przygotowania do
odpłynięcia. Gdy uruchomiono silniki,
z pobliskich koszar zaczęli nadbiegać
estońscy żołnierze, którzy natychmiast
25
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Fot. Narodowe archiwum cyfrowe, Polska

otworzyli ogień do szykującego się do
ucieczki okrętu podwodnego. Ostrzeliwanie z karabinów maszynowych nie
mogło wyrządzić Orłowi większych
szkód. Póki co daleko była bateria
obrony wybrzeża kal. 100 mm na wyspie Nargöy. O wiele groźniejsze były
podwodne skały. Już na początku swojej drogi polski okręt podwodny uderzył w jedną z nich, a ucieczka stanęła
pod znakiem zapytania. Na szczęście,
sytuację udało się szybko uratować, na
co spory wpływ miał kpt. Grudziński,
który zdołał zachować zimną krew.
W efekcie Orzeł wydostał się z pułapki
zastawionej przez naturę i rozpoczął oddalanie od wybrzeża. Grudziński, licząc
się z możliwością wyruszenia w morze
sił nieprzyjaciela, pozostał niedaleko
linii brzegowej, zmylając na wstępie
ewentualny pościg. Estończycy wysłali w pogoń swoją flotę morską, ale nie
dysponowali niczym godnym uwagi.
Nazajutrz do akcji wszedł rząd radziecki, który postanowił wziąć się za obronę
neutralności Estonii. Sowieci w swoim
stylu próbowali mistyfikacji, która miała usprawiedliwić ich akcję. Sfingowano kilka uderzeń, które miały wyglądać
na akcję dywersyjną marynarzy Orła.
Tymczasem polski okręt podwodny nie
był w stanie bić się z przeciwnikiem,
a jego załoga myślała raczej o ratowaniu
własnej skóry, a nie angażowaniu się w
ryzykowne akcje ofensywne. Dopiero
26

po oddaleniu się od wybrzeży Estonii
kpt. Grudziński zaczął przemyśliwać
o akcji przeciwko Kriegsmarine. 21
września Orzeł podszedł w rejon
Gotlandii, gdzie wysadzono dwóch
wartowników estońskich porwanych
w Tallinie. Dalej załoga Orła musiała zdać się na własny instynkt morski.
Sporządzono też prowizoryczne mapy.
Ich pierwowzorem był Spis latarń, którego nie wynieśli w Tallinie Estończycy. W pierwszych dniach października
Grudziński wiedział już, iż ciężko mu
będzie nawiązać kontakt bojowy z wrogiem. Obserwował również niepokojąco niski stan paliwa, co skłoniło go do
podjęcia decyzji o próbie przebicia się
do Wielkiej Brytanii. W nocy z 8 na 9
października Orzeł przystąpił do forsowania Sundu. 9 października okręt
został zatrzymany, aby nie spotkać na
swojej drodze wrogiej floty. Następnie ruszył w cieśniny okalające Danię.
W pobliżu przylądka Skagen załoga
przeczekała jeszcze dwa dni i 12 października ORP Orzeł wyszedł na Morze Północne. Stąd blisko już było do
Wielkiej Brytanii. Powiodła się próba
nawiązania łączności z sojusznikami.
Naprzeciw Polakom wysłany został
niszczyciel Royal Navy, który miał
eskortować okręt sprzymierzeńca. 14
października polska załoga zawinęła do brytyjskiej bazy Firth of Forth,
gdzie Polaków powitano jak starych

Ucieczka Orła wzbudziła sporą
sensację. Rozpisywała się na ten temat m.in. estońska prasa. Na zdjęciu artykuł z gazety Nasza Estonia
znajomych. Orzeł dokonał rzeczy niebywałej i nie miał być to koniec jego
podwodnych wyczynów. Dzielni marynarze zyskali sobie zasłużoną sławę,
a ich ukochany okręt wszedł w skład sił
sprzymierzonych, które w najbliższym
czasie miały niejednokrotnie zetknąć się
w boju z wrogimi jednostkami Kriegs-marine.
W Wielkiej Brytanii polski okręt
podwodny w pierwszej kolejności musiał przejść niezbędne naprawy oraz
uzupełnić utracony wcześniej sprzęt.
Brytyjczycy nie robili Polakom problemów i udzielali im możliwego wsparcia.
W dniach 16–17 listopada 1939 roku
w Rosyth pojawił się gen. Władysław
Sikorski, Naczelny Wódz i premier Rządu RP na Emigracji, który wizytował
w tych dniach polskie jednostki morskie. W tym czasie trwały negocjacje
między stronami brytyjską i polską,
które zakończyły się porozumieniem
w sprawie współdziałania Polskiej
Marynarki Wojennej z Royal Navy.
W myśl umowy utworzony został specjalny Oddział Polskiej Marynarki Wojennej, który w okresie wojny miał działać
w ramach sił brytyjskich. Już 1 grudnia
1939 roku Orzeł powrócił do czynnej
służby. W pierwszym okresie brytyjskiego etapu podwodnej działalności
przypadło mu w udziale eskortowanie
kilku wypraw konwojowych. Właściwie od 18 stycznia 1940 roku rozpoczął
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Podniesienie bandery wojennej na ORP „Orzeł”
2 lutego 1939 roku w basenie stoczni we Vlissingen

Fot. Narodowe archiwum cyfrowe, Polska

samodzielną służbę patrolową przede
wszystkim na wodach Morza Północnego.
Wraz z upływającym czasem istniało coraz większe zagrożenie atakiem
wojsk Rzeszy na Norwegię, która do tej
pory zachowywała neutralność. Jako
że podbój zachodniej części Półwyspu
Skandynawskiego byłby wyjątkowym
wzmocnieniem pozycji strategicznej
Kriegsmarine, Brytyjczycy zdecydowali się na interwencję. W kwietniu
1940 roku wody przybrzeżne Norwegii
patrolowały okręty podwodne, w której to grupie znalazł się również Orzeł.
I to właśnie polski okręt podwodny był
jedną z tych jednostek, które w porę
dostrzegły zagrożenie niemieckim atakiem i wysłały jednoznaczny sygnał do
niemieckiego dowództwa. 8 kwietnia
w godzinach porannych Orzeł znajdował się w rejonie Lillesand, gdzie
prowadził działalność patrolową.
O 10.15 załoga została zaalarmowana
dostrzeżeniem nierozpoznanego póki
co okrętu. Było jasne, iż płynie on w
stronę wybrzeża Norwegii, a polska
załoga szybko zorientowała się, iż ma
do czynienia z zamaskowanym okrętem niemieckim. Później wyjaśniono,
iż był to Rio de Janeiro, który przewoził
niemieckich żołnierzy przygotowanych
do desantu podczas operacji przeciwko Norwegom. Polacy wysłali do załogi dostrzeżonego statku jasny sygnał
www.aam.am.szczecin.pl

ostrzegawczy, który wzywał kapitana
Rio do zatrzymania jednostki. Niemcy zignorowali sygnał polskiego okrętu podwodnego i rozpoczęli ucieczkę.
Szybko jednak zostali dogonieni przez
Orła, który po raz kolejny przesłał sygnały ostrzegawcze, grożąc wreszcie
odpaleniem torpedy. Dowódca Rio
nadal ignorował możliwość zaatakowania jego statku, wzywając jednocześnie
pomocy lotnictwa. To skłoniło załogę Orła do podjęcia słusznej decyzji
o odpaleniu torpedy. Pocisk wystrzelono
o 12.02. Aby dokończyć dzieła zniszczenia, o 13.15 odpalono jeszcze jedną torpedę, która zakończyła morski
żywot Rio de Janeiro. Część żołnierzy niemieckich została podjęta przez
kutry rybackie, które zbliżyły się w rejon walk. Dowódca Orła natychmiast
poinformował swoich brytyjskich przełożonych o zatopieniu niemieckiego
statku i jego niecodziennych pasażerach
w postaci żołnierzy przygotowanych
do operacji desantowej. Brytyjczycy
flegmatycznie zareagowali na doniesienia Polaków i nie zdecydowali się
na większą kontrakcję. Przegapili przez
to okazję do zastopowania niemieckiej ofensywy przeciwko Norwegii.
W kolejnych dniach Orzeł starał się
przeciwdziałać Kriegsmarine. W tym
czasie kampania norweska rozgorzała
w pełni. 16 kwietnia dowódca zdecydował się na wycofanie okrętu podwod-

nego z norweskich wód przybrzeżnych
i 18 kwietnia powrócił do Rosyth.
W dziesięć dni później Orzeł ponownie rozpoczął działalność patrolową.
11 maja 1940 roku okręt ponownie zawinął do Rosyth, unikając tym razem
większych przygód. 23 maja Orzeł rozpoczął swój ostatni rejs. W pierwszych
dniach czerwca admiralicja brytyjska
straciła kontakt z polską załogą. Wreszcie 11 czerwca Polacy zmuszeni byli wydać smutny komunikat: Z powodu braku
jakichkolwiek wiadomości i niepowrócenia z patrolu w określonym terminie –
okręt podwodny Rzeczypospolitej Polskiej
‘Orzeł’ uważać należy za stracony.
Do dziś nie wiadomo, co stało się
z Orłem. Według najpopularniejszych hipotez został on trafiony bombą zrzuconą przez niemiecki samolot.
Brytyjczycy twierdzili, iż okręt mógł
wpłynąć na pole minowe. Wszystkie
wątpliwości do dziś nie zostały rozwiane, co nie zmienia faktu, iż Polska
Marynarka Wojenna odniosła niepowetowaną stratę. Dzielna załoga z kmdr.
ppor. Janem Grudzińskim (awans pośmiertny) już nigdy nie miała wypłynąć
w swój kolejny rejs, aby siać spustoszenie
wśród okrętów nieprzyjaciela. Stworzyła
jednak kawałek świetnej historii, w której naczelne miejsce zajmuje brawurowa
ucieczka z tallińskiego portu.
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_tajemnice_orla
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POCZĄTKI SZKOLNICTWA
MORSKIEGO W SZCZECINIE
W grudniu 1945 roku minister żeglugi
i handlu zagranicznego Stefan Jędrychowski wysunął pomysł stworzenia
w Szczecinie szkół morskich. Formalnie
powołano pierwszą z nich – Państwową
Szkołę Morską w styczniu 1947 r., zaś inauguracja miała miejsce 5 listopada po
adaptacjach okazałego budynku przy alei
Piastów 19.
Było to znaczące wydarzenie dla
stolicy Pomorza Zachodniego oraz
społeczności portów Szczecina i Świnoujścia. Pomysł był też wyjątkowo udany
– przeniesiono do naszego miasta Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły
Morskiej z Gdyni, gdzie pozostawiono
Wydział Mechaniczny z dobrze wyposażonymi warsztatami i kadrą wspieraną przez Politechnikę Gdańską.
W Szczecinie zacumowano przy
Wałach Chrobrego jeden z najpiękniejszych żaglowców świata – szkolną
fregatę Dar Pomorza, który w sezonie
letnim przygotowywał młodzież morską do nietypowego zawodu, a zimą
przechodził lifting w Stoczni Remontowej. Sukcesy tego żaglowca zachodnia
prasa podczas zimnej wojny komentowała twierdzeniem, że myśl techniczna
i inżynierska nie była w nim polska, co
nasiliło się później po wygraniu regat
„Operacja żagiel”.
W 1929 r. polski Komitet Floty Narodowej zakupił żaglowiec za 7 tysięcy
ówczesnych funtów szterlingów, co stanowiło zaledwie 8% jego wartości.
Komisja pod dowództwem kpt.
Konstantego Maciejewicza dokonała
wyjątkowego zakupu, zważywszy, iż
pieniądze pochodziły ze zbiórki publicznej. Nikt z komisji nie zarobił nawet złotówki na tej transakcji. Statek
został podczas rejsu uratowany przez
kapitana przed rozbiciem o skały, zaś
w duńskiej stoczni Nakskov zamontowano mu dodatkowo silnik Volvo
Penta. Początkową nazwę Pomorze zamieniono na Dar Pomorza i 19 czerwca
1930 r. dokonano chrztu białej fregaty
po mszy św. odprawionej przez biskupa
Stanisława Okoniewskiego. Rodzicami
chrzestnymi zostali Maria Janta-Połczyńska i Eugeniusz Kwiatkowski. Pod
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proces. W ciągu 6 lat działalności PSM
wychowała 492 absolwentów, w tym
2 ministrów żeglugi (R. Pospieszyński,
R. Pietraszek), miała 3 rektorów (E.
Daszkowski, D. Duda, W. Rymarz) oraz
wielu wybitnych fachowców z jedyną
naówczas kobietą-kapitan D. Kobylińską-Walas.

Kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz –
karykatura Kazimierza Spławskiego
narysowana w trakcie zajęć w 1949 r.

polską banderą statek odbył 102 rejsy
(ilość przebytych mil morskich to równoważność 25 rejsów dookoła świata), szkoląc 13 384 studentów. Był też
pierwszym polskim statkiem, który
opłynął glob. Białą fregatę wycofano ze
służby w 1982 r., zamieniając na statek-muzeum.
Ten podział szkolenia pomiędzy
Szczecinem i Gdynią był bardzo udany. Dwa silne ośrodki kształciły fachowców na światowym poziomie, co
wzmacniała jeszcze niezwykła selekcja naboru młodzieży – od 9 do 11 na
tzw. krzesełko. Wynikało to również
z atrakcyjności zawodu i możliwości
zwiedzania, gdyż książeczka żeglarska
była ważna na wszystkie kraje świata,
zaś paszporty były limitowane przez
SB. Niestety, w komunistycznych warunkach pod dyktando ZSRR uznano,
że akademie i wyższe uczelnie w tej
dziedzinie znajdować się będą tylko
w ojczyźnie proletariatu, zaś w krajach
satelickich pozostaną jedynie szkoły
średnie. Zlikwidowano więc w 1953
r. Państwową Szkołę Morską w Szczecinie (PSM), przenosząc równocześnie Wydział Nawigacyjny do Gdyni,
zresztą również z planem jej likwidacji.
Śmierć Stalina i odwilż z października
1956 r. szczęśliwie powstrzymały ten

Pionierem powojennego okresu
szkolnictwa morskiego jest kpt. ż.w.
Konstanty Maciejewicz. Kapitan został
mianowany dyrektorem nowej szkoły morskiej bardzo szczęśliwie, łącząc
osobistą legendę z ogromnym doświadczeniem i dobrym sercem.
Studenci wiedzieli, że kpt. Maciejewicz w młodości ukończył Połtawsko-Piotrowski Korpus Kadetów i Morski
Korpus w Petersburgu. Zdobył wszechstronną wiedzę, pływając na różnych
stanowiskach w carskiej i radzieckiej
flocie wojennej, a także jako zastępca
dowódcy okrętu podwodnego wsławił
się brawurowym uratowaniem w warunkach bojowych części załogi przez
luk wyrzutni torpedowej. Po powrocie do niepodległej Polski przekazał
młodzieży całe swoje doświadczenie
morskie. Najpierw pływał na barku
szkolnym Lwów, a potem dowodził Darem Pomorza w sławnym rejsie dookoła świata ze słuchaczami przedwojennej
Szkoły Morskiej w Gdyni 1934/1935.
Na nowym stanowisku w Szczecinie
doglądał osobiście z kapitańską konsekwencją wszystkich szczegółów organizacyjnych i remontowych w uzyskanym
dla szkoły budynku przy al. Piastów
(przejętym po latach przez Politechnikę Szczecińską). Zadbał o wykształcenie dobrych marynarzy, ale w sposób
świadomy i przemyślany, dając szansę
poprawy ewentualnych potknięć.
Niestrudzenie, niczym na statku,
doglądał także najzwyklejszych prac
fizycznych, co sprawiało wrażenie, że
zna się na wszystkim. Na Darze Pomorza w ciągu kilku minut potrafił być na
dole przy pracach linowych, gdzie demonstrował, jak należy robić szplajs,
klecony przez któregoś z kursantów,
aby za chwilę znaleźć się na maszcie lub
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w magazynku żagli na dziobie, wyłapując wagarowiczów. Przed „Macajem”
trudno było się schować. Znał wszystkie zakamarki i sprawdzał je, podobnie
jak wiedzę teoretyczną na egzaminach.
Po likwidacji szkoły morskiej służył
swoim doświadczeniem komisjom egzaminacyjnym na oficerów wszystkich
stopni oraz Polskiemu Rejestrowi Statków. Wykorzystano go również po odrodzeniu szkoły w 1963 r.
Zetknąłem się z nim w rok później,
podejmując tam pracę po dwu latach
pływania w Polskich Liniach Oceanicznych. Dyrektor przydzielał mnie do
pomocy przy egzaminach sędziwemu
kapitanowi o niezwykłym kolorycie,
przy jego dobrym sercu i uroczych rusycyzmach. Wyobraźmy sobie egzamin
(z kierunkowego przedmiotu nawigacja) studenta o statystycznym nazwisku
Marek Kowalski, siedzącego vis a vis

autorytetu z czterema złotymi paskami
oznaczającymi kapitana żeglugi wielkiej
i jego asystenta z jednym złotym paskiem – znamieniem porucznika żeglugi
małej. Kapitan słucha z przymkniętymi
oczami, a ja zadaję pytania. Student
odpowiada z przerażeniem w głosie,
mieszając niektóre pojęcia, aczkolwiek
trzymając się głównego nurtu. Kapitan
zabiera głos z dystansem typowym dla
kapitańskiego mostku, zwraca się do
marynarza za moim pośrednictwem niczym swego oficera wachtowego:
– Powiedz panu Marku, że niezbyt
dokładnie się naumiał! – Jednakże na
ucho szepnął do mnie: – Bystreńki malczik, na zachętę damy mu trójkę minus!
Znana jest donośna komenda Maciejewicza na dziób Daru Pomorza,
gdzie jego zdaniem mógł ukryć się ciągle zaspany student Kapica: – Zbudzić
Kapicu!
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Tenże zerwany z drzemki zrozumiał:
„rzucić kotwicu” i zaczął odkręcać hamulec na bębnie łańcucha kotwicznego. Wiedza studenta była zbyt skromna,
żeby zrozumieć, iż żaglowiec miał
wówczas setki sążni pod swoim dnem,
a kotwica z uwagi na grawitację, rozpędziwszy się, wyrwie łańcuch razem z
hakami i zostanie w morzu. Na szczęście przytomny bosman uderzył Kapicę
w kark i wstrzymał całą operację.
Morskie społeczeństwo Szczecina
uhonorowało imieniem kapitana statek
szkolny dla Liceum Morskiego (1973–
1985), a jego maszt zdobił wjazd do
miasta Trasą Zamkową, a następnie został zabytkiem muzealnym na Łasztowni. Jego imię obrała Szkoła Podstawowa
nr 56 oraz Specjalistyczno-Wielofunkcyjna Placówka Pogotowie Opiekuńcze
w Szczecinie.
Józef Gawłowicz

Podczas obchodów tegorocznego
Dnia Niepodległości została odsłonięta tablica upamiętniająca pioniera
szkolnictwa morskiego Kapitana Kapitanów – Konstantego Maciejewicza. Dzień 11 listopada celowo został
wybrany na tę uroczystość, gdyż jest
dniem urodzin Kapitana przed 130
laty. Tablica została zawieszona na ścianie obecnego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego przy
alei Piastów 19. W tym budynku otworzyła swoje podwoje dla przyszłych
wilków morskich Państwowa Szkoła
Morska. Pierwszym jej dyrektorem
został kpt. Konstanty Maciejewicz,
obejmując tę funkcję 1 sierpnia 1947 r.
i pełnił po honorowej rezygnacji do 30
kwietnia 1953 r. Wypada wspomnieć,
że Kapitan była bardzo zaangażowany przy odgruzowywaniu murów po
zniszczeniach wojennych i następnie
zaadaptowaniu na potrzeby szkoły
wraz z internatem. Odsłonięcia tablicy
dokonali kapitanowie – Wiktor Czapp
i Zbigniew Sak, byli wychowankowie
kapitana Maciejewicza i jednocześnie
członkowie Stowarzyszenia na rzecz
budowy pomnika „Kapitanowi Kapitanów – Konstantemu Matyjewiczowi
Maciejewiczowi”. Stowarzyszenie powstało w 2017 roku z inicjatywy pp.
Czesława Kramarza i Ludmiły Kopywww.aam.am.szczecin.pl

Fot.: archiwum AMS

W HOŁDZIE PIONIEROWI SZKOLNICTWA MORSKIEGO

cińskiej i skupiło wielu byłych wychowanków Kapitana i jego sympatyków.
Na celu miało szczególne uhonorowanie człowieka ze wszech miar oddanego sprawie przygotowania kadr
dla rozwijającej się w trudnych powojennych czasach gospodarki morskiej,
wykształcenie ludzi odpowiedzialnych
i przestrzegających etycznych zasad,
szczególnie wymaganych w pracy na
morzu. Mimo ogromnego zaangażowania Stowarzyszenie nie zgromadziło wymaganych funduszy na pomnik

(nie uzyskali wsparcia finansowego od
wielu armatorów, firm żeglugowych,
przedsiębiorstw gospodarki morskiej
ani z ministerstwa czy posłów i wychowanków), dlatego zdecydowano
się na ufundowanie tablicy. Autorem
projektu jest prof. Jerzy Lipczyński
z ZUT. Tablica ta jest podziękowaniem
społeczności szczecińskiej kpt. Konstantemu Maciejewiczowi za 25 lat
pracy na rzecz naszego miasta, regionu, za jego miłość do morza i wychowanków. 
TJ
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
ZŁOTY MEDAL WIOŚLARZY

Fot.: archiwum AMS
W dniach 2–4 października 2020 r. w Bydgoszczy
odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie. Zmagania zakończyły się ogromnymi sukcesami zawodników naszej uczelni.
Po pierwsze, ósemka wioślarska w składzie: Michał
Sobanda, Jakub Buczkowski, Jakub Byczek, Aleksander Florczak, Fryderyk Grodecki, Radosław Nogaj,
Dominik Rożewski, Eryk Stański i sternik Natalia
Peszczyńska zdobyła złoty medal, pokonując po zaciętej rywalizacji reprezentantów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po drugie, dwójka wioślarska w składzie: Jakub Byczek, Aleksander Florczak zdobyła srebrny medal.
Jakby tego było mało, to Akademia Morska
w Szczecinie zwyciężyła także w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w Wioślarstwie,
zdobywając ogromnej wielkości puchar.
Serdeczne gratulacje dla całej drużyny oraz twórcy
sukcesu trenera Wojciecha Jaśkiewicza!
Norbert Marchewka
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5 NAGRÓD DLA AMS W MISTRZOSTWACH SZCZECINA
W ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

21 listopada br. w hali Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się XXIII Mistrzostwa Szczecina w Ergometrze Wioślarskim. Zawody
wyłoniły najlepszych studentów sezonu 2020/2021.
Wyniki studentów AMS:
Kobiety waga lekka 1000 m
II miejsce – Żaneta Rauhut
III miejsce – Natalia Peszczyńska
Mężczyźni waga open
I miejsce – Michał Sobanda
Dwójki mixt studentów – I miejsce AMS
Dwójki mixt studentów waga lekka – II miejsce AMS

Gratulujemy!

PO RAZ KOLEJNY WIOŚLARZE AMS ZWYCIĘŻYLI
W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Fot.: archiwum AMS
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Fot.: archiwum AMS

W dniu 17.10.2020 r. rozpoczęły się Regaty Wioślarskie Ósemek Uczelnianych
o Mistrzostwo Zachodniopomorskiego
w klasyfikacji na rok akademicki 2019/2020.
Tego dnia nasi wioślarze walczyli o Puchar
Prezydenta Miasta Szczecina. Pokonując dystans 800 m, uplasowali się na II miejscu (za
PUM).
W dniu 20.10.2020 r. rozegrano regaty
o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Po przepłynięciu 800 m puchar
tym razem powędrował do wioślarzy AMS.
Ostatnie zmagania wioślarzy – Regaty
Wioślarskie Ósemek Uczelnianych Średniodystansowe o Puchar JM Rektora ZUT odbyły się 22.10.2020 r. Pokonując dystans 4,5 km,
nasi wioślarze zajęli I miejsce, zdobywając po
raz kolejny mistrzostwo województwa.
Pomimo zmiany składu ósemki wioślarskiej z Akademickich Mistrzostw Polski
(dwóch członków) Akademia Morska utrzymała wysoki poziom.
Gratulacje dla osady Rowing Crew AMS
oraz trenera Wojciecha Jaśkiewicza!
Norbert Marchewka
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Krzysztofa Ostrowska

05 lutgo 1926 – 15 czerwca 2020 r.

Była jedną z pionierek bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim. Swoją
karierę zawodową rozpoczęła w 1948 r., zatrudniając się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. W trakcie pracy w tej bibliotece zasłużyła
się przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem w organizację sieci czytelń i bibliotek dla dzieci. Później przez krótki czas pracowała w Bibliotece
Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 1 września 1969 r. została
zatrudniona w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie
na stanowisku kierownika Sekcji Udostępniania Zbiorów. Rozpoczęła swoją pracę w chwili powstawania szkoły jako uczelni wyższej. Biblioteka również wtedy zaczynała działać jako biblioteka naukowa.
Była odpowiedzialna za pracę w czytelni, wypożyczalni beletrystyki, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, a także za rozprowadzanie
książek i czasopism na statki. Pani Krzysztofa prowadziła zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku. Tyle obowiązków ciążyło
na tej kruchej, skromnej kobiecie, która jako jedna z niewielu w bibliotece była w pełni wykształconym bibliotekarzem i już wtedy kustoszem bibliotecznym. Była prawą ręką dyrektora biblioteki.
Pani Krzysia – bo tak ją wszyscy nazywali – wiele wysiłku włożyła w tworzenie księgozbioru biblioteki, aby
w największym stopniu zaspakajał potrzeby wykładowców i studentów oraz innych użytkowników biblioteki.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu przyczyniła się w tym czasie do rozwoju działalności naukowej uczelni.
Od 1976 r. pani Krzysztofa objęła samodzielne stanowisko ds. wypożyczeń międzybibliotecznych, wymagające dużego doświadczenia, znajomości warsztatu bibliotekarskiego, a także umiejętności nawiązywania
kontaktów z bibliotekami w kraju i za granicą. Pani Krzysia świetnie dawała sobie radę z tym wyzwaniem.
W tym czasie WSM nawiązała wiele kontaktów z bratnimi uczelniami spoza Polski. Niezbędna była więc
umiejętność posługiwania się językami obcymi, którą pani Krzysia posiadała w stopniu bardzo dobrym. To
pozwoliło Jej na zawarcie wielu znajomości w celu zdobywania obcojęzycznej literatury potrzebnej do studiów i badań naukowych, niedostępnej wówczas na rynku księgarskim. Wzrastało więc znaczenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
W trakcie swojej pracy bibliotekarskiej pani Krzysia nawiązała wiele znajomości i przyjaźni. Zawsze
życzliwa i serdeczna, pomagała studentom w wyszukiwaniu literatury, gdy pisali prace dyplomowe. Wielu
młodych ludzi przyjeżdżających studiować do dużego miasta czuło się zagubionych i właśnie pani Krzysia
często wspierała ich dobrym słowem i doradztwem. Każdy z nich mógł przyjść do niej w sprawach szkolnych,
a często i osobistych. Niejednokrotnie spotykali się towarzysko.
Była współopracowującą wielu publikacji związanych z dorobkiem naukowym pracowników WSM.
W Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich udzielała się, wspierając jej członków swoją wiedzą bibliotekarską.
Pani Krzysztofa Ostrowska była bardzo doceniana zarówno przez kolejnych dyrektorów biblioteki, jak
i rektorów WSM. Otrzymała wiele nagród Rektora WSM za profesjonalizm i swoją znakomitą, pełną zaangażowania pracę, a także sumienność i oddanie pracy zawodowej. Otrzymała Srebrną Odznakę „Zasłużony
Pracownik Morza” oraz Odznakę Gryfa Pomorskiego.
Ostatnie spotkanie z panią Krzysią nastąpiło z okazji 45-lecia Biblioteki Głównej. Wspominała wówczas
dobre czasy pracy w naszej bibliotece, dzieląc się z obecną kadrą swoimi opowiadaniami i anegdotami. Wspominając, nadal miała tę iskierkę w oku…
Wielu obecnych pracowników, a wtedy studentów i bibliotekarzy WSM, z wielką sympatią wspomina panią Krzysię. Zawsze będzie w naszych sercach.
Elżbieta Edelman
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