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No i stało się! Nowy Rok, nowe
władze, nowe wyzwania i –
jeszcze nie całkiem nowa szata
uczelnianego czasopisma. Traﬁa do
Państwa rąk owoc długich przygotowań i pracy, czyli kolejne wydanie Akademickich Aktualności
Morskich. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania i treści
sprawią, że każdy znajdzie w tym
magazynie coś dla siebie. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zabrakło aktualnych informacji
o wydarzeniach i spotkaniach
w uczelni. Prezentacja sylwetek
władz Akademii Morskiej jest tematem wiodącym tego numeru.
Osoby wyznaczone na to stanowisko w większości będą sprawować
funkcję po raz pierwszy. Powodem
do radości jest również dołączenie
do grona doktorów młodych pracowników naukowych akademii.
Przedstawiamy również inne ważne informacje o wydarzeniach,
które miały miejsce na uczelni.
Wysiłki redakcji mają sens
wyłącznie we współpracy z Państwem. Zwracamy się więc z apelem, aby zachęcić do współpracy
z nami. Prosimy o informacje
z życia i działalności jednostek, opinie i komentarze, jak również promowanie własnych osiągnięć.
Życzymy przyjemnej lektury –
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż.
Bernard Wiśniewski

Okładka: Odznaczeni Janusz Chrzanowski i Lucjan Gucma – autor foto W. Juszkiewicz
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Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie
w formie elektronicznej, zastrzega
sobie prawo do skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów niezamówionych. Autorzy publikacji umieszczanych w biuletynie nie otrzymują
honorariów oraz akceptują ukazanie
się artykułów w wersji drukowanej
oraz internetowej magazynu.

Cele, jakie postawił przed sobą JM Rektor na kadencję 2008–2012, są dużym
wyzwaniem w obecnej dobie. Hasło przewodnie:

Akademia Morska w Szczecinie:
silna, specjalistyczna, przyjazna dla
studentów uczelni, o dużym znaczeniu
dla regionu, Polski, Unii Europejskiej
zapowiada otworzenie się uczelni
na uwarunkowania zewnętrzne.
Rektor przede wszystkim skłania
się ku możliwościom pozyskiwania
środków finansowych na działalność
dydaktyczną i badania naukowe
z programów Unii Europejskiej centralnych i regionalnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
z przemysłu oraz z działalności komercyjnej uczelni (włączając w to
statek szkolny).
Pragnie wykorzystać zainteresowanie armatorów Unii Europejskiej
dobrze wykształconą kadrą oficerską,
przez co wzrośnie renoma absolwentów uczelni na ogólnoświatowym
rynku pracy. To także podwyższenie
kategoryzacji wydziałów i związanego
z tym budżetowego dofinansowania.
Czynniki te mają na celu zwiększyć
popularność zawodu marynarza
wśród młodzieży, zwiększyć świadomość korzyści związanych z wykonywaniem tej profesji.
Podniesienie atrakcyjności uczelni wiąże się z rozbudową i moderni-

zacją działalności dydaktycznej. Wymaga to m.in. poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej,
unowocześnienia procesu dydaktycznego, uatrakcyjnienia warunków
studiowania. Dynamiczna promocja
kierunków studiów i specjalności
oferowanych przez uczelnię oraz
promocja zawodu marynarza to
otwieranie się na świat, przyjmowanie studentów z zagranicy i prowadzenie zajęć w języku angielskim.
Doskonalenie i unowocześnienie procesu dydaktycznego ściśle
wiąże się z podwyższaniem kwalifikacji naukowych kadry (uzyskanie
habilitacji w oparciu o prowadzone
badania), z uzyskaniem nadawania
uprawnień habilitacyjnych na Wydziale Nawigacyjnym i Mechanicznym oraz doktorskich na Wydziale
Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, a także uruchomieniem stacjonarnych studiów doktoranckich.
Ważna jest również przebudowa
systemu zarządzania i obsługi projektów
naukowo-badawczych.
Rozbudowa bazy naukowo-tech-

nicznej wiąże się z budową następnych specjalistycznych centrów szkoleniowych, nowych
laboratoriów dydaktycznych i naukowych oraz ich unowocześnianiem.
Kolejną innowacją w tej kadencji
będzie utworzenie systemu nauczania na odległość z wykorzystaniem
internetu dla oddzielnych specjalności oraz przedmiotów.
Należy tu także wymienić planowane zwiększenie wymiany studentów w ramach współpracy
zagranicznej. W szczególności chodzi o stworzenie warunków do
przyjmowania studentów z zagranicy, wprowadzenie bardziej efektywnych form nauczania języka
angielskiego oraz przejście na nauczanie wybranych przedmiotów
w języku angielskim.
Konsekwentna realizacja przedstawionego programu ma zapewnić
stabilną pozycję Akademii Morskiej
w Szczecinie jako silnej i specjalistycznej uczelni akademickiej.
Akademia ma oferować atrakcyjne warunki studiowania, prowadzić szeroko rozbudowane
kształcenie ustawiczne oraz na
bieżąco pozyskiwać fundusze
z działalności naukowej i dydaktycznej celem polepszenia warunków finansowych pracowników.
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jest wielką motywacją, ponieważ

woje życie zawodowe od samego początku związał z uczelnią. Zaczynał jako asystent na
Wydziale Nawigacyjnym WSM
w Szczecinie. W 1977 roku na podstawie rozprawy doktorskiej uzyskał
tytuł doktora nauk technicznych na
Wydziale Nawigacyjnym w Leningradzkiej Wyższej Szkole Morskiej.
Pracę habilitacyjną pt. Metody wyznaczania i kształtowania dróg wodnych obronił na Politechnice
Gdańskiej w 1992 r. W tym też roku
otrzymał mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
WSM w Szczecinie. Postanowieniem
z dnia 15 marca 2002 roku Prezydent RP nadał Mu tytuł naukowy
profesora nauk technicznych.
W 1998 roku otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej.
Jest pionierem badań z zakresu
inżynierii ruchu morskiego oraz
twórcą pierwszej w Polsce szkoły
naukowej w tym kierunku. Zespół
naukowy pod Jego kierownictwem
wykonuje wiele prac naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki
morskiej, dotyczących największych polskich inwestycji morskich.
Wiele prac badawczych zostało
wdrożonych do przemysłu.
Uznaniem Jego działalności
było powołanie na członka Komitetu Transportu PAN i sekcji Komitetu Geodezji i Kartografii PAN
oraz członka Akademii Transportu
Rosji i Akademii Inżynierskiej
w Polsce. Obecnie realizuje projekt zamawiany Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu
w Polsce ZEUS (2007–2011). Nawiązana została współpraca z oś-

rodkami naukowymi z Niemiec,
Rosji, Szwecji, Hiszpanii i Anglii. Był
i jest wykonawcą wielu projektów
badawczych, celowych i rozwojowych. Prace te były przedmiotem
zamówień rządowych i resortowych, które zostały realizowane
w ramach programów PR, CPBR,
grantów KBN i innych.
Był organizatorem Kongresu
Mórz i Oceanów oraz cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Inżynieria Ruchu Morskiego”.
Pełnił funkcję członka w komitetach naukowych i organizacyjnych wielu konferencji krajowych
i zagranicznych. Ponadto był członkiem rad naukowych, towarzystw
naukowych oraz innych organizacji
naukowych, technicznych i edukacyjnych, a także komitetów naukowych czasopism.
Jego dorobek naukowy obejmuje
ponad 150 publikacji. Jest autorem

i współautorem 10 monografii oraz
promotorem 10 rozpraw doktorskich. Jest opiekunem naukowym
4 prac habilitacyjnych – jedna już zakończona. Recenzował 2 wnioski
o tytuł profesora oraz opracował
wiele recenzji rozpraw habilitacyjnych i 10 przewodów doktorskich.
Był promotorem ponad 260 prac magisterskich i inżynierskich.
Poza działalnością naukową
Jego podstawowym celem był rozwój polskiego szkolnictwa morskiego i naukowy uczelni, które
realizował, pełniąc różne funkcje organizacyjne. Był m.in. dyrektorem
Instytutu Nawigacji Morskiej, dziekanem Wydziału Nawigacyjnego,
w latach 1996–2002 rektorem
Wyższej Szkoły Morskiej. W latach
1999–2002 był przewodniczącym
Kolegium Rektorów Województwa
Zachodniopomorskiego.
Został odznaczony: Złotym
(1984) i Brązowym (1978) Krzyżem
Zasługi, Złotą (1993), Srebrną
(1984) i Brązową (1978) Odznaką
Zasłużony Pracownik Morza, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1987), Gryfem Pomorskim (1989),
Złotym (2001) i Brązowym (1997)
Medalem za Zasługi dla Obronności
Kraju, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1998), nagrodą
Ministra I° (1980, 1985, 1989), nagrodą Rektora I° (1981, 1983, 1986,
1987, 1988), nagrodą Wojewody
(1989), indywidualną nagrodą Ministra (1993, 1996, 1998, 1999,
2000, 2002), nagrodą zespołową
Rektora (1992, 1994, 2008), Złotym
Medalem za Zasługi dla WSM
(2004).
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ków jego bezpiecznej eksploatacji
(2006–2008); Zintegrowany system
bezpieczeństwa transportu – ZEUS
(2007), a także w licznych pracach
zlecanych przez ZMP Szczecin-Świnoujście, Urząd Morski w Szczecinie
(Budowa falochronu osłonowego dla
portu zewnętrznego w Świnoujściu;
Budowa miejsca schronienia w porcie zewnętrznym w Świnoujściu; Budowa nabrzeża do przeładunku LNG
przy falochronie osłonowym portu
zewnętrznego w Świnoujściu; Analiza
nawigacyjna projektowanego terminalu promowego w Gdyni; Analiza
nawigacyjna cumowania i postoju
promów o długości 190 m przy stanowiskach promowych nr 2 i 3 terminalu promowego w Świnoujściu),
w badaniach zlecanych przez Unity
Line (np. Określenie warunków bezpiecznego manewrowania promu
m/f „Wolin” w porcie Świnoujście;
Określenie warunków bezpiecznego
manewrowania promu m/f „Wolin”
w porcie Trelleborg).
Jego działalność naukowa ma
charakter nie tylko krajowy, czego
przykładem jest udział w projekcie
Computer simulaon for port design and safe manoeuvring of ship.
Stage 1 – Simulaon seserches of
m/f Wolin (conducted by means of
PS Ship Manoeuvring Simulator).
Jest autorem i współautorem
licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych.

J

est absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie. Studia ukończył w 1994 roku, uzyskując tytuł
magistra inż. nawigatora morskiego. Zawodowo związał się
z uczelnią, podejmując pracę dydaktyczno-naukową.
W latach 1994–2002 był asystentem, następnie pełnił funkcję
kierownika, a w latach 2002–2005
zastępcy dyrektora Instytutu
Inżynierii Ruchu Morskiego. Efektem działalności badań własnych
była rozprawa pracy doktorskiej pt.
Wymiarowanie obszaru manewrowania statku na podstawie analizy
ryzyka awarii, którą obronił w 2002
roku na Wydziale Nawigacyjnym
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Od września tego roku jako
doktor nauk technicznych zatrudniony jest na stanowisku adiunkta.
Od 2005 roku pełni funkcję Prorektora ds. Morskich.
Przedmiotem Jego działalności
naukowej są badania dotyczące ryzyka w transporcie morskim, pozycjonowania ruchu statków, systemów określania pozycji statków.
Aktywnie uczestniczył w panelach ekspertów, m.in. jako członek
Zespołu ds. Biało-Czerwonej Bandery powołanego przez Ministra
Gospodarki Morskiej, członek Rady
Konsultacyjnej Gospodarki Morskiej
Ziemi Szczecińskiej, ekspert Województwa Zachodniopomorskiego
w VI Forum Południowego Bałtyku,
członek Zespołu Ekspertów Marszałka Województwa Zachodniopo-

morskiego ds. Gospodarki Morskiej,
przewodniczący podzespołu tematycznego nauka i szkolnictwo morskie w tym zespole.
Jako wykonawca brał udział:
w projektach zamawianych przez
KBN, np. Opracowanie metody dynamicznego prognozowania rezerwy wody pod stępką i wdrożenie
jej w portach w celu zwiększenia ich
efektywności i bezpieczeństwa żeglugi (2005– 2007); w projektach badawczych rozwojowych i zamawianych, jak Opracowanie najbardziej
efektywnego rozwiązania budowy
morskiego terminalu rozładunkowego gazu płynnego LNG w Polsce.
Uhonorowany Odznaką ZasłuOkreślenie optymalnych parametrów terminalu i dróg wodnych pro- żony Pracownik Morza (2000)
wadzących do niego oraz warun- i Brązowym Krzyżem Zasługi (2003).

4

Akademickie Aktualności Morskie

nr 1(60) 2009

Zasiada w wielu komitetach
naukowych konferencji krajowych
i międzynarodowych. Jest członkiem Sekcji Sterowania Ruchem
Komitetu Transportu PAN.

D

yplom magistra inżyniera
komunikacji uzyskał w 1973
roku na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej.
Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
został Mu nadany w 1978 roku
w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie po obronie pracy
doktorskiej pt. Koncepcja systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania stacją rozrządową.
Rozprawa habilitacyjna pt.
Metody racjonalizacji kolejowego
procesu przewozowego ładunków przedstawiona została
w 1983 roku na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
Politechniki Szczecińskiej, po której przyznano Mu tytuł doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych.
W 1993 roku otrzymał profesora tytularnego na Uniwersytecie Szczecińskim, a pracując już
w Wyższej Szkole Morskiej
w Szczecinie w 2002 r. uzyskał nominację na stanowisko profesora
zwyczajnego.
Na dorobek naukowy składają
się liczne publikacje, m.in. 5 monografii, których jest redaktorem
naukowym, autorstwo 4 monografii i kilku książek.
Opublikował również ponad
258 artykułów i referatów recenzowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowo-badawczych.

Jego działalność naukowobadawcza zaowocowała 172
pracami i ekspertyzami.
Kierował realizacją projektu
badawczego zamawianego przez
KBN oraz projektu badawczo-rozwojowego zamawianego przez
MNiSzW.
Był promotorem 467 prac
magisterskich i inżynierskich,
26 prac doktorskich, w tym 15 już
obronionych, recenzentem 53
rozpraw doktorskich i 9 habilitacyjnych.
Recenzował 5 wniosków profesorskich. Był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz 6 seminariów doktoranckich.
Prowadzi ożywioną działalność nie tylko naukową, ale
i społeczną.
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W swojej pracy zawodowej
pełnił wiele odpowiedzialnych
funkcji:
Kierownik Katedry Efektywności Innowacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński w latach
1991–2002
G

Prodziekan ds. Studenckich
Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Usług w latach 1990–1993 oraz
1996–1999
G

Dyrektor Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w latach 1999–2002
G

Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie i obecnej Akademii Morskiej
w Szczecinie w latach 2002–2008
G

Kierownik Zakładu Logistyki
i Informatyki Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie i Akademii Morskiej w Szczecinie od 2002 roku.
G

Nagrodzony został Srebrnym
Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką
Zasłużony dla Województwa
Szczecińskiego „Gryfem Pomorskim”.
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W

1970 roku ukończył Politechnikę Szczecińską Wydział Budowy Maszyn i Okrętów, uzyskując
tytuł magistra inżyniera.
W 1994 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej
z wyróżnieniem obronił dysertację nt.
Badania możliwości wykorzystania
okrętowych odpadów ropopochodnych jako paliwa w kotłach pomocniczych, uzyskując tytuł doktora nauk
technicznych. Praktykę morską rozpoczął jako motorzysta w PPDiUR
Odra, następnie jako asystent maszynowy, później oﬁcer mechanik wachtowy w PŻM, PLO, Comminos Rross
Co oraz starszy mechanik w Hewellet
Co, Rorak Shipping Co.
Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia związane z optymalizacją okrętowych wymienników ciepła, z utylizacją okrętowych ropopochodnych odpadów,
ze zmniejszaniem oddziaływania
na środowisko morskie statków rybackich oraz z metodami przygotowania paliw okrętowych dla potrzeb siłowni statków.

6

Był kierownikiem 6 prac badawczych oraz autorem 3 zrealizowanych grantów.
Dotychczas pełnione funkcje
w Akademii Morskiej to: kierownik
ZMiUO, dyrektor ITESO, przez dwie
kadencje Prorektor ds. Nauczania,
Pełnomocnik Rektora WSM ds.
Szkoleń Morskich, Pełnomocnik
Rektora WSM w komisji ds. rozwoju uczelni szczecińskich. Był
także członkiem komisji akredytacyjnej uczelni technicznych z ramienia WSM.
Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został
odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Medalem za Zasługi
dla Obronności Kraju oraz nagrodą
Dotychczasowy dorobek nau- uczelnianą i odznaką Zasłużony
kowy został zaprezentowany w 54 Pracownik Morza.
publikacjach na konferencjach kraPoza życiem zawodowym barjowych i międzynarodowych. Jest dzo chętnie oddaje się swojemu
współautorem monograﬁi Okrę- hobby, czyli żeglarstwu, narciartowe urządzenia sterowe (z J. Ja- stwu i fotograﬁi.
worowskim).

Prorektor ds. Morskich

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Nauczania

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin
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70-500 Szczecin
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latach 1969–1974 studiował na Wydziale Nawigacyjnym w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, zdobywając
tytuł inżyniera nawigatora morskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem, po których podjął
pracę dydaktyczną jako starszy
asystent. W 1982 roku obronił
tytuł magistra inżyniera i został
adiunktem. W 1984 roku uzyskał
tytuł doktora nauk technicznych
na podstawie rozprawy pt. Analiza dokładności określania pozycji okrętu prowadzonego po
oznaczonym torze wodnym
w warunkach ograniczonej widzialności za pomocą radaru
okrętowego,
którą
obronił
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Od 1997 roku zatrudniony jest na stanowisku
profesora uczelnianego.
Jego działalność naukowa
związana jest z inżynierią ruchu
morskiego oraz bezpieczeństwem
żeglugi i bezpieczeństwem statku
(stan prawny IMO, konwencje międzynarodowe).
Był kierownikiem lub współautorem wielu prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa
żeglugi, inżynierii ruchu morskiego,
aktów prawnych dotyczących administracji morskiej oraz strategii
rozwoju polskiej gospodarki morskiej wykonywanych na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury. Zrealizował kilka grantów badawczych
i projektów zamawianych przez
KBN, m.in.: Opracowanie metod
optymalizacji parametrów dróg
wodnych morskich i śródlądowych
i ich zastosowanie (2004); Budowa

pilotowego systemu nawigacyjnego (PNS) opracowanego przy zastosowaniu metod optymalizacji
informacji umożliwiającego bezpieczne manewrowanie statków na
akwenach ograniczonych (2004–
2006); Opracowanie metody dynamicznego prognozowania rezerwy
wody pod stępką i wdrożenie jej
w portach polskich w celu zwiększenia ich efektywności i bezpieczeństwa żeglug (2005–2008). Jako
współwykonawca brał udział
w projekcie EU Interreg 2006 Balc Master oraz w innych pracach
naukowo-badawczych zlecanych
przez ZMP Szczecin–Świnoujście,
Urząd Morski w Szczecinie, Urząd
Morski w Słupsku, Gdańską Stocznię Remontową. Jego dorobek na
rzecz gospodarki morskiej szacuje
się na ponad 100 opracowań. Równie bogaty jest dorobek naukowodydaktyczny, który został zawarty
w licznych materiałach konferencyjnych (zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych).
Pełnił wiele funkcji organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym. Był zastępcą, a następnie
dyrektorem Instytutu Nawigacji
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Morskiej, Prorektorem ds. Nauki
i Współpracy z Gospodarką oraz
przewodniczącym Senackiej Komisji
ds. Morskich. Jako członek należał do
Sekcji Nawigacji Komitetu Geodezji
PAN, Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu PAN, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego,
Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz
Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. Od 1998 roku
był wielokrotnym członkiem delegacji polskiej na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO.
Został uhonorowany odznaczeniami: Gryfem Pomorskim
(1990), Złotym (2006) i Srebrnym
(1997) Krzyżem Zasługi, Medalem
KEN (1999), Brązowym (2001)
i Srebrnym (2004) Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Zasłużony Pracownik Morza
(2002).

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
mgr inż. kpt. ż.w., kpt. ż.ś. Jacek Frydecki
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM
Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin
tel. 091/ 48 09 515, e-mail: dn@am.szczecin.pl
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est absolwentem Politechniki
Szczecińskiej, którą ukończył
w 1981 roku. Pracę doktorską pt.
Metodyka wyznaczania optymalnych nastaw silnika okrętowego
i śruby nastawnej w układzie
z prądnicą zawieszoną w różnych
warunkach pływania obronił
w 1987 roku na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki
Śląskiej, otrzymując tytuł doktora
nauk technicznych. W roku 2004
przedstawił rozprawę habilitacyjną
pt. Matemaczeskie modeli dla
analiza ispolzowania teploty wtoricnyh energoresursow w realnyh
uslowiah pławania na Uniwersytecie Technicznym (KGTU) w Kaliningradzie, uzyskując tytuł doktora
habilitowanego nauk technicznych.
Po odbyciu wielu praktyk zawodowych na dużych statkach (kontenerowcach, chemikaliowcach, ro-rowcach) w 1995 roku otrzymał stopień oﬁcera mechanika wachtowego. Zdobyte umiejętności i doświadczenie praktyczne wykorzystał
na stażu naukowym w 1995 (Senior
Thermal – Anglia) i w 1997 roku
(Alborg – Dania) jako pracownik
badawczy.
Karierę zawodową rozpoczął
w Morskiej Stoczni w Świnoujściu
jako mistrz na Wydziale RurarskoKotlarskim, a od 1983 roku związał
się pracą naukowo-dydaktyczną
z Wyższą Szkołą Morską w Szczecinie. Od 1988 roku był asystentem
w Zakładzie Maszyn i Urządzeń
Okrętowych, a w roku 2005 został
mianowany profesorem Akademii
Morskiej w Szczecinie.
Jego zainteresowania badawcze
związane są z energetyką okrętową,

utylizacją ciepła odpadowego, systemami napędowymi statków, eksploatacją maszyn i urządzeń okrętowych. Prowadzone badania naukowe zostały zawarte w ponad 80
opracowaniach, artykułach i referatach (w tym 35 zagranicznych), które
jako autor i współautor zaprezentował na konferencjach krajowych lub
zagranicznych. Wydał 3 monograﬁe:
Modele matematyczne charakterystyk napędowych okrętowych
układów energetycznych ze śrubą
nastawną (2005), Modele matematyczne do analizy wykorzystania
ciepła odpadowego w rzeczywistych
warunkach eksploatacji statku
(2005), Analiza termodynamiczna
okrętowych układów energetycznych
(2006, współautor A. Motornyj)
i podręcznik: Turbiny parowe (1985,
współautor S. Kuszmider). Kierował
także ponad 50 pracami naukowobadawczymi w zakresie: zależności
między uszkodzeniami silnika okrętowego a wielkością wskaźnika emisji
spalin w aspekcie ochrony środowiska, poprawy efektywności eksploatacji okrętowych układów energetycznych, zwiększenia efektywności wykorzystania energii odpadowej w układzie silnik–kocioł
utylizacyjny w rzeczywistych warunkach otoczenia i eksploatacji statku,
badań eksploatacyjnych kotłów
i urządzeń okrętowych. Był kierownikiem europejskiego projektu zrealizowanego w ramach sektorowego
Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb pt.
Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszania nakładów energetycznych i oddziaływania na śro-
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dowisko. Kierował grantem promotorskim i opracowaniem w ramach
programu EFFORT. Uczestniczył w 2
grantach badawczych. Jest promotorem 2 prac doktorskich.
Za wnoszony wkład w naukę,
zyskał uznanie, czego dowodem
jest członkostwo w wielu stowarzyszeniach i organizacjach naukowych, m.in. w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym (członek od
1998 r.), w Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN (od 1995), a od 2008
roku pełni funkcję jej przewodniczącego, w Zespole Środowiskowym, w Zespole Techniki
Morskiej KBM PAN (od 1997)
i w Polskim Rejestrze Statków –
Rada Techniczna (od 2007). Jest
ekspertem TUiR „Warta”. Był ławnikiem Izby Morskiej w Szczecinie.
Poza działalnością naukową
pełnił również funkcje organizacyjne. W latach 1989–1999 był zastępcą, a w latach 1999–2005
dyrektorem Instytutu Technicznej
Eksploatacji Siłowni Okrętowych.
Od 2005 roku jest dziekanem Wydziału Mechanicznego Akademii
Morskiej w Szczecinie.
Uhonorowany został m.in.:
Złotym (2003) i Srebrnym (1998)
Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Pracownik Morza (2000) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(2004). W 1987 roku otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej.
nr 1(60) 2009

Prodziekan ds. Studiów
Stacjonarnych
dr inż. Artur Bejger

Tytuł magistra
inżyniera obronił
w 2000 roku na
Wydziale Mechanicznym w Wyższej
Szkole Morskiej
w Szczecinie. Pracę
naukowo-dydaktyczną rozpoczął na stanowisku
asystenta. W 2001 roku uzyskał
stopień doktora nauk technicznych
na podstawie rozprawy nt. Diagnostyki wtryskiwaczy z wykorzystaniem emisji akustycznej. Obecnie
jest adiunktem w Katedrze Diagnostyki Maszyn i Urządzeń na Wydziale Mechanicznym Akademii
Morskiej w Szczecinie. Swój dorobek naukowy prezentował na
łamach: Archives of Acouscs,
Diagnostyki, Biuletynu WAT oraz na
licznych konferencjach krajowych
i międzynarodowych. Jest autorem
kilkunastu artykułów i publikacji
naukowych.
W roku 2000 odbył staż w jednej z najlepszych światowych ﬁrm
zajmujących się naprawami i regeneracją urządzeń okrętowych –
Diesel Marine Interna onal w Holandii.
W swojej działalności naukowej
zajmuje się diagnozowaniem maszyn i urządzeń, ze szczególnym
uwzględnieniem przemysłu okrętowego. Od kilku lat współpracuje
z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk. Efektem tej współpracy było
m.in. opracowanie i wytworzenie
(jedynej jak dotychczas w Europie)
aparatury do bezinwazyjnego diagnozowania układu wtryskowego
silników wysokoprężnych z wykorzystaniem fal sprężystych emisji
akustycznej. Jest również jednym
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z dwóch współautorów nowej metodyki badania układu wtryskowego silników wysokoprężnych.
Ściśle współdziała z ﬁrmami
związanymi zarówno z przemysłem
stoczniowym, jak i innymi zajmującymi się diagnozowaniem,
naprawami i regeneracją maszyn.
Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników
Spalinowych oraz Zachodniopomorskiego Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji
Komitetu Budowy Maszyn PAN.
W zakresie działalności organizacyjnej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych Technicznych.
W latach 2003–2004 był kierownikiem projektu europejskiego w ramach programu
Leonardo da Vinci, podczas którego 3 studentów ze specjalności
diagnostyka i remonty maszyn
okrętowych, odbyło 3-miesięczny
staż przemysłowy w DMI EUROPE
BV w Holandii.
Prodziekan ds. Studiów
Niestacjonarnych i Praktyk
dr inż. Piotr Treichel
Jest
absolwentem Wydziału
Mechanicznego
Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie. Pracę doktorską na temat
Prognozowanie
pracy wybranych
urządzeń siłowni okrętowych na
podstawie parametrów eksploatacyjnych obronił w 2006 roku, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych.
Pracę naukowo-dydaktyczną
podjął jako asystent. Jego działalność naukowa obejmuje badania
oceny stanu technicznego oraz
Akademickie Aktualności Morskie

prognozowanie stanu urządzeń
okrętowych, w tym urządzeń
ochrony środowiska. Dotyczy to
także ochrony środowiska morskiego – zapobieganie zanieczyszczeniom morza olejami.
W swoim dorobku ma 30 publikacji, w tym 20 napisanych przed
obroną rozprawy doktorskiej oraz
10 napisanych po uzyskaniu stopnia doktora.
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż., prof. AM

Zbigniew Matuszak
Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych
i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Studia magisterskie ukończył
w 1983 roku, uzyskując dwa dyplomy o specjalnościach: systemy i urządzenia
energetyczne – cieplne maszyny
tłokowe oraz pojazdy szynowe.
W latach 1977–1978 pracował
w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-S lon” w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku
ślusarza na Wydziale Transportu.
Następnie w latach 1983–1990 zatrudniony był w Przedsiębiorstwie
PKP: w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie
Szczecińskim i Lokomotywowni
Szczecin Port Centralny, m.in. na
stanowiskach: samodzielnego konstruktora w Centralnym Biurze
Konstrukcyjnym Maszyn Torowych, młodszego maszynisty elektrycznych i spalinowych pojazdów
trakcyjnych, majstra i mistrza
w Oddziale Napraw Lokomotyw
Elektrycznych, a następnie technologa w Zespole Technologicznym.
Dokończenie na str. 10
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est absolwentką Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii
Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie. W tej uczelni w 1996 roku
obroniła pracę doktorską nt. Wpływ
wybranych antyoksydantów na przebieg utleniania lipidów surowców
rybnych w warunkach zamrażalniczego przechowywania. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała
w Południowo-Zachodnim Uniwersytecie Technicznym w St. Petersburgu
na podstawie rozprawy nt. Techniczne środki i technologie likwidacji
negatywnych, technogennych wpływów morskich portów Polski na ekologię środowiska wodnego.
Swoją działalność naukową
związała z ochroną środowiska
w transporcie, w szczególności morskiego (wody balastowe, gatunki in-

wazyjne, zanieczyszczenia olejowe,
ekologistyka) oraz bezpieczeństwem w transporcie (transport,
przeładunki i magazynowanie towarów niebezpiecznych), towaroznawstwem. Dotychczasowy dorobek
naukowy liczy 4 monograﬁe i 5 podręczników. Wyniki prowadzonych
badań zostały opublikowane w 43 autorskich pracach i 65 współautorskich.
Jest członkiem Szczecińskiego
Towarzystwa Naukowego i Zachodniopomorskiego Zespołu Środowiskowego, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN.
Jest promotorem 2 doktoratów,
20 prac magisterskich i 130 prac
inżynierskich.
Poza działalnością naukową
pełniła obowiązki, m.in. przez 2 kadencje z-cy dyrektora Instytutu Eks-

Dokończenie ze str. 9
W 1990 roku, po obronie pracy
doktorskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki
Poznańskiej, zatrudniony został na
stanowisku adiunkta w Zakładzie
Siłowni Okrętowych Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych na Wydziale Mechanicznym
Wyższej Szkoły Morskiej. W 2000
roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy
habilitacyjnej w Kaliningradzkim
Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Kaliningradzie (Rosja).
W latach 1995–2001 był kierownikiem Zakładu Siłowni Okrętowych, a w 2001–2005 zastępcą
dyrektora Instytutu Technicznej
Eksploatacji Siłowni Okrętowych.

Od roku 2002 jest profesorem
Akademii Morskiej, a od 2005 prodziekanem ds. Nauki Wydziału Mechanicznego.
Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się na badaniu niezawodności systemów siłowni okrętowych, poszukiwaniu rozkładów
uszkodzeń systemów, zagadnieniach bezpieczeństwa eksploatacji
siłowni okrętowych.
Jest autorem programów do
nauczania przedmiotów Termodynamika (wykłady, ćwiczenia rachunkowe i tablicowe, zajęcia
laboratoryjne), Mechanika płynów
(wykłady i ćwiczenia rachunkowe
tablicowe) i Ochrona własności intelektualnej obowiązujących w AM
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ploatacji Portów i Floty (1996–
2002), w latach 2002–2005 prodziekana WIETu, 2005–2008 kierownika
Zakładu Technologii Transportu Zintegrowanego, a obecnie jest kierownikiem Zakładu Technologii
Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska.
Uhonorowana została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Prodziekan ds. Studenckich
Studiów Niestacjonarnych
dr inż. Wojciech Konicki

w Szczecinie na studiach dziennych
i zaocznych. Promotor ponad 200
prac dyplomowych magisterskich
i inżynierskich na studiach dziennych i zaocznych oraz czterech rozpraw doktorskich zakończonych
pozytywną obroną.
Autor lub współautor ponad
150 publikacji naukowo-technicznych i autor trzech monograﬁi
(dwóch w języku obcym). W latach
1996–1998 kierował projektem badawczym KBN Nr 9T12C0771.
Hobby – turystyka górska, wyrywanie chwastów na działce, poszukiwanie czasu na sen i wędkowanie
(dotąd bezskuteczne).
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Prodziekan ds. Studenckich
Studiów Stacjonarnych
dr Stanisław Iwan
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień naukowy doktora
w zakresie ekonomicznych aspektów informatyzacji procesu dydaktycznego uzyskał w 2003 roku.
Przez 15 lat pracował w Zespole
Szkół Morskich w Świnoujściu. Do
roku 1999 zajmował się m.in. organizacją i prowadzeniem szkoleń
oraz konsul ngiem w zakresie zastosowań technologii informacyjnych. Z Akademią Morską
w Szczecinie związał się zawodowo
od roku 1999. Początkowo pracę
dydaktyczno-szkoleniową prowadził w Ośrodku Dydaktycznym
w Świnoujściu, a od 2000 roku jest
adiunktem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.
Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje ok. 30 publikacji.

Brał udział w wielu konferencjach
krajowych i międzynarodowych oraz
w pracach zespołu ekspertów w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Świnoujścia. Obecnie
uczestniczy w pracach związanych ze
Strategią Informatyzacji Województwa Zachodniopomorskiego.
W 1992 roku otrzymał wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole za nowatorskie
osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej z młodzieżą szkolną, a w 1999 roku dostał nagrodę
Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Od prawie 20 lat jest aktywnym
uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego Świnoujścia i województwa zachodniopomorskiego. Organizował bądź współorganizował
wiele imprez o charakterze kulturalno-oświatowym na terenie województwa. Był również korespondentem Polskiego Radia Szcze-

cin (współtworzył studio terenowe
w Świnoujściu).
Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół systemów
sztucznej inteligencji; algorytmizacji i programowania komputerów,
ze szczególnym uwzględnieniem
symulacji i zagadnień optymalizacyjnych;
aspektów
rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
a w szczególności problematyki
społeczno-ekonomicznej, a także
rozwoju systemów informatycznych zarządzania.
Od 2000 roku jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, posiada licencję egzaminatora ECDL.
Zainteresowania pozanaukowe
to przede wszystkim muzyka, ﬁlozoﬁa i mistyka. Jest autorem piosenek, wierszy i sztuk teatralnych,
za które otrzymał wiele nagród, np.
na fes walach piosenki morskiej
w kraju. W wolnych chwilach
grywa bluesa, ćwiczy tai-chi.

Dyrektor Studium Doskonalenia Kadr Oﬁcerskich
mgr inż. kpt. ż.w. Artur Rafał Chorzelewski
rodził się w 1971 roku
w Szczecinie w rodzinie marynarskiej. W 1994 roku ukończył
studia na Wydziale Nawigacyjnym
Wyż-szej Szkoły Morskiej w Szczecinie, na kierunku Połowy Morskie,
uzyskując tytuł inżyniera nawigacji, a w 1995 roku studia magisterskie kierunek Transport Morski.
Po ukończeniu studiów podjął
pracę na statkach. Doświadczenie
zdobywał, pływając początkowo
jako pierwszy oﬁcer, a następnie
jako kapitan u armatorów obcych
bander na różnego typu statkach:
masowcach, drewnowcach, drobnicowcach w rejonie Morza Bałtyc-

kiego, Północnego i Śródziemnego,
jak również na statkach specjalistycznych i pomocniczych dla statków
sejsmicznych i wież wiertniczych
w rejonie zachodniego wybrzeża Afryki oraz na luksusowych motorowych megajachtach w rejonie
Morza Śródziemnego, Florydy oraz
wysp Bahama.
W wieku 29 lat odbył pierwszy
rejs na stanowisku kapitana. Ostatnie lata pływał jako kapitan na tankowcach, operujących w obszarze
Morza Bałtyckiego i Północnego
oraz jako główny nawigator w ﬁrmie armatorskiej, zajmującej się
przewozami paliw.

Posiada uprawnienia pilotowe
na porty Szczecin, Świnoujście
i Gdańsk. Od września 2008 roku
zajmuje stanowisko dyrektora Studium Doskonalenia Kadr Oﬁcerskich w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Interesuje się jach ngiem motorowym i historią regionu oraz
kolekcjonuje różnorodne pamiątki
z przedwojennego Szczecina.
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Wszystkim młodym naukowcom
Redakcja AAM serdecznie gratuluje i życzy
dalszych sukcesów na drodze naukowej
i zawodowej oraz w życiu osobistym
Robert Jasionowski

natomiast do Technikum Żeglugi
Śródlądowej uczęszczał w Kędzierzynie-Koźlu. W 1991 roku zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia
na Politechnice Szczecińskiej na
Wydziale Techniki Morskiej. Studia
ukończył w 1996 roku ze specjalnością siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych.
Pracę zawodową podjął w 1996
roku w Wyższej Szkole Morskiej
w Szczecinie w Instytucie Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych na stanowisku asystenta.
W tym czasie podnosi też kwaliﬁkacje zawodowe, uzyskując stopień
oﬁcera wachtowego.
Zainteresowania naukowe dotyczą sposobów zagospodarowania
odpadów ropopochodnych pochodzących z eksploatacji siłowni
okrętowych, sposobu ich przygotowywania do spalania oraz wpływu
przygotowywania odpadów ropopochodnych na redukcję emisji
związków toksycznych powstających
podczas ich spalania.
W latach 2007–2008 uczestniczył w projekcie badawczym Agencji
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
Opracowywanie wytycznych do
modernizacji jednostek rybackich
w aspekcie zmniejszenia nakładów
energetycznych i oddziaływania na
środowisko. Jest także autorem
i współautorem 20 publikacji oraz
współautorem instrukcji do ćwiczeń
laboratoryjnych.

Tematyka badawcza koncentruje się na badaniach związanych
dniu 2 lipca 2008 roku na z odpornością na erozję kawitacyjną
Wydziale Mechanicznym materiałów metalowych. Jest autoAM w Szczecinie odbyła się pub- rem i współautorem 20 artykułów.
liczna obrona rozprawy doktorskiej
Rada Wydziału Mechanicznego
mgr. inż. Roberta Jasionowskiego.
Praca pt. Badania stanowiskowe podjęła uchwałę o nadaniu Roberodporności stopów Fe-Al na erozję towi Jasionowskiemu tytułu dokkawitacyjną napisana została pod tora nauk technicznych.
kierunkiem dr. hab. inż. Janusza
Grabiana, prof. AM w Szczecinie.
Recenzentami byli: dr hab. inż. Marcin Szczepanek
Jerzy Bystrzycki, prof. WAT z Wojnia 3 lipca 2008 roku na Wyskowej Akademii Technicznej
dziale Mechanicznym AM
w Warszawie oraz prof. dr hab. inż.
Stefan Berczyński z Politechniki w Szczecinie odbyła się obrona
rozprawy doktorskiej magistra inż.
Szczecińskiej.
Robert Jasionowski urodził się Marcina Szczepanka, pracującego
9 sierpnia 1973 roku w Legnicy. w Zakładzie Maszyn i Urządzeń
W latach 1988–1993 uczęszczał do Okrętowych, na temat Wpływ
Technikum Mechanicznego w Au- sposobu przygotowania okrętogustowie, a w 1994 roku podjął wych odpadów ropopochodnych
studia w Wyższej Szkole Morskiej na emisję związków toksycznych
w Szczecinie na Wydziale Mecha- w spalinach kotłów pomocninicznym, na specjalności eksploa- czych.
Promotorem był dr hab. inż.
tacja siłowni okrętowych. W 2000
roku obronił pracę magisterską Cezary Behrendt, prof. AM w Szczei od października tego roku został cinie. Na recenzentów wybrani zoszatrudniony na stanowisku asys- tali: prof. dr hab. inż. Andrzej
tenta w WSM w Szczecinie w In- Balcerski z Politechniki Gdańskiej
stytucie Inżynierii Transportu na oraz prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
Rada Wydziału Mechanicznego
Wydziale Nawigacyjnym. Od 2004 z Akademii Morskiej w Szczecinie.
Marcin Szczepanek urodził się podjęła uchwałę o nadaniu Marciroku jest asystentem w Instytucie
Nauk Podstawowych Technicz- 1 czerwca 1971 roku w Kielcach. nowi Szczepankowi tytułu doktora
Tam ukończył szkołę podstawową, nauk technicznych.
nych.
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Maciej Gucma
listopada
2008 roku
na Wydziale Transportu Politechniki
Warszawskiej odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra inż.
Macieja Gucmy na temat Metoda
doboru informacji nawigacyjnej
w pilotowych systemach wspomagania decyzji.
Promotorem był dr hab. inż.
Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM
w Szczecinie. Na recenzentów wybrano: prof. dr. hab. inż. Gerarda
Krawczyka i dr. hab. inż. Adama
Weintrita, prof. AM w Gdyni.
Maciej Gucma urodził się 26
czerwca 1979 roku w Szczecinie,
gdzie ukończył Liceum Towarzystwa
Krzewienia Wiedzy o Morzu,
a w 2003 roku studia w Wyższej
Szkole Morskiej na Wydziale Nawigacyjnym, uzyskując tytuł magistra
inżyniera. Od czerwca 2003 r. jest
pracownikiem w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego, zatrudniony
na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Nawigacyjnych.
Jego aktywność zawodowa
skupia się na pracach naukowo-badawczych prowadzonych w IRM,
które związane są z badaniami nad
inżynierią ruchu morskiego oraz
z pracą dydaktyczną dotyczącą
zajęć z zakresu urządzeń nawigacyjnych, map elektronicznych i pokrewnych, a także opracowaniem
i utworzeniem laboratorium Morskich Urządzeń Inercyjnych. Ponadto posiada morskie uprawnienia starszego oﬁcera na stat-

nia 2 grudnia
2008
roku
w Sali Senatu AM
w Szczecinie odbyła się obrona
rozprawy doktorskiej magistra inż.
Grzegorza Nicewicza. Tematem
była Identyﬁkacja obciążeń systemu
elektroenergetycznego
siłowni
okrętowych w warunkach eksploatacyjnych. Została napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. Zbigniewa
Matuszaka, prof. AM w Szczecinie.
Recenzentami byli: prof. dr hab. inż.
Jerzy Girtler z Politechniki Gdańskiej
oraz dr hab. inż. Cezary Behrendt,
prof. AM w Szczecinie.
Grzegorz Nicewicz urodził się 5
września 1975 roku w Łomży. Tam

ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1994
roku podjął studia na Wydziale Mechanicznym WSM w Szczecinie na
specjalności eksploatacja siłowni
okrętowych. Był bardzo dobrym
studentem, otrzymywał stypendia
naukowe, a na piątym roku studiów
– stypendium Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Po
ukończeniu studiów rozpoczął
pracę na statkach, na których
pływał do uzyskania dyplomu drugiego oﬁcera mechanika. Od 2000
roku jest zatrudniony w Zakładzie
Mechaniki Technicznej i Rysunku
WSM w Szczecinie, gdzie prowadzi
zajęcia z mechaniki, wytrzymałości
materiałów i graﬁki inżynierskiej.
Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół zagadnień
związanych z szeroko pojętą eksploatacją okrętowych systemów
energetyczno-napędowych (szczególnie z systemami elektroenergetycznymi) oraz zwalczaniem drgań
i hałasu. Jest autorem 8 i współautorem 29 artykułów naukowych,
które zostały opublikowane w krajowych i zagranicznych materiałach konferencyjnych oraz
czasopismach naukowych. Jest
także współautorem podręcznika
do ćwiczeń laboratoryjnych na
temat zwalczania drgań i hałasu.
W latach 2007–2008 był wykonawcą projektu badawczego Identyﬁkacja obciążeń systemu elektroenergetycznego siłowni okrętowych
w warunkach eksploatacyjnych.
Rada Wydziału Mechanicznego
podjęła uchwałę o nadaniu Grzegorzowi Nicewiczowi tytułu doktora nauk technicznych.
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kach handlowych, typu ro-ro, tankowcach, gazowcach LNG.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, Polskiego Forum
Nawigacyjnego oraz Polskiego
Stowarzyszenia Racjonalistów. Dorobek naukowy obejmuje 18 oryginalnych prac twórczych, 2 wydawnictwa monograﬁczne (Urządzenia Nawigacji Technicznej i Podstawy Morskiej Nawigacji Inercyjnej) oraz udział w 28 pracach
naukowo-badawczych i 13 projektach/grantach w randze wykonawcy.
Rada Wydziału Transportu PW
podjęła uchwałę o nadaniu Maciejowi Gucmie tytułu doktora nauk
technicznych w dziedzinie transportu.

Grzegorz Niecewicz

D

Jakub Montewka

D

nia 10 grudnia 2008 roku
na Wydziale Nawigacyjnym AM
w Szczecinie odbyła się obrona
rozprawy doktorskiej magistra inż.
Jakuba Montewki, asystenta
Zakładu Urządzeń Nawigacyjnych.
Praca pt. Określenie bezpiecznego
akwenu manewrowego statku przy
zastosowaniu badań rzeczywistych
– weryfikacja metod symulacyjnych
oraz analitycznych napisana została pod kierunkiem prof. dr. hab.
inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmy. Recenzentami byli: prof. dr hab. inż.
Józef Sanecki z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz
dr hab. inż. Cezary Szpecht, prof.
AMW z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Jakub Montewka urodził się
29 maja 1978 r. W 1996 roku został studentem Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie. Studia
ukończył w 2001 r., uzyskując
tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego.
Początkowo zatrudniony był
w WSM jako asystent stażysta,
potem asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii
Ruchu Morskiego. W latach 2003
–2004 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie na
kierunku zarządzanie projektami
europejskimi i prawo UE.
Jego dorobek naukowy to
8 artykułów, opublikowanych
w materiałach konferencyjnych,

14

czasopismach oraz Zeszytach Naukowych
Akademii
Morskiej
w Szczecinie.
Rada Wydziału Nawigacyjnego
podjęła uchwałę o nadaniu Jakubowi Montewce stopnia doktora
nauk technicznych w dziedzinie
geodezji i kartografii.

Arkadiusz Tomczak
grudnia
2008 roku
na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej
w Szczecinie odbyła się dyskusja
nad rozprawą magistra inż. Arkadiusza Tomczaka
pt. Wielokryterialna ocena położenia statku w zintegrowanych systemach nawigacyjnych.
Promotorem był prof. dr hab.
inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, a
recenzentami: prof. dr hab. inż.
Józef Lisowski z Akademii Mary-

10

narki Wojennej w Gdyni oraz dr
hab. inż. Wiesław Galor, prof. AM
w Szczecinie.
Arkadiusz Tomczak urodził się
7 marca 1975 roku. W latach 1990–
1996 uczęszczał do Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.
Studia rozpoczął w 1996 roku w WSM
w Szczecinie na Wydziale Nawigacyjnym, które ukończył w 2001 roku,
uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. Początkowo jako
asystent stażysta, potem asystent zatrudniony został w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego.
Jest autorem i współautorem
artykułów, które zamieszczone zostały w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych oraz
w Zeszytach Naukowych AM.
Rada Wydziału Nawigacyjnego
Akademii Morskiej w Szczecinie nadała Arkadiuszowi Tomczakowi stopień naukowy doktora nauk
technicznych w dziedzinie geodezji
i kartograﬁi.

NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Panu dr. inż. Piotrowi Majznerowi z Zakładu
Łączności i Cybernetyki Morskiej INM
gratulujemy!
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Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009
AM w Szczecinie nastąpiło uroczyste wręczenie pracownikom uczelni
odznaczeń państwowych i resortowych

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
odznaczenie otrzymali:
Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM
dr hab. Zenon Zwierzewicz, prof. AM
dr inż. Jarosław Chmiel
dr inż. Teresa Kurowska
dr inż. Krzysztof Nozdrzykowski
mgr inż. Zygmunt Raunmiagi

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
dr inż. Andrzej Kozłowski
mgr inż. Ryszard Bober
mgr Alojzy Gołąb
mgr Elżbieta Plucińska
mgr Jacek Roenig
mgr Zbigniew Tamilin
Jan Frydrych

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
mgr inż. Andrzej Durajczyk
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM

Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”
mgr Barbara Dynowska
mgr inż. Piotr Czarnecki
inż. Zbigniew Marzec
inż. Czesław Wiznerowicz
Zacheusz Jerzy Pieszak

Serdecznie gratulujemy odznaczeń i życzymy dalszych sukcesów!
nr 1(60) 2009
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potrzebie i celowości nadania
imienia kpt. Konstantego Maciejewicza naszej akademii dyskutowało się w szczecińskim
środowisku „Ludzi Morza” od
dawna.
Najliczniejszą grupę wspierajacą tę inicjatywę stanowi starsza
generacja wychowanków sławnego
„Macaja”,
skupiona
w Klubie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, pod dowództwem kpt. ż.w.
Wiktora Czappa.
Projekt nadania tego imienia
popiera również liczna grupa żeglarzy szczecińskich – między innymi z Jacht Klubu AZS, do której
miał zaszczyt należeć autor –
współpracująca i spotykająca się
ze sławnym „Kapitanem Kapitanów”. Tę cenną inicjatywę popiera
także środowisko morskie, naukowe i kulturalne Szczecina, skupione w Komitecie Społecznym
„Żeglarski Szczecin”.
Kapitan Konstanty Maciejewicz jest postacią niezwykłą, stanowiącą ważny fundament
polskich tradycji żeglugowych
i morskiego Szczecina. To jeden
z najsłynniejszych kapitanów
w historii polskiej żeglugi. Był on
„Kapitanem Kapitanów”, świetnym żeglarzem, komendantem
żaglowców „Lwów” i „Dar Pomorza”, jednym z twórców polskiego
szkolnictwa morskiego. Jako
człowiek niezłomny, mimo
rządów komunistów, i życia w nowych, powojennych realiach, pozostał wierny swoim zasadom
oraz pamięci wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Do
końca swoich dni pracował dla
morza, kontaktował się z młodzieżą żeglarską i szkół morskich,

przekazując swoją wiedzę oraz
doświadczenie następnym pokoleniom.
Już za życia był legendą i jednocześnie symbolem ciągłości naszego trwania nad morzem od
początków uzyskania niepodległości aż do przejęcia ujścia
Odry i Szczecina. Wśród miłośników morza i żeglugi morskiej
w całej Polsce znany jest jako
słynny „Macaj – pierwszy” w opowiadaniach Znaczy kapitan Karola
Olgierda Borchardta.
O jego popularności wśród
społeczeństwa Szczecina i wielkim
szacunku, jakim się nadal cieszy,
świadczą zajęte lokaty (6 i 3
miejsce) w plebiscytach na „Pomorzanina 1000-lecia” i „Pomorzanina Naszych Czasów” (Gazety
Wyborczej i Głosu Szczecińskiego
w 2000 roku).
Jest jedynym szczecinianinem,
który ma swoją tablicę w ogólno-

Urodził się 11 listopada 1890
roku w Niemirowie na Podolu.
Skończył
Korpus
Kadetów
w Połtawie w roku 1908, a następnie uczył się w słynnym Morskim Korpusie w Petersburgu,
uzyskując w 1911 roku stopień
oficerski. Jako oficer służył
na wielu rosyjskich okrętach na
Bałtyku, w tym na okrętach podwodnych, gdzie zasłynął uratowaniem części załogi po zatonięciu
okrętu. W 1921 roku wrócił do
Polski i rozpoczął pracę jako
wykładowca w Szkole Morskiej
w Tczewie. W latach 1930–1938
był dowódcą statku szkolnego
„Lwów” i słynnym komendantem
„Daru Pomorza”. To kapitan Maciejewicz dowodził tym żaglowcem podczas pierwszego rejsu
dookoła świata (1934–1935).
Sprawił, że wówczas po raz
pierwszy polska bandera pojawiła się na morzach i oceanach.
W 1938 roku został kierownikiem
kursów szkoleniowych dla marynarzy i rybaków dalekomorskich.
W 1939 roku mianowany inspektorem i zastępcą dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Zatrzymany przez Niemców
w 1939 r. wraz z innymi profesorami PSM i skierowany do przymusowych prac polowych,
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polskiej galerii „Zasłużonych Ludzi
Morza” w Rewie koło Gdyni, gdzie
został uhonorowany obok takich
postaci, jak gen. Józef Haller
i Karol Olgierd Borchardt.
Niezwykłą postać i dokonania
kapitana Konstantego Maciejewicza charakteryzują przytoczone
fragmenty życiorysu.

Konstanty Maciejewicz

a następnie do budowy obozu
w Stutthofie.
Po II wojnie światowej był
twórcą polskiego szkolnictwa morskiego. Organizował i kierował
Państwową
Szkołą
Morską
w Gdyni (1945–1947). W 1947 r.
został przeniesiony do Szczecina,
gdzie tworzył i kierował Państwową Szkołą Morską (1947–
1953). Stał się twórcą szkolnictwa
morskiego na Pomorzu Zachodnim, które podkreśla polskość
Szczecina. Jego działalność wspomagała ożywienie naszego portu
i miasta. W czasach prześladowań
stalinowskich, w roku 1953, kapitan K. Maciejewicz był zmuszony
do odejścia ze szkolnictwa morskiego. Przyjął dowództwo statku
szkolnego „Zew Morza”, na którym organizował rejsy po Morzu
Bałtyckim (1953–1955). Jednocześnie pracował w Polskim Rejestrze Statków, przewodniczył
Komisjom Egzaminacyjnym w Państwowej Szkole Morskiej i brał
udział jako ekspert w działalności
Izby Morskiej. Szkolnictwu morskiemu był wierny do końca życia.
Kapitan Maciejewicz odszedł na
wieczną wachtę 25 października
1972 roku. Spoczywa w Alei
Zasłużonych na szczecińskim
Cmentarzu Centralnym.

dania imienia Akademii Morskiej.
Nadanie imienia kapitana Konstantego Maciejewicza naszej
uczelni podniesie jej prestiż, a studenci będą mieli ponadczasową,
godną szacunku i do naśladowania
postać. W dziejach polskiej żeglugi
był tylko jeden „Kapitan Kapitanów”.
Przewidywane w 2009 roku –
w setną rocznicę wodowania żaglowca „Prinzess Eitel Friedrich”
(8 września 1909), późniejszego
„Daru Pomorza”, uroczystości
w Gdyni współgrałyby z nadaniem
Akademii Morskiej w Szczecinie
imienia Konstantego Maciejewicza. Tymi wydarzeniami szczególnie uczcilibyśmy pierwszego
komendanta „Daru Pomorza”, wybitnego wychowawcę wszystkich
polskich nawigatorów.
Wychodząc naprzeciw społecznym postulatom i oczekiwaniom
całego środowiska morskiego,
naukowego i kulturalnego Szcze-

Maszt ze statku m/s K. Maciejewicz
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FOT. MARTA BARANOWSKA

W 2010 roku przypada 65
rocznica polskiego żeglarstwa
w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Z tej okazji przygotowywane są uroczystości jubileuszowe. Planuje się utworzenie
m.in. Alei Żeglarzy (Ludzi Morza).
W ramach obchodów Morskiego
Szczecina (2009–2010) proponowana jest również uroczystość na-

cina, 19 listopada 2008 r. delegacja Komitetu Społecznego „Żeglarski Szczecin” przedstawiła JM
Rektorowi Akademii Morskiej
w Szczecinie prośbę o rozważenie
nadania uczelni imienia Konstantego Maciejewicza. JM Rektor poparł inicjatywę, przyrzekł wsparcie
i pomoc. Można więc rozpocząć
długą drogę wymogów legislacyjnych .
Najbliższym zadaniem inicjatorów jest popularyzacja, przedstawienie postaci i dokonań
Konstantego Maciejewicza studentom Akademii Morskiej oraz
„morskim” wydziałom szczecińskich uczelni. W tym celu przygotowywana jest wystawa i konferencja popularnonaukowa, seria
artykułów prasowych, wystąpień
w radiu i telewizji oraz na stronach
internetowych AM. Kolejnym krokiem będzie przekonanie i uzyskanie zgody Senatu Akademii
Morskiej w czasie jego najbliższego wiosennego posiedzenia
w 2009 roku.
Dalsze kroki wynikają z wymogów „Prawa o szkolnictwie wyższym”, m.in. o konieczności
konsultacji społecznych, opinii
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które muszą
w sprawie nadania imienia wystąpić z inicjatywą ustawodawczą
do Sejmu RP.
Wszystkie poczynania władz
administracyjnych i uczelni będą
przedmiotem ciągłego życzliwego
zainteresowania i poparcia członków Komitetu Społecznego z przewodniczącym Piotrem Owczarskim
na czele.
Jędrzej Porada
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Od

momentu przystąpienia Polski do UE regiony po obu stronach Odry
przekształcają się w coraz ściślej
powiązany europejski obszar
gospodarczy.
Coraz więcej małych i średnich
przedsiębiorstw z regionu Berlina
i Brandenburgii oraz z Polski Zachodniej rozszerza swoją działalność gospodarczą na obszary po
drugiej stronie Odry, poszukując
jednocześnie adekwatnych informacji oraz partnerów do współpracy.
W niemal bezpośrednim
sąsiedztwie regionu stołecznego
Berlina leżą coraz bardziej zyskujące na znaczeniu aglomeracje
przemysłowe, takie jak Szczecin,
Poznań i Wrocław. Z tego względu
ważnym celem Senatu Miasta Berlina stało się zintensyﬁkowanie
współpracy gospodarczej po obu
stronach granicy.
Sieć EUNOP (EU-Net Oderpartnership) jest wiodącym projektem
Partnerstwa Odry, powołanym do
życia w roku 2006 na Konferencji
Regionu Odry przez Zarząd Senatu
ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet
wspólnie z partnerami z Niemiec
i z Polski.
W ramach projektu EUNOP
działalność swoją jednoczą unijne
instytucje doradcze o statusie non
proﬁt (w tym uczelnie wyższe)
mieszczące się na terenie Berlina
i Brandenburgii (wkrótce Saksonii)
oraz czterech województw przygranicznych Polski Zachodniej: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Instytucje te prezentują się pod
wspólnym adresem internetowym:
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www.eunop.eu, przedstawiając
tam zakresy i kluczowe tematy swojej działalności oraz osoby kontaktowe w danym regionie. Zintegrowana z nią internetowa baza danych zawiera informacje o projektach unijnych realizowanych
w danym regionie i umożliwia wyszukiwanie przykładów typu Best
Pracce oraz potencjalnych partnerów do projektów unijnych. Ponadto od września 2008 roku
uruchomiono specjalną bazę danych dotyczącą kooperacji, zatem
przedsiębiorstwa i instytucje mogą
uzyskać informacje o potencjalnych
partnerach do współpracy gospodarczej.
EUNOP pomaga polskim i niemieckim przedsiębiorstwom, instytucjom naukowym i organizacjom
o proﬁlu gospodarczym w znalezieniu w danym regionie istotnych dla
ich działalności kontaktów i infor-

macji. Dając przejrzysty wgląd
w strukturę i oferty instytucji doradczych, jak również poprzez
własną działalność, sieć EUNOP
wspiera docelowo rozbudowę wzajemnych powiązań transgranicznych oraz różne formy współpracy
po obu stronach Odry.
Od początku 2008 r. Berlin
Partner GmbH instytucja odpowiedzialna za projekt – szukała
w polskich regionach partnerów,
którzy mogliby koordynować prace
dotyczące rozwoju sieci w swoich
województwach. Po trudnych negocjacjach 1 lipca 2008 r. Koordynatorem Regionalnym (Regional
Lead Partner) sieci została Akademia Morska w Szczecinie.
Jest to nowy obszar zainteresowań naszej uczelni. W 2008 r. byliśmy odpowiedzialni m.in. za
koordynowanie działań EUNOP
w regionie, propagowanie w danym
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regionie działalności EUNOP
i wspomaganie Berlin Partner w pozyskiwaniu nowych partnerów sieci
czy sprawdzanie wpisów dokonywanych przez przedsiębiorstwa
z danego regionu w działającej od
września tego roku bazie danych
o kooperacjach i aktywacja wpisów.
Dotychczasowe korzyści Akademii Morskiej z uczestniczenia
w przedsięwzięciu EUNOP:
• rzeczywiste włączenie się
w budowanie powiązań biznesowych pomiędzy sektorem małych
i średnich przedsiębiorstw a sektorem naukowym w regionie Odry;
• międzynarodowa promocja
Akademii Morskiej w środowisku
przedsiębiorców, naukowców oraz
instytucji otoczenia biznesu;
• wzrost presżu uczelni,
która dotychczas nie uczestniczyła
w tego typu inicjatywach.

Lobbing AM przyczynił się, że
otwarcie sieci EUNOP w Polsce
miało miejsce w Szczecinie. W dniu
9 października 2008 r. w siedzibie
ZSRG-SCP na ul. Kolumba odbyły się
polsko-niemieckie seminaria dotyczące zamówień publicznych oraz
giełda kooperacyjna ﬁrm polskich

W przypadku ciekawych pomysłów na rozwój współpracy w regionie Odry prosimy o kontakt
z panem Konradem Frontczakiem
(zachodniopomorskie@eunop.eu,
tel. +48 091 4809345, Szczecin,
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokój 101),
który koordynuje prace nad EUNOP
z ramienia Akademii Morskiej.

W

roku 2006 Port w Rostoku
został uznany przez region
Meklemburgii i Pomorza Przedniego jako specjalnie wydzielony
port badawczy. Głównym celem
portu jest testowanie nowych technologii nawigacyjnych (szczególnie
satelitarnych, w tym Galileo) poprzez realizację i umiejscawianie
tam innowacyjnych projektów naukowych związanych z nawigacją
i bezpieczeństwem żeglugi. Zostało
powołane biuro zajmujące się realizacją oraz obsługą prowadzonych
badań i projektów.

Model ﬁnansowania niemieckiej nauki jest silnie zdecentralizowany i opiera się na funduszach
regionalnych, często pochodzących
z Unii Europejskiej, lecz ich dystrybucja następuje na szczeblu lokalnym. Taki system zapewnia
elastyczność i ﬁnansowanie badań
w dziedzinach naprawdę znaczących dla regionów. Landy dostrzegają konieczność ﬁnansowania projektów wdrożeniowych ryzykownych opartych na nowoczesnych technologiach, bo
wiedzą, jakie korzyści mogą one

przynieść w tworzeniu, chociażby
tak ważnych z punktu widzenia
gospodarczego, miejsc pracy. Nasz
polski scentralizowany w głównej
mierze system dystrybucji dotacji
unijnych jest często dla małych
specjalistycznych ośrodków naukowych, takich jak Akademia Morska
w Szczecinie niesprawiedliwy, bo
jaką konkurencją z punktu widzenia chociażby wskaźników realizacji może być projekt z branży
morskiej w stosunku do innych
dużych projektów dotyczących bardziej „ważnych” gałęzi gospodarki.
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i niemieckich. Następnie 10–11
października 2008 r. w ramach
3 edycji targów PROBIZNES na Międzynarodowych Targach Szczecińskich doszło do właściwego
otwarcia sieci w Polsce, czemu towarzyszyło seminarium nt. prowadzenia działalności gospodarczej
w Berlinie/ Brandenburgii.
Obie imprezy były sukcesem,
zgromadziły ponad 160 uczestników.
Konrad Frontczak

T

4. GAMMA – Galileo Augmented Moon in Marime Applicaon.
BalcFuture trade fair and special workshop organized by Research Port in Rostock.
The cooperaon between Marime University of Szczecin and Research Port together with DLR
(Germany Aerospace Centre, Instute of Communicaons and Navigaon) started one year ago. The
aim is to apply together to EU framework project in the future. Two
researchers (Lucjan Gucma and Maciej Gucma) from Marime University of Szczecin took part in
BalcFuture trade fair on the 18th
of November part of which was a
special workshop: "Research Port
Rostock – Tesng Ground for the
Development of Marime GNSSbased Operaons" held by the iniave "Research Port Rostock". The
workshop was chaired by Dr. Me
(Spokesman of the Research Port).

The most important contribuons
of the workshop were:
1. “Safe and economical eﬃcient marime shipping – Tasks and
Objecves” presented by Prof. Dr.
Knud Benedict (University of Wismar).
2. “Satellite-based posioning
for marime navigaon” presented
by Prof. Dr. Christoph Guenther
(DLR, Instute for Communicaons
und Navigaon).
3. “SEAGATE - the operaonal
marime Galileo tested in Europe”
presented by Holm Dietz (Rostock
System-Technik GmbH).
4. “Modular track planning algorithms for precise track guidance
in narrow estuaries” presented by
Prof. Dr. Bernhard Lampe (University of Rostock).
5. “Local augmentaon systems for precise and reliable GNSSbased posioning in port areas”
presented by Dr. Evelin Engler (DLR,
Instute of Communicaons and
Lucjan Gucma
Navigaon).
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he project Research Port Rostock (Forschungshafen Rostock)
was launched in 2006 on the iniave of the federal state of Mecklenburg-Western Pomerania. It is
the objecve to set up and operate
a test environment to develop marime applicaons for Galileo and
to test prototype applicaons in the
port area of Rostock. The Free State
of Bavaria, the Federal State of
Lower Saxony and the Federal State
of Mecklenburg-Western Pomerania intend to cooperate in the development, setup and ulizaon of
the European satellite navigaon
system Galileo. Within the network,
the issue of Marime Applicaons
is managed by the Federal State of
Mecklenburg-Western Pomerania.
In close cooperaon with regional
business companies, university and
non-university research instuons, an infrastructure will be established that is unique in Europe,
enabling already now both researchers and companies to develop
and test services, products and concepts in the ﬁeld of marime navigaon. As a result, marketable and
funconing products can be oﬀered
to a broad variety of user proﬁles by
the start of the satellite navigaon
system Galileo.
Currently four following projects are conducted in Research
Port Rostock:
1. ALEGRO – Development of
a local marime supplement system to support high precision Galileo applicaons and services in the
Research Port Rostock.
2. SEA GATE – Galileo test bed
for marime applicaons.
3. InnoMAG – Innovave marime applicaons of Galileo.

W

dniach 30 czerwca –
4 lipca 2008 r. odbyła się
w Londynie 54 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi
(NAV – Safety of Navigation)
Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO).
Delegacja polska powołana
przez Ministerstwo Infrastruktury
w składzie: Bogdan Rojek (Urząd
Morski w Gdyni, Z-ca Dyrektora
ds. Inspekcji Morskiej przewodniczący delegacji), Andrzej Kossowski (Stały Przedstawiciel RP
przy IMO – zastępca przewodniczącego delegacji), Anna Jarosławów (Ministerstwo Infrastruktury, starszy specjalista –
członek delegacji), Adam Weintrit
Akademia Morska w Gdyni, wiceprzewodniczący polskiej sekcji
NAV – ekspert delegacji), Paweł
Zalewski (Akademia Morska
w Szczecinie, Kierownik Centrum
IRM – ekspert delegacji), Henryk
Nitner (Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – ekspert delegacji) wzięła udział w obradach
plenarnych oraz w pracach trzech
grup roboczych, które zostały powołane podczas sesji: WG 1 ds.
tras żeglugowych (Bogdan Rojek);
WG 2 ds. technicznych (Paweł Zalewski), WG 3 ds. e-Nawigacji
(Adam Weintrit).
Spotkaniu przewodniczył pan
K. Polderman z Holandii. W sesji
uczestniczyły delegacje 66 państw
członkowskich IMO, 2 państw stowarzyszonych w IMO oraz WMO
(World Meteorological Organization) jako wyspecjalizowanej agennr 1(60) 2009

Delegacja polska na NAV’54

cji ONZ. W charakterze obserwatorów uczestniczyły 23 delegacje
organizacji
międzyrządowych
(w tym Komisji Europejskiej) oraz
organizacji pozarządowych o charakterze doradczym.
NAV jest jednym z dziewięciu
podkomitetów IMO, z których
uzgodnione przez większość delegacji projekty okólników – cyrkularzy trafiają do odpowiedniego
komitetu IMO celem ostatecznego
zatwierdzenia. W przypadku NAV
komitetem nadrzędnym jest zazwyczaj Maritime Safety Committee (MSC).

Nowelizacja standardów prowadzić będzie do modyfikacji
kursu modelowego 1.32 „Operational use of IBS”.
3. Wymagania w zakresie instalowania alarmu wachtowego
na mostku (BNWAS – Bridge Navigation Watch Alarm System).
Obligatoryjne wprowadzenie
BNWAS spowoduje nowelizację
prawidła V/19.2.2.3 konwencji
SOLAS.
4. Zagadnienia związane z AIS.
Rezolucja
Komitetu
ds.
Ochrony Środowiska Morskiego
MEPC.118(52) wprowadziła poprawkę do aneksu 2 Konwencji
Tematyka 54 sesji NAV
MARPOL, która weszła w życie
1. Trasy żeglugowe, systemy 01/01/2007. Jej konsekwencją
meldunkowe i sprawy z nimi jest zmiana liter klasyfikacyjnych
czterech kategorii płynnych ładunzwiązane.
2. Opracowanie wytycznych ków niebezpiecznych/zanieczyszdla IBS (Integrated Bridge System), czających z A, B, C, D na X, Y, Z, OS
włącznie z wymaganiami tech- – które wprowadza się w danych
nicznymi dla alarmów na mostku. AIS dotyczących podróży.
Akademickie Aktualności Morskie

21

Kalendarium
11.01.2009 r. w Kościele Garnizonowym pw. św. Wojciecha
w Szczecinie wysłuchać można było kolęd z udziałem chórów województwa zachodniopomorskiego zrzeszonych w PZCHiO, także Chóru
Akademii Morskiej.
Dokończenie ze str. 21
Zatwierdzono nową symbolikę
dla wirtualnego oznakowania nawigacyjnego AIS oraz dla AIS SART
(nadajnik ratunkowy AIS).
5. Strategia rozwoju e-Navigation, która jest koncepcją zharmonizowanego zbierania, integracji,
wymiany, prezentacji i analizy informacji żeglugowej na pokładzie
statku i lądzie za pomocą środków
elektronicznych w celu poprawy
bezpieczeństwa
na
morzu
i ochrony środowiska morskiego
podczas prowadzenia statku
od nabrzeża do nabrzeża.
6. Wymagania w zakresie wyposażenia statków w ECDIS (Electronic
Chart
Display
and
Information System).
Podkomitet przyjął ostateczną
propozycję szczegółowych zapisów poprawek do prawidła V/19
SOLAS.
7. Wytyczne w zakresie jednolitych ograniczeń eksploatacyjnych
dla jednostek szybkich (HSC).
W związku ze zgłoszeniami
przypadków załadowywania statków powyżej granicznej linii widzialności przyjętej w prawidle
V/22 SOLAS zaproponowano dla
statków ładujących ładunek na
pokładzie przed nadbudówką,
obowiązek weryfikacji tej widzialności za pomocą odpowiedniego
komputerowego programu ładunkowego lub innych zaaprobowanych metod. Propozycja ta
zostanie rozpatrzona na NAV’55.

10.01.2009 r. w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie wystąpiły z koncertem chóry, m.in. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją pani Sylwii Fabiańczyk-Makuch, Chór
Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza oraz Kameralna Orkiestra „Akademia”
pod dyrekcją Bohdana Boguszewskiego.
17.12.2008 r. na spotkanie wigilijno-noworoczne wszystkich pracowników naszej uczelni zaprosił JM Rektor Akademii Morskiej
w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma.
14.12.2008 r. dzieci i ich rodzice bawili się na imprezie choinkowej
w Domu Kultury Słowianin.
2-4.12.2008 r. przeprowadzona została w Szczecinie V edycja Wampiriady, ogólnopolskiej studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa
realizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy
z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz instytucji wspierających.
2.12.2008 r. naszą uczelnię odwiedziła delegacja Bałtyckiej Państwowej Akademii Floty Rybackiej z Kaliningradu z prof. Aleksandrem
Waliszynem. Podczas spotkania z JM Rektorem AM prof. dr. hab. inż.
kpt. ż.w. Stanisławem Gucmą dokonano przeglądu dotychczasowych
osiągnięć oraz omówiono perspektywy dalszej współpracy, co zaowocowało podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy akademiami.
24.11.2008 r. Biuro Karier AM uruchomiło portal, w którym
wszyscy studenci i absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mogą
się zarejestrować i mieć dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk
i staży. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
19.11.2008 r. odbyło się spotkanie JM Rektora Akademii Morskiej
prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmy z przedstawicielami środowisk morskich i żeglarskich Szczecina. W spotkaniu wzięli udział: kpt.
ż.w. Wiktor Czapp, prezes Klubu kapitanów żeglugi wielkiej, przedstawiciele Komitetu Społecznego „Żeglarski Szczecin”: Piotr Owczarski, kpt.
Janusz Charkiewicz, kpt. Zenon Szostak i kpt. ż.w. Jędrzej Porada. Podczas spotkania reprezentanci środowisk wodnych Szczecina zwrócili się
do władz uczelni o nadanie Akademii Morskiej w Szczecinie imienia kpt.
ż.w. Konstantego Maciejewicza. Spotkanie to zapoczątkowało proces
przygotowania uczelni do nadania jej imienia kapitana K. Maciejewicza.

Paweł Zalewski
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min, instalując gadu-gadu, ściągając ﬁlmy
i wchodząc na niedozwolone strony. Nie
sposób każdemu wytłumaczyć, że „tak nie
wolno”. Zakładamy więc blokady, wprowadzamy ograniczenia, a także monitorujemy ekrany użytkowników.
Nagminne łamanie regulaminu
może skutkować wykluczeniem danej
osoby z możliwości korzystania
z czytelni. Dotąd nic takiego się nie
zdarzyło i nie chcielibyśmy korzystać
z tego punktu.
Po ponad dwuletniej działalności stali
użytkownicy zdążyli się przyzwyczaić do
panujących w Czytelni Mul medialnej
zwyczajów i zwykle przychodzą do nas,
aby skorzystać z baz do celów edukacyjnych. Bardzo dużym powodzeniem cieszą
się zainstalowane na każdym stanowisku
translatory językowe: niemiecki, angielski
i rosyjski.
Dużym uznaniem czytelników cieszą
się bazy, w większości jednostanowiskowe i przypisane wyłącznie Czytelni
Mul medialnej, tj. IMO VEGA, Prawo
ochrony środowiska czy też POLBI.
Udostępniamy także ćwiczenia dla
studentów I roku z automatyki i elektroniki w wersji elektronicznej. Można
je skopiować na płytę, wybrane fragmenty zgrać na dyskietkę lub też
przesłać pocztą elektroniczną. Dotychczas można z nich było korzystać
w Czytelni Czasopism, i tylko
w wersji papierowej.

Ponadto oferujemy czasopisma
elektroniczne z wykupionym dostępem
i możliwością przeglądania pełnych
tekstów, np. PROQUEST lub SCIENCE DIRECT. Jest to bardzo dogodna forma dla
studentów. Można jednocześnie przeglądać wszystkie roczniki nie tylko
bieżące, ale i archiwalne. Istnieje możliwość zgrania ich na płytę lub przesłania
wybranych tekstów pocztą elektroniczną. Posiadamy także interaktywną,
pełnotekstową bazę książek światowych wydawców z wielu dziedzin technicznych Knovel Library.
Oczywiście zgrzeszyłabym mówiąc,
że wszyscy tylko i wyłącznie przychodzą
do nas, stawiając na naukę za pośrednictwem internetu. W czasie przerw czy
też okienka można wpaść do czytelni,
skupić się przed trudnym egzaminem
czy wykładem, sprawdzić pocztę,
albo przejrzeć strony o tematyce rozrywkowej. Nawet gdy wszystkie stanowiska w Czytelni Mul medialnej są
zajęte, czytelnik zawsze może poczekać
i zapoznać się z najnowszymi miesięcznikami czasopism komputerowych, takich
jak: CHIP, LINUX, PC WORLD KOMPUTER, INTERNET.
Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że czuję się usatysfakcjonowana pracą w Czytelni Mul medialnej, która swoje zbiory udostępnia szerokiemu ogółowi.
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zytelnia Mul medialna została
otwarta w październiku 2005
roku. Utworzenie jej stało się faktem,
ponieważ otrzymaliśmy doﬁnansowanie UE ze środków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Jako jej pracownik, po ponad dwuletniej obserwacji mogę stwierdzić, że
okazała się strzałem w dziesiątkę, ułatwiając życie nie tylko studentom, ale
także pracownikom naszej uczelni
i innym chętnym. Zyskaliśmy nie tylko
nową agendę, ale i większy rozgłos,
gdy wraz z jej początkiem ukazało się
kilka informacji o bibliotece w prasie.
Prawo do korzystania z Czytelni
Mul medialnej ma każdy na podstawie
dowodu tożsamości, po wcześniejszym
wypełnieniu deklaracji i zapoznaniu się
z naszym regulaminem. Posiadamy 11
stanowisk z dostępem do internetu, katalogów biblioteki, baz oraz stanowisko
do odtwarzania kaset VHS i odsłuchu
płyt CD. Pracujemy od poniedziałku do
piątku, od godz. 9.00 do godz. 18.45,
a także w soboty zjazdowe od 13.00 do
17.00, co powiększa liczbę stałych czytelników. Studenci Akademii Morskiej
stanowią aż 95% użytkowników.
Wiele osób przychodzących do Czytelni Mul medialnej po raz pierwszy
myśli, że jest to gra sowa kafejka internetowa. Nic bardziej mylnego. Zagłębiając się w nasz regulamin, można
niekiedy mieć wrażenie, że tworzy rygorystyczne podejście do użytkownika.
Wyklucza się bowiem korzystanie z czatów, gadu-gadu, gier, ściągania i kopiowania niedozwolonych plików itp.
Czytelnia służy do celów edukacyjnych,
a jej pracownicy mogą udzielić pomocy
w poruszaniu się po bazach, korzystaniu
z płyt CD, wyszukiwaniu informacji,
a także pilnują porządku i zasad. Nieraz
użytkownicy próbowali naruszyć regula-

Magdalena Urbaniak

Wilkasy 2008 r.

W

dniach 22–25 września
2008 roku reprezentacja
Akademii Morskiej w Szczecinie
uczestniczyła w Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych w Żeglarstwie w klasie Omega. Obsada
była wyjątkowo silna. Na starcie
stanęły 84 załogi reprezentujące
44 uczelnie. Wśród załóg olimpijczycy, kadra narodowa i czołówka
Pucharu Polski w różnych klasach.
Wiele uczelni wystawiło
po 2, a nawet 5 załóg, nasz AZS
wystawił jedną załogę w klasie
standard w składzie: sternik – Bartosz Piotrowski, szoty – Adam
Piotrowski, balast – Adrian Barbachowski. Na pożyczonej omedze
POL-3942 od Jarka Cieślaka
(ubiegłorocznego Mistrza Polski,
a tegorocznego Wicemistrza Polski) ostrzyliśmy sobie apetyty na
pierwszą dziesiątkę w klasie standard. Organizatorzy, jak zwykle,
zaskoczyli nas zmianą regulaminu
(byliśmy już czwarty raz na tej imprezie), łącząc klasy sport
i standard w jedną klasę open.
Oczywiście standardy jako łódki
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100 kg cięższe były w gorszej sytuacji na samym starcie.
W poniedziałek od samego
rana transportowaliśmy omegę
z Częstochowy do Giżycka (560
km), by po godz. 18 zameldować
się w miejscu regat. Potem wieczorno-nocna odprawa techniczna
i szczegółowa kontrola dokumentów załogi i jachtu (dostajemy 25
numer startowy).
We wtorek od samego rana
przygotowania omegi i o 9:00 na
wodę. Aż 84 omegi, to bardzo
dużo jachtów. Sędziowie decydują
się podzielić nas na 2 grupy eliminacyjne, z których 50% przechodzi
do ścisłego ﬁnału, a reszta walczy

o miejsca od 43 w górę. My na
drodze losowania traﬁamy do
grupy I, mocniejszej (więcej łódek
klasy sport). Jednakże warunki
sprzyjają, wieje całe 4 st.B i nasza
ciężka łódka nie traci dużo z powodu swojej wagi. W tym dniu zajmujemy odpowiednio miejsca: 9,
6, 5, 7, 3 i kończymy w naszej grupie na ex aequo 6 miejscu, a na 12
w całej grupie 84 załóg. Oczywiście bez większego problemu przechodzimy do ścisłego ﬁnału. Z dużym optymizmem czekamy na
dzień następny.
Środa przywitała nas słabym
wiatrem, co nie wróżyło dla naszej
łódki, naszej ciężkiej załogi, większych sukcesów, ale nie poddajemy się. O 9:30 pierwsze starty
wielkiego ﬁnału grupy I. Nasze
przewidywania potwierdziły się,
w tym dniu zajmujemy odpowiednio miejsca: 25, 16, 17, 33, 24, 17
i cały dzień kończymy na 19 miejscu w grupie 84 jachtów.
W czwartek warunki były jeszcze gorsze pod względem wiatrowym. Pierwszy bieg z godz. 9:00
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dniu 6 listopada 2008 roku
odbyła się jesienna runda
Akademickich Mistrzostw Szczecina w pływaniu, która została
rozegrana na basenie Akademii
Morskiej. Gościliśmy 4 uczelnie:
Pomorską Akademię Medyczną,
Politechnikę Szczecińską, Akademię
Rolniczą oraz Uniwersytet Szczeciński. Zawody przebiegły bez zarzutu,
równie dobrze sprawiła się dopingująca publiczność. Rywalizacja
była bardzo wyrównana, choć nie
obyło się bez dyskwaliﬁkacji.
Nasze koleżanki z Akademii
Morskiej pokazały na co je stać
i w klasyﬁkacji ogólnej zajęły pierwsze miejsce! Chłopcy spisali się
równie dobrze, zajmując drugie
miejsce. Zabrakło im tylko 2 punktów, by wyprzedzić kolegów z Politechniki Szczecińskiej. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom!

W

WYNIKI - KLASYFIKACJA
Akademie indywidualnie
4 miejsce - Bartosz Piotrowski
Akademia Morska Szczecin
Akademie drużynowo
4 miejsce - Bartosz Piotrowski
Akademia Morska Szczecin
Indywidualnie
19 miejsce - Bartosz Piotrowski
Akademia Morska Szczecin
Ogólnie - drużynowo
21 miejsce - Bartosz Piotrowski
Akademia Morska Szczecin

Norbert Marchewka

odroczony był do 10:30 z powodu braku wiatru. W tym dniu
zajmujemy 23 oraz 15 miejsce
i utrzymujemy 19 miejsce na
Mistrzostwach Polski Szkół
Wyższych w Żeglarstwie w Klasie
Omega. Można uznać to za mały
sukces, ale czujemy pewien niedosyt, gdyż łódkę mieliśmy przygotowaną do walki w klasie
standard, a nie do walki z szybszymi łódkami klasy sport.
Smutnym faktem jest to, że
w klasyﬁkacji drużynowej akademii zabrakło nam 6 punktów. Potrzebna była druga załoga, która
nawet
gdyby
przypłynęła
na 78 miejscu, to i wtedy wywalczylibyśmy 2 miejsce w kategorii
akademii.

Pływanie mężczyzn AM
100 m stylem dowolnym
1 msc. Mateusz Wodzicki
2 msc. Piotr Olczyński
100 m stylem grzbietowym
3 msc. Adam Wierzchowiecki
50 m stylem motylkowym
2 msc. Przemysław Petrykiewicz
3 msc. Krzysztof Kaczmarek
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym
1 msc. Olczyński, Wierzchowiecki, Wodzicki,
Petrykiewicz
Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym
3 msc. Żuk, Michalak, Elaubi, Petrykiewicz

Klasyﬁkacja drużynowa kobiet po rundzie jesiennej
1. AKADEMIA MORSKA

128 pkt.

2. POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA

86 pkt.

3. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA

84 pkt.

4. AKADEMIA ROLNICZA

73 pkt.

5. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

26 pkt.

Klasyﬁkacja drużynowa mężczyzn po rundzie jesiennej
1. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA

137 pkt.

2. AKADEMIA MORSKA

135 pkt.

3. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

112 pkt.

4. POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA

55 pkt.

5. AKADEMIA ROLNICZA

34 pkt.
FOT. MARTA BARANOWSKA

Bartosz Piotrowski
Zdjęcia: Barbara Adamek
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Pływanie kobiet AM
100 m stylem klasycznym
3 msc. Dorota Paluch
50 m stylem motylkowym
2 msc. Karolina Jahnz
3 msc. Agata Skrzypczyk
100 m stylem zmiennym
2 msc. Marta Dziedzic
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym
1 msc. Zajdel, Olszewska, Kamińska, Sawa
Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym
2 msc. Dziedzic, Paluch, Skrzypczyk, Jahnz
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D

nia 6 listopada 2008 roku na
siłowni Akademii Morskiej
w Szczecinie odbyły się zawody
„Turniej Jesienny” w trójboju.
W trzech konkurencjach zmierzyło
się 16 zawodników, obok członków
sekcji trójboju siłowego w szranki
stanęli chłopcy z sekcji wioślarskiej.
Zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze, zawodnicy nawzajem sobie kibicowali i podrywali do
walki. Wszystkie wyniki zostały
przeliczone formułą Wilksa, czyli
podniesiony ciężar pomnożono
przez współczynnik odpowiedni dla
wagi uczestnika. Każdy z zawodników miał możliwość trzech prób.
Wielu zawodników startowało
po raz pierwszy, sprawdzając,
ile są w stanie dźwignąć. Pomimo
słabej i niezadowalającej kondycji
w bieżącym roku obiecali poćwiczyć i wziąć udział w następnych zawodach, czyli już w Turnieju
Zimowym. „Starzy” członkowie sekcji (mimo niedawnej zmiany trenera, którym w roku akademickim
2008 został mgr Wojciech Jaśkiewicz) wyszli z zawodów zadowoleni
i pełni nadziei na przyszłość.

Zajęcia na siłowni są ważnym elementem przygotowań do zawodów

Wyniki
Przysiad ze sztangą
1. Krzysztof Bielewicz, 105 pkt.,
przysiad z 120 kg, sekcja trójboju
siłowego
2. Patryk Trocki, 101 pkt., przysiad
z 130 kg, sekcja trójboju siłowego
3. Grzegorz Kłos, 99 pkt., przysiad
z 155 kg, sekcja trójboju siłowego

Wyciskanie ze sztangą
1. Karol Jaworski, 85 pkt., 120 kg,
sekcja wioślarska
2. Grzegorz Kłos, 82 pkt., 127,5 kg,
sekcja trójboju siłowego
3. Dariusz Oleś, 81 pkt., 120 kg,
sekcja trójboju siłowego
Trzecią konkurencją był martwy
ciąg. Za sprawą studenta Łukasza
Nowickiego przyniósł najwięcej
emocji – Łukasz dźwignął 210 kg,
zajmując 2 pozycję.
Martwy ciąg
1. Patryk Trocki, 132 punktów, 170
kg, sekcja trójboju siłowego
2. Łukasz Nowicki, 128 punktów,
210 kg, sekcja trójboju siłowego
3. Krzysztof Bielewicz, 122 punkty,
140 kg, sekcja trójboju siłowego

Klasyﬁkacja ogólna
1. Grzegorz Kłos
303 pkt.
2. Patryk Trocki
291 pkt.
3. Karol Jaworski
289 pkt.
4. Krzysztof Bielewicz
279 pkt.
5. Łukasz Nowicki
277 pkt.
6. Dariusz Oleś
271 pkt.
7. Łukasz Bednarz
255 pkt.
8. Marcin Szymczak
255 pkt.
9. Łukasz Karmelita
222 pkt.
10. Kamil Tarnowski
217 pkt.
11. Iwan Schuster
213 pkt.
12. Krzysztof Lisiński
198 pkt.
13. Arkadiusz Hrysiukowicz 196 pkt.
14. Kamil Lisowski
181 pkt.
15. Jan Citka
175 pkt.
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Akademii Morskiej
listopada 2008 roku odbyły
się Mistrzostwa Akademii
Morskiej na ergometrze wioślarskim. Po raz pierwszy w tym roku
zawody urządzono na holu Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Transportu. Zmiana miejsca zawodów pozwoliła na zebranie się
razem zawodników i licznie przybywających kibiców oraz wysłuchanie
uroczystego przemówienia trenera
Wojciecha Jaśkiewicza, opiekuna
sekcji wioślarskiej i organizatora zawodów. Wszyscy zawodnicy zmagali się z dystansem 1000 m, dla
wyrównania szans podzieleni zostali na wagę lekką i wagę normalną.
W wadze lekkiej kobiet startowała jedna zawodniczka – Anna Ma-
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chulec, studentka IV roku IRM, która
pokonała dystans w czasie 4:20.
W wadze normalnej kobiet
startowały cztery zawodniczki, zajmując kolejno miejsca:
1.
2.
3.
4.

Anna Pawłowska
Joanna Jarosz
Dorota Kurylczyk
Maria Huk

I LiZwEST
II MSI
II MSI
I IRM

3:49
3:52
4:01
4:15

W wadze normalnej mężczyzn
1. Łukasz Gwiaździński
I IRM
2. Łukasz Karmelita
IV LiZwEST
3. Karol Jaworski
IV LiZwEST
4. Mateusz Dziechciarz
IV LiZwEST
5. Radosław Kuncewicz
I ZJPiTZ
6. Michał Bobowski
II LiZwEST
7. Arkadiusz Pysno
II TM
8. Emil Głaz
I IRM
9. Bartosz Żółtański
I LiZwEST

3:01
3:06
3:07
3:08
3:10
3:12
3:14
3:20
3:26

Anna Pawłowska i Joanna Jarosz
W wadze normalnej mężczyzn
zakwaliﬁkowały się do reprezento- poza konkurencją startował Paweł
wania szkoły na Mistrzostwach Szcze- Borowski, który uzyskał czas 3:03.
cina, Dorota Kurylczyk (rezerwowa). Na Mistrzostwach Szczecina reprezentować nas będą: Łukasz GwiaW wadze lekkiej mężczyzn
1. Kamil Tarnowski
I TM
3:11
ździński, Łukasz Karmelita oraz jako
2. Michał Ziemichód
III ZJPiTZ
3:20
zawodnik rezerwowy Karol Jaworski.
3. Przemysław Malik
IV LiZwEST 3:31
Zawodnikom gratulujemy, pub4. Ivan Schuster
II PSM
3:33
liczności
dziękujemy za przybycie
5 . Adrian Kulikowski
III ZJPiTZ
3:49
6 . Wojciech Filipczak
III ZDPiTZ
3:57
i za doping.

Szczecina
grudnia 2008 roku na Sali
Szczecińskiego Domu Sportu
rozegrano Mistrzostwa Szczecina
na ergometrze wioślarskim.
W sumie odbyło się 10 biegów:
dwa dla szkół podstawowych, na
dystansie 500 m, jeden dla VIP-ów
na dystansie 200 m, pozostałe na
dystansie 1000 m. Wśród rywalizujących zastosowano podział na
szkoły podstawowe, gimnazjum
(klasy 1–3), reprezentanci AZS-u
w kategoriach juniorzy młodsi i juniorzy, bieg VIP-ów „O złote wiosło
Kolby”, wyścig zawodników niepełnosprawnych i na zakończenie
zmagań rywalizacja studentów
uczelni wyższych w kategoriach
mężczyźni i kobiety.
Zawody odbywały się w przyjaznej atmosferze i przy gorącym
dopingu publiczności, a swoją
obecnością uświetnili je mistrzowie

olimpijscy, wioślarze w czwórce podwójnej i członkowie szczecińskiego AZS-u – Konrad Wasilewski
i Marek Kolbowicz oraz liczne grono
trenerów i działaczy związanych ze
sportem akademickim.
Podczas zawodów miało miejsce
uroczyste przekazanie, ufundowanych przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego i Prezydenta
Miasta Szczecina, łodzi wioślarskich
dla sekcji wioślarskich AZS Szczecin
i KSI „Start”.
Akademia Morska, jak co roku,
była jednym z głównych faworytów. Warto zauważyć, że dla
wszystkich naszych zawodników
był to debiut na tej imprezie. Mimo
braku doświadczenia udało się zdobyć medal i puchar w klasyﬁkacji
ogólnej mężczyzn oraz pobić dwa
rekordy życiowe. Tylko sekundy
dzieliły dwójkę naszych zawodni-
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ków od kolejnych medali indywidualnych.
Wyniki studentów
Kobiety
4. Anna Pawłowska
03:46,8
(rekord życiowy)
6. Joanna Jarosz
03:53,6
Mężczyźni
2. Łukasz Gwiaździński 03:01,9
4. Łukasz Karmelita
03:05,3
(rekord życiowy)

AM
AM
AM
AM

Klasyﬁkacja ogólna
Kobiety
3. Akademia Morska
Mężczyźni
1. Akademia Morska
2. Akademia Rolnicza
3. Uniwersytet Szczeciński

Wszystkim zawodnikom gratulujemy dojechania do mety, a naszym „marynarzom”, że znów
wróciliśmy z tarczą. Potwierdziliśmy, że „Najlepsza jest drużyna
marynarzy ze Szczecina”.
Norbert Marchewka
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FOT.: JACEK SOROKA

W

Regatach Unity Line organizowanych przez
Jacht Klub AZS w Szczecinie, Unity Line, Akademię Morską oraz szereg instytucji startuje malownicza grupa oldmerów. Jachty te, mające co
najmniej 30 lat, to pływające żeglarskie antyki.
Są sprawne, gdyż opiekują się nimi pasjonaci,
wkładający wiele serca i pracy w przygotowanie ich
do żeglowania.
Najstarszy startujący jacht to jednocześnie najstarszy pływający jacht w Polsce – 102-letni „Nadir”
z Jacht Klubu AZS.
W tym roku wyjątkowo wystartował w grupie żeglarzy samotnych. Bosman jachtu Mikołaj Marecki
przygotował go dla samotnej żeglarki z Gdańska Moniki Mas, która imprezę tę potraktowała jako część
przygotowań do startu w transatlantyckich regatach
samotnych żeglarzy Transat 650.
Największym jachtem regat był również oldmer,
niemiecki „Wappen von Anklam” z 1953 roku
o długości 18,80 m. Ten drewniany olbrzym z klubu
SSC Anklam do dzisiaj znakomicie służy morskiemu
wychowaniu młodzieży. A regaty oldmerów pod dowództwem kapitana Ronny Neukircha wygrywa lub
jest w ścisłej czołówce.
Wystartował i regaty wygrał „Karﬁ” z kapitanem
Andrzejem Wojciechowskim. Jacht ten jest znany
w środowisku żeglarskim z sukcesów, jakie odnosił na
nim w latach siedemdziesiątych znakomity szczeciński regatowiec morski kapitan Jerzy Siudy.
„Umbriaga” ze szczecińskiego Jacht Klubu AZS
to kolejny jacht z dużą historią i sukcesami, którym dowodzi kapitan Jerzy Madeja.
„Sonar” z kapitanem Bogusławem Daszkiewiczem
to ciekawostka techniczna, jeden z niewielu stale
i często pływających po morzu jachtów betonowych.
Wybudowany w 1975 roku z betonu, stosowanego
wskutek stałego braku materiałów szkutniczych
w tamtych latach.
„Pascal” to wspaniały dwumasztowiec, zapewne
jego kapitan Alfred Bieskiewicz, pływając na nim,
widzi się na odległych morzach. Doskonale się nadaje
do takich rejsów.
Jednym ze stałych uczestników Regat Unity Line,
od ich początku w 2001 roku, jest „Hajduk”. W tym
roku wystartował pod dowództwem młodego wiekiem żeglarza kapitana Marka Lisowskiego.

Po raz pierwszy wystartowały w regatach Unity
Line „Truxa” z kapitanem Sławomirem Turniakiem
oraz „Amanda” z kapitanem Jackiem Rdesińskim.
Należy spodziewać się, że w roku 2009 pojawią się
kolejne oldmery.
Oldmery można także co roku oglądać na Wałach
Chrobrego w trakcie Zlotu Oldmerów oraz na zakończeniu Regat Epiphanes Trophy. Wiele informacji
o nich zamieszczono na stronach internetowych:
www.classicboats.pl, www.regatyunityline.pl oraz
www.zagle.com.pl.

Akademickie Aktualności Morskie

Piotr Stelmarczyk JK AZS

nr 1(60) 2009

N

pierwszy minął z impetem południowy cypel Długiego Ostrowu
i nie zwalniając, przebijał się w kierunku portu przez dwudziestocentymetrowej grubości lód. Holownik ten
został zbudowany 42 lata temu w duńskiej stoczni Svendborg. Ma interesującą konstrukcję dziobu: jest on nie
tylko wytrzymały, ale pozwala również
wytworzyć wysoką falę, która przemieszcza się pod pokrywą lodu i łamie
go od spodu. Za Cyklopem podążały
pozostałe holowniki. Trzymały się
nieco z boku jego toru i poszerzały
rynnę. Na efekty ich pracy nie trzeba
było długo czekać. Po kwadransie,
podczas którego jednostki wykonały
na przemian kilka rund przez Kanał Policki, na rzece unosiła się pokruszona
kra, a pęknięcia na lodzie wywołane
falami były widoczne nawet przy
samym brzegu Odry. Nie czekając, aż
kanał portowy zamarznie i stanie się
znów jednolitą masą lodu, holowniki
ruszyły w kierunku nabrzeża, przy którym African Zebra szykował się już do
wyjścia. Przez UKF-kę na kanale 8
słychać było pilota, który rozdzielał za-
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dania: „Cyklop na czele zespołu łamie
lód, Amon na dziobie bierze podwójny
hol podany ze statku, Arion zostaje na
ruﬁe do pomocy”.
Przed godziną 17.00 statek zgłosił
do Szczecin Traﬃc odcumowanie
i w asyście holowników majestatycznie
ruszył w kierunku obrotnicy. Mijając
cypel Długiego Ostrowu, African Zebra
zaczął wykonywać zwrot w lewo. Amon
pilnował, by dziób statku ustawił się na
właściwym kursie. Ruch kadłuba był
w naturalny sposób łagodzony przez
spiętrzony przy brzegu lód. Arion nie
musiał interweniować, gdyż statkowi
nie groziło ryzykowne zbliżenie się rufą
do brzegu, i szedł powoli za zespołem
holowniczym. Po obrocie African Zebra
bezpiecznie ruszył w kierunku nabieżnika Krępa. Amon na komendę pilota rzucił hol dziobowy. Manewry
dobiegły końca tuż przed zapadnięciem
zmierzchu. Gdy statek nabierał prędkości, a jego sylwetka niknęła za wyspą,
holowniki zwartą grupą ruszyły
w drogę powrotną do Szczecina.
Paweł Banyś

FOT.: PAWEŁ BANYŚ

adchodzi zima. Gdy ujemne
temperatury utrzymają się wystarczająco długo, tory wodne i baseny portowe pokryje warstwa lodu.
Od jej grubości zależy to, jakim statkom będzie wolno nawigować na
określonym akwenie. Zlodzenie
utrudni manewrowanie, a statki będą
musiały poruszać się w konwojach
prowadzonych przez najsilniejszą jednostkę. W takich sytuacjach do akcji
wkraczają lodołamacze. To statki
o dużej mocy maszyn i odpowiedniej
konstrukcji kadłuba, które służą do
łamania pokrywy lodowej. Najczęściej w tej roli występują portowe holowniki, lecz w bardzo ekstremalnych
warunkach potrzeba już wyspecjalizowanych jednostek. Przykładem
może być ﬂota ﬁńskich lodołamaczy,
utrzymywanych z budżetu państwa,
dbająca, aby zimą nie zamierała żegluga na północnych krańcach Bałtyku.
Zanim kapitanom i pilotom przyjdzie sprostać wyzwaniom nawigacyjnym w nadchodzącej zimie, przypomnę manewry z udziałem szczecińskich holowników w roli lodołamaczy,
jakie miałem okazję zaobserwować
niespełna dwa lata temu.
W sobotę, 28 stycznia 2006 roku,
temperatura spadła do -10°C. Na stronie internetowej Stacji Pilotowej
w Szczecinie podano, że po południu
z portu w Policach będzie wychodzić
masowiec African Zebra. Uzbrojony
w aparat fotograﬁczny i UKF-kę wyruszyłem nad Odrę w pobliże nieczynnego już Punktu Obserwacyjnego
Police. Gdy dojechałem na miejsce,
holowniki Amon, Arion i Cyklop, idące
ze Szczecina, zbliżały się już do polickiego portu. Zanim dało się słyszeć
charakterystyczny pomruk ich silników, ciszę przerwał coraz głośniejszy
huk łamanego lodu. Cyklop jako
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mii Morskiej w Szczecinie nr 3(59) 2008
ukazał się artykuł pióra Jędrzeja Porady Piractwo na morzach i oceanach. Rozbój
morski zagrożeniem dla żeglugi, s. 18 − 20.
Zawarte w nim (w podtytule Piractwo na
polskich wodach terytorialnych) informacje
nie są prawdziwe:
Nie jest prawdą, że „od roku 2002
coraz częściej zdarzają się napaści piratów
na łodziach motorowych w pobliżu Helu
w celu okradania jachtów”; nie jest prawdą,
że „szczególnie złą sławę wśród rybaków
i żeglarzy mają akweny Zalewu Wiślanego,
gdzie od kilku lat grasują morskie gangi,
składające się w większości z byłych marynarzy radzieckiej Floty Bałtyckiej, operujących na złomowanych łodziach
patrolowych, wojskowych pontonach
i małych kutrach rybackich, rabujących nabrzeżne wsie, przystanie jachtowe i rybackie po stronie rosyjskiej i polskiej”; nie jest
prawdą, że „polscy piraci napadają
w portach jachtowych i rybackich w Krynicy Morskiej, Fromborku i Nowej Pasłęce
na łodzie rybackie, jachty, kempingi, jak
również na jachty na Zatoce Gdańskiej, Zatoce Puckiej i na Zalewie Szczecińskim”;
nie jest prawdą, że „polscy i rosyjscy piraci
pływają tuż przy brzegu, przez co są trudno
wykrywalni przez radary i często bezkarni
wobec braku odpowiednich łodzi płytkowodnych polskiej Straży Granicznej”.
Autor pisząc ten artykuł, który jak
mniemam służyć ma także wiedzy studentów Akademii Morskiej w Szczecinie, treści
o piractwie na polskich wodach terytorialnych, oparł się bezkrytycznie tylko na artykule tygodnika „Wprost” z 25 maja 2003 r.
Nie podjął się jednak trudu i nie zweryfiko-

wał (a jako autor był do tego zobligowany)
tych „rewelacji” chociażby w Morskim Oddziale Straży Granicznej czy Policji, tj.
w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nie skorzystał, jak widać, także
z informacji dostępnych na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Napadów gangów morskich na statki
rybackie czy sportowo-żeglarskie pływające po polskim morzu terytorialnym i
morskich wodach wewnętrznych, o których
pisze Jędrzej Porada, nie było.
Autorzy „Wprost” nie byli w stanie
podać chociażby jednego udokumentowanego takiego przypadku. Aktów piractwa
i napadów nie potwierdziła powołana
w połowie 2003 r. przez Komendanta
Głównego Straży Granicznej specjalna komisja, która miała wyjaśnić, czy opisane
przez tygodnik „Wprost” zdarzenie miały
miejsce. Podobne działania wyjaśniające
prowadziła także Policja, która na takie
zdarzenia także nie natrafiła. Do dziś jakichkolwiek zgłoszeń lub informacji na ten
temat od rybaków, żeglarzy czy mieszkańców nie było.
Ochrona polskiej granicy na morzu
i lądzie była także obiektem wielokrotnych
misji sprawdzających przez ekspertów Unii
Europejskiej przed wstąpieniem Polski
do Unii Europejskiej i przystąpieniem naszego kraju do Układu z Schengen. Działalności Polskiej Straży Granicznej eksperci
przyznali najwyższe noty.
Podawanie nieprawdziwych informacji, które stawiają w złym świetle służby odpowiadające za bezpieczeństwo na polskich
obszarach morskich i w strefie przygranicznej, wprowadza nie tylko w błąd opinię publiczną, a także negatywnie wpływa na rozwój
turystyki w tym regionie Polski.
O aktualne wyposażenie Morskiego
Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy Jędrzej Porada niestety nas nie zapytał.
A szkoda, gdyż obraz wyposażenia i działań
MOSG, jaki przedstawił w tym artykule,
daleki jest od rzeczywistości. W ostatnich
latach m. in. powstał nowoczesny zintegrowany system radarowy nadzoru polskich
obszarów morskich. Zakupiono dwa poduszkowce, dwa statki powietrzne (samolot
patrolowy M28 „Skytruck” i śmigłowiec
„Anakonda”, wyposażone w nowoczesną

aparaturę obserwacyjną), cztery nowoczesne jednostki pływające do zadań interwencyjno-pościgowych. Pozwalają one na
profesjonalny sposób prowadzić obserwację, nadzór i interwencje na wszystkich akwenach oddanych polskiej jurysdykcji.
Na podstawie art. 31, w związku z art.
12, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5,
poz. 24) proszę o zamieszczenie w AAM niniejszego sprostowania do artykułu Jędrzeja
Porady pt. Piractwo na morzach i oceanach.
Rozbój morski zagrożeniem dla żeglugi.
Z poważaniem
Kmdr por. dr Grzegorz Goryński
Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r.
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Sprostowanie
W poprzednim numerze AAM nr 3
(59) 2008 ukazał się artykuł Jędrzeja Porady pt. Piractwo na morzach i oceanach.
Rozbój morski zagrożeniem dla żeglugi.
Otrzymaliśmy na ten temat list od rzecznika prasowego Komendanta MOSG
w Gdańsku kmdr. por. dr. Grzegorza Goryńskiego, który zamieszczamy poniżej
oraz odpowiedź Autora. Wszystkich czytelników za wynikłe nieścisłości przepraszamy.
Redakcja

 W AAM - dwumiesięczniku Akade-

I

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21
sierpnia 2008 r. w sprawie mojego artykułu
nt. Piractwo na morzach i oceanach. Rozbój
morski zagrożeniem dla żeglugi, uprzejmie
proszę przyjąć moje przeproszenie i ubolewanie za niezamierzone błędy: treść może sugerować, że opisane wydarzenia rozboju na
polskich wodach terytorialnych mogły mieć
miejsce w ostatnich latach; w przypisach nie
zamieszczono pełnego źródła moich informacji zaczerpniętych z tygodnika „Wprost”
nr 1069 z 25 maja 2003 r. z artykułu reportażowego panów Piotra Kudzia i Grzegorza
Pawelczyka pt. Czarna bandera na Bałtyku.
Opisane przez wymienionych autorów wydarzenia z lat 2002 − 2003 o przypadkach takiego rozboju, moim zdaniem, były oparte na
rzetelnych wywiadach i opisie środowiska.
Nic nie wiem, czy panowie badali wówczas
z obowiązku tę sprawę oraz aby autorzy wycofali się z tez postawionych we wspomnianym artykule, na którym się oparłem.
Od tamtych lat niewątpliwie wiele
zmieniło się w skutecznej operacyjnej
działalności i wyposażeniu MOSG, czego
dowodem jest brak podobnych informacji
na ten temat od 2003 r.
Rozumiem Pana dezaprobatę i jeszcze raz przepraszam za niezamierzony
błąd. Jednocześnie dziękuję za krytyczne
uwagi i zapraszam do bliższej współpracy
z morskim środowiskiem żeglarskim.
Z wyrazami szacunku
Jędrzej Porada
Szczecin, 4.09.2008 r.

Coraz bliżej zwycięstwa

Drużyna pracowników dydaktycznych AM

Po

raz 18 odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Andrzeja Bielca.
Udział wzięły 3 drużyny: Studium
WF i Sportu, pracownicy dydaktyczni
oraz Studium Wojskowe. Turniej rozegrany został w systemie każdy
z każdym do 2 wygranych setów pod
okiem głównego sędziego turnieju
Andrzeja Jackiewicza.
Uroczyste otwarcie nastąpiło
5 grudnia 2008 roku o godz. 16.30.
Po rozegranych meczach ogłoszenie wyników wraz uroczystym roz- Drużyna pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
daniem nagród odbyło się w Klubie
„Pod Masztami”.
Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostało Studium Wojskowe.
Drugie miejsce zajęli pracownicy
dydaktyczni. Brązowymi medalami
odznaczeni zostali zawodnicy Studium WF i Sportu. Wszystkim
elle
uczestnikom gratulujemy!
Zdjęcia: Marta Baranowska i Elwira Goryczko

Sędzia Andrzej Jackiewicz

Artur Lipecki w roli komentatora

O co walczono

Drużyna pracowników Studium Wojskowego
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ks. Jan Twardowski

28 sierpnia 2008 roku
odszedł na wieczną wachtę
dr hab. kpt. ż.w., profesor AM

Leszek Plewiński
wieloletni, zasłużony pracownik
Akademii Morskiej w Szczecinie

U

rodził się 28 marca 1943 r.
w Karmanowicach. Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej
w Gdyni (1965) i Politechniki Szczecińskiej (1976). W 1978 r. ukończył
Podyplomowe Studium Kształcenia Pedagogicznego.
W latach 1976-1980 odbył
studia doktoranckie, uzyskując
w 1980 r. tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w 2004 r. stopień
naukowy doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych.
Swoje zawodowe życie związał
z morzem i gospodarką morską.
W latach 1965-1977 pracował
w Polskiej Żegludze Morskiej
w Szczecinie, zajmując kolejno
stanowiska od starszego marynarza po kapitana (dyplom kapitana
żeglugi wielkiej uzyskał w 1976 r.).
Od 1977 r. związał się ze
szkolnictwem morskim. W Aka-

demii Morskiej pracował
do dnia swojej śmierci.
Stale podnosił morskie
kwalifikacje, pływając zarówno
na statkach pod polską, jak
i obcą banderą.
Domeną Jego zainteresowań
zawodowych były sprawy bezpieczeństwa na morzu, szeroko rozumianego bezpieczeństwa żeglugi w ujęciu interdyscyplinarnym.
Zajmował eksponowane stanowiska, m.in. był kierownikiem
Zakładu Handlowej Eksploatacji
Statku w Instytucie Eksploatacji
Statku (1980–1987), prodziekanem Wydziału Nawigacyjnego
(1981–1984), prorektorem ds.
studenckich (1984–1987, 1987–
1990), dyrektorem Instytutu Eksploatacji Statku (1987–1991),
kierownikiem Zakładu Nauk Eko-

nomicznych w Instytucie Zarządzania Transportem (2002–
2008).
Był autorem i współautorem
wielu publikacji naukowych,
prac naukowo-badawczych dla
gospodarki morskiej, materiałów dydaktycznych. Brał
udział w pracach Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Komisji Egzaminacyjnej przy
Urzędzie Morskim w Szczecinie,
ławnikiem
Izby
Morskiej.
Współpracował z Międzynarodową Organizacją Narodów
Zjednoczonych.
Posiadał uprawnienia rzeczoznawcy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i Polskiego Związku
Żeglarskiego oraz eksperta Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w zakresie organizacji i zarządzania.
Odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (2004), Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi (1983, 1990),
Medalem KEN (1994), Srebrną
i Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Morza (1975, 1987) oraz
Złotym Medalem za Zasługi
dla WSM.
Pozostanie w naszej pamięci
jako człowiek prawy, wybitny organizator, utalentowany i doświadczony pedagog, życzliwy
przełożony.
Grażyna Wojtczyk
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