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Szanowni Czytelnicy!
Od momentu powstania uczelnia
nasza związana jest z morzem. Utworzona z potrzeby chwili, by zapewnić
odpowiednio wykształconą kadrę dla
instytucji morskich, przede wszystkim
dla rozwijającej się floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich.
Wiedzę zdobywali chętni „bycia wilkiem morskim” z całego kraju, a od
paru lat także spoza Polski. Studencka
brać czuła się wybrana, tworząc elitę
ludzi morza. Początki były trudne,
gdyż brakowało wykształconych nauczycieli akademickich, bazy dydaktycznej, podręczników. Kadra chcąc
sprostać wytyczonym celom, zmuszona była nierzadko do żmudnej pracy.
Wraz rozwojem uczelni wprowadzano
nowe dziedziny, nowe specjalności.

Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Wypromowano wielu absolwentów,
spośród których było np. dwóch ministrów resortu żeglugi, dwóch rektorów,
kilku dyrektorów instytucji morskich,
wielu kapitanów i oficerów floty handlowej oraz naukowców.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że dla
celów dydaktycznych wydano na przestrzeni lat szereg skryptów, podręczników, monografii i innych prac naukowych. Z każdym rokiem poziom wydawnictw był coraz wyższy, odpowiadający sztuce edytorskiej. Coraz też
wyższy poziom osiąga edukacja akademii, czego efektem są wysokie
miejsca w rankingu polskich uczelni.
Na początku marca br. Akademia
Morska zaprezentowała swoją ofertę

edukacyjną na XV Targach
Edukacyjnych. Cieszyła się
ona dużym powodzeniem wśród odwiedzających. Żywimy nadzieję, że zainteresowanie naszą uczelnią przyczyni się do
pozyskania nowych rzeszy studentów.
Rytm pracy odmierza rytm roku – zima
już nas żegna, a wiosna wita. Redakcja
AAM życzy wszystkim Czytelnikom
Wesołych Świąt Wielkanocnych oraz
radości w szukaniu symptomów budzącego się w przyrodzie życia.

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
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Pracownik Akademii Morskiej
ponownie Przewodniczącym
Podkomitetu SLF!
W dniach od 10 do 14 stycznia 2011 r. odbywało się w Londynie, w siedzibie Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO), posiedzenie Podkomitetu ds. Stateczności, Linii Ładunkowych i Bezpieczeństwa Statków Rybackich (SLF). Posiedzeniu temu przewodniczył dr inż. Zbigniew Szozda,
szczecinianin, pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, który został wybrany ponownie
Przewodniczącym SLF na rok 2012.
Redakcja AAM gratulując odniesionego zwycięstwa Panu Doktorowi, zadała kilka pytań.
AAM: Czy spodziewał się Pan Doktor, że ponownie
zostanie Panu powierzone przewodniczenie Podkomitetowi SLF?
dr inż. Zbigniew Szozda: Tak, spodziewałem się
tego i byłem na to przygotowany. Myślę, że z praktycznego punktu widzenia nie jest możliwa taka
sytuacja, iż przewodniczący wybierany jest na
początku kolejnego posiedzenia spośród kandydatów
nominowanych „z sali”. Wynika to z trudności tej
funkcji i konieczności odpowiedniego przygotowania
się do niej. Organizacyjne przygotowania do kolejnej
sesji Podkomitetu trwają dość długo. Dotyczy to zarówno sekretariatu Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO), jak i przyszłego przewodniczącego,
a także w pewnym stopniu członków poszczególnych
delegacji, które na posiedzeniu chcą zaprezentować
swoje stanowisko i osiągnąć określone cele. Dokumenty omawiane na forum Podkomitetu muszą być
dostarczone do IMO kilka tygodni przed sesją, aby
umożliwić zapoznanie się z nimi wszystkim zainteresowanym. W 2011 roku 53. Sesja SLF odbyła się
w styczniu, ale już w okolicy maja poprzedniego roku
wiedziałem, że będę tej Sesji przewodniczył. Przygotowania rozpocząłem we wrześniu uczestnictwem w posiedzeniu międzysesyjnej grupy roboczej
w sprawie bezpieczeństwa statków rybackich i na
warsztatach dotyczących stateczności statków w stanie nieuszkodzonym. W listopadzie uczestniczyłem
w sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu, a w grudniu w spotkaniu koordynacyjnym państw Unii Europejskiej. W międzyczasie musiałem przeczytać dużą
liczbę dokumentów IMO, nie tylko dotyczących samej
sesji, ale także regulujących procedury i sposób pracy
IMO. Do Londynu, do siedziby IMO, przyjechałem
kilka dni przed sesją (a faktycznie przed oficjalnymi
wyborami), aby wspólnie z sekretariatem IMO omówić i rozstrzygnąć ostatnie sprawy, tak by w mo2

mencie rozpoczęcia sesji wszystkie możliwe do
wcześniejszego ustalenia szczegóły były uzgodnione.
Na koniec sesji zostałem wybrany na przewodniczącego na rok 2012. W trakcie wyborów delegacje,
które zgłaszały i popierały moją kandydaturę, bardzo
podkreślały fakt, że uczestniczyłem w najważniejszych wydarzeniach związanych z pracą Podkomitetu pomiędzy poprzednią a bieżącą sesją.
AAM: Jakie kompetencje powinien posiadać przewodniczący?
Z. S.: Prowadzenie obrad na tak licznym międzynarodowym forum, zajmującym się bardzo specjalistyczną tematyką, jest niezwykle trudne. Trzeba
być w jednej osobie ekspertem w danej dziedzinie,
politykiem, negocjatorem, ale także, co jest bardzo
istotne, trzeba umieć podjąć szybką i trafną decyzję,
biorąc pod uwagę opinie wyrażane w trakcie nierzadko długich dyskusji. Poszukanie kompromisu
zadowalającego poszczególne państwa, a jednocześnie pozwalającego osiągnąć podstawowy cel Międzynarodowej Organizacji Morskiej, którym jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi, to kluczowa umiejętność. Niezbędna jest dogłębna znajomość zagadnień,
o których decyduje Podkomitet, zarówno od strony
technicznej, ale także politycznej – umiejętność
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przewidywania intencji poszczególnych państw jest
bardzo pomocna. Wymaga to wieloletniego doświadczenia, które nabyłem, biorąc udział w obradach Podkomitetu SLF nieprzerwanie od 1998 roku.
AAM: Jakie szczególne zadania dla przewodniczącego wynikają z piastowania tego stanowiska?
Z. S.: Przede wszystkim należy śledzić wszystkie
ważne wydarzenia pomiędzy sesjami, jak na przykład
postępy prac grup korespondencyjnych. W tym roku
Podkomitet powołał trzy takie grupy: do spraw
stateczności statków w stanie nieuszkodzonym; do
spraw nowelizacji Konwencji SOLAS oraz do spraw
weryfikacji stateczności awaryjnej zbiornikowców.
Ponadto należy wziąć udział w posiedzeniu Komitetu
Bezpieczeństwa na Morzu, a w tym roku także w Zgromadzeniu Ogólnym IMO, które odbywa się co dwa
lata. W trakcie samej sesji, trwającej tydzień, należy
na koniec każdego dnia przygotować się do zagadnień
poruszanych w dniu następnym i nadzorować przygotowywanie raportu z sesji. Trzeba także śledzić
postępy powołanych grup roboczych. Oznacza to, że
pracuje się kilkanaście godzin dzienne. Następna
sesja przewidziana jest na styczeń 2012 roku. Będę
więc musiał przyjechać do Londynu kilka dni przed
sesją, tak jak to miało miejsce w tym roku.
AAM: Czym zajmuje się Podkomitet SLF?
Z. S.: Podkomitet SLF zajmuje się bezpieczeństwem
żeglugi w aspekcie zapewnienia statkom odpowiedniej zdolności do przetrwania w środowisku morskim, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia spowodowane falowaniem morza i oddziaływaniem wiatru,
a także ewentualne uszkodzenia poszycia kadłuba.
Zajmuje się również ograniczeniami co do załadunku
statków w kontekście zapewnienia odpowiedniego
zapasu pływalności. Podstawowym efektem działania Podkomitetu SLF są międzynarodowe przepisy
bezpieczeństwa wyrażane w formie konwencji, kodeksów, rezolucji, wytycznych itp. Przepisy te powstają na podstawie badań naukowych
prowadzonych na całym świecie,
których wyniki prezentowane są
w trakcie obrad, a także na podstawie
doświadczeń z eksploatacji istniejących statków. Jednakże najważniejszym tematem prac w bieżącym roku
jest bezpieczeństwo statków rybackich w aspekcie ich konstrukcji,
wyposażenia, stateczności, ochrony
pożarowej, środków ratunkowych,
szkolenia załóg i innych. W trakcie
ostatniej sesji Podkomitet najwięcej
czasu poświęcił właśnie statkom
rybackim, poprawkom do Konwencji
SOLAS (konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu) w zakresie
podziału grodziowego i stateczności
www.aam.am.szczecin.pl

awaryjnej statków, weryfikacji stateczności awaryjnej zbiornikowców, sposobom zwiększenia wpływu
tzw. konwencji tonażowej na bezpieczeństwo statków. W tym roku Podkomitet w trakcie tygodniowego posiedzenia zajął się szesnastoma zagadnieniami tego typu.
AAM: Jakie państwa należą do Podkomitetu SLF?
Z. S.: Podkomitet SLF znajduje się w strukturze
organizacyjnej Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W obradach Podkomitetu biorą
udział delegacje wszystkich państw członkowskich,
których jest 169. Dodatkowo w obradach z głosem
doradczym mogą uczestniczyć delegacje państw
stowarzyszonych, jak np. Hongkong, innych agend
ONZ, np. FAO (Food and Agriculture Organization),
organizacji międzyrządowych (np. Unia Europejska)
oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych
o statusie doradczym, w większości przedstawicieli
przemysłu morskiego. Nie wszystkie państwa członkowskie co roku przysyłają swoje delegacje, jak na
przykład Czechy. Wydaje mi się, że Słowenia w tym
roku pojawiła się na obradach po raz pierwszy. Do
najbardziej aktywnych w trakcie obrad państw mogę
zaliczyć Belgię, która z racji prezydencji w Unii
Europejskiej w poprzednim okresie reprezentowała
Unię Europejską, a w tym roku na posiedzeniu Podkomitetu SLF przejęła tę rolę od Węgier, które nie są
„morskim” krajem. Z innych państw europejskich do
bardzo aktywnych należą Wielka Brytania, Norwegia,
Hiszpania, Francja, Niemcy, Rosja. Z państw pozaeuropejskich prym wiodą takie kraje, jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Japonia, Korea, Argentyna, Chiny, Wyspy Cooka, Iran. Aktywność poszczególnych państw zależy od bieżącej tematyki obrad i od
interesów, jakie dane państwa chcą osiągnąć.
Życzymy ogromnej energii i zapału w kierowaniu
Podkomitetem SLF.
Rozmawiała: Teresa Jasiunas

3

Wizyta
Lions Club
12 stycznia br. w murach naszej akademii gościli
członkowie Lions Club Szczecin „Magnolia”. Jest to
organizacja międzynarodowa działająca od momentu założenia w 1917 r. przez Melvina Jonesa i zrzeszająca ok. 1,4 mln członków w 182 państwach.
Mottem przewodnim jest hasło „we serve – służymy”.
Członkowie powinni służyć sobie nawzajem w klubie,
swoim przyjaciołom, bliskim, rodzinie, a przede
wszystkim tym, którzy oczekują pomocy. Praktycznie nie ma dziedziny, której Lions Club nie obejmowałby swoim patronatem. Kluby mają prawo wybierać zakres swojej działalności. Dla przykładu, prowadzą szeroką akcję uświadamiającą o szkodliwości
narkomanii oraz pomagają w jej leczeniu, opiekują się
chorymi na cukrzycę, ze schorzeniami wzroku, z wadami słuchu, mowy, a także udzielają wsparcia organizacjom młodzieżowym, m.in. harcerzom i skautom. Otaczają opieką młodych twórców czy naukowców. Walczą z analfabetyzmem i zaniedbywaniem dzieci.
Obecny wiceprezydent Międzynarodowego Zarządu – Howarel Z. Petterson w wywiadzie dla „Wprost”
powiedział, że lionizm jest swego rodzaju misją,
a każdy członek winien mieć powołanie jak lekarz czy
ksiądz. W Polsce działa 38 klubów (pierwszy powstał
w 1989 r.), zrzeszających ok. 1 tysiąca członków. Lions
Club Szczecin „Magnolia” został zarejestrowany
w 1995 r. Celem statutowym jest różnorodna forma
pomocy materialnej, pomoc prawna i opiniotwórcza
dla organizacji, stowarzyszeń charytatywnych i użyteczności społecznej, m.in. dla szczecińskiego Hospicjum Stacjonarnego, Rodzinnego Domu Dziecka pp.
Elżbiety i Tadeusza Peplińskich, Polskiego Towarzystwa Niewidomych. Przykładem może też być
współpraca z Książnicą Pomorską, gdzie wspomożono przy tworzeniu czytelnię dla słabowidzących i niewidomych. Udzielono finansowego
wsparcia na remonty w domu dziecka, przy
organizacji koncertów charytatywnych, w tym promowanie i wspieranie dzieci z wadami wzroku
szczególnie uzdolnionych muzycznie (fundowanie
stypendiów). Aktualnie godność prezydenta piastuje
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski.
Podczas spotkania uczelnię reprezentowali:
JM Rektor prof. dr hab. kpt. ż.w. Stanisław Gucma,
kanclerz mgr Andrzej Durajczyk, dziekan Wydziału
Nawigacyjnego dr hab. inż. Jerzy Hajduk, prof. AM,
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prof. dr hab.
Bernard
Wiśniewski
oraz studenci, którzy zarazem sprawowali obsługę imprezy.
JM Rektor interesująco zaprezentował akademię,
uwypuklając działalność naukowo-badawczą i osiągnięcia, doceniane nie tylko przez kontrahentów, ale
również władze i mieszkańców regionu.
Goście zwiedzili najbardziej reprezentacyjne miejsca w uczelni. Planetarium przedstawił z dużą znajomością przedmiotu kpt. ż.w. Józef Gawłowicz.
W Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego dr inż. st. of.
Paweł Zalewski wespół z mgr. inż. Rafałem Gralakiem
pochwalili się symulatorami, a członkowie Lions Club
mogli osobiście przekonać się po instruktażu, jak
działają. Bawili się przy tym znakomicie.
Czas spotkania umilił występ Chóru AM pod batutą
pani dyrygent Sylwii Fabiańczyk-Makuch.
Była to bardzo ważna wizyta, która unaoczniła
przedstawicielom Lions Club, jak odpowiedzialną
rolę w edukacji młodych kadr zawodowych i naukowych pełni Akademia Morska. Ponadto wykonując
wiele projektów naukowo-badawczych, przyczynia
się do rozwoju kraju w ramach wspólnoty europejskiej.
Podczas już zamkniętego posiedzenia Lion Club
w Sali Senatu goście z uznaniem wypowiadali się
o naszej akademii, deklarując swoje poparcie dla
podejmowanych przez władze uczelni działań.
Prezydent Lion Club
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

Fot. Barbara Tatko
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Peter Döhle Schiffahrts i Hammonia Reederei

z ofertą dla studentów
2 marca 2011 r. Dział Spraw Morskich i Praktyk
zorganizował spotkanie dla studentów i absolwentów naszej uczelni z niemieckim armatorem
Peter Döhle Schiffahrts i Hammonia Reederei.
Przedstawiciele firm – kapitan René Menzel i Kay
Thürnagel – zaprezentowali licznie zgromadzonym

sięwziętych sposobach zapobiegania mu, jak również
umiejętności zachowywania się w sytuacjach niebezpiecznych.
Jednak największe zainteresowanie wzbudziła
prezentacja ścieżki kariery zawodowej i warunków finansowych dla zatrudnionych. Armator Peter Schiffahrts posiada własną sieć rekrutacyjną, dzięki której
znajduje pracowników. Wśród nich, w chwili obecnej,
jest wielu Polaków. Przedstawiciele firmy pokreślili,
że polscy nawigatorzy i mechanicy, dzięki swojej
wiedzy i doświadczeniu, są cennymi specjalistami,
dlatego też armator chciałby pozyskać kolejnych
młodych ludzi do szeregów zatrudnionych.
Adriana Nowakowska

Fot. M. Giziński

słuchaczom sferę działalności przedsiębiorstw i ich
doświadczenie w światowym shippingu. Szczegółowo omówiono stan floty armatora (m.in.: rodzaje
statków, ich tonaż, modele silników). Wiele uwagi
poświecono sprawie warunków życia na statku (life
on bard) – np. standardom kabin, wyposażeniu technicznemu, dostępowi do internetu. Nie zapomniano
także poruszyć istotnej kwestii piractwa na zagrożonych nim wodach (Piracy High Risk Area) i przed-

Fot. Sławomir Wójcik
Wieczorne spotkanie przedstawicieli firm ze studentami AM
w klubie „Pod Masztami”

Fot. M. Giziński

www.aam.am.szczecin.pl

Firma Peter Döhle Schiffahrts
została założona w 1956 roku przez
Petera Döhle jako pełnomocnika właścicieli ("Vertrauensmakler") do prowadzenia usług komercyjnych na rzecz
właścicieli statków przybrzeżnych,
w tym czarteru, eksploatacji i rachunkowości.
Na początku zajmowano się wyłącznie przewozem ładunków typu breakbulk, bulk i produktów leśnych, jednak
już w połowie lat sześćdziesiątych do
floty dołączyły pierwsze mniejsze statki
kontenerowe pływające w Europie
i Skandynawii.
Obecnie firma posiada zróżnicowane
jednostki (ok. 200 statków – w tym statki własne, będące częściową własnością i pod wyłącznym zarządem).
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FUT-urystycznie o inżynierach
Zarząd Samorządu Studenckiego Akademii
Morskiej w Szczecinie w dniach 28–30 lutego
2011 roku miał zaszczyt gościć przedstawicieli 25
wyższych uczelni technicznych z całej Polski,
w ramach Konferencji Forum Uczelni Technicznych. Temat przewodni spotkania: Kreatywni
Inżynierowie – ludzie sukcesu.
FUT, czyli Forum Uczelni Technicznych powstało na
kanwie statutu uchwalonego 27 lipca 2005 roku
w Ustawie o szkolnictwie wyższym przy Parlamencie
Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Statutowym zadaniem FUT-u jest rozwijanie i umacnianie więzi
między zrzeszonymi uczelniami, reprezentowanie
studenckiego środowiska uczelni technicznych oraz
wyrażanie opinii przed organami publicznymi
w sprawach dotyczących ogółu studentów uczelni
technicznych wraz z opiniowaniem aktów normatywnych, stanie na straży praw studentów, a przede
wszystkim wspieranie samorządności studenckiej
przejawiającej się w jej każdej formie. Obecnie do
jednych z najważniejszych zadań Forum należy promowanie kierunków technicznych, które są ważne dla
gospodarki naszego kraju, ale także dla przyszłości
uczelni technicznych, mających w dzisiejszych czasach problem z naborem na studia techniczne.
Wszystkie zadania, jakimi zajmuje się Forum Uczelni
Technicznych, były poruszone na konferencji, która
miała miejsce na naszej uczelni.
W Szczecinie konferencja miała charakter nadzwyczajny – obyły się równocześnie wybory uzupełniające do prezydium Forum Uczelni Technicznych,
ponieważ przewodnicząca Samorządu Akademii
Morskiej Iga Kwiecińska, która była członkiem prezydium FUT, odeszła, a na jej miejsce trzeba było powołać nowego członka. Świadczy to o tym, jak ważną rolę
spełnia nasza uczelnia w różnych organizacjach.
Uroczystego otwarcia konferencji w Sali Senatu
Akademii Morskiej dokonał Prorektor ds. Nauczania
Pan Przemysław Rajewski, który wskazywał, że to my

Fot. Mariusz Giziński
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– przyszli inżynierowie będziemy kreować życie oraz
tworzyć i ulepszać rzeczy używane w dzisiejszych
czasach przez większość ludzi.
Uczestnicy poznali historię i różne ciekawostki na
temat miasta Szczecina, które zaprezentował przedstawiciel Akademii Morskiej – Wojciech Czyżewski.
W trakcie trwania pierwszego dnia konferencji
odbyło się wystąpienie przedstawicielki Instytutu
Lotnictwa w Warszawie, która przedstawiła projekt
pt. Era Inżyniera, a który ma na celu promowanie
kierunków technicznych. Nasza uczelnia jest członkiem tego projektu, co pozwoliło nam na dzielenie się
własnymi doświadczeniami w zakresie pozyskiwania
nowych studentów. Akademia Morska w Szczecinie
może się pochwalić wzrostową tendencją kandydatów na studia mimo niżu demograficznego, który
właśnie wchodzi na uczelnie wyższe.
Konferencja, oprócz promocji kierunków technicznych, miała również na celu zaszczepienie w młodych
ludziach potrzeby dbania o środowisko, dlatego
zaprosiliśmy przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, aby uświadomili nam, co kryje
się pod pojęciem „ekoinżynierowie”.
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji dla
uczestników wystąpił Kabaret Szarpania oraz odbyła
się impreza integracyjna w studenckim klubie Akademii Morskiej „Pod Masztami”. W drugim dniu trwania konferencji odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej, na których najaktywniejsi uczestnicy
mogli zdobyć certyfikaty z zakresu aktywnej komunikacji. Następnie odbył się panel szkoleniowy pod
tytułem: Inżynier, manager, konstruktor, na którym
zostały przedstawione drogi kariery inżynierów,
zapotrzebowanie na nich w sektorach gospodarki
krajowej i światowej, a także ich zarobki w poszczególnych grupach.
Na zakończenie pozostał czas dla prezydium FUT
i na głosowanie uzupełniające do jego prezydium, jak
również na dyskusje nad poprawieniem aktywności
uczelni technicznych na arenie ogólnopolskiej, promocją kierunków technicznych i innymi sprawami
bieżącymi. Podsumowaniem konferencji była impreza integracyjna w Studenckim Klubie „Pinokio”.
Co dała nam ta konferencja? Sądzę, że na skutki
trzeba poczekać, ponieważ, aby ziścić nasze postanowienia i uchwały, należy również uzyskać poparcie
innych sił znacznie ważniejszych w naszym kraju.
Kończąc, przekazuję podziękowania Pani Lucynie
Makuchowskiej z Rektoratu, redakcji Kuriera Szczecińskiego, przedstawicielom Wydawnictwa Naukowego Akademii Morskiej, a przede wszystkim Prezydentowi Miasta Szczecina Panu Piotrowi Krzystkowi za honorowy patronat naszej konferencji.
Mariusz Poneta
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Promocja morza w Wielkopolsce,
czyli

Akademia Morska
na targach poznańskich
Targi Edukacyjne w Poznaniu zorganizowane zostały po raz piętnasty. W dniach 4–6 marca br.
280 szkół i uczelni, publicznych i niepublicznych, z Polski i zagranicy przedstawiło na nich swoje propozycje dotyczące kształcenia. Wystawom towarzyszyły wykłady i konferencje dla nauczycieli.
Akademia Morska w Szczecinie zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną i – jak dowiedzieliśmy się od
wystawcy Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Mechanicznego dr. inż. Artura Bejgera –
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.
ski Uniwersytet Medyczny, mając na uwadze charakter
i funkcjonowanie Szczecina jako miasta portowego
i uwzględniając jego wpływ na rozwój ośrodka akademickiego zainicjowały projekt „Akademicki Szczecin”.
Łączy on wspólne priorytety szkolnictwa oraz miasta –
ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania
w Szczecinie, pokazania go jako miejsca przyjaznego
studentom, które oferuje nie tylko szeroki wybór kierunków.
Projekt ma trwać przez cały 2011 rok. Pierwszym
działaniem jest wspólny udział uczelni i miasta podczas targów edukacyjnych. W dniach 22–23 lutego reprezentacja AM uczestniczyła w imprezie „Absolwent 2011” w Zielonej Górze. Wspólne stoisko wyróżniała jego wielkość, kolorystyka, oprawa graficzna
oraz atrakcyjna i szeroka oferta. To wszystko sprawiło, że nasza prezentacja otrzymała nagrodę za najciekawszą aranżację. Szczecin okazał się najlepszy
spośród wszystkich 151 stoisk.
Kolejnym miastem był Gorzów Wielkopolski, następnie XV Targi Edukacyjne w Poznaniu. Finałowym
punktem był Szczecin (9–10 marca) i impreza targowa KARIERA, 7. Giełda Edukacji i Pracy. KARIERA
była skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych, planujących dalszą edukację oraz poszukujących pracy. Spełniała rolę „przewodnika”, pomagała
w trudnym i odpowiedzialnym wyborze dalszej drogi
edukacyjnej. Imprezie towarzyszył cykl konferencji.
Opracowanie i zdjęcia: Paulina Mańkowska,
Adriana Nowakowska

www.aam.am.szczecin.pl

Więcej informacji: www.edukacja.mtp.pl
www.szczecin.eu/akademicki_szczecin

Odbywająca się pod jednym dachem z Poznańskimi
Targami Książki dla Dzieci i Młodzieży XV edycja
zgromadziła rekordową liczbę 45 tys. zwiedzających.
Targi Edukacyjne w Poznaniu należą do największych
tego typu imprez w Polsce. Dostarczają uczniom i ich
rodzicom obszernych informacji niezbędnych do
świadomego wyboru dalszej drogi edukacji. Zdobytej
tu wiedzy nie znajdzie się w żadnym informatorze ani
na stronie internetowej. Podczas prezentacji uczniowie mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkół, a także
osobiście poznać przyszłych nauczycieli, porozmawiać z rówieśnikami i uczestniczyć w ciekawych zajęciach i warsztatach. W programie tegorocznych
Targów Edukacyjnych szczególną rolę pełniły towarzyszące ekspozycji spotkania i dyskusje poruszające
aktualne problemy i zagadnienia związane ze szkolnictwem („Edukacja drogą do społeczeństwa obywatelskiego”, „Szkoła miejscem kształtowania postaw
obywatelskich”, „Europejska płaszczyzna kształcenia
zawodowego”).
Organizatorami Targów Edukacyjnych są: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wydarzenie zostało
objęte honorowym patronatem ministra edukacji
narodowej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego
oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.(PAP)
Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska i Pomor-
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60 lat
Polskiej Żeglugi Morskiej
Polska Żegluga Morska obchodzi 60-lecie istnienia. W hotelu Radisson Blu odbyła się z tej
okazji uroczysta gala. Wzięli w niej udział przedstawiciele PŻM, władz centralnych i samorządów, kontrahentów, duchowieństwa itd.
11 stycznia 2011 r. w hotelu Radisson Blu odbyła
się uroczysta gala z okazji 60-lecia istnienia Polskiej
Żeglugi Morskiej. Wśród licznie przybyłych gości,
witanych przez dyrektora naczelnego Pawła Szynkaruka oraz przewodniczącego Rady Pracowniczej
kpt. ż.w. Mirosława Folty, znajdowali się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Anną Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu oraz Ministerstwa Gospodarki z Rafałem Baniakiem, podsekretarzem stanu, władz lokalnych, z Marcinem Zydorowiczem, wojewodą zachodniopomorskim i Piotrem
Krzystkiem, prezydentem Szczecina, a także reprezentanci szkolnictwa morskiego, członkowie kierownictwa największych przedsiębiorstw gospodarki morskiej
współpracujących z PŻM, w tym
Gdańskiej Stoczni Remontowej,
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, firm: Euroafrica Linie Żeglugowe, Unibaltic
i wielu innych. Jednak szczególnymi gośćmi, w wypełnionej
po brzegi sali, byli pracownicy
Polskiej Żeglugi Morskiej.
Uroczystość rozpoczęto pokazem krótkiego filmu podsumowującego 60 lat działalności
PŻM oraz pokazującego współczesny obraz armatora, po którym nastąpiły tradycyjne okolicznościowe przemówienia. Zaznaczano
w nich, że największą wartością przedsiębiorstwa
byli i są ludzie tu pracujący, podkreślano znaczenie
przedsiębiorstwa dla Szczecina, wyjątkowość firmy
na gospodarczej mapie kraju i jej siłę w konkurencji
międzynarodowej czy zaangażowanie we wspieraniu
licznych inicjatyw społecznych, w tym utworzenia
szczecińskiej Akademii Sztuki. Przemowa przewodniczącego Rady Pracowniczej PŻM kpt. ż.w. Mirosława Folty ukazała natomiast pewne obawy o dalszy
los przedsiębiorstwa. Jak się okazało, kilka godzin
przed obchodami pracownicy firmy otrzymali informacje o odrzuceniu poprawki do powstającej ustawy
o zasadach wykonywania niektórych uprawnień
przez Ministra Skarbu, która miała wyłączać przedsiębiorstwo z przymusowej komercjalizacji.
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Wieczorną część uroczystości stanowił występ byłego wokalisty zespołu Genesis, Raya Wilsona,
z własną formacją Stiltskin oraz kwartetem smyczkowym The Berlin Symphony Ensemble. Znane przeboje tej legendarnej już grupy i jej wokalistów – Phila
Collinsa oraz Petera Gabriela – wspaniale rozbawiły
publiczność i poruszyły do tańca nawet tych najbardziej sędziwych.
Obchodom 60-lecia towarzyszyła wystawa fotografii. 12 plansz z kilkudziesięcioma zdjęciami
znalazło się w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta,
pokazując rozwój floty, zmiany w technice budowy
okrętów czy najbardziej nowoczesne osiągnięcia
w tej dziedzinie. Autorami
fotografii są: Marek Czasnojć,
Janusz Uklejewski, Jacek Pawłowski, Maciej Jasiecki. Oprócz 12 wystawionych w Galerii Prezydenckiej przygotowanych jest jeszcze 18 dodatkowych plansz, które obrazują nie tylko flotę, ale i ludzi związanych z PŻM w czasie
tych wielu lat.
Polska Żegluga Morska –
szczecińskie, najstarsze w Polsce państwowe przedsiębiorstwo armatorskie powstało
w 1951 r. z dwóch przedwojennych armatorów Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe (GAL) oraz Żeglugi
Polskiej (ŻP) i od początku działalności skupiło się na
trampingu. Na początku flota PŻM liczyła 11 statków
o łącznej nośności 27 000 DWT. Obecnie jest największym polskim armatorem i światowym liderem
w przewozach płynnej siarki drogą morską. Specjalizuje się głównie w przewozach masowych, jednak
posiada także promy morskie, które obsługują połączenia Polski ze Szwecją (linie Świnoujście – Ystad
i Świnoujście – Trelleborg). PŻM posiada 75 jednostek pływających. Są to masowce, siarkowce i cztery promy, zarządzane przez spółkę Unity Line, o łącznej nośności ponad 2,5 mln t (DWT). Firma przewozi
rocznie ok. 21 mln ton ładunków.
Opracowała: Adriana Nowakowska
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18. rocznica
zatonięcia promu
„Jan Heweliusz”
Po raz 18. pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie odbyła się ceremonia upamiętniająca
ofiary zatonięcia promu „Jan Heweliusz”. Uroczystości, z towarzyszeniem pocztów sztandarowych
Akademii Morskiej i Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, poprowadził kapitan Wiktor
Czapp, przewodniczący szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej.
Zgromadzone rodziny ofiar, przedstawiciele instytucji, firm związanych z morzem zapalili znicze.
Wspólnie odmówiono modlitwę, złożone zostały
kwiaty i wieńce. Polskie promy zaś, przepływające
tego dnia koło miejsca tragedii, chcąc uczcić „tych,
którzy nie powrócili”, zrzucały do Bałtyku kwiaty.
W podniosłej atmosferze zadumy, wśród mglistej, deszczowej aury kapitan ż.w. Wiktor Czapp
wygłosił wzruszające przemówienie:
Odkąd trwa żegluga i tak długo, jak będą pływały
statki po morzach i oceanach, zdarzały się i będą
się zdarzać katastrofy morskie.
Doskonalsze technicznie statki, doskonalsze środki łączności, coraz czujniejsze
służby ratownicze mogą jedynie ograniczyć „obfite żniwo”,
jakie zbierają morskie katastrofy.
My – spadkobiercy chlubnych wiekowych polskich tradycji morskich, zgromadziliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć
tych, którzy oddali swe
życie w katastrofie morskiej promu „Jan Heweliusz”.
Żywioł morza nie jest ani wrogi,
ani przyjacielski, ale jest bezwzględny i wymaga od marynarza ciągłego napięcia,
uwagi, żeby nie zostać pokonanym.
Żywioł morski nie pozwala się lekceważyć i nie ma tu znaczenia, czy dzieje się to na
Bałtyku czy na Pacyfiku.
Pamiętnej nocy z 13 na 14 stycznia 1993
roku, a więc dokładnie 18 lat temu rozegrała się największa tragedia w historii Polskiej Marynarki Handlowej w rejonie Rugii
na Bałtyku, gdzie znalazł się prom „Jan
Heweliusz”.

www.aam.am.szczecin.pl

Surowy, rozszalały w sztormowym tańcu żywioł
pokonał prom, ciężko walczący o dotarcie do zbawiennego stałego brzegu, który wydał się przyjazny
i tak bliski.
Wzywam Was, zaginieni pasażerowie i członkowie załogi „Jana Heweliusza”, światłem płonącego
znicza, tętnem gorących marynarskich serc, tu do
Szczecina, pod to morskie epitafium wspólnej mogiły zaginionych marynarzy na morzach i oceanach
świata, pod szczególny pomnik poświęcony pamięci
„Tym, którzy nie powrócili z morza”.
Wzywam Was, marynarze i rybacy, którzy zginęliście na posterunkach codziennej pracy na trawlerach: „Cyranka”, „Czubatka”, „Mazurek”, „Brda”, na
frachtowcach: „Nysa”, „Kudowa” i „Busko Zdrój”,
„Athenian Venture” i wielu innych statkach, którym
okrutny los nie pozwolił zawinąć do portu przeznaczenia.
Pochylmy głowy – oddajmy hołd tym, których prom
„Jan Heweliusz” zabrał ze sobą w otchłań morza.
My, ludzie morza, zapewniamy, że o Was pamiętamy. Jeżeli my o Was zapomnimy, to Ty, Boże na
niebie, zapomnij o nas.
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć
o nim.”
Złóżmy kwiaty, zapalmy znicze w pamięci ludziom, dla których żeglowanie i uprawianie morza
było naturalną potrzebą.
Pomimo że tragedie morskie wpisane są w zawód
marynarza, pragniemy, aby nie przybywało nazwisk
na tabliczkach tego pomnika.
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Gdzieś tam, na krańcach Wielkiej Wody,
Gdzieś tam, gdzie giną ludzkie drogi,
Gdzieś tam, gdzie siedzi stary, siwy Bóg,
Jest dom naszych wszystkich dusz.
Gdzieś tam, gdzie nieśmiertelne żyje,
Gdzieś tam, gdzie źródło prawdy bije,
Gdzie zło i dobro traci sens,
W ostatni popłynęliście rejs….
Smutny i bolesny to sposób wyrażania hołdu wobec
zaginionych ludzi morza.
Niech mi będzie wolno przytoczyć łacińską
sentencję:
„NAVIGARE
NECESSE EST –
VIVERE NON
NECESSE”.
Zanim jednak
padną tu słowa
modlitwy, oddajmy im hołd chwilą zadumy, skupienia i ciszy.

Prom „Jan Heweliusz” zatonął 14 stycznia 1993 r.
na Morzu Bałtyckim, wywróciwszy się stępką do
góry. Była to największa w czasie pokoju katastrofa
na morzu w historii polskiej żeglugi. Zginęło wówczas 55 osób, wśród nich było dwoje dzieci. Ocalono dziewięciu załogantów, niestety dziesięciu ciał
nie udało się odnaleźć.
Jednostka wypłynęła 13 stycznia 1993 r. w nocy
ze Świnoujścia do Ystad, mając na pokładzie 64
osoby, pasażerów i członków załogi, 28 tirów i 10
wagonów kolejowych. Rejs, który z powodu naprawy furty rufowej rozpoczął się z opóźnieniem,
początkowo przebiegał normalnie. Było tak do ok.
godz. 3.30, gdy na morzu zaczął się sztorm. Prom
pokonywał drogę wzdłuż wybrzeży Rugii. Ok. godz.
4.00 minął północno-zachodni cypel wyspy, kiedy
huragan uderzył w jego burtę z siłą 12 stopni w skali
Beauforta. Podjęto próbę ratowania „Jana Heweliusza” – kapitan Andrzej Ułasiewicz ustawił prom
dziobem do kierunku fal, jednak starania zakończyły się niepowodzeniem. Jednostka przechylała
się coraz bardziej i o 4.30 kapitan wydał nakaz
opuszczenia promu.
Ekstremalne warunki pogodowe, rosnący przechył, uniemożliwiały właściwe prowadzenie akcji
ratunkowej. Mimo tego udało się spuścić siedem
tratw. Prom, z kapitanem, pierwszym i trzecim
oficerem pełniącymi swoją wachtę do końca,
zatonął ok. godziny 11. Jego wrak osiadł na głębokości 27 metrów u wybrzeży wyspy Rugia.
Paulina Mańkowska
Adriana Nowakowska
Zdjęcia: Mariusz Giziński

Morze Bałtyckie
na pokładzie kolejowym, wewnątrz
promu, znajduje się kolejnych 12 TIR-ów
i 10 wagonów kolejowych

Sassnitz
Rugia

Miejsce
zatonięcia
promu

Zatoka
Pomorska
Silny zachodni
wiatr przechyla
prom na lewą
burtę.

Świnoujście

otwarta ładownia
pokładu samochodowego

Niemcy
0

15

Polska

30 km

Przechył pogłębia się,
tylna część
nadbudówki
opiera się o dno.
17 m

Pod wpływem
prądów morskich
prom przesuwa się.
Naruszona zostaje
konstrukcja
nadbudówki.

Nadbudówka
odpada pod
naciskiem
znajdujących się
wewnątrz TIR-ów.

szczątki mostku
kapitańskiego

rumowisko 16 TIR-ów,
które wypadły z pokładu
nadbudówka
samochodowego po
oderwaniu się nadbudówki wbita w piach

otwarta furta rufowa
(klapa oderwała się
podczas dryfowania
wraku i leży ok. 700
metrów dalej)

źródło: www.nurkowanie.biz
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Minęło ponad 6 lat od I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo w Jachtingu”
w Szczecinie. W tym okresie nie udało się żadnemu
z morskich ośrodków żeglarskich w Polsce zorganizować II konferencji. Nie znaczy to, że nie było
takiej potrzeby, o czym świadczy załączona statystyka ratownictwa morskiego Służby SAR.
Ta konferencja – zorganizowana u schyłku ubiegłego roku przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie
pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka – stała się jeszcze jednym akcentem
tegorocznych uroczystych obchodów: Jubileuszu
65-lecia Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim. Była to okazja do refleksji na temat trudnych
początków, wspomnień o żeglarzach, którzy budowali to żeglarstwo i odeszli, albo pozostali w głębinach morskich, jak również okazja do wspomnień o pięknych jachtach, których już nie ma.
Pozornie wydaje się, że wśród młodzieży żeglarskiej spada zainteresowanie historią i uczestnictwem w tego typu konferencjach, może zbyt
naukowych czy specjalistycznych dla przeciętnego amatora żeglarstwa. Z drugiej strony można
stwierdzić, że dla osób spragnionych wiedzy
w ostatnich latach wzrosły niewspółmiernie możliwości dostępu do teoretycznej wiedzy żeglarskiej. Przyczyniły się do tego głównie żeglarskie
serwisy, strony internetowe i Internetowa Encyklopedia Żeglarska, wiele czasopism na temat
jachtingu i ciekawe pozycje książkowe, liczne
„akademie żeglarskie” i spotkania z wybitnymi
żeglarzami. Nieco gorzej jest z wiedzą praktyczną,
której braki obnażają np. takie tragedie, jak „biały
szkwał mazurski” w 2007 roku. Podobno najłatwiej uczyć się na cudzych błędach, toteż
czasem warto przed sezonem żeglarskim sięgnąć
do opisu cudzych błędów… Taki był cel bardzo
wartościowych analiz wypadków w jachtingu
podczas cyklicznych konferencji bezpieczeństwa, w rocznikach PZŻ „Świat Żagli” oraz
w Orzecznictwie Izb Morskich w latach 1970–
–2002 i tej konferencji.
Od 2004 r. przyjęliśmy nową formułę dotychczasowych konferencji bezpieczeństwa, poszerzając je o element szkoleniowy. Powstają pytania
czy jest taka potrzeba, kto ma o tym mówić, co się
zmienia w odwiecznych zasadach żeglarstwa?

www.aam.am.szczecin.pl

W samym sposobie żeglowania może niewiele się
zmienia, ale zmieniają się warunki panujące na akwenach wodnych, a szczególnie na morzu oraz warunki
uprawiania żeglarstwa. Zmienia się żegluga morska
i śródlądowa, czego żeglarze mają prawo nie zauważyć,
a powinni o tym się dowiedzieć i dla własnego bezpieczeństwa umieć uwzględniać. Sytuacja w żegludze
światowej w ostatnich latach ulega szybkim zmianom,
które charakteryzują się między innymi:
– narastającą intensywnością i planowanym dalszym
wzrostem przewozów morskich w strefie brzegowej;
– wzrostem przewozów ładunków niebezpiecznych
(chemicznych, ropopochodnych, odpadów nuklearnych itp.);
– wzrostem ruchu pasażerskiego (w żegludze promowej, wycieczkowej, liniowej itp.);
– wzrostem ruchu jednostek rekreacyjnych (sportowo-turystycznych, wędkarskich, itp.);
– wzrostem napadów rabunkowo-terrorystycznych,
przemytu narkotyków i broni oraz nielegalnej
emigracji ludzi drogą morską.
Zjawiska te zmusiły do wprowadzenia z inicjatywy
IMO nowych globalnych systemów:
– łączności i ratownictwa (GMDSS);
– kontroli, regulacji i zarządzania ruchem statków
(VTS i AIS);
– bezpieczeństwa statków, portów i ładunków (ISPS );
– jednolitego systemu wymogów kwalifikacyjnych
załóg pływających na statkach
komercyjnych (STCW).
Nieświadome uczestnictwo
w dzisiejszym zorganizowanym ruchu jednostek pływających może stać się przyczyną zakłóceń i zagrożenia
bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników wodnostrady morskiej
i śródlądowej. Ponadto otwarcie
w Polsce – podobnie jak
w innych
krajach–
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Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie

II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
„Bezpieczeństwo w Jachtingu”

Fot. W. Seidler

i pracownikami tego departamentu z Ministerstwa
Infrastruktury oraz przedstawiciele Urzędów Morskich
z Gdyni i Szczecina. Władze Szczecina reprezentował
Przewodniczący Rady Miasta pan Bazyli Baran, który
z uznaniem wyraził się o inicjatywie i wartości konferencji.
Powstała możliwość zawarcia nowych znajomości,
owocnych dyskusji i przedstawienia wzajemnych oczekiwań żeglarzy i administracji morskiej. Podkreślano
sprawną organizację i profesjonalne merytoryczne wystąpienia oraz możliwość uzyskania mało znanych informacji.
W imieniu organizatora wystąpił dyrektor Centrum
Żeglarskiego w Szczecinie Sebastian Wypych, dziękując
uczestnikom i gościom, a szczególnie autorom referatów
i prezentacji – pracownikom Akademii Morskiej
w Szczecinie za ich społeczną inicjatywę i pomoc
w zorganizowaniu konferencji.
We wstępie do materiałów konferencyjnych dodatkowo zamieszczono interesujące zestawienie akcji ratowniczych jachtów w ostatnich 6 latach (od I Konferencji), opracowanych przez kpt. ż.w. Janusza Maziarza, kierownika Morskiego Ratowniczego Centrum
Koordynacyjnego w Gdyni.

tzw. „cruisingu”, a więc możliwości żeglugi rekreacyjno-sportowej jachtów śródlądowych w pasie morskich wód przybrzeżnych i na morskich
wodach wewnętrznych wymaga od kapitanów
i sterników większych kwalifikacji.
Zaproponowana tematyka tej konferencji „Bezpieczeństwo w Jachtingu” odbiegała nieco od poprzednich, mniej było tematów związanych ze
„sztuką i warsztatem żeglarskim”, natomiast więcej
o współczesnych zewnętrznych uwarunkowaniach
bezpieczeństwa w jachtingu morskim. Przedstawiono wypowiedzi głównie zawodowych marynarzy i osób profesjonalnie zajmujących się bezpieczeństwem żeglugi, ratow2005
2006
2007
2008
2009
2010
nictwem morskim i żeglar- Wypadki
stwem. Podobnie jak w 2004 Jachty na mieliźnie
9
10
2
15
11
5
roku byli to głównie pracownicy naukowo-dydaktyczni Jachty przewrócone
5
7
5
4
1
2
z Akademii Morskiej w Szcze12
17
20
22
18
13
Awarie jachtów
cinie oraz jej absolwenci.
Program konferencji obej1
–
2
–
1
1
Człowiek za burtą
mował tematykę związaną nie
tylko bezpośrednio z bezpie- Opóźnione
3
–
2
1
2
–
czeństwem żeglugi oraz awa- przybycia jachtów
riami i ratownictwem, lecz również współczesne zagadnienia Ewakuacje
–
1
2
3
1
1
jachtowej nawigacji elektro- medyczne
nicznej, jak na przykład: Awarie
Zatonięcia jachtów
–
–
1
1
1
2
i wypadki jachtów zachodniopomorskich w latach 1948–2008; Pożar na jachcie
–
–
1
–
–
1
Ograniczenia swobody ruchu
30
35
35
46
35
25
jachtów w systemach rozgrani- Całkowita liczba akcji
czenia ruchu; Omijanie cykloAkcje MSPIR prowadzone w stosunku do jachtów w latach:
nów tropikalnych i awaryjne wyjście z cyklonu dla
2005–2010 (do końca sierpnia)
jednostek żaglowych czy Radionawigacja „komórW 10 przypadkach jachty wyposażone były w VHF
kowa” i technologia AIS w żeglarstwie.
Ponadto w programie zawarto interesujące pre- (kanał 16), w pozostałych środkiem do łączności
zentacje przedstawicieli Centrów WOPR z Gdyni w niebezpieczeństwie i koordynacji akcji był telefon
i Szczecina oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego komórkowy.
Nautica Nord. Był czas na ciekawe dyskusje
Telefon komórkowy został uznany jako środek do
i spotkania kuluarowe przy kawie.
W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, wzywania pomocy, ale biorąc pod uwagę ograniczenie
a swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili związane zarówno z zasięgiem, jak i zasilaniem
przedstawiciele administracji morskiej na czele (baterie), wpływa to w olbrzymim stopniu na
z panią kapitan Magdaleną Jabłonowską – dyrek- zawodność powiadomienia o niebezpieczeństwie, jak
torem Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi i efektywność prowadzonych akcji ratowniczych.
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Fot. W. Seidler

Pani Magdalena Jabłonowska dyr. Departamentu
Bezpieczeństwa Żeglugi z Ministerstwa Infrastruktury

W większości przypadków informacja o zagrożeniu załogi, jachtu lub innej jednostki rekreacyjnej
dociera do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego drogą okrężną (poprzez Policję, SG,

PSP czy innych pośredników). Taki obieg informacji
powoduje z jednej strony opóźnienie akcji ratowniczej, a z drugiej strony informacja, która dociera do
MRCK, jest w wielu przypadkach przekłamana lub
niepełna.
Analizując rodzaje wypadków, należy zwrócić
uwagę na dwa elementy:
– dużą liczbę przypadków wejścia na mieliznę;
– dużą liczbę awarii jachtów, takich jak brak paliwa, uszkodzenia steru i takielunku, uszkodzenia napędu.
Największa liczba wypadków jachtów dotyczy jednostek do 12 m.
Zainteresowania środowiska żeglarskiego z całej
Polski, dyskusje, rozmowy z autorami referatów,
gośćmi i uczestnikami oraz powyższe zestawienie
świadczą o tym, że ciągła aktualizacja wiedzy o bezpieczeństwie w jachtingu jest konieczna.
Jędrzej Porada

c.d.
„Fryderyk Chopin” to statek o oryginalnym ożaglowaniu typu bryg, ulubionym – w swoim czasie – przez piratów ze
względu na osiąganie dużych szybkości.
Ta szczególna konstrukcja zeszła z deski
kreślarskiej najlepszego polskiego konstruktora żaglowców Zygmunta Chorenia i jest przedłużeniem eksperymentów w budownictwie okrętowym zapoczątkowanych w końcu lat 70. projektem
„Pogorii”. „Fryderyk Chopin” oddany do
eksploatacji w roku 1992, zadebiutował
wyścigiem przez Atlantyk w regatach
Columbus i uplasował się na trzeciej
pozycji. Od tamtego czasu spotykał się
z innymi żaglowcami na Operacji Żagiel,
walcząc w regatach z najszybszymi żaglowcami świata. Wypróbowany też został w ekstremalnych warunkach, opływając zimą 1999/2000 Amerykę Południową z groźnym Przylądkiem Horn. Wydawał się niepokonany, jednak 29 października ubiegłego roku – o czym dość
wnikliwie pisaliśmy w numerze 4 (68) /
2010 AAM – doznał uszczerbku w wyniku napotkanego sztormu.
W stoczni w Falmouth trwa remont
żaglowca. Przewidywany koszt remontu
w zakresie wykonywanym przez stocznię to 158 tys. GBP, sfinansowany w całości przez armatora żaglowca Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji.

Wstępnie określono czas remontu na
około 8 tygodni. Armator żaglowca 29
grudnia złożył pismo w PZU o reasumpcję decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania. Nowym dowodem w sprawie
okazał się raport Urzędu Meteorologii
(Met Office), z którego wynika, iż w chwili złamania masztów porywy wiatru były
w granicach 62 węzłów, tj. 11o w skali
Beauforta.
Ubezpieczyciel mimo wcześniejszej
odmowy zdecydował, że wypłaci odszkodowanie za wypadek polskiego żaglowca szkoleniowego.
Wysokość odszkodowania objęta jest
tajemnicą. Wiadomo jednak, że powinno
wystarczyć na pokrycie kosztów remontu (około 900 tys. zł).
– W środę [16.02 – przyp. red. AAM]
byłem na miejscu i widziałem, jak przebiegają prace – relacjonuje kpt. Krzysztof
Baranowski, który prowadzi „Szkołę pod
żaglami". – Jeden maszt już jest gotowy,
drugi prawie skończony. Naprawione są
też reje. Przyjechały też zreperowane
żagle. W kwietniu załoga, która musiała
przerwać rejs, wróci na statek i przyprowadzi go do Szczecina. Gimnazjaliści
prawdopodobnie będą mogli wrócić na
żaglowiec i kontynuować rejs na Karaiby.
Paulina Mańkowska
Źródło i zdjęcie: www.fryderykchopin.pl
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,9124483,PZU_jed
nak_zaplaci_za_remont__Chopina_.html#ixzz1EI5zCyP3

Fot. ze zbiou KNLiT
www.aam.am.szczecin.pl
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Wodowanie książki

„Kapitanowie”
W dniu 8 lutego br. na przycumowany przy
nabrzeżu Wałów Chrobrego statek „Ładoga” zaproszono wielu zasłużonych kapitanów żeglugi wielkiej.
Przybyli w mundurach, jak przystało na wytrawnych
wilków morskich, by wziąć udział w wodowaniu
książki pt. „Kapitanowie”. Publikacja autorstwa
Krystyny Pohl wydana została na 60-lecie Polskiej
Żeglugi Morskiej P.P. w Szczecinie przez drukarnię
ZAPOL.

Po wybiciu szklanek przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Literatów Polskich, kpt. ż.w. Józef
Gawłowicz powitał zaproszonych gości, otwierając
spotkanie, i przekazał mikrofon autorce. Redaktor
K. Pohl podzieliła się refleksjami nad zbieraniem
materiału do publikacji, opowiadając o pokonywaniu
trudności w docieraniu do uwiecznianych bohaterów.
„Dla mnie kapitanowie to ludzie niezwykli pod
każdym względem. Chcę, aby poprzez te krótkie
historyjki, wydarzenia, w jakich uczestniczyli, przemyślenia, zostali jak najlepiej zapamiętani” – napisała
w słowie odautorskim.
Zgodnie z ceremoniałem uroczystego wodowania
dzieła laudację wygłosił, z dużą swadą i znajomością
tematu, kpt. ż.w. Józef Gawłowicz, będąc również
uwiecznionym na kartach.
„(...) Otóż George Orwell – mówił – w pierwszych
latach powojennych po serii esejów (bardzo dobrych,
ale znanych w wąskim kręgu) napisał powieść
alegoryczną „Folwark zwierzęcy”. Nie miał w tym
czasie jeszcze głośnego nazwiska i znajomych wydawców, więc niejako „po drodze” z Mediolanu do
Nowego Jorku zjawił się na rozmowy w jego
angielskim mieszkaniu mafioso z amerykańskiej linii
„Milano Fertinelli Editore”. Krzykliwie ubrany, ozdobiony złotą, półtorakilową bransoletą ściągającą mu
rękę z oparcia fotela na podłogę. Miał oryginalną
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manierę rozmawiania z autorami: brał książkę do obu
rąk i wąchał jej grzbiet. W przypadku Orwella powiedział, że na jego nos „Folwark” jest za cienki. Orwell
miał zrujnowane zdrowie, ale był bardzo dumny i nie
szukał wydawcy za wszelką cenę, więc odparł:
– Ja pana nie śmiałbym uczyć, jak wydawać książki,
niech więc pan nie uczy mnie, jakie grube książki
mam pisać!
Rozkapryszony wydawca oczywiście pożegnał się
i odleciał do USA. Po latach, kiedy Orwella tłumaczono
na 25 języków i wydawano w milionowych nakładach, Fertinelli często w kawiarni naprzeciw Long
Island robił sobie wyrzuty:
– Gdybym się kiedyś nie zachował jak głupia gwiazda filmowa, miałbym teraz kamienicę czynszową na
Manhattanie!
Książka Krystyny Pohl jest cienka, ale zawiera
biogramy 60 znaczących kapitanów, wydane na 60
rocznicę urodzin PŻM. Ozdobione zdjęciami, starannie dobrane cechy charakteru oraz sylwetki zawodowe portretowanych stanowią o jej wartości. (...) Dla
wyjaśnienia dodam, że autorka K. Pohl jest kapitanem
żeglugi wielkiej honoris causa.”

AAM nr 1 (69) / 2011

Zaszczytu bycia matką chrzestną publikacji dostąpiła kpt. ż.w. Danuta Barcikowska. Po wypowiedzeniu
formuły: „Zgodnie z morskim obyczajem, ja matka
chrzestna, chrzczę dziś i woduję książkę o kapitanach
żeglugi wielkiej i szczecińskim armatorze – Polskiej
Żegludze Morskiej. Tych zacnych ludzi, biegłych
w morskim rzemiośle, opisała Krystyna Pohl, dziennikarka, pasjonatka spraw morskich. Książkę zatytułowaną „Kapitanowie” starannie wydała szczecińska drukarnia ZAPOL. Podążaj książko do czytelników, sław imię pierwszych po Bogu, przynoś chwałę
morskim uczelniom i armatorom, autorce i wydawcy”,
umoczywszy czerwoną różę w wodzie morskiej, pokropiła nią egzemplarz. Następnie zrolowaną w butelce okładkę dzieła wrzucono w wody Odry.

„Kapitańskiewodowanie”,którąosobiściezaprezentował,
aktórejzakończenieoddajeistotęuroczystości:
Miło nam mieć w swoim gronie
Honorowego Klubu Kapitana
Co zna dokładnie duszy tonie
I to w przeróżnych naszych stanach.
W imieniu druhów co odpłynęli
I nas co jeszcze kołaczemy
Wszystkim co udział w książce mieli
Po marynarsku dziękujemy.

Kpt. ż.w. Stanisław Alojzy Chrostowski, autor kilku tomików wierszy i fraszek, na tę okazję napisał balladę

Wydana w twardej oprawie, na papierze kredowym
84-stronicowa książka „Kapitanowie” zawiera wstęp,
informacje o Klubie Kapitanów i armatorze PŻM oraz
60 sylwetek kapitanów.

Nowości
Nowościwydawnicze
wydawnicze

Teresa Jasiunas
Zdjęcia: Adriana Nowakowska

Praktyka obliczeń numerycznych i symbolicznych
Lech Dorobczyński
Wydanie I, format B5, s. 116, ISBN 978-83-89901-57-6
Książka przedstawia sposoby użycia komputera do przeprowadzania obliczeń zarówno
numerycznych jak i symbolicznych, z jakimi spotykają się studenci pierwszych lat wyższych uczelni
technicznych. Pokazano miedzy innymi jak obliczać: granice, pochodne, całki, czy też rozwiązywać
układy równań liniowych oraz zagadnienia regresji: liniowej i nieliniowej. Narzędzia programistyczne pokazane w książce to komercyjne środowisko MATLAB, jak również oprogramowanie darmowe: Scilab i Maxima. Opisano również liczne sposoby użycia do rozwiązywania
wspomnianych zadań przeglądarki internetowej www.wolframalpha.com .

Lech Dorobczyński

Praktyka obliczeń
numerycznych
i symbolicznych

Szczecin 2011

Siergiej German-Gałkin, Konrad Gnat,
Jarosław Hrynkiewicz, Bogdan Nienartowicz

BADANIA SYMULACYJNE
UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
Część I
Badania maszyn elektrycznych
w stanach statycznych

WYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ
Szczecin 2011

Badania symulacyjne układów mechatronicznych
Siergiej German-Gałkin, Konrad Gnat, Jarosław Hrynkiewicz, Bogdan Nienartowicz
Wydanie I, format B5, s. 184, ISBN 978-83-89901-51-4
Skrypt jest początkiem serii wydawniczej podręczników przeznaczonych do nauczania modelowania komputerowego systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem programu
MATLAB. W przygotowaniu znajdują się następne części tego cyklu poświęcone badaniom modeli
układów energoelektronicznych, badaniom układów napędowych w stanach dynamicznych oraz
badaniom modeli złożonych układów mechatronicznych.
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
Nr 25 (97); format A4, s. 86

2011
25(97)

Pozycja obejmuje publikacje naukowe na temat projektu „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii
Morskiej w Szczecinie”. W numerze przeczytamy m.in. o metodach symulacyjnych w projektowaniu
terminali LNG, logice rozmytej w ocenianiu ryzyka awarii systemów statku LNG, czy o szacowaniu
skutków rozszczelnienia zbiorników tankowca LNG w porcie Świnoujście.
www.aam.am.szczecin.pl
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Crazy Slide 2011 – Drugi Szczeciński Zjazd na Byle Czym, którego uczestnicy ślizgają się po śniegu na
niepowtarzalnych, skonstruowanych przez siebie pojazdach – odbył się 12 lutego na Szczecińskiej
Gubałówce.
Zawody odbyły się w pięciu kategoriach: pojazd jednoosobowy, pojazd dwuosobowy, walentynkowa
dwójka, pojazd rodzinny i wieloosobowy. Uczestnikami były osoby indywidualne oraz lokalne firmy,
szkoły i uczelnie wyższe. Odrębną kategorię stanowiły drużyny reprezentujące sponsorów i media.
Samorząd Akademii Morskiej w Szczecinie był współorganizatorem i jednym ze sponsorów imprezy,
jednakże z przyczyn losowych nie udało mu się zaprezentować pojazdu. Pozostali uczestnicy godnie
zadbali o to, by atrakcji nie zabrakło. Przedstawiciele Redakcji AAM upamiętnili te chwile na
fotografiach.

Już od rana trwały gorączkowe przygotowania oryginalnych pojazdów do zjazdu...
Rywalizację rozpoczął najmłodszy uczestnik, przecierając szlak na sztucznie naśnieżonym
stoku, mknął jako BŁYSKAWICZNE ROBOTY DROGOWE. Ku uciesze licznie zgromadzonej gawiedzi
pędził o wiele szybciej niż prawdziwi drogowcy...

Miasto Szczecin promowali budowniczowie pojazdów FLOATING GARDEN oraz STADION
DLA SZCZECINA, który zdobył II miejsce w kategorii pojazdów jednoosobowych.
Przedział wiekowy uczestników był
imponujący – seniorzy z ZIELONOGÓRSKIEGO
KLUBU FAJKI też „dawali radę”...

...a młodszym wyraźnie „nie szło”...

...czyżby przez nadmiar „procentów”?

Nie zabrakło postaci rodem z hollywoodzkich megaprodukcji,
takich jak zwycięska KSIĘŻNICZKA NEYTIRI...
16
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...czy IRONMAN, który troszkę zagęścił atmosferę,
zdobywając III miejsce wśród pojazdów jednoosobowych.

CZARNA PERŁA ścigana przez nieco zmrożoną orkę zwyciężyła
w kategorii pojazdów filmowych i została faworytem publiczności.

Widzom zapadła w pamięć gra aktorska
uroczego psiaka, który udając osła uciekał
SHREKOWI i FIONIE.

Jako że był to konkurs powiązany ze
świętem zakochanych, nie zabrakło
iście walentynkowego pojazdu.

DZIKUSY też odnalazły się w mroźnym,
choć słonecznym klimacie...

Atmosferę chwilę później do czerwoności rozgrzały naprawdę
gorące PIKANTNE MARCHEWY!

„Pływały” całe rodziny...

...a niektórzy dorośli do dziś nie
wyrośli z zabawy klockami,
zdobywając w ten sposób główną
nagrodę dla pojazdu
wieloosobowego.

Uroczych, acz nieco nieśmiałych smerfetek w SMERFOTELETRANSPORTERZE nie powstrzymały nawet ochronne bariery, więc potem
z mozołem wspinały się na szczyt – II miejsce w kategorii pojazdów dwuosobowych.

Pełną listę nagrodzonych oraz więcej informacji znajdziecie na stronie www.crazyslide.pl.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Mariusz Giziński, Paulina Mańkowska
Zdjęcia: M. Giziński

www.aam.am.szczecin.pl

17

Duch morza
w Szczecinie
Port jako miejsce postoju i przeładunku jednostek
pływających powstał na rzece Odrze już w X wieku.
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1124 roku. Rozwój
i jego znaczenie zaczęło z czasem wzrastać. Zabudowano nabrzeża, wznosząc m.in. spichlerze, magazyny.
Teren portowy od miasta oddzielały bramy i furty
wodne. Współczesny port położony jest na trzech dużych wyspach Międzyodrza: na Ostrowie Mieleńskim
i Ostrowie Grabowskim oraz na Zaleskich Łęgach.
Obecne tereny portowe już od średniowiecza należały do miasta Szczecina (Łasztownia), pozostałe zostały doń przyłączone na przełomie XIX i XX wieku.
Szczególnie dynamiczny rozwój portu nastąpił po
1960 roku, co było związane ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych. Wtedy też rozbudowano awanport Szczecin – Świnoujście, tzw. Świnoport, w którym przeładowywano towary masowe (węgiel, surowce chemiczne), a w szczecińskim – drobnicę. Zawijające do Szczecina statki reprezentowały niemal
wszystkie bandery świata.
Kościół Św. Jana Ewangelisty, ul. Świętego Ducha 9

Kościół rzymskokatolicki znajduje się w południowo-wschodniej części Starego Miasta. Stoi na dnie
doliny Odry, 5 metrów powyżej poziomu rzeki w odległości 80 metrów od niej. Stąd też powszechnie
nazywany „kościołem nad Odrą”. Jest najstarszym gotyckim obiektem w Szczecinie. W ciągu wieków nie
uległ zasadniczym zmianom. Halowe wnętrze, podzielone na trzy nawy ośmiobocznymi filarami, przykrywają sklepienia gwiaździste i krzyżowo-żebrowe.
Z dawnego wyposażenia pozostały fragmenty śred-
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niowiecznych polichromii, gotyckie i barokowe płyty
nagrobne oraz barokowe organy z II połowy XVIII
wieku z Mazowsza. Pozostałe wyposażenie pochodzi
z okresu po 1945 roku. W 1957 przejęty przez pallotynów, poświęcony 15 listopada 1959 roku. Prezbiterium wydłużone o rozszerzonym zakończeniu
centralnym nawiązuje do architektury wczesnogotyckich katedr we Francji. Forma ta została przeniesiona na obszar nadbałtycki przez budowniczych zakonnych, tu franciszkanów. Wartość artystyczna kościoła stawia go wśród najwartościowszych zabytków
architektury sakralnej Pomorza Zachodniego. 13
czerwca 2010 roku metropolita abp. Andrzej Dzięga
ustanowił go „Kościołem Morskim dla Szczecina”.
W jego kaplicy zawisł obraz pędzla L. Piosickiego
z 1988r.
„Stella Maris” Ośrodek Marynarski, ul. Świętego Ducha 9

Od strony południowej do kościoła przylegają
nowe zabudowania klasztoru pallotynów. Zespół
mieszkalno-duszpasterski wykonany został wg projektu prof. architektury Stanisława Latoura, doskonale zharmonizowany ze średniowieczną architekturą. Jest to dwukondygnacyjny czworobok z wewnętrznym dziedzińcem wzniesiony na zarysie starych
fundamentów (1982 – 1985).

Ośrodek Marynarski założony został w 1993 roku
jako organizacja społeczna. Celem jego jest służenie
pomocą i opieką załogom statków zawijających do
portu szczecińskiego. Prowadzi klub „Stella Maris”
z kawiarenką, czytelnią i biblioteką oraz z salami do
gier. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Marynarskiej
Rady Opiekuńczej. Przy ośrodku prężnie działa Duszpasterstwo Ludzi Morza.
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Stowarzyszenie Marynarska Rada Opiekuńcza

Rada jest członkiem Międzynarodowej Komisji
ds. Marynarzy (Seamens Welfare Society) z siedzibą
w Londynie. Celem stowarzyszenia jest organizacja
usług socjalnych dla marynarzy, bez względu na ich
przynależność państwową, narodowość, wyznanie
czy rasę. Sprawuje bezpośrednio opiekę nad marynarzami na obszarze portów administrowanych przez
Urząd Morski w Szczecinie. Pełni funkcje integracyjne
ludzi morza, współpracując z instytucjami w szerokim zakresie.

mają 9 komputerów). Duszpasterstwo nasze jest
otwarte. Mamy dobre kontakty z podobną organizacją w Hamburgu, która jest prawie 4-krotnie
większa od naszej. Ale oni dysponują funduszami,
których my nie mamy.

Duszpasterstwo Ludzi Morza

Diecezjalnym duszpasterzem jest ks. dr Eugeniusz
Krzyżanowski SAC. Podczas spotkania poprosiliśmy
ks. Eugeniusza o podzielenie się z czytelnikami AAM
informacjami nt. prowadzonej działalności w „Stella
Maris”.
– Do portu zawijają różne statki, różnych bander.
Największą grupę gości stanowią marynarze rosyjskojęzyczni oraz Bułgarzy, Filipińczycy, Hindusi,
Chińczycy… Witamy ich w porcie. Spotykamy się z życzliwym przyjęciem na statkach. Posiadam Międzynarodowy Certyfikat upoważniający do wejścia na
wszystkie statki – mówi. – Gdyby nie nasze propozycje, w mieście nie byłoby ustronnego miejsca dla
marynarzy. Dużym zainteresowaniem cieszy się
nasza oferta klubu, która informuje o pełnej działalności. Przede wszystkim realizujemy nasz główny cel:
bycie dla marynarzy zastępczą rodziną w porcie.
Ciepło rodzinne jest najcenniejszym dla nich darem.
W pracy Duszpasterstwa Ludzi Morza bardzo dużo
zależy od wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas
i bez oglądania się na zapłatę oddają się do dyspozycji.
Przychodzi sporo wolontariuszy. Jest ich coraz więcej,
ok. 40 osób. Są to ludzie dojrzali i wypróbowani, na
których można liczyć. Powinni wyróżniać się nienagannym życiem, roztropnością i znajomością
zagadnień wiary. Dbamy o ich staranne przygotowanie, o integrację poprzez wspólną modlitwę.
Wolontariusze są blisko marynarzy. Są gotowi ich
wysłuchać i zawsze pomóc. Oferta DLM jest bogata,
klub udostępnia swoje podwoje codziennie od godziny 17.00 do 22.00 gratis. Wszystko jest za darmo!
– co należy mocno podkreślić. – Marynarze chętnie
przebywają w klubie, często rozgrywają turnieje, np.
bilardowe i tenisa stołowego; ponieważ nie mamy
funduszy reprezentacyjnych na działalność sportową, nagrodą bywają np. lody. Organizujemy dla nich
„rejs busikiem po mieście”, wyjazdy na Lagunę,
zwiedzanie miasta, zabytków i galerii sztuki. Latem
spędzanie czasu wolnego nad jeziorem. Marynarze to
ludzie z sercem na dłoni. Posiadają różne talenty:
żartują, śpiewają, koncertują, opowiadają o swoim
narodzie. W zależności od samopoczucia sami
decydują o sposobie spędzania wolnego czasu w klubie. Chętnie buszują po internecie (do dyspozycji

www.aam.am.szczecin.pl

Założycielem klubu „Stella Maris” był ks. Bolesław
Konewka, w Szczecinie 9 lutego 1992 r. i w Świnoujściu – 1993 r. (do 2005). Odzwierciedleniem pracy jest 11 tomów kroniki, którą prowadzi Krystyna
Dziak (były pracownik biblioteki Akademii Morskiej),
gdzie znajduje się ok. 14 tys. wpisów gości klubowych.
Spotkanie ekumeniczne

13 stycznia br. środowiska morskie Szczecina zostały zaproszone do wzięcia udziału w koncercie ekumenicznym przez Duszpasterstwo Ludzi Morza.
Poczty sztandarowe kilku instytucji morskich podniosły powagę uroczystości. Zaproszeni goście z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, greckokatolickiego, prawosławnego oraz przedstawiciele władz z dużym zainteresowaniem wysłuchali kolęd. Interesujący program zaprezentował Chór Akademii Morskiej
pod batutą Sylwii Fabiańczyk-Makuch oraz zespół
wokalno-instrumentalny Pomerania Ensemble. Zachwycił swoją mistrzowską grą kolęd na gitarze Jan
Oberbek z Krakowa. Zapowiedziano podobne spotkanie, które jest planowane na 11 czerwca w rocznicę
pobytu papieża Jana Pawła II w Szczecinie.

Teresa Jasiunas
Zdjęcia: Barbara Tatko / Archiwum DLM
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Kobieta
ozdobą munduru
Akademia Morska spośród wszystkich wyższych
uczelni naszego miasta jest rozpoznawalna na podstawie noszonego uniformu. Zgodnie z obowiązującym Statutem AM § 1 pkt 14: „pracownicy i studenci
uczelni są umundurowani na zasadach określonych
zarządzeniem Rektora i instrukcją mundurową”.
W akademii obok panów zatrudnionych jest ok.
300 pań, a więc one także zobowiązane są do noszenia regulaminowego stroju. Redakcja AAM zwróciła
się z pytaniami do pań, aby podzieliły się swoimi refleksjami na temat munduru. Oto pytania:
1. Jak czuła się Pani po raz pierwszy publicznie
występując w mundurze?
2. Jako kobieta, czy lubi Pani nosić mundur?
3. Czy zdarzyła się jakaś zabawna sytuacja, gdy
była Pani umundurowana?
4. Czy zauważyła Pani, będąc w tym uniformie,
szczególne zainteresowanie płci męskiej?
5. Czy – parafrazując porzekadło: za mundurem
panowie sznurem – też się potwierdza?
6. Prywatnie, jaki styl w ubiorze Pani preferuje?
7. Jak zachęciłaby Pani do częstszego pokazywania się w mundurze?
Odpowiedzi udzieliły nam panie: prof. dr hab. inż.
Zofia Jóźwiak i mgr inż. Marta Schoeneich, którym
serdecznie dziękujemy!
Pani prof. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak
Ad.1: Bardzo dobrze, tym bardziej że w młodości
chciałam studiować w Wyższej Szkole Morskiej i chodzić w mundurze (jednak
wtedy kobiet nie przyjmowano). Byłam dumna, że
pracuję w Wyższej Szkole
Morskiej, a że mundur nasz
jest bardzo elegancki, a ja
byłam wtedy młoda, wyglądałam w mundurze i czułam
się w nim naprawdę bardzo
dobrze.
Ad. 2: Tak, jest to przecież
bardzo elegancki „kostium”,
a że „czarne wyszczupla” – to
i obecnie czuję się w mundurze bardzo dobrze.
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Ad.3: Tak, swego czasu jechałam pociągiem do
Warszawy (do ministerstwa – stąd w mundurze), a że
pociąg miał znaczne opóźnienie, co rusz przychodzili
do mojego przedziału pasażerowie i zadawali mi
pytania odnośnie opóźnienia pociągu.
Ad. 4: Zdecydowanie tak.
Ad. 5: Trudno mi powiedzieć, czy to urok munduru
czy mój czar osobisty przyciąga do mnie panów. Oczywiście żartuję, nie mam zdania na ten temat, tym bardziej że w momencie założenia munduru po raz
pierwszy byłam już zakochaną mężatką.
Ad. 6: Generalnie, sportowy; lubię chodzić w kostiumach zarówno w spodniach, jak i w spódnicach.
Ad.7: Już zachęcam, wprowadziłam dla nauczycieli
naszego wydziału obowiązek przychodzenia na obrony prac dyplomowych w mundurach.
Pani dr inż. Marta Schoeneich
Ad. 1: Miało to miejsce jeszcze na studiach i było to
dla mnie swego rodzaju wyróżnienie.
Ad. 2: Na co dzień nie bardzo. Uważam, że jest to strój
na specjalne okazje.
Ad. 3: Tak. Podczas promocji uczelni zorganizowanej przez Instytut Inżynierii
Ruchu Morskiego, gdy z kolegą chodziliśmy po ulicach
miast, pomiędzy prezentacjami w szkołach średnich,
pojawiały się wówczas różne
komentarze. Niektórzy myśleli, że jesteśmy pracownikami kolei, inni – że pracownikami ochrony, a jeszcze
inni – że strażnikami miejskimi…
Ad. 4: Być może…
Ad. 5: To zależy od okoliczności.
Ad. 6: Przeważnie – casual.
Ad. 7: Myślę, że zachęcanie nie jest konieczne. Należałoby jednak zwracać uwagę studentom na to,
w jaki sposób pokazują się w mundurze, ponieważ
coraz częściej poddają umundurowanie pewnym
dziwnym modyfikacjom, np. góra od munduru, a do
tego spodnie jeansy lub sportowe buty. Kombinacje
bywają naprawdę przeróżne. Uważam, że wykładowcy powinni mieć na uwadze również kwestię
umundurowania. Jeżeli jest ono wymagane – to niech
będzie właściwe.
Teresa Jasiunas
Barbara Tatko
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TAKA SOBIE
KRÓTKA HISTORYJKA...

Problem zaproponowania swoim pracownikom ciekawych form
spędzania wolnego czasu od lat
rozwiązywany jest przez pracodawcę na różne sposoby. Wyjazdy
na grzyby, festyny, bilety do teatru
lub kina, na koncerty itp. Są to akcje
okazjonalne, często kosztowne.
Jedną z form skupienia zainteresowanych są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Musi być baza, sprzęt
i ludzie przygotowani do tego typu
zadań. Efekty to kontakty towarzyskie, zdrowy wysiłek fizyczny,
silniejsze związki z firmą, która
dba o pracownika nie tylko z uwagi
na pełnione funkcje zawodowe.
W naszej uczelni rozwój sprawności fizycznej studentów leży
w gestii Studium WF-u. Zajęcia programowe oraz działalność sekcji
sportowych realizuje kadra specjalistów wychowania fizycznego.
Stąd też wypłynęła inicjatywa zorganizowania zajęć dla pracowników Akademii Morskiej.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych zorganizowane zostały
zajęcia w piłce siatkowej skupiające
dydaktyków, administrację i pracowników technicznych. Zabawa
w siatkówkę odbywała się w każdą
sobotę. Na treningi przychodzili
pracownicy, nierzadko rodzice ze
swoimi dziećmi. W tym samym okresie Studium Wojskowe systematycznie uczestniczyło w swoich intensywnych zajęciach. Z czasem
jednak stosowana forma zajęć wymagała korekty.
Sport to rywalizacja – walka o prymat. Inicjatorem porównania efektu treningów na boisku był ówwww.aam.am.szczecin.pl

czesny Kierownik
Studium WFiS. Uzgodniono, iż drużyna
Studium Wojskowego, Studium WF-u
i zespół pozostałych
pracowników spotykać się będą na dorocznym turnieju
w piłce siatkowej. Pierwsza impreza zaplanowana została na
początek grudnia 1989 roku
w pobliżu dnia św. Mikołaja – stąd
nazwa Turniej Mikołajkowy.
Dla zwycięzcy szef Studium
WF-u ufundował „kryształowy puchar”. Dyplomy uczestnictwa drukowano komputerowo, plakaty
malowano ręcznie. Trybuny zapełniali studenci i rodziny członków
zespołów. Imprezy udawały się
wspaniale, dowodząc jak tego typu
spotkania są potrzebne.

Na spotkaniu towarzyskim przy
kiełbaskach i piwku ustalono, że
organizatorem turnieju na zmianę
będzie każdy z uczestniczących
zespołów.
Pierwszym zdobywcą przechodniego Pucharu został zespół „zawodowców” ze Studium WF-u. Podobnie było aż do roku 1996. Pod
koniec ubiegłego wieku (1998) załamał się prymat wuefiaków i puchar zdobyli zawodnicy „reszty szkoły”, ażeby oddać go w następnym
roku „wojskowym”. Tak więc czas
mocno nadszarpnął miano „zawodowców” i w historii turnieju nie zasmakowali już miana najlepszych.
Zdobywcami nowego pucharu (stary uległ zniszczeniu) na zmianę byli
pracownicy SW i reszty szkoły.

Wiek XXI to dominacja zawodników dydaktyczno-administracyjnych, którzy zamknęli historię
turnieju, przejmując puchar na
własność.
Od szeregu lat formalne zakończenie imprezy odbywało się
w Klubie Studenckim „Pod Masztami”, gdzie przy poczęstunku ogłaszano oficjalne wyniki, wręczano
puchar, medale i dyplomy. Dla uczczenia pamięci byłego trenera „reszty szkoły” turniej nazwano imieniem Andrzeja Bielca. W ciągu 20
lat istnienia imprezy przewinęło
się kilkudziesięciu pracowników
szkoły. Jedni odeszli z uwagi na
wiek, inni zmienili zainteresowania, jeszcze inni powołani zostali
na „wieczną wachtę”.
Tak zamyka się krótka opowieść
o pewnym epizodzie, który przez
20 lat raz goręcej, a raz mniej poruszał część społeczności uczelni.
W życiu tak bywa: coś się zaczyna
i coś się kończy.

Tadeusz Gawliński
Zdjęcia: Mariusz Giziński

21

MORS-ka
Akademia
Okres zimowy to dla większości sekcji sportowych
treningi i ładowanie akumulatorów na siłowni, hali
sportowej bądź na basenie. Ale nie dla ekipy Morsów!
Gdy temperatura spada poniżej zera, a wszelkie akweny wodne są skute lodem, sekcja Morsów Akademii Morskiej spotyka się na świeżym powietrzu,
aby wspólnie wziąć kąpiel w lodowatej wodzie.
Tradycja Morsów na naszej uczelni sięga 2005
roku, kiedy to została zapoczątkowana przez trenera
sekcji wioślarskiej mgr. Wojciecha Jaśkiewicza. Od
tego czasu każdy zimowy weekend staje się wyprawą
nad Jezioro Głębokie w celu wspólnej kąpieli w przeręblu. Cotygodniowa akcja jest najczęściej połączona
z rozgrzewającym biegiem wokół jeziora, aby przygotować się do kąpieli. Celem wspólnych spotkań jest
nie tylko utrzymanie dobrego stanu zdrowia i uodpornienie się na choroby, ale i wspólna zabawa oraz
pielęgnowanie tradycji Morsów na Akademii Morskiej.
Redakcja AAM przeprowadziła z Wojciechem Jaśkiewiczem rozmowę na temat tego ekstremalnego
hobby.

AAM: Co stało się przyczynkiem do zapoczątkowania idei „zimowych kąpieli”?
Wojciech Jaśkiewicz: W 1999 roku, w październiku byłem na wycieczce w Karpaczu. Bardzo
dokuczały mi wtedy zatoki, a ich przewlekłe zapalenie było przyczyną dużego dyskomfortu. W Karpaczu jest urokliwy wodospad, nad którym będąc
natknąłem się na grupę rozpoczynających właśnie
sezon tamtejszych morsów. Zadałem im kilka standardowych pytań, np. czy woda zimna…, a jak z przeziębieniami itd. Pożaliłem się też na swoje chore
zatoki. „Spróbuj człowieku, a nie pożałujesz” – usłyszałem. Tak to się zaczęło.
AAM: Jak długo już hartuje Pan swoje ciało i jak to
wpływa na Pańskie zdrowie?
W. J.: To już 13. sezon mojego „morsowania”. Przez
ten czas nie byłem poważnie chory, a drobne przeziębienia bardzo szybko ustępowały. O chorych zatokach
dawno już zapomniałem. Ustąpiły też bóle stawów,
które uprzednio miewałem.
AAM: Czy niska temperatura ma również wpływ na
kondycję psychiczną?
W. J.: Mój ogląd w tym względzie, dotyczący ludzi
w różnym wieku i zażywających kąpieli zimowych,
daje pozytywne wrażenie. Osobiście, po każdej kąpieli czuję się wyciszony, zrelaksowany i odprężony.
Poprawia mi się również samoocena i spojrzenie na
innych ludzi. Po prostu świat wokół robi się piękniejszy…
AAM: Jakie wspomnienia i wrażenia wiążą się
z Pańską pierwszą zimową kąpielą?
W. J.: Ta pierwsza kąpiel w Karpaczu była niesamowita. Czysta, żywa, górska woda, pełna okrąglaków, otoczona wspaniałym krajobrazem, aż zapra-
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szała do kąpieli. Pamiętam, że
była wtedy piękna, słoneczna
pogoda. Samo jednak wejście do
wody wiązało się ze sporym
strachem i, co by nie rzec, drobnym bólem fizycznym. Nie przebywałem w wodzie długo – to
było ok. 30 sekund. Kiedy wyszedłem, zrobił się gorący lipcowy dzień – tak czuło moje ciało.
A był przecież październik…
AAM: Jakie są reakcje na
„pierwszy raz” nowo wstępujących do klubu morsa?
W. J.: Z moich obserwacji wynika, że nowicjusze reagują podobnie jak ja, kiedy rozpoczynałem. Najpierw na
twarzach rysuje się małe przerażenie, potem już
w wodzie zdziwienie, że jednak żyją, a kiedy wyjdą
widać ożywienie i radość.

AAM: Jak długo można przebywać w lodowatej
wodzie?
W. J.: Pewna Australijka przepłynęła Cieśninę Beringa wpław. Przygotowywała się do tego 4
lata. Ja widziałem pana około 60-ki, który
przebywał w wodzie o temperaturze 2 st.C
40 minut. Sam najdłużej kąpałem się 7 minut. Młodzieży bardzo skrupulatnie pilnuję,
aby nie siedzieli w wodzie dłużej niż minutę,
a wcześniej, przed wejściem, ruszali się
intensywnie. Po wyjściu należy się szybko
wytrzeć szorstkim ręcznikiem i ciepło ubrać. W tej zabawie nie chodzi o rekordy, ale
o hart ducha i ciała. Po paru takich kąpielach
każdy mors sam potrafi ocenić, kiedy powinien wyjść z wody.

skutkach lodowych kąpieli nie czytałem ani nie słyszałem, a zagadnieniem się interesuję.
AAM: Ilu członków liczy akademicki klub morsa
i czy są jakieś granice wiekowe?
W. J.: W tym sezonie w kąpielach brało
udział do tej pory 38 studentów. Niektórzy
kąpią się regularnie już od kilku lat. Wśród
uczestników niedzielnych spotkań na plaży
Jeziora Głębokiego są rodziny z dziećmi,
młodzież a także osoby w podeszłym wieku.
Ci najstarsi imponują tryskającym humorem i uśmiechem.
AAM: W jaki sposób zachęciłby Pan
innych do dołączenia do klubu morsa?
W. J.: „Veni, vidi, vici” – przyszedłem,
zobaczyłem i – się zanurzyłem. Sobota i niedziela, godzina 11.00, plaża Głębokie.
Zawsze możesz tylko popatrzeć, a i tak
skorzystasz, bo byłeś na świeżym powietrzu.
Rozmawiała: Paulina Mańkowska
Zdjęcia: Mateusz Dziechciarz

AAM: Czy są jakieś skutki uboczne?
W. J.: Są przeciwwskazania, takie jak nadciśnienie, poważne choroby układu krążenia, cukrzyca. O ubocznych, negatywnych
www.aam.am.szczecin.pl

23

Gdy kot z łóżka rano wstanie
Zanim ruszy w okolicę,
Prawie nigdy nie omieszka
Chociaż kilku zrobić ćwiczeń.
Stąd, gdy oczy swe otworzy,
Nim zaświecą się źrenice,
Ciągnie, pręży się, wygina,
Czasem jak sprężyna spina.

Kocia
gimnastyka

Z głową lekko uniesioną,
W nieco lżejszej zaś postawie
Łapki swoje w przód wyciąga
I wygląda bardzo zgrabnie.
Tylne łapki w półprzysiadzie,
Jakby w koszyk kuper kładzie,
A największa jest podnieta,
Gdy kociego robi grzbieta.
Kiedy patrzysz nań uważnie,
Czasem tak się dziwnie wygnie,
Że widzowi pozostaje
W urokliwym tkwić podziwie.

W życiu większości z nas był czas, kiedy poruszaliśmy się na czworakach. W okresie tym mięśnie
grzbietu były jeszcze na tyle słabe, że nie mogliśmy
sprostać wyzwaniu ewolucji, które każe człowiekowi
poruszać się w pozycji wyprostowanej, na dwóch
nogach.
Niekiedy rodzice usilnie próbują jak najprędzej
nauczyć swoje dziecko chodzić, nie zdając sobie sprawy ze szkodliwości swojego działania. Prawidłowo
rozwinięte mięśnie grzbietu są gorsetem spinającym
i podtrzymującym kręgosłup. Z czasem, w wyniku
szeregu przyczyn, które z grubsza można ująć jako
życiowe, następuje zwiotczenie mięśni oraz przykurcze. Proces ten często powoduje zaburzenia statyki
ciała, co w konsekwencji przekłada się na przyspieszone zużycie kręgosłupa. Efektem nadmiernego zużycia są często bóle pleców spowodowane uciskami
nerwów wychodzących przez kanały kręgowe, przesunięcia dysków międzykręgowych i uciski na jądra
miażdżyste. Bóle pleców mogą występować w każdym odcinku przebiegu kręgosłupa. Najczęściej lokują się w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a nieco rzadziej w szyjnym.
Wiotczeniu mięśni pleców oraz ich przykurczom
można i należy przeciwdziałać. Z licznej grupy
ćwiczeń, kierując się zasadą „Primum, non nocere”,
wybrałem takie, których systematyczne wykonywanie w wielu przypadkach wyeliminuje dolegliwości, w innych – je zmniejszy, a dla jeszcze innych
będzie działać profilaktycznie.
W poprzednim artykule pisałem o ćwiczeniach
mięśni brzucha. Licząc na to, że choć część czytelników je wykonuje (a pozostali cofną się do nu-
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meru 1 (65) / 2010 i zaczną ćwiczyć), namawiam tym
razem do gimnastyki pleców. Przypominam także, że
podstawową zasadą przybliżającą nas do założonego
celu jest systematyczność. Objętość i intensywność
ćwiczeń jest sprawą rzędu drugiego.
I. Pływanie na plecach (np. w naszej pływalni!):
Należy pływać, dbając o swobodne ułożenie głowy
na wodzie z leciutko przywiedzioną brodą do krtani.
Biodra w osi ciała (nie siadać), ramiona wzdłuż
tułowia. W miarę możliwości wskazane symetryczne
przenoszenia ramion na wysokość barków i cykliczne
odepchnięcia płynnym ruchem w kierunku nóg.
II. Ćwiczenia w domu:
1. Uklęknij na czworakach, wyprostuj plecy,
wyciągnij przed siebie jedną rękę. Policz do
pięciu, powtórz z drugą ręką. Teraz jednocześnie: lewa ręka, prawa noga, do pięciu i odwrotnie. Wykonaj 6 – 8 razy;
2. Połóż się na brzuchu, ugnij i unieś jedną nogę,
policz do pięciu. Teraz druga noga i tak 6 – 8 razy;
3. Połóż się na plecach. Przyciągnij do klatki piersiowej jedną, a potem drugą nogę. Wytrzymaj.
Tym ćwiczeniem przeplataj ćwiczenia mięśni
pleców rozciągając je;
4. Teraz znowu połóż się na brzuchu. Ramiona
w przód, nogi proste w lekkim rozkroku. Ramiona z głową i nogi lekko unieść w górę na 5
sekund. Powtórzyć 6 – 8 razy;
5. Ręce pod brodę, głowa w górę z ramionami, licz
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III. Trochę jogi:

do pięciu. Głowa przy podłodze, nogi proste,
lekko w górę. Policz do pięciu, powtórz kilka
razy;
6. I na plecy. Ćwiczenie 3 powtórz ze dwa razy;
7. Teraz na kolana, podeprzeć się ramionami (klęk
prosty, podparty). Wydech, głowa w dół (koci
grzbiet), do pięciu; wdech nosem, głowa w górę
– 6 razy. Grzbiet w siodło i do pięciu;
8. Połóż się na brzuchu,
unieś tułów na wyprostowanychrękach,biodra w dole, wytrzymaj,
teraz pośladki wysoko
w górę, głowa w dół.
Powtórz6–8razy;
9. „Motylek”. Stań prosto, patrz przed siebie, stopy
rozstaw na szerokość ramion, ręce wzdłuż ciała,
kciuki na zewnątrz, ściągnij łopatki jak motyl
skrzydła, policz. Powtórz 6 razy;
10. Na plecach, dłonie za głową, nogi ugięte stoją.
Wypchnij biodra w górę do mostka, wytrzymaj.
Powtórz 6 razy.

Sport na wesoło
Trener złości się na zawodnika: - Ile razy mam ci powtarzać, że
konkurencja, w której startujesz, nazywa się trójskok. To znaczy,
że odległość 17 metrów masz pokonywać trzema skokami, a nie
jednym!
•••
Trwają zawody, kto najdłużej wytrzyma w wodzie. Pierwszy
zawodnik wytrzymał 1min. i wszyscy go pytają, jak to zrobił? A on
odpowiedział: – Trening, trening i jeszcze raz trening. Następny
wytrzymał 2 min. i znowu wszyscy go pytają, jak to zrobił? A on
odpowiedział: – Trening, trening i jeszcze raz trening. Kolejny
wytrzymał 3 min. i wszyscy go pytają, jak to zrobił? A on na to: –
Trening...
Następny zawodnik przyszedł, wchodzi do wody, 1min. nic, 2 min.
nic, 3 min. nic, po 4 minucie wychodzi ledwo oddycha więc lekarze
szybko podbiegli, ale na szczęście nic się nie stało, wszyscy ludzie
pytają, jak on to zrobił? A on na to: – Gdzieś musiałem gaciami
zahaczyć!
•••
– Wiesz, co robi polski kibic, gdy Polska wygrywa mistrzostwa
świata ??
– Odłącza playstation i idzie spać :)
•••
Jedzie Pudzian w radzieckim autobusie. W pewnej chwili
podchodzi do niego konduktor.

www.aam.am.szczecin.pl

1. Matsyasana – leżenie
na plecach ze skrzyżowanymi nogami,
ramiona wyprostowane za głową. Minutka;
2. Yoga mudra w Vajrasanie – siadamy na
piętach, skłon do przodu, czoło na ręczniku
w kostkę, ramiona proste w przód. Minutka;
3. Vajrasana ze ścianą – siadamy na piętach przed
ścianą, unosimy ręce i wspinamy się palcami po
ścianie, prostując plecy. Ze trzy razy;
4. Ćwiczenie Wojtka-sana – w siadzie skrzyżnym,
ramiona proste nad głową, dłonie zgięte w nadgarstkach jedna nad drugą. Pierwsze piętro,
przełożyć dłoń, drugie wyżej i tak przekładać do
dziesiątego. Potem dłonie na kolana, głowa
w dół, wydech nosem – i koniec.
Przygotował: Wojciech Jaśkiewicz

– Hej, pan, bilet!
– Ja Pudzian!
Konduktor nie daje za wygraną:
– Te, pan, bilet!
Pudzian z rosnącą niecierpliwością:
– Ja Pudzian!!!
Konduktor jest jednak upierdliwy:
– Eee, bilet!
Wkurzony Pudzian bierze monetę rublową, wkłada ją w kasownik
i uderza z całej siły w wajchę kasownika. Po chwili wyjmuje podziurkowaną monetę i podaje ją konduktorowi.
– No, było tak od razu! – mówi konduktor i przedziera monetę na
pół.
•••
Adam Małysz wraca z Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City
i kupuje bilet na drogę powrotną. Kasjer mu mówi: – 2 złote.
– Nie. Srebrny i brązowy.
•••
Żona Adama Małysza mówi do niego:
– Adaś, poleć no po sól.
– A daleko to?
– Nie. Tutaj za rogiem.
– No to wyślij Ahonena!
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EUREKA

wystawa
interaktywnych
doświadczeń

Reminiscencje z X Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
Jedną z ciekawszych form zwiększenia zainteresowania fizyką są interaktywne wystawy nauki,
których głównym celem jest promowanie nauki
w maksymalnie atrakcyjny sposób.

Nauka – wg definicji leksykograficznej – to ogół
wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, wyrażonej w sądach prawdziwych i przypuszczeniach,
bądź dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej
dziedziny rzeczywistości. Tak poważnie sformułowane hasło już na wstępie wywołuje zahamowania
i wewnętrzny opór u wielu ludzi, wcale nie chcących
być naukowcami. Ale nasze życie, najzwyklejsze czynności są poddawane prawom. I dobrze byłoby je znać
i rozumieć. Okazuje się to całkiem proste, ba, nawet
przyjemne! Że nauka może dostarczyć radosnych
chwil, warto przekonać się osobiście, do czego zachęcamy.
W ramach Polskiego Programu Energetyki Jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim została opracowana wystawa pt. „Atomowa Eureka.
E = mc2”, sfinansowana przez Ministerstwo Gospodarki RP. Celem jej jest przekazywanie informacji
dotyczącej wykorzystania energii z jądra atomowego
do produkcji energii elektrycznej. Co godne podkreślenia, została opracowana przez pracowników
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wystawa, zatytułowana EUREKA, została otwarta
9 listopada 2002 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie na Wałach Chrobrego. Powstała z inicjatywy
prof. Jerzego Stelmacha, jako element przyszłego
Centrum Nauki w Szczecinie.
Na wystawę można patrzeć, jak na naukowe wesołe
miasteczko. Prezentowane eksponaty są najczęściej
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bardzo proste, jednak tak przedstawione, że działają
na wyobraźnię. Nie ma eksponatów skomplikowanych i drogich oraz nasyconych techniką. Obecnie
jest ich ponad 80.
Przy eksponatach znajdują się krótkie, kilku zdaniowe opisy składające się z dwóch części. W pierwszej części sformułowane jest polecenie wobec zwiedzającego, aby wykonał on konkretną czynność i doprowadził do określonego skutku. W drugiej części,
również krótko, opisana jest fizyczna strona zjawiska.
Na wystawie przeważnie znajduje się opiekun, którego
zadaniem jest wyjaśnianie zjawisk na prośbę zwiedzających oraz rozwiązywanie problemów technicznych, gdyby takie się pojawiły. Po eksponatach w Domu
Marynarza oprowadzał nas p. Bartosz Klepacki, demonstrując ich użycie w eksperymencie i wyjaśniając
zasady. Każde stanowisko ma kilkuzdaniowy opis, co
pozwala na indywidualność w zwiedzaniu wystawy.
Wystawa cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców całego regionu. Przyjeżdżają na nią
nawet wycieczki ze szkół z odległych miast w kraju
oraz z zagranicy. Od chwili uruchomienia wystawę
odwiedziło ponad 100 000 osób.
W chwili obecnej na wystawie znajdują się niemal
wyłącznie eksponaty fizyczne. W przyszłości organizatorzy planują rozszerzyć wystawę o chemię, biologię, medycynę, itp. Próbują włączyć również szkoły
we współtworzenie wystawy.
Dla szkół zamierzają przygotować program 14
eksponatów w ramach ministerialnego programu
edukacyjnego, by w przystępny sposób uczniowie
mogli zdobywać i pogłębiać wiedzę. Ciekawych tematu odsyłamy na stronę www.eureka.univ.szczecin.pl.
Opracowała: Teresa Jasiunas
Zdjęcia i tłumaczenie z jęz. ang.: Adriana Nowakowska
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Baterie ręczne
Eksperyment:
Połóż jedną rękę na aluminiowej płytce, a drugą na miedzianej.
Przepływ prądu możesz obserwować na mierniku.
Spróbuj zwilżyć dłonie chuchając na nie. Czy zauważyłeś zmiany
wskazań miernika? Spróbuj dotykać miedzianych i aluminiowych
płytek jednym palcem każdej reki w tym samym czasie, potem
dwoma, trzema itd. Niech dwie osoby trzymają się za ręce, jedna
z nich położy rękę na płytce aluminiowej, a druga na miedzianej. Co
się dzieje?
Wyjaśnienie:
Twoje ciało zachowuje się podobnie jak kwas w baterii. Inna
chemiczna reakcja zachodzi, gdy Twoja ręka, która jest wilgotna,
dotyka miedzianej płytki, a inna gdy dotyka aluminiowej. Podczas jednej z tych reakcji pobierany jest ładunek z płytki
miedzianej, zaś oddawany jest płytce aluminiowej podczas innej reakcji. Nadmiar ładunku na płytce aluminiowej płynie
przez miernik i wraca do płytki miedzianej, co wyrównuje ilość ładunku na obu płytkach. W tym samym czasie nadmiar
ładunku skupiony na jednej ręce przepływa do drugiej ręki. Ładunek jest tak mały, że nie zauważa się tego. Sucha skóra
opiera się przepływowi ładunków. Energia potrzebna do zachowania ładunku pochodzi z reakcji chemicznej pomiędzy
metalami a płynami w naszym ciele.

Handbatterie
Experiment:
Legen Sie Ihre Linke Hand auf die Linke Kauferplatte. Beobachten Sie den Ausschlag des Zeigers.
Das Messgerät zeigt die erzeugte Spannung an. Wechseln Si emit der rechten Hand auf die anderen Platten und sehen
Sie, wie stark die Spannung von Material beeinflusst wird.

Kula plazmowa
Eksperyment:
Należy dotknąć jednym palcem lub całą ręką. Obserwujesz, jak ładunki elektryczne kierują się do Twoich palców. Po dłuższej chwili
możesz poczuć w palcach ciepło. Dlaczego tak się dzieje?
Wyjaśnienie:
W kuli generowane jest wysokie napięcie. W chmurze gazów
poruszające się atomy odbierają innym atomom elektrony, co prowadzi do wyładowania, które można nazwać cichą błyskawicą.
Ładunki nie mogą przedostać się na zewnątrz. Gdy jednak trzymamy
palec na szklanej kuli, ładunki przepływają przez ścianki kuli do
naszego ciała. Gdyby dotknąć kuli świetlówką lub tylko ją zbliżyć, ładunki przepłyną poprzez lampę do naszego ciała,
dzięki czemu lampa świeci.
Wartość prądu jest całkowicie bezpieczna.

Plasma Sphere
Experiment:
It should touch the ball with one finger or whole hand. Watching how electrical charges direct to the fingers.
After a while you can feel the warmth in the fingers. Why is this happening?
Explanation:
In the sphere the high voltage is generated. In the gas cloud the moving atoms receive electrons from other atoms, which
leads to discharge, which can be called a silent lightning. Electrical charges may not get to the outside. But when we keep
a finger on the glass globe, electrical charges flow through the wall of the ball to our body. If it touch the ball with the
fluorescent lamp or just close it, electrical charges flow through the lamp to our body, so that the lamp is lighting.
The current value is completely safe.

Wrażenie temperatury
Eksperyment:
Dotykaj dwiema rękami różnych płytek i spróbuj stwierdzić, czy niektóre płytki są cieplejsze lub chłodniejsze od innych.
Mimo iż temperatura wszystkich płytek jest jednakowa, wydaje się, że płytka metalowa oraz kafelek są chłodniejsze od
wykładziny i płytki pleksi.
Wyjaśnienie:
Metal oraz płytka ceramiczna są lepszymi przewodnikami ciepła niż tkanina oraz pleksi, a zatem szybciej odbierają ciepło
od ciała, dając wrażenie chłodu.

Temperaturempfinden
Experiment:
Die vier Tafeln haben die gleiche Temperatur, obwohl uns die kalten Materialnie (Metall, Fliese) kühler erscheinen als
die Teppich- und Plexiglasstücke.
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Jak ujarzmiono czas?
Czas jako pojęcie był od zarania ludzkości w kręgu
zainteresowania człowieka. Szczególnie sporo uwagi poświęca
się mu w okresach przełomu – gdy coś jednego się kończy,
a innego zaczyna. Nas także refleksje dotykają , gdy żegnamy
stary, a witamy nowy rok.
Zygmunt Gloger w Encyklopedii
staropolskiej (Warszawa 1958)
pisał o nazwie kalendarza: Kalendarz – po grecku kalco znaczy
„zwołuję”, u Rzymian arcykapłan
na początku każdego miesiąca
zwoływał lud i ogłaszał długość
miesiąca i przypadające w nim
święta, tak więc pierwszy dzień
miesiąca zwał się po łacinie Calendae, a księga, w której zapisywano
rachunki pieniężne oraz dni, święta i odmiany księżyca, Calendarium – mówi dr Janina Kosman.
– Otóż kalendarz odnotowujący
dni, święta i odmiany księżyca
znany więc jest od starożytności.
Zanim jednak pojawił się w swej
formie materialnej, kształtował się
poprzez zmiany pór roku i zjawiska przyrodnicze. Pierwotnie zegarem i kalendarzem były słońce,
księżyc, gwiazdy, kierunek wiatru.
Systemy chronologiczne roku księżycowego, słonecznego i księżycowo-słonecznego stosowali Babilończycy, Żydzi, Rzymianie, Arabowie. Egipcjanie zaś, którzy system
roku słonecznego zastosowali
w najdoskonalszej postaci, uchodzą za wynalazców kalendarza.
Zwyczajem starożytnych nie
brak również bóstw i postaci mitycznych, które miały swój udział
w rachubie czasu. W historii antycznego kalendarza pamiętane są
imiona Tota czy Prometeusza.
AAM: Od kiedy więc datuje się
pierwotne kalendarze? Jaką miały
formę?
– Najstarsza forma kalendarza
rzymskiego to fasti, czyli wykaz
dni, w jakie można było podejmować czynności publiczne. Podobną formę miały pojawiające się
w V wieku kalendarze chrześ28

cijańskie. Późniejsze, pojawiające
się regularnie w księgach liturgicznych, wzbogacano wieloma informacjami kultowymi.
Do rozwoju kalendarzy przyczynił się wynalazek druku, chociaż
wcześniej odbijano je ksylograficznie, czyli drzeworytowo. Z takim kalendarzem z 1439 roku wiąże się nazwisko Johanna z Gmündu. Nie zabrakło ich też w tłoczni
wynalazcy druku Johanna Gutenberga. Drukowane kalendarze
zwano almanachami (od arab.
Almanach – kalendarz) praktykami, minucjami (ludycjami), prognostykami. Użytkownik znajdował w nich oprócz kalendarium informacje astronomiczne, przepowiednie astrologiczne, znaki zodiaku oraz wiadomości o układzie
ciał niebieskich wpływających na
poszczególne dni. W późniejszych
kalendarzach zamieszczano treści
popularnonaukowe oraz wzorem
francuskiego Almanach Royal
(1679) horoskopy polityczne.
Nowy typ kalendarza oświeceniowego zrywa po części z praktykami astrologicznymi, wprowadzając wiadomości historyczne,
geograficzne, wiedzę rolniczą, ciekawostki ze świata.
Nie brakło jednak i wówczas kalendarzy, które pouczały np. w jakie dni puszczać krew, a w jakie dni
brać na przeczyszczenie. Rozchodziły się one w bardzo dużych nakładach, a były to: kalendarze gospodarskie, historyczne, polityczne.
W XIX stuleciu kalendarze ukazują się masowo jako ozdobne tomy, wypełnione artykułami o różnorodnej treści. Zawsze popularne, obok druków religijnych są najczęstszą domową lekturą, która na

przestrzeni wieków kształtowała
gusty, obyczaje, popularyzowała
wiedzę.
O kalendarzu czytamy, że „podobnie jak książka do nabożeństwa, wciskał się do sfer, do których dostęp dla słowa drukowanego był trudny, kalendarz spełniał
przeto ważne zadanie oświecania
padołów”.
AAM: Co wpłynęło na zainteresowanie Pani Doktor tym tematem?
– Jestem kustoszem biblioteki
Archiwum Państwowego w Szczecinie. W jej zbiorach znajdujemy
wiele ciekawych kalendarzy, które
warto wymienić: ciekawy dokument z 5 maja 1601 roku, czyli instrukcję Barnima X, księcia szczecińskiego dla Heinricha Schwalenbergena i Egidiusa Blankensehenna – posłów pomorskich na Sejm
Rzeszy do Spiry, zawierającą między innymi wskazania dotyczące
reformy kalendarza.
Najstarsze kalendarze w archiwalnym zasobie bibliotecznym
pochodzą z XVII wieku. Układali je
znani matematycy i astronomowie, wśród nich David Herlitz.
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Ten sławny uczony swoich czasów, profesor uniwersytetu
w Greifswaldzie, zostawił ślad
w kilku miastach na Pomorzu, między innymi w Stargardzie, gdzie
pełnił funkcję lekarza miejskiego.
Jego zainteresowania obejmowały
wiele dziedzin wiedzy, toteż oceniano go później jako znakomitego
polihistoria. W Szczecinie drukiem
ogłoszono między innymi jego
Pieśni (Carmina, 1606), a Almanach und Practica auf das Jahr 1602
przedrukował w Rydze najsłynniejszy tamtejszy drukarz Mikołaj
Mollin. Sława Herlitziusa rozeszła
się szeroko, dotarła również do
Albrechta von Wallensteina, który
w 1628 roku wyraził życzenie, by
tenże ułożył horoskop króla Gustava Adolfa. Kalendarze autorstwa
Herlitziusa publikował szczeciński
typograf Joachim Rhete, a w następnych latach jego syn Georg.
Warto w tym miejscu dodać, iż
pierwsze w Szczecinie kalendarze
drukował Georg Rhete, zakładając
tu w 1577 roku drukarnię i dając
początek całej dynastii drukarskiej. Oficyna ta dysponująca początkowo jedną prasą, w latach
następnych rozwijała się rękach
jego następców. W 1927 roku
obchodziła 350-lecie istnienia jako
F. Hessenland G.m.b.H.
Kalendarze układał także Andreas Mayer (1716–1782), profesor matematyki na Uniwersytecie
w Greifswaldzie, astronom i kartograf. Mayer dał się poznać jako
wybitny nauczyciel akademicki,
autor prac z zakresu astronomii
i matematyki, twórca Mapy Pomorza Przedniego i Rugii 1763, w której skorygował braki poprzednich
map Lubinusa, Meriana i Homanna. Jego Schwedisch-PommerschRügianischer-Staats-Calender oprócz kalendarium zawierał wiele
informacji dotyczących życia publicznego, działalności instytucji
państwowych, rodów panujących,
wykazy urzędników, wiadomości
o jarmarkach. Nie mogło w nim zabraknąć popularnej w kalendarzach poezji i prozy, rymowanych
wierszyków i umoralniających
maksym. Dawny kalendarz bo-
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wiem był nie tylko książką użytkową, ale też miał być ciekawą lekturą beletrystyczną.
Dziewiętnastowieczne kalendarze, jak chociażby pomorski Greifswalder Kalender, to kompendia
łączące rolę podręcznika historii,
przewodnika po mieście, informatora adresowego i reklamowego.
Podobnie dwudziestowieczne
wydawnictwa typu Heimatkalender, wydawane przez poszczególne powiaty, zawierały wiadomości
z różnych dziedzin życia wzbogacone anegdotami czy legendami.
AAM: Na co jeszcze warto
zwrócić uwagę, oglądając stare
kalendarze?
– Na pewno na uwagę zasługuje
strona graficzna kalendarzy, ozdabianych w ciągu wieków pięknymi
sztychami, ilustracjami przedstawiającymi alegorie pór roku, miesięcy, widoki miast, zabytków,
portrety, sceny rodzajowe.
Jednym z piękniejszych przykładów w zbiorach Archiwum Państwowego jest monachijski kalendarz heraldyczny.

AAM: Zbiory, o których Pani
mówiła, to przede wszystkim eksponaty Szczecina pod rządami innych mocarstw. Czy coś z bliższej
nam przeszłości jest godne uwagi?

– Bardzo utkwiło mi w pamięci
zdanie, które pozwolę sobie zacytować: „Co zrobiłeś w Szczecinie
dla Polski? Pamiętaj, że to twój obowiązek!”. Zostało zamieszczone
w Szczecińskim Terminarzu Kieszonkowym na 1946 rok, otwiera

styczeń tegoż roku. Kalendarzyk
wydrukowano Nakładem i czcionkami Spółdzielni Wydawniczej Polskie Pismo i Książka. To pierwsze
w Szczecinie polskie wydawnictwo
działało do 1948 roku. Na jego
bogaty dorobek złożyły się drukowane już w 1945 roku pocztówki, plany miasta, informatory,
przewodniki po Szczecinie i okolicy, książki, wśród których znalazły się: Polski Szczecin i rys
historyczny Pomorza Zachodniego,
Pod znakiem Gryfa, Legendy pomorskie, Rocznik Informator Pomorza
Zachodniego Rok 1945–1948 i wiele
innych. Na okładce posiadanego
przez archiwum Szczecińskiego
Terminarza Kieszonkowego widnieje podpis prezydenta Piotra Zaremby i data Szczecin 10 I 46. Warto
pamiętać o tym, że dawne kalendarze są dzisiaj cennym źródłem
dla badań całokształtu życia materialnego i duchowego wielu pokoleń. Tym cenniejsze są te, które
się zachowały. O niektórych wiemy
już tylko z bibliografii. Kalendarz
bowiem jako książka ludowa, do tej
kategorii zalicza się też senniki,
modlitewniki, zwykle był zaczytywany do ostatniej kartki. W obecnej dobie takiemu zaczytywaniu
ulegają zrywane kartki z kalendarzy ściennych, cieszące się dużą
popularnością szczególnie wśród
starszego społeczeństwa.
Z dr Joanną Kosman
rozmawiała Teresa Jasiunas
Zdjecia: Biblioteka Archiwum
Państwowego w Szczecinie
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Wspomnienia
o Kapitanach
Andrzej Huza – kapitan senior
Odszedł od nas na
wieczną wachtę kpt. ż.w.
Andrzej Huza – dołączył
do tych, którzy najdłuższą z morskich wacht już
objęli.
Człowiek legenda, ale
o skromności wprost proporcjonalnej do własnych osiągnięć. Człowiek,
który całe swoje przebogate życie poświęcił morzu i pracy dla morza.
Z wielkim zapałem prowadził szeroką działalność
społeczną. Popularyzował polskie dokonania na
morzach i oceanach świata. Był współzałożycielem
naszej kapitańskiej organizacji – Szczecińskiego
Klubu Kapitanów. Przez trzy czteroletnie kadencje
przewodniczył tej organizacji i do końca swoich dni
był honorowym przewodniczącym Klubu.
Po serii katastrof morskich, jakie dotknęły polskie
środowisko morskie, Andrzej wyszedł z inicjatywą
budowy w Szczecinie pomnika poświęconego tym
ludziom morza, którym okrutny los nie pozwolił
zawinąć do macierzystego portu. Aby pomnikiem
„Tym, którzy nie powrócili z morza” uhonorować
pamięć marynarzy, którzy odeszli na wieczną morską
wachtę. Przez 21 lat Andrzej czynnie opiekował się
pomnikiem i dbał o jego wizerunek.
Umiłował też pracę z młodzieżą. W latach 1973 –
1977 był współorganizatorem Liceum Morskiego
w Szczecinie. Pełnił funkcję komendanta statku szkolnego – siedziby Liceum „s/s Kapitan K. Maciejewicz”.
Nie sposób przedstawić wszystkich osiągnięć zawodowych Andrzeja – było ich dużo. Należy jednak
stwierdzić, że był bardzo aktywny w życiu zawodowym i skuteczny w swoich działaniach.
Z Andrzejem pływałem na jednym statku, kiedy był
kierownikiem praktyki morskiej ze studentami.
Dlatego moją opinię o Andrzeju czerpię z własnych
wspomnień. Andrzej na ogół czuł się dobrze. Załamanie zdrowia przyszło nagle – wylądował w szpitalu
w końcu października br. i już z niego nie wrócił. Gdy
do Klubu dotarła wiadomość, że Andrzej trafił do
szpitala, żyliśmy nadzieją, że będziemy mogli Go
ponownie powitać na kolejnym wtorkowym spotkaniu. Stało się inaczej. Odszedł na wieczną wachtę 23
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listopada 2010 roku w Wojewódzkim Szpitalu przy
ul. Arkońskiej w Szczecinie.
Drogi nam przyjacielu, Andrzeju! Wraz z pamięcią
o Tobie pozostanie wśród nas szacunek dla Twojej
twórczej pracy na rzecz polskiej biało-czerwonej
bandery.
Pełniąc wieczną wachtę, miej wizję silnej Polski na
morzu.
Pogrzeb odbył się przy zachmurzonym niebie
i mroźnym powietrzu 29 listopada 2010 r. na cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Wartę honorową przy
urnie przykrytej biało-czerwoną polską banderą zaciągnęło sześciu kapitanów. Doniosłość chwili podkreślały poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, Państwowej Szkoły
Morskiej z Al. Piastów oraz Światowego Związku
Byłych Żołnierzy Armii Krajowej.
W czasie opuszczania urny do grobu „wybito” na
dzwonie okrętowym cztery pełne „szklanki”. W epoce
żaglowców ważnym elementem życia marynarskiego
był dzwon okrętowy i jego głos. Głos dzwonu okrętowego wzywał marynarzy na pokład do nagłych
manewrów żaglami. Tu, nad mogiłą naszego kolegi
Andrzeja, każdy z czterech podwójnych klangów
naszego kapitańskiego dzwonu ceremoniałowego
symbolizuje, że zmarły Kapitan Senior Andrzej Huza
był: Prawym Człowiekiem, Niezawodnym Kolegą,
Doskonałym Fachowcem, Wierny Banderze Rzeczpospolitej. Końcowy, pojedynczy klang wyraża nasz
wielki żal po utracie kolegi i ostatnie z Nim tu na ziemi
pożegnanie.
Modły w intencji zmarłego odprawiało dwóch
księży: proboszcz parafii Andrzeja oraz Duszpasterz
Ludzi Morza – ks. dr Eugeniusz Krzyżanowski.
Kondukt żałobny ruszył od kaplicy alejami cmentarnymi tak, aby zatrzymać się na minutę przed
pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Na
miejsce wiecznego spoczynku odprowadziła Andrzeja rodzina, liczne grono przyjaciół i znajomych,
wielu kapitanów, starszych mechaników morskich,
absolwenci Liceum Morskiego oraz koledzy, którzy
przyjechali z Gdyni i Warszawy.
Andrzej odszedł, ale duch Jego jest z nami. Przyjaciel umarł, ale przyjaźń trwa.
My – Twoi koledzy ze Szczecińskiego Klubu Kapitanów– łączymy się w bólu z Rodziną i gronem
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Twoich przyjaciół. Zapewniamy, że zachowamy Cię
żywego w naszej pamięci.
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć
o nim.
W imieniu kolegów kapitanów szczecińskiego
klubu, kolegów społeczności morskiej Szczecina
i Trójmiasta oraz swoim własnym żegnam Cię, Kapitanie Seniorze, Andrzeju Huzo, żołnierzu Armii
Krajowej o pseudonimie „ Zwiad”.
Byłeś doskonałym dowódcą wielu polskich statków. Wyszkoliłeś wielu marynarzy, oficerów i kapitanów polskiej floty, którzy od Ciebie czerpali miłość
do zawodu, sumienność, obowiązkowość, odwagę
i poświęcenie dla pracy na morzu i dla morza.
Andrzeju – dziękujemy Ci za Twój twórczy trud
pedagogiczny, za niespożyty entuzjazm nauczania.

Pozostaniesz w naszej pamięci jako doskonały
dowódca wielu polskich statków.
Jak wynika z jego wyciągu pływania, pływał na 30
różnych statkach, zaczynając od „Daru Pomorza”, na
którym był kadetem – uczniem, pływał na szkolnych
żaglowcach „Zew Morza” i „Janek Krasicki”. Pływał
jako praktykant na transatlantyku „Batory”. Dowodził
dwudziestoma statkami, między innymi m/s
„Kopalnia Machów”, m/s „Kujawy” czy m/s „Kopalnia
Moszczenica”. Andrzej wyszkolił wielu marynarzy,
oficerów i kapitanów polskiej floty.
Dziękujemy Andrzejowi za jego twórczy trud zawodowy, za krzewienie kultury i wiedzy morskiej oraz
postępowaniewedługnajlepszychtradycjimorskich.
Profesor Jan Kazimierz Sawicki szczególnie dziękuje za współpracę przy pisaniu książek „Kadry
Morskie RP”.

Jerzy Litwiński – pasjonat fotografii
Urodził się 13 grudnia
1933 r. w Gdyni jako syn
Maksymiliana i Janiny.
Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził tam,
mieszkając w dzielnicy
Cisowa. W młodości aktywnie działał w gdyńskich klubach żeglarskich i w tym czasie
postanowił swoje życie
związać z morzem i pracą
na morzu. Edukację morską rozpoczął w 1951 r.
w Technikum Morsko-Nawigacyjnym w Szczecinie
(taką nazwę nadano wówczas Szkole Morskiej) przy
Al. Piastów 19.
Pierwsze praktyki morskie zdobywał na pokładzie
szkolnego żaglowca „Dar Pomorza”; był miłośnikiem
tego żaglowca do końca swoich dni.
W 1953 r. wydział nawigacyjny przeniesiono
ponownie do Gdyni, pozbawiając Szczecin całkowicie
Szkoły Morskiej. Jurek naukę zakończył w 1954 r.,
uzyskując świadectwo dojrzałości oraz prawo używania tytułu: technik nawigator morski. Świadectwo to
w październiku 1958 r. wymienił na dyplom ukończenia Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Po zakończeniu nauki w grudniu 1954 r., skierowany nakazem pracy, zaangażował się w załogach
pływających Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni,
zaczynając od młodszego marynarza. Przeszedł
wszystkie szczeble „drabiny” marynarskiego wtajemniczenia. Pływał na takich statkach, jak m/s „Nowa
Huta”, „Braterstwo”, „Kopernik”, jak również na liniach
na Daleki Wschód. W PLO awansował do rangi III
oficera.
W czerwcu 1962 r. wraz ze statkiem zmienił
armatora, przechodząc do załóg pływających Polskiej
Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Pływając, nabierał
www.aam.am.szczecin.pl

praktyki morskiej i cały czas podnosił swoje kwalifikacje. W PŻM doszedł do stanowiska starszego
oficera.
W marcu 1966 r. opuścił PŻM, by podjąć pracę
w nowo utworzonej Szkole Morskiej z siedzibą przy
Wałach Chrobrego w Szczecinie i objąć stanowisko
starszego oficera na statku instrumentalnym. Jako
członek załogi statku szkolnego prowadził też zajęcia
dydaktyczne ze studentami. Po przekształceniu Państwowej Szkoły Morskiej w Wyższą Szkołę Morską
Jurek kontynuował pracę na szkolnym statku „Nawigator” na stanowisku przemiennie starszego oficera
i kapitana.
Od lipca 1978 r. do lutego 1986 r. pływał na statkach pod obcą banderą w charakterze starszego
oficera. Od listopada 1989 do marca 1994 r. ponownie
zatrudnił się w charakterze kapitana w PŻM.
W kwietniu 1994 r. Jurek przeszedł w stan zawodowego spoczynku. Pierwszy dyplom morski porucznika żeglugi małej Urząd Morski w Gdyni przyznał mu
7 października 1958 r. Porucznika żeglugi wielkiej
otrzymał 10 lutego 1962 r. Na dyplomie kapitana
żeglugi małej widnieje data 29 lipca 1964 r., który to
dyplom przyznał mu Urząd Morski w Szczecinie.
Minister Żeglugi mgr inż. Jerzy Szopa podpisał 26
lutego 1971 r. jego najwyższy dyplom morski kapitana żeglugi wielkiej.
W styczniu 1967 r. Jurek ukończył też kurs w zakresie posługiwania się radarem i korzystania z jego
wskazań – w tym też zakresie prowadził ze studentami zajęcia dydaktyczne.
Jerzy Litwiński był podoficerem rezerwy Marynarki Wojennej w stopniu bosmanmata. Za sumienną
i aktywną pracę zawodową wyróżniony: Brązową
odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, „Brązowym
Krzyżem Zasługi”, Złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, odznaką „Gryfa Pomorskiego”, dyplomem
uznania z okazji XXX-lecia Szkolnictwa Morskiego
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w Szczecinie z Ministerstwa Handlu Zagranicznego
i Gospodarki Morskiej.
Dał się poznać jako wielki społecznik. Z pasją realizował program edukacji morskiej dzieci i młodzieży. Widywano go w szkołach, przedszkolach, w klubach żeglarskich, opowiadał o morzu i o pracy na
morzu. Był współzałożycielem naszej kapitańskiej
organizacji Szczecińskiego Klubu Kapitanów. Pełnił
wiele odpowiedzialnych funkcji, ostatnio sekretarza
klubu. Zawsze w mundurze i z aparatem fotograficznym w ręku, ponieważ wielką pasją Jurka było
fotografowanie. Nie rozstawał się z aparatem fotograficznym. Utrwalał w ten sposób wszystkie znaczące wydarzenia. Był pasjonatem statków żaglowych.
Fotografował w dzień i w nocy. Trzeba przyznać, że
robił piękne zdjęcia. Wiele swoich prac prezentował
na różnych wystawach fotograficznych i zbierał laury.
Jego fotografie ilustrują wiele książek marynistycznych, spora część zdjęć ukazywała się w codziennej
prasie oraz w różnych periodykach, również w księgach Kroniki Szczecińskiego Klubu Kapitanów większość zdjęć zrobionych jest przez Jurka. Jego prace są
w kronikach wielu szkół i instytucji morskich
Szczecina.
Aktywnie działał w Komitecie Opieki nad pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Był człon-

kiem Marynarskiej Rady Opiekuńczej. Czuł się bardzo
związany z gdyńską Uczelnią Morską; gdy jeszcze
zdrowie mu pozwalało, brał udział w spotkaniach
w Święto Szkoły 8 grudnia. Był miłośnikiem i entuzjastą statku szkolnego – Białej Fregaty „Dar Pomorza”. Uczestniczył w wielu uroczystościach związanych z żaglowcem.
Żył aktywnie, wszędzie go widziano, wszystkim się
interesował i wszystko fotografował. Jurek był pogodnego usposobienia, zawsze uśmiechnięty, zawsze
żartował, uczynny, koleżeński, pomagał każdemu, był
doskonałym kompanem lubianym i szanowanym
wśród kolegów.
Ostatnio Jurek jednak podupadał na zdrowiu, 25
sierpnia 2010 r. odszedł od nas na zawsze – dołączył
do tych, którzy najdłuższą z wacht morskich już
objęli. Pływa teraz po niebiańskich szlakach.
Zapamiętamy Go jako doskonałego i ambitnego fachowca, a przede wszystkim jako prawego i uczciwego człowieka. Wraz z pamięcią o Jurku pozostanie
wśród nas szacunek dla jego twórczej pracy na rzecz
polskiej, biało-czerwonej bandery.
Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą.
Wspominał: Wiktor Czapp

Śmierć zamyka oczy jednym, a otwiera drugim

Wojciech Mikulski
(1947 – 2011)
Urodził się 24 września 1947 roku
w Krakowie, gdzie spędził dzieciństwo
i młodość. Tu też ukończył Szkołę Podstawową, a następnie Technikum Mechaniczne.
Od dziecka wykazywał zainteresowanie mechaniką, dlatego wcześnie zdecydował o wyborze zawodu
i był to wybór właściwy. Pracę zawodową rozpoczął
zaraz po ukończeniu szkoły średniej, ale nie zrezygnował z marzeń. Dlatego w 1967 roku zdał egzamin
do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wydział Mechaniczny, którą ukończył w 1970 roku.
W latach 1975–1978 studiował w Wyższej Szkole
Morskiej na Wydziale Mechanicznym (kierunek: eksploatacja siłowni okrętowych). Po ukończeniu szkoły
na stałe zamieszkał w Szczecinie.
Z zamiłowania i z wyboru związał swoje życie
zawodowe z mechaniką i morzem, pozostając wiernym swojemu wyborowi do końca.
Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując kolejno: w Żegludze Krakowskiej jako technik (1966–
–1967), w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie,
zaczynając jako młodszy motorzysta, a następnie
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awansując na kolejne stopnie oficerskie aż do
starszego oficera mechanika włącznie (1970–
–1989). W 1989 roku podjął pracę w uczelni
i pracował w niej do czasu przejścia na emeryturę w 2007 roku – ostatnio jako kierownik
Sekcji Eksploatacji Statku (w czasie pracy
w uczelni wielokrotnie wspomagał swoim
doświadczeniem i wiedzą członków załogi statków
szkolnych, pływając okresowo na wszystkich statkach
szkolnych). Po przejściu na emeryturę nie rozstał się
jednak definitywnie z uczelnią, ale kontynuował
pracę w niepełnym wymiarze czasu (2007–2009).
Za pracę dla dobra gospodarki morskiej i uczelni
został wyróżniony odznaką honorową Zasłużony
Pracownik Morza (2005), srebrnym Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Wyższej Szkoły Morskiej
w Szczecinie oraz Medalem 60-lecia Szkolnictwa
Morskiego w Szczecinie (2007).
Był żonaty – żona ma na imię Małgorzata. Miał dwie
córki: Martę (1979) oraz Patrycję (1983). W życiu
prywatnym był domatorem. Kochał zwierzęta i lubił
gotować.
Był skromnym człowiekiem, pogodnym i życzliwym. Taki pozostanie w naszej pamięci.
Grażyna Wojtczyk
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