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Szanowni Czytelnicy!
Na ten moment cze-

kamy wszyscy cały rok, bo
jakże przyjemnie jest poczuć
na sobie promień słońca czy
podmuch wiatru. Okres wa-
kacji to czas błogiego lenistwa i odpo-
czynku, spokojne wieczory z dobrą
książką, z czasopismem w ręku czy
krzyżówką. Dlatego tym bardziej pole-
cam kolejny numer AAM. Położyliśmy
w nim szczególny nacisk na prezentację
Akademii. Promocja to nie tylko prze-
kazanie informacji na dany temat, ale
także tworzenie wizerunku. Tym razem
w czterech językach zamieściliśmy in-
formację o uczelni. Podobne działania,
choć na dużo większą skalę, wykonuje
Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Mię-
dzynarodowych, który podzielił się 
z nami swoimi doświadczeniami 
z ostatnich wyjazdów i spotkań ze stu-
dentami zza wschodniej granicy. Sta-
ramy się zainteresować przyszłych
studentów ofertą studiów i tym, co nas
wyróżnia, a także możliwościami przy-
szłej kariery (np. artykuły Uczelnia 
z przyszłością, Standby 24 na dobę czy
List w butelce), by pokazać, jaką uczel-
nią jest Akademia Morska w Szczecinie
i jak można pokierować swoim życiem,
by wykonywać ciekawy zawód.  Pro-
mocja to też udział lub organizacja
m.in. targów, konferencji, konkursów.
Nasi studenci również aktywnie włą-
czają się w proces rekomendacji. Swoim
zaangażowaniem i zdolnościami organi-
zacyjnymi osiągają zamierzone efekty,
co odzwierciedla relacja studenta Sa-
morządu Studenckiego w artykule Od
Szczecina przez Rogów do Kopenhagi
czy opis otrzęsin.  

Gorąco namawiam Państwa do za-
poznania się z akademickimi aktual-
nymi wiadomościami, bo jak się
mawia, wszystko można dostrzec,
trzeba tylko umieć patrzeć.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
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AAM: Był Pan niedawno, bo
między 15 a 21 kwietnia br. 
w Kłajpedzie i Wilnie. Jaki był cel
tego wyjazdu?
Zbigniew Szozda: Pojechałem do

Kłajpedy, aby zainteresować studen-
tów ostatniego roku studiów inżynier-
skich Lithuanian Mari�me Academy
ofertą naszej uczelni zachęcającą do
kontynuowania nauki u nas w języku
angielskim na studiach magisterskich.
Wydział Nawigacyjny planuje od przy-
szłego roku akademickiego utworzyć
grupę anglojęzyczną na studiach nie-
stacjonarnych II stopnia na kierunku
nawigacja. Aby taka grupa powstała,
potrzebni są studenci z zagranicy. Moja
wizyta w Kłajpedzie to przede wszyst-
kim realizacja zadania, które można
zdefiniować następująco: dotarcie do
studentów, którzy kończą nawigację 
I stopnia na innych uczelniach za granicą,
i zachęcenie ich do tego, aby kontynuo-
wali naukę w Szczecinie. W Kłajpedzie ta-
kich chętnych studentów jest 29. 
Po uzgodnieniu mojej wizyty z kierow-
nictwem litewskiej uczelni pojechałem,
aby przeprowadzić dwa wykłady na te-
maty związane ze statecznością statków
(w sumie 6 godzin) w ramach pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus. 
Po wykładach spotkałem się ze stu-
dentami ostatniego roku i wyjaśniłem,
czym charakteryzuje się pobyt na stu-
diach w Szczecinie i jakie mogą od-
nieść korzyści jako absolwenci naszej
Akademii. 

Po raz pierwszy w ramach Eras-
mus Week byłem w Kłajpedzie pół
roku wcześniej – w listopadzie 2008.
Spotkali się tam przedstawiciele
różnych państw, m.in.: Rosji, Litwy,
Łotwy, Finlandii. Z Polski tylko ja. Wy-
stąpiłem wówczas z ofertą charakte-
ryzującą naszą uczelnię. Zachęcałem
studentów ostatniego roku, żeby prze-
myśleli możliwość kontynuowania stu-
diów w Szczecinie. Przekazałem im też

materiały promocyjne. W trakcie dru-
giego pobytu w kwietniu 2009 r.
stwierdziłem, iż studenci byli przygo-
towani do spotkania ze mną. Znali is-
totę sprawy, zadawali konkretne
pytania. Jeden z nich już nawet zade-
klarował podjęcie studiów w nowo
tworzonej grupie. 

AAM: Ilu chętnych powinno się
zgłosić, żeby utworzyć tę grupę?
Z.Sz.: Myślę, że minimum kilku.

Gdyby było 4–5 osób z zagranicy i do
tego kilku Polaków, którzy mogliby
spróbować swoich możliwości i się-
gnąć po wiedzę w języku angielskim,
to z grupą około 8–10-osobową
można już zacząć pracować. Sądzę, że
tylu kandydatów z zagranicy zainteresuje
się tą ofertą w nowym roku akademic-
kim. Na przykład, na uczelni w Finlandii
jest nauczyciel, który nie ma ukończo-
nych studiów II stopnia. Prowadzi za-
jęcia ze studentami i szuka możliwości
podniesienia swoich kwalifikacji.

Przesłałem naszą ofertę także na
Łotwę, do Szwecji, Estonii i Niemiec.
Moim zdaniem, byłoby bardzo na cza-
sie uzupełnić tę lukę i poszerzyć ofertę
studiów na naszej uczelni. 

AAM: Jaką lukę ma Pan na myśli?
Z.Sz.: Otóż nasza Akademia do-

tychczas nie oferuje studiów w języku
angielskim. Jesteśmy postrzegani 
w Europie jako jedna z wiodących
uczelni, jeżeli chodzi o szkolenie ma-
rynarzy. Obiektywnie rzecz biorąc,
inne uczelnie europejskie nie mają tak
dobrego wyposażenia i kadry, jak my,
oraz tak dużej liczby studentów, któ-
rzy studiują zgodnie z wymaganiami
Konwencji STCW. Brak oferty kształce-
nia w języku angielskim powoduje, że
na studia mogą być przyjmowane z za-
granicy tylko te osoby, które posługują
się biegle językiem polskim. Powoduje
to także poważne ograniczenia w wy-
mianie studentów w ramach pro-
gramu Erasmus. Studenci z zagranicy

Dr inż. Zbigniew Szozda podczas wykładu ze studentami Lithuanian Mari�me Academy w Kłajpedzie
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nie przyjeżdżają do nas, co w przy-
szłości może ograniczyć możliwości
wyjazdu naszych studentów. Pragnę
dodać, że w tym roku akademickim 
w celu odbycia części swoich studiów
za granicą wyjechało 18. Jednym z za-
mierzeń kierownictwa tej kadencji jest
zwiększenie liczby studentów z zagra-
nicy oraz podniesienie rangi Akademii
w europejskim systemie kształcenia
kadr morskich.

AAM: Ilu mamy aktualnie stu-
dentów z zagranicy?
Z.Sz.: W bieżącym semestrze jest

ich około 40. Działania podjęte jeszcze
w poprzedniej kadencji umożliwiły
studiowanie młodzieży państw gra-
niczących z Polską: z Litwy, Białorusi,
Słowacji i Czech. Prowadzę starania,
aby pozyskać kandydatów z Ukrainy.
Być może w tej kadencji uruchomione
zostaną wspólne studia z Fachhoch-
schule w Flensburgu (Niemcy), o które
od pewnego czasu zabiega Wydział
Mechaniczny. 

Zostało już ustalone, że w przy-
szłym roku akademickim na Wydziale
Mechanicznym w ramach Erasmusa
będzie jeden student z Łotwy. Także
dwóch studentów ze Słowenii chciało-
by u nas pisać swoją pracę dyplomową. 

AAM: Czy są już widoczne efekty
współpracy z innymi uczelniami,
np. poprzez Erasmusa?
Z.Sz.: Tak. Realizacja zamierzeń

umiędzynarodowienia dydaktyki w tej
kadencji będzie znaczącym krokiem 
w rozwoju Akademii Morskiej w Szcze-
cinie.

AAM: Wróćmy jeszcze do pobytu
w Wilnie…
Z.Sz.: W Wilnie szukałem także

osób, które chciałyby podjąć studia
I stopnia, ale w języku polskim. 
W związku z tym udałem się do Polonii
wileńskiej. Jest tam Dom Polski, Polska
Macierz Szkolna, są szkoły, w których
uczniowie uczą się po polsku, a matu-
rzyści zdają egzamin m.in. z polskiego.
Na spotkanie przyszło kilku chętnych,

którzy doskonale mówią po polsku. Ich
nie trzeba było zachęcać – byli już zde-
cydowani. Zadawali wiele pytań, np.:
ile kosztuje pobyt w akademiku, jakich
będą uczyć się przedmiotów, dopyty-
wali się o formularze dla kandydatów,
terminy, o zakwaterowanie i wyżywie-
nie itd.

AAM: To bardzo konkretne pyta-
nia.
Z.Sz.: Tak, wcześniej wysłałem im

informatory o naszej uczelni, wyko-
rzystując współpracę z Konsulem Ho-
norowym RP i z Domem Polskim 
w Wilnie, którzy rozesłali je do różnych
szkół, wydrukowali ogłoszenia w lo-
kalnej prasie i podali komunikaty 
w radiu. Jako efekt tego działania na
spotkanie ze mną w Wilnie stawiło się
kilku chętnych do studiowania w aka-
demii. Chęć zgłosiły cztery osoby.

AAM: Czterech chętnych to mało
czy dużo?
Z.Sz.: Trzeba przyznać, że mało,

bo na pewno chcielibyśmy mieć ich
więcej. Na chwilę obecną mamy jedną
studentkę z Litwy na pierwszym roku,
na Wydziale Nawigacyjnym. Po moim
powrocie do Szczecina kontaktowały
się ze mną jeszcze dwie osoby.
Wszyscy zainteresowani są podjęciem
studiów na Wydziale Nawigacyjnym
lub Mechanicznym. Liczę, że z czasem
to zainteresowanie na Litwie będzie
rosło.

Podobny ruch, jeszcze w maju,
planuję zrobić w kierunku Lwowa,
może tam uda się też znaleźć kandy-
datów. Zamiarem moim jest osiągnąć
taki efekt, żeby na naszej uczelni zna-
leźli się studenci ze wszystkich gra-
niczących z Polską państw. Rodzi się

też pytanie, czy można będzie liczyć na
kandydatów z Niemiec. 

AAM:  Zatem jak oceniłby Pan
promocję, która działa w uczelni
już od kilku lat?
Z.Sz.: W porównaniu z innymi

uczelniami promowanie Akademii

Morskiej w Szczecinie oceniłbym na
piątkę. My jesteśmy bardzo aktywni 
i pazerni. Być może mankamentem
jest to, iż nie istnieje „promocja pro-
mocji” w murach uczelni. Pracownicy
często nie mają wiedzy o przedsię-
wzięciach promocyjnych, np. ilu stu-
dentów działa w Studenckim Zespole
Promocyjnym, jakie zadania zostały
wykonane w ostatnim czasie, w ilu
szkołach średnich była bezpośrednio
prezentowana oferta naszej Akademii
– chcę zaznaczyć, że w poprzednim
roku akademickim byliśmy w 199
szkołach średnich! – ile ulotek i infor-
matorów dla kandydatów przekazano
młodzieży, w ilu targach edukacyj-
nych braliśmy udział, jaki jest budżet
promocji itp. W związku z tym 
w uczelni panuje przeświadczenie, że
promocja jest źle robiona albo 
w ogóle jej nie ma. A moim zdaniem,
rzeczywistość jest zupełnie inna. 
W odróżnieniu od wielu uczelni tech-
nicznych nie odnotowaliśmy w ostat-
nich latach aż tak znaczącego
zmniejszenia  liczby studentów przy
bardzo niesprzyjających warunkach
demograficznych.

AAM: Życzę dalszych sukcesów
w poszukiwaniu studentów 
i promowaniu Akademii. Dzię-
kuję za rozmowę

Rozmawiała: Elwira Goryczko
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Akademia Morska w Szczecinie

A kademia Morska jest uczelnią techniczną,
której początki sięgają lat 40. XX w. Swoją
działalność opiera na ustawie o szkolnic-
twie wyższym, co nadaje uczelni autono-
miczność. Jest jedną z pierwszych instytucji

morskich, która wprowadziła system zarządzania jakością
zgodnie ze standardami serii ISO 9001. Otrzymała także
certyfikat zgodności kształcenia z wymaganiami Konwencji
STCW 1978/1995, który wydany został przez Warsach Ma-
ri�me Center i Lloyd’s Register of Shipping. Pełni trzy
ważne role: dydaktyczną, wychowawczą i badawczą. 

Studenci kształceni są na 3 wydziałach: Nawigacyjnym,
Mechanicznym i Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu,
łącznie na 25 specjalnościach. Akademia prowadzi studia
stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia, na których
absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę zawodową,
teoretyczną i praktyczne umiejętności oraz bardzo dobrą
znajomość języków obcych. Dla tych, którzy zechcą uzys-
kać inne kwalifikacje konieczne do pracy na statku oraz dy-
plomy morskie, proponuje specjalistyczne kursy i szkolenia
w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich i Ośrodku Szko-
leniowym Ratownictwa Morskiego, zakończone certyfika-
tami uznawanymi na całym świecie.

Naukowcy o dużym doświadczeniu dydaktycznym 
i praktycznym, posiadający najwyższe dyplomy morskie,
gwarantują wysoki poziom nauczania, a także prowadzo-
nych prac badawczych. Kadrę dydaktyczno-naukową two-
rzy: 25 profesorów, 24 doktorów habilitowanych i 99
doktorów, w tym 45 pracowników dydaktycznych legity-
muje się tytułem morskim (np. kapitana żeglugi wielkiej
lub starszego oficera mechanika). 

Istotne znaczenie ma działalność naukowo-badawcza
Akademii, która wpływa na rozwój gospodarki morskiej.
Wykonywane są prace na zlecenie armatorów marynarki
handlowej i rybackiej, ministerstw, instytucji rządowych
i przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Wiele z tych prac
ma już zastosowanie w praktyce, przyczyniając się do po-
prawy ekonomiki eksploatacji statków i portów. Działal-
ność tę wspomaga nowoczesna Biblioteka Główna
uczelni, której liczba woluminów z każdym rokiem jest
coraz większa. Służy ona zarówno studentom w udo-
stępnianiu podręczników i skryptów oraz pracownikom
w szybkim zdobywaniu źródłowej literatury obcej, arty-
kułów oraz zbiorów informacji naukowej ośrodków kra-
jowych i zagranicznych. Istnieje w miejskiej sieci
komputerowej Szczecina, posiada katalog dostępny przez
internet. Pełni rolę regionalnej biblioteki morskiej.

Wysoki poziom kształcenia w Akademii Morskiej za-
pewnia bardzo dobrze przygotowana i wyposażona w no-

woczesny sprzęt baza laboratoryjna (w liczbie 30 na Wy-
dziale Mechanicznym i Wydziale Nawigacyjnym, w tym
pływające laboratorium hydrograficzno-pomiarowe oraz
planetarium) i symulatory (radarowo-nawigacyjny NMS-90
i QR-303, VTS) oraz Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.

Akademia posiada własny statek badawczo-szkole-
niowy „Nawigator XXI”, na którym studenci odbywają prak-
tyki. Na statku prowadzone są również liczne badania
naukowe (np. hydrologiczne środowiska morskiego, stop-
nia zanieczyszczenia wody, dna morskiego, dokładności na-
wigacyjnej i inżynierii ruchu statków). Wyposażony 
w nowoczesne mechanizmy, urządzenia i systemy radio-
nawigacyjne od 8 lat zapewnia bezpieczeństwo żeglugi
podczas regat Unity Line. Parametry statku zostały tak za-
projektowane, by spełniał wymagania szkoleniowe i ba-
dawcze uczelni oraz innych instytutów. Statek wraz 
z aparaturą badawczą, według ekspertów, jest jedną z naj-
lepiej wyposażonych morskich instytucji na świecie.

Ważnym ogniwem w uczelni jest Fundacja Rozwoju
Akademii Morskiej w Szczecinie, której głównym celem jest
wspomaganie rozwoju kadry naukowej oraz wzbogacanie
bazy materialnej i dydaktycznej. Ponadto fundacja służy
pomocą w organizowaniu i finansowaniu życia kultural-
nego oraz sportowego Akademii, propaguje osiągnięcia
uczelni w kraju i za granicą, pozyskuje sponsorów, organi-
zuje sympozja, wystawy i pokazy, prezentując najnowsze
technologie związane z gospodarką morską. �
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T
he Mari�me University of Szczecin (MUS)
is a technical university whose begin-
nings go back to the 40s of the 20th cen-
tury. Its ac�vity is based on a Higher
Educa�on Act, which gives the university

an autonomy. It is one of the first mari�me ins�tu�ons,
which introduced quality management system in accor-
dance with ISO 9001 standards. The university also ob-
tained a cer�ficate of educa�on conformity to the
requirements of the STCW 1978/1995 conven�on issued
by the Warsach Mari�me Center and Lloyd’s Register of
Shipping. It has three important roles: didac�c, educa-
�onal and research ones. 

Students are educated at three facul�es: Naviga�on,
Marine Engineering, Transport Engineering and Econo-
mics Faculty, on 25 special�es altogether. The university
provides full-�me and part-�me studies of the first and
second degree on which graduates get broad professio-
nal and theore�cal knowledge as well as prac�cal skills
and very good command of foreign language. For those
who would like to get other qualifica�ons necessary for
working onboard a ship as well as marine diplomas, the
university offers specialist courses and trainings at the
Marine Officers’ Training Centre and the Marine Rescue
Training Centre with cer�ficates recognized all over the
world. 

Scien�sts of great educa�on and prac�cal expe-
rience and the highest mari�me degrees guarantee a
high level of educa�on and research works. Educa�on-
research personnel consists of 25 professors, 24 doctors
with postdoctoral degree and 99 doctors, including 45
didac�c employees with mari�me degrees (Master Ma-
riner or Chief Engineer Officer). 

The university’s scien�fic research ac�vity is very im-
portant as it influences the development of the mari-
�me economy. Different ac�vi�es are conducted for ship
owners of the merchant fleet, fishing industry, depar-
tments of governmental ins�tu�ons and mari�me eco-
nomy enterprises. Many of these works have already
been applied in prac�ce, contribu�ng to the improve-
ment of ship and port opera�on economics. This ac�vity
is supported by the university’s Main Library, whose
amount of volumes grows every year. It serves both the
students by making textbooks and course books 
available and the workers in quick acquiring of foreign
literature, ar�cles and scien�fic informa�on collec�ons
of the na�onal and foreign centers. The library works
within the Szczecin computer network and has an online
catalogue. It serves as a regional marine library. 

The high level of educa�on at the Mari�me Univer-
sity is ensured by a very well prepared laboratory base
with modern equipment (30 at the Facul�es of Naviga-
�on and Marine Engineering, including a floa�ng hydro-
graphic measuring laboratory and a planetarium and
simulators (a radar-naviga�on NMS-90, QR-303 and VTS)
as well as the Marine Traffic Engineering Centre). 

The university has its own research-training vessel
“Nawigator XXI” on which students board as trainees.
Numerous scien�fic researches are carried out on this
ship (e.g. hydrological researches of marine environ-
ment, water pollu�on degree, sea bo�om, naviga�on
precision and ship movement engineering). Equipped
with modern mechanisms, devices and radio-naviga�o-
nal systems, “Nawigator XXI” has been ensuring naviga-
�on and SAR safety during the Unity Line races for the
last 8 years. The ship’s parameters have been designed
in a way that she fulfills training and research require-
ments of the university as well as of the other ins�tu-
�ons. The vessel together with her research apparatus
is, according to the experts, one of the best equipped
marine cras in the world. 

An important role in the university plays the MUS
Development Founda�on, whose main goal is to support
the development of the scien�fic personnel and to en-
rich the financial and educa�onal base. Moreover, the
founda�on helps in organizing and financing cultural and
sport life of the university, promotes the university’s
achievements in the country and abroad, wins sponsors,
organizes conferences, exhibi�ons and shows, presen-
�ng the newest technologies connected with mari�me
economy. �

Tłumaczenie: Marta Baranowska
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ÜBER DIE UNIVERSITÄT

Ste�ner Marineuniversität

D ie Marineuniversität
ist eine technische
Universität, deren An-
fang bis in die 40er
Jahren des 20. Jah-

rhunderts zurückgeht. Ihre Ak�vität
basiert auf dem Gesetz zum höheren
Schulwesen, was ihr Autonomie ge-
währleistet. Sie ist eine der ersten
Seeins�tu�onen, die das Qualitätsma-
nagementsystem in Übereins�m-
mung mit ISO 9001 Standards
eingeführt hat. Sie bekam auch ein
Zer�fikat für die Bildungskonformität
mit Voraussetzungen der STCW-Kon-
ven�on 1978/1995 ausgestellt von
Warsach Mari�me Center und Lloyd’s
Register of Shipping. Die Universität
hat drei wich�ge Rollen: didak�sche,
pädagogische und wissenscha�liche.

Studenten werden an drei folgenden
Fakultäten ausgebildet: Naviga�onsfa-
kultät, Schiffsmaschinenbaufakultät und
Fakultät der Transpor�echnik und Be-
triebswirtscha�, auf insgesamt 25 Spe-
zialitäten. 

Die Universität bietet sowohl Vol-
lzeit- als auch Teilzeitstudium des ersten
und zweiten Grades, auf den Absolven-
ten umfassendes prak�sches und theo-
re�sches Wissen sowie prak�sche
Fähigkeiten und sehr gute Fremdspra-
chenkenntnisse erwerben. Für diejeni-
gen, die andere, für Arbeiten an Bord
notwendige Qualifika�onen sowie Ma-
rinediplomen bekommen möchten, die
Universität bietet Fachkurse und Schu-
lungen am Ausbildungszentrum für
Marineoffiziere und Aus- bildungszen-
trum für Seeretung, die mit weltweit
anerkannten Zer�fikaten abgeschlossen
werden. 

Wissenscha�ler mit einer großen
didak�schen und prak�schen Erfah-

rung und den höchsten Diplomen ga-
ran�eren ein hohes Bildungs- und Re-
cherchearbeitenniveau. Didak�sches
Forschungspersonal besteht aus 25
Professoren, 24 habili�erten Dokto-
ren und 99 Doktoren, einschließlich
45 didak�schen Arbeiter (u.a. Kapi-
täne und Chefingenieure).

Wissenscha�liche Forschungs-
ak�vität der Universität ist sehr wich-
�g, denn sie beeinflusst die Entwick-
lung der Seewirtscha�. Arbeiten
werden ausgeführt im Au�rag von
Schiffseigner der Handelsmarine und
der Fischerei, Ministerien, Regierun-
gsin-s�tu�onen und Seewirtschaf-
tsunternehmen. Viele dieser Arbei-
ten werden bereits in der Praxis an-
gewendet und somit tragen sie zur
Verbesserung von Schiffs- und Hafen-
betriebswirtscha�. Diese Ak�vität
wird unterstützt von der Universitäts-
hauptbibliothek, welcher Bandanzahl
jedes Jahr größer wird. Sie nutzt den
Studenten, indem sie ihnen Lehr- und
Kursbücher zur Verfügung stellt, und
hil� den Arbeitern in schnellem Er-
werb von fremder Literatur, Ar�keln
und wissenscha�licher Informa�ons-
sammlung der Na�onal- und Aus-
landszentren. Die Bibliothek exis�ert
in Ste�ner Netzwerk und hat einen
Online-Katalog. Sie dient als regio-
nale Marinebibliothek. 

Das hohe Bildungsniveau an der
Universität wird sichergestellt von
einem sehr gut vorbereiteten und mo-
dern ausgesta�eten Laborpunkt (ins-
gesamt 30 Laboren auf den
Naviga�ons- und Schiffsmaschinenbau-
fakultäten, einschließlich schwimmen-
dem hydrographischem Messlaboren
und Planetarium), Simulatoren (radar-
navigatorischer NMS-90 und QR-303,

VTS) und dem Seeverkehrstechnologie-
zentrum.

Die Universität hat ihr eigenes
Forschungsschiff “Nawigator XXI”, auf
dem Studenten Prak�ka leisten. 
Zahlreiche wissenscha�liche For-
schungen werden auf diesem Schiff
durchgeführt (z.B. hydrologische
Forschungen von Seeumgebung,
Wasserverschmutzungsgrad, Meers-
boden,  Naviga�onsgenauigkeit und
Schiffsbewegungstechnik). Ausge-
sta�et in moderne Mechanismen,
Geräte und Funknaviga�onssysteme,
“Nawigator XXI” hat in den letzten 8
Jahren Naviga�onssicherheit wäh-
rend des Unity Line We�kampfs ge-
währleistet. Schiffsparametern wur-
den so entworfen, dass es Schulungs-
und Forschungsvoraussetzungen der
Universität und anderer Ins�tuten er-
füllt. Das Schiff zusammen mit seiner
Forschungsausrüstung ist, den Exper-
ten zufolge, eins der am besten aus-
gesta�eten Seeins�tu�onen in der
Welt.

Eine wich�ge Zelle der Universi-
tät ist die Universitätsentwicklungs-
s��ung, deren Hauptziel die
Unterstützung  des wissenscha�li-
chen Personals und Bereicherung der
finanziellen und didak�schen Grund-
lage ist. Darüber hinaus, die S��ung
präsen�ert die neusten, mit See-
wirtscha� verbundenen Technolo-
gien, indem sie in Organisa�on und
Finanzierung vom Universitätskultur-
und Sportleben hil�, Universitätslei-
stungen im Land und im Ausland pro-
motes, Sponsoren gewinnt und
Konferenzen, Ausstellungen sowie
Vorführungen organisiert. �

Tłumaczenie: Marta Baranowska
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Щецинская Морская Академия

M орская Академия
является техни-
ческим высшим
учебным заве-
дением, начала

которого восходят к сороковым года
ХХ века. Свою деятельность
Академия осуществляет само-
стоятельно в соответствии с зако-
ном о высшем образовании. Она
является одной из первых морских
организаций, которая внедрила
систему управления качеством в
соответствии со стандартом серии
ISO 9001, а так же получила
сертификат соответствия подготовки
требованиям конвенции ПДНВ
1978/1995, выданный Ллойдовским
Морским Центром Регистра Судохо-
дства. Академия выполняет три
важнейших функции – учебную,
воспитательную и исследовательскую.

Подготовка ведётся на трёх
факультетах, а именно, Судоводи-
тельском, Судомеханическом 
и Инженерно-экономическом
факультете транспорта по 25
специальностям. Академия про-
водит двухступенчатую очную 
и заочную подготовку, при которой
выпускники получают всесторонние
теоретические знания и практичес-
кие умения, а так же очень хорошие
знания иностранных языков. Для
желающих получить дополни-
тельные квалификации необходи-
мые для работы на судне, а так же
морские дипломы предлагаются
специальные курсы и подготовка на
факультете повышения квалифи-
кации офицерских кадров и в
учебном центре морского спасания,
заканчивающиеся сертификатами,
признаваемыми во всём мире. 

Научные работники с большим
опытом практической работы и

преподавания, имеющие высшие
морские дипломы, гарантируют
высокий уровень обучения, а так же
проводимых научно-исследова-
тельских работ. Профессорско-
-преподавательский состав насчи-
тывает 25 профессоров, 24 доктора
наук, 99 кандидатов наук, в том
числе 45 преподавателей имеющих
морские дипломы (капитанов
дальнего плавания и старшего
офицера механика).  

Существенное значение имеет
научно-исследовательская деятель-
ность Академии, которая влияет на
развитие Морского хозяйства.
Выполняются работы по заказу
судовладельцев морского и рыбо-
промыслового флота, министерства
морского флота и правительствен-
ных организаций. Многие из этих
работ уже используются в практике,
обеспечивая повышение экономи-
ческой эффективности эксплуатации
портов и флота. Для обеспечения
этой деятельности Академия распо-
лагает современной постоянно попо-
лняющейся библиотекой. Она слу-
жит для обеспечения учебниками и
учебными пособиями курсантов,
студентов и работников Академии,
быстрого получения иностранной
литературы, статей и сборников
научной информации местных и
заграничных. Библиотека подклю-
чена к местной компьютерной сети
Щецина, выполняет роль региональ-
ной Морской библиотеки, имеет
электронный каталог, доступный
через интернет. Высокий уровень
подготовки в Морской Академии
обеспечивается современной лабо-
раторной базой, которая насчиты-
вает 30 лабораторий на судоводи-
тельском и судомеханическом факуль-
тетах, в том числе плавающую изме-

рительно-гидрографическую лабо-
раторию и Планетарий, тренажёры
(радиолокационно-навигационный
NMS-90 и QR-303,VTS), а так же Центр
Инженерии Морского Движения. 

Академия имеет собственное
научно-учебное судно “Navigator
XXI”, на котором курсанты проходят
плавательную практику. На судне
проводятся многочисленные нау-
чные исследования по гидрологии
морской среды, степени загря-
знения воды, точности навигации,
инженерии морского движения.
Оборудованное современными
системами, механизмами и радио-
навигационными устройствами,
судно уже 8 лет обеспечивает
безопасность мореплавания во
время регат ”Unity Line”/ Судно
спроектировано так, что бы
обеспечить обучение и исследо-
вательские работы Академии и
других институтов. По мнению
независимых экспертов, судно с его
исследовательской аппаратурой
является одной из лучших морских
исследовательских единиц в мире.

Важным объектом является
Управление Развития Морской
Академии, главной целью которого
является организация развития
научных кадров, расширение
материальной и дидактической
базы. Кроме того Управление
осуществляет организацию и фи-
нансирование культурной, спор-
тивной жизни Академии, про-
пагандирует достижения Академии
в стране и за границей, находит
спонсоров, организует конфе-
ренции, выставки и демонстрации
новейших технологий, связанных с
морским хозяйством.  �

Tłumaczenie: Ewgenij Łusznikow



Akademickie Aktualności Morskie 8 nr 3(62) 2009

O UCZELNI

W ielu młodych ludzi stoją-
cych u progu dorosłego
życia zadaje sobie pytanie:

co dalej? Dzisiaj, w dobie kryzysu,
nawet wyższe wykształcenie nie gwa-
rantuje sukcesu zawodowego. 

Akademia Morska w Szczecinie jest
jedną z najlepszych szkół morskich 
w Europie.  Absolwenci tej szkoły nie
muszą ustawiać się w kolejce do pośred-
niaka. To pracodawcy czekają na nich –
według najnowszych statystyk flota
światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy
specjalistów, a liczba ta może jeszcze
wzrosnąć w ciągu najbliższych lat. 

Akademia kształci wysoko profes-
jonalne kadry w wielu dziedzinach
związanych z pracą na morzu i na
lądzie. Obecnie uczelnia przyjmuje
studentów na trzy kierunki: nawiga-
cyjny, mechaniczny i inżynieryjno-eko-
nomiczny transportu.

Kariera i zarobki
Absolwenci mają jasno określoną

i pewną drogę awansu zawodowego.
Pierwsza praca po studiach to zarobki
w wysokości ponad 1000 euro mie-
sięcznie. Już po sześciu latach, 
w wieku niespełna 30 lat, można zdo-
być dyplom kapitana żeglugi wielkiej
lub starszego oficera mechanika i wy-
nagrodzenie od 5000 euro!

Osoby, które chcą pracować na
lądzie, znajdują zatrudnienie w przed-
siębiorstwach przemysłu okrętowego
i maszynowego jako wysoko cenieni
specjaliści dozoru technicznego oraz
diagnostyki i remontów maszyn, w la-
boratoriach badawczych, instytucjach
odpowiedzialnych za ochronę środo-
wiska, w przedsiębiorstwach armator-
skich, stoczniach i portach, biurach
projektowych i służbach dozoru tech-
nicznego. 

To nie jest tak trudne, jak myślisz
Nabór na uczelnię odbywa się

według bardzo prostych zasad. Wy-

starczy zdać egzamin maturalny i zło-
żyć odpowiednie dokumenty. 

Mimo to wielu maturzystów,
szczególnie pochodzących z małych
miejscowości, nie wierzy, że poziom
ich wykształcenia jest dostatecznie
wysoki, aby poradzić sobie z przed-
miotami ścisłymi w toku studiów. Dla
nich Akademia Morska organizuje nie-
odpłatne zajęcia wyrównawcze –
chętni mogą wziąć udział w kursach 
z matematyki i fizyki, które pomogą im
nadrobić wiedzę z tych dziedzin. 

Stać cię na studia
Nasi  studenci nie muszą się oba-

wiać, że koszty utrzymania będą dla
nich zbyt wysokie. 

Akademia Morska w Szczecinie
zapewnia studentom wsparcie so-
cjalne i miejsce w akademiku. Pro-
gram nauczania przewiduje płatne
praktyki (około 500 euro miesięcznie)
przygotowujące do zawodu. Każdy
student może się także ubiegać o sty-
pendia: socjalne, naukowe, sportowe
lub armatorskie. 

Stypendia armatorskie są fundo-
wane przez przyszłych pracodawców,
renomowanych polskich i zagranicz-
nych armatorów. Korzyści są obo-

pólne: studenci otrzymują bezzwrotną
pomoc finansową i gwarancję pracy
po skończeniu uczelni, a pracodawcy
–  potencjalnych, dobrze wykwalifiko-
wanych pracowników. 

Nowoczesna baza dydaktyczna
Program kształcenia dostosowany

jest do współczesnych warunków eks-
ploatacji floty. Umożliwia to nowo-
czesna  baza dydaktyczna, włącznie ze
świetnie wyposażonym statkiem ba-
dawczym, laboratoriami i pracowniami
specjalistycznymi, symulatorami, silni-
kami, kokpitami sterowniczymi, elek-
tronicznymi mapami oraz nowoczesną
pracownią komputerową. 

Akademia Morska w Szczecinie po-
wstała ponad 60 lat temu. Z grona ab-
solwentów wywodzi się 2 ministrów
resortu żeglugi, 2 rektorów oraz wielu
naukowców, dyrektorów urzędów
morskich i innych przedsiębiorstw gos-
podarki morskiej. Spełnienie wymagań
międzynarodowych konwencji i posia-
danie certyfikatów jakości kształcenia
lokuje Akademię Morską w Szczecinie
w czołówce tego typu uczelni w Unii
Europejskiej. 

Katarzyna Opalińska

Więcej informacji na: www.am.szczecin.pl 
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Martronika to morska odmiana
mechatroniki, która pojawiła
się we wczesnych latach sie-

demdziesiątych XX wieku. W latach
1972–1982 była zastrzeżona przez firmę
Yaskawa Electric Co. z Japonii. Za-
uważono bowiem, że zwiększenie efek-
tywności w przemyśle można uzyskać
ze ścisłej współpracy inżynierów 
w dziedzinie mechaniki i elektroniki. 
W Europie Zachodniej słowo to było
rozumiane natomiast jako współpraca
inżynierów elektryków, mechaników,
automatyków, informatyków oraz ma-
tematyków w trakcie projektowania
systemów. Istnieje kilka definicji me-
chatroniki. Uogólniając można przyjąć,
że mechatronika jest synergiczną kom-
binacją inżynierii precyzyjnej, auto-
matyki, elektroniki, technologii infor-
macyjnej i teorii podejmowania decyzji
w projektowaniu, wytwarzaniu i ope-
rowaniu produktami oraz procesami
przemysłowymi. Jest integracją róż-
nych dyscyplin naukowych i inżynier-
skich. Można to wyjaśnić, przeciw-
stawiając tradycyjne podejście stoso-
wane przy projektowaniu układów ste-
rowania, gdzie optymalizuje się jakość
działania już istniejących systemów 
w ramach zastanego kontekstu, podej-
ściu mechatronicznemu, które jako
wynik synergistycznej integracji od-
dzielnych dyscyplin ma na celu opty-
malizację wszystkich aspektów produ-
ktu lub procesu od samego początku
jego projektowania. 

Obecnie bardzo często mówi się 
o tzw. mechatronice stosowanej, do
której można zaliczyć np. animatronikę
i martronikę. Martronika cechuje się
własną specyfiką, integrując inżynierię
mechaniczną, morską, elektryczną,
elektroniczną, automatycznego stero-
wania, informatykę i nawigację. Bardzo
dobrym przykładem z dziedziny mar-
troniki są zdalnie sterowane pojazdy
(remotely operated vehicle – ROV) na-
wodne i podwodne lub też ich bardziej

zaawansowane,  autonomiczne odpo-
wiedniki (np. autonomous underwater
vehicle – AUV). Prace badawcze i kon-
strukcyjne są prowadzone na przykład
na uniwersytetach w Plymouth i Cran-
field oraz w Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. Realizację zadań, jakie
mają do wykonania takie pojazdy 
w bardzo trudnym środowisku, umożli-
wia nowoczesna technika, a przede
wszystkim komputerowe sieci bezprze-
wodowe, łączące serwer sterujący
(poza pojazdem) z urządzeniami
pokładowymi, układy sztucznej inteli-
gencji (logika rozmyta, algorytmy ge-
netyczne, ewolucyjne, mrówkowe itp.)
wspierane przez sensory wizyjne wy-
korzystywane do prowadzenia nawiga-
cji, dedykowane komputery do
realizacji określonych zadań, czyli tzw.
układy wbudowane (embedded sys-
tems), zawierające nowoczesne algo-
rytmy sterowania, jak regulacja pre-
dykcyjna (model predic�ve control –
MPC), adaptacyjna lub hybrydowa.

Mechatronika jest obecna niemal
w każdym układzie nowoczesnego
statku lub obiektu pływającego. Znako-
mitym przykładem mogą tu być układy
dynamicznego pozycjonowania, w któ-
re wyposażane są nie tylko statki wiert-
nicze, rybackie, kablowce, „rurowce”
czy też okręty wojenne, ale także coraz
częściej wycieczkowce, duże jachty,
statki zaopatrzeniowe, inspekcyjne, ba-
dawcze, różnego rodzaju bazy (np. dla
nurków). Układy dynamicznej stabiliza-
cji pozycji projektowane są pod kątem
minimalnego zużycia paliwa i odpor-
ności na zniszczenie systemów napę-
dowych. Poprawna eksploatacja  stat-
ków wyposażonych w nie wymaga od
mechanika okrętowego wiedzy z wielu
różnych dziedzin techniki. 

Firma Wärtsilä wdraża produkcję
nowoczesnych okrętowych silników
ekologicznych (enviroengines) – RT-flex50,
RT-flex58T, RT-flex60C, RT-flex84T, RT-
-flex96C. Są to silniki wykorzystujące 

m. in. nowy sposób zasilania paliwem
(common rail) z elektronicznie stero-
wanym wtryskiem paliwa. Zmniejszają
one emisję NOx o ok. 50–60%. Obec-
nie Wärtsilä wraz ze stocznią Aker Yards
pracują nad dieslowo-gazowym (lique-
fied natural gas – LNG) napędem głów-
nym wycieczkowców. Pozwoli to z jed-
nej strony na znaczną redukcję emisji
szkodliwych związków w spalinach
(NOx, SOx) oraz CO2, ale z drugiej – 
z uwagi na skomplikowane układy ma-
gazynowania, bezpieczeństwa i zasila-
nia silnika gazem – stawia nowe wy-
zwania przed inżynierami mechanikami
okrętowymi. 

W istniejących programach eduka-
cji morskiej nie oferuje się jeszcze spe-
cjalistycznego kierunku kształcenia 
w zakresie martroniki. Istnieje jednak
wiele zespołów badawczych, kierują-
cych się w projektowaniu systemów
morskich zasadami martroniki. Ponadto
w ramach treści tworzących istniejące
programy kształcenia można wyodręb-
nić moduły stanowiące podstawę po-
wstającego programu w zakresie mar-
troniki. Na przykład norweski Uniwer-
sytet Naukowo-Technologiczny oferuje
jako część modułu morskich systemów
sterowania wykłady w zakresie cyber-
netyki morskiej, czyli dziedziny będącej
kombinacją cybernetyki technicznej
(teorii i techniki sterowania, matema-
tyki, teorii estymacji, informatyki) i te-
chnologii morskiej (hydrodynamiki,
mechaniki struktur, maszyn i urządzeń
okrętowych).  Przed tranzycją od cyber-
netyki morskiej do martroniki należy
jednak dokonać wielu uzupełnień pro-
gramowych, np. o materiał dotyczący
tzw. czynnika ludzkiego (human factor),
a więc wiedzy o projektowaniu i opty-
malizacji interfejsu człowiek-maszyna
(jakość zobrazowania sytuacji na moni-
torze, układ sterowania w postaci joys-
�cka, jego ergonomia itp.), prowa-
dzących do zmniejszenia obciążenia
operatora.

Zenon Zwierzewicz, Jerzy Brzózka

Artykuł ten został zainspirowany staraniami władz
Wydziału Mechanicznego o utworzenie specjalności
kształcenia mechatronika.
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Wdniu 28 kwietnia br. w oś-
rodku PRS ds. IMO odbyło
się 69 posiedzenie sekcji

ds. szkolenia i obowiązków wachto-
wych. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele środowiska morskiego, w tym
administracji, morskiego szkolnictwa
wyższego i przemysłu. Spotkanie po-
święcone było sprawozdaniu z uczest-
nictwa polskiej delegacji w po-
siedzeniu 40 Sesji Podkomitetu STW
IMO w Londynie. Omówiono także
bieżące propozycje oraz stopień za-
awansowania prac nad przeglądem
Konwencji i Kodu STCW (Konwencja
Standards of Training, Cer�fica�on
and Watchkeeping uchwalona w Lon-
dynie 7 lipca 1978 r., ratyfikowana 
i opublikowana w Polsce w Dz.U. 
w roku 1983).  Trwający przegląd jest
ważnym wydarzeniem. Zostanie on za-
kończony nowelizacją konwencji już 
w roku 2010. Następna zmiana plano-
wana jest dopiero na rok 2030. Tak
więc zatwierdzone zmiany obowiązy-
wać będą przez całe obecne pokolenie
marynarzy. Wymogi konwencji od-
noszą się w pierwszej kolejności do
kadr morskich, systemu szkolnictwa
oraz administracji. Dotyczą kilkudzie-
sięciu tysięcy polskich marynarzy. 
Z tego względu szczególny nacisk na-
leży położyć na przedstawianie włas-
nych postulatów lub wspieranie tych
sprzyjających naszej gospodarce.
Przedstawiciel Ministerstwa Infra-
struktury proponuje do tego celu wy-
korzystać nie tylko IMO, ale także
forum UE. Działania powinny być bar-
dziej intensywne, zwłaszcza w świetle
trwającego ogólnoświatowego kry-
zysu gospodarczego. W jego wyniku
armatorzy statków, szukając oszczęd-
ności, ograniczają zatrudnienie człon-
ków załóg, w tym kadetów. Prze-
wodniczący sekcji zauważył, iż jest to
niepokojące, zwłaszcza  w kontekście
spodziewanych braków kadrowych

oraz sprzeczne z działaniami IMO, za-
chęcającej młodzież do wyboru za-
wodu marynarza. Działania, o których
mowa, prowadzone są w ramach kam-
panii informacyjnej pod hasłem „GO
TO SEA!”. Sekretarz generalny IMO Ef-
thimios Mitropoulos przedstawił jej
założenia podczas ostatniej 40 Sesji
Podkomitetu STW w Londynie.

Kampania została opracowana
wspólnie z ILO (Interna�onal Labour
Organiza�on), BIMCO (The Bal�c and
Interna�onal Mari�me Council), ICS
(Interna�onal Chamber of Shipping),
ISF (Interna�onal Shipping Federa-
�on), INTERCARGO (Interna�onal As-
socia�on of Dry Cargo Shipowners),
INTERTANKO (Interna�onal Associa-
�on of Independent Tanker Owners)
oraz ITF (Interna�onal Transport Wor-
kers’ Federa�on).

Celem jest zwrócenie uwagi rzą-
dów oraz przemysłu morskiego na
przewidywane braki kadrowe mary-
narzy (zwłaszcza oficerów) oraz próba
podjęcia wspólnych działań w celu
przezwyciężenia trendu ograniczeń 
w zatrudnieniu. Promowanie modelu
kariery morskiej zaleca IMO, przedsta-
wiając korzyści, jakie niesie ze sobą
praca na morzu. Działania kierowane

są głównie do młodzieży oraz zainte-
resowanych karierą kobiet na morzu.

Wprowadzenie konwencji STCW
pozwoliło zapewnić odpowiedni po-
ziom edukacji marynarzy w skali
całego globu. Badania przeprowa-
dzone przez BIMCO/ISF wskazują na
brak ok. 27 tys. oficerów w roku 2015.
Najnowsze badania przewidują niedo-
bór oficerów na poziomie 83,9 tys.,
i to nawet wcześniej! Gwałtowny
wzrost gospodarczy, z którym mie-
liśmy do czynienia, ostatnio wzmógł
budowę nowych jednostek, często 
o zaawansowanej technologicznie
obsłudze, wymagających od załóg po-
siadania odpowiednich kompetencji.

Problem niedoboru kadr jest
szczególnie bolesny w krajach o dużej
tradycji morskiej, gdzie młodzież nie-
chętnie widzi swoją przyszłość w pracy
na morzu. Nawet jeżeli część z nich
wybierze tę drogę, to i tak ich kariera
jest krótka. Często nie są zaintereso-
wani awansem, ponoszeniem większej
odpowiedzialności lub po prostu po-
rzucają pracę na morzu.

Marynarze są ważną częścią gos-
podarki światowej, wnoszą bardzo
duży wkład do zapewnienia bezpie-
czeństwa gospodarczego rozwoju 

Delegacja Polski na posiedzeniu 40 Sesji Podkomitetu STW w Londynie



Akademickie Aktualności Morskie nr 3(62) 2009 11

KONFERENCJE 

FO
T.

: A
N

D
RZ

EJ
 B

Ą
K

i wydajności innych gałęzi transportu.
Należy podkreślić, iż transport morski
przewozi ponad 90% towarów 
w handlu światowym! Gdy się spojrzy
na globalny przewóz ładunków maso-
wych, zwłaszcza ziarna i ropy, to bez
transportu morskiego połowa lud-
ności cierpiałaby z głodu, a druga – 
z zimna. Przewozem zajmuje się blisko
100 tys. statków handlowych obsługi-
wanych przez ok. 1,24 miliona mary-
narzy (w tym ok. 0,5 miliona ofi-
cerów). Stąd wniosek, że zabezpiecze-
nie podstawowych potrzeb 6,7 mi-
liarda ludzi zapewnia niewielka grupa
marynarzy. Sentencja wypowiedziana
przez premiera Wielkiej Brytanii Wins-
tona Churchilla – jeszcze nigdy w his-
torii człowieka tak wielu nie
zawdzięczało tak wiele tak niewielu –
nabiera nowego znaczenia.

Ponieważ problem braków kadro-
wych dotknie wszystkich, a nie tylko
armatorów czy systemu edukacji, dla-

tego w interesie zarówno przemysłu,
jak i rządów oraz organizacji między-
narodowych są wspólnie skoordyno-
wane działania. 

Rządy, chcąc mieć dopływ nowych
kadr, muszą zapewnić odpowiednią
bazę szkoleniową. Jakiekolwiek zanie-
dbania w tym zakresie będą limitowa-
ły możliwości efektywnego szkolenia.

Bardzo wiele inicjatyw zmie-
rzających do zwiększenia bezpieczeń-
stwa i komfortu pracy na morzu
proponuje IMO. Dodatkowo podej-
muje różnorodne działania promocji
„morza”, pracy na morzu, możliwe
ścieżki rozwoju zawodowego. Jednym
z działań po sukcesie wprowadzenia
Światowego Dnia Morza będzie orga-
nizacja Światowego Dnia Marynarza.
Niezależnie od tego wszelkie inicja-
tywy rządowe promujące profesje
morskie będą wspierane przez Sekre-
tarza Generalnego IMO.

Janusz Uriasz

Państwowa Komisja Akredytacyjna
w dniach 1–2.06.2009 r. zwizytowała Wy-
dział Nawigacyjny kierunek Nawigacja
AM w Szczecinie. Jest to organ po-
woływany przez ministra do spraw szkol-
nictwa wyższego, który działa na rzecz
jakości kształcenia i ma prawo oceniania
działalności uczelni. Wizytacja poprze-
dzona była przygotowaniem „raportów
samooceny”, które zawierały: prezenta-
cję uczelni i kadry naukowo-dydaktycz-
nej, koncepcję kształcenia, wewnętrzny
system zapewnienia jakości kształcenia,
działalność naukową i współpracę mię-
dzynarodową, bazę dydaktyczną, sprawy
studenckie oraz dokumentację toku stu-
diów. � elle

Przewodniczący PKA kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk 
z dr hab. inż. Zbigniewem Pietrzykowskim, prof. AM

Kpt. ż.w., mgr inż. Barbara Kwiecińska i dr hab. Michał
Holec, prof. AM w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

W I Z Y TA C J A  P K A

Wydział Nawigacyjny
pod lupą



WHotelu Radisson 27 kwiet-
nia br. o godz. 10 rozpo-
częło się spotkanie ph.

„12,5 m dla Szczecina · Otwórzmy port
dla większych statków”. Uroczystego
otwarcia dokonał Jarosław Siergiej –
Prezes Zarządu Morskich Portów Szcze-
cin i Świnoujście SA. Przywitał wszyst-
kich przybyłych gości, w szczególności:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Annę Wypych-Namio-
tko, Wojewodę Zachodniopomorskie-
go Marcina Zydorowicza, Prezydenta
M. Szczecina Piotra Krzystka, posłankę
na Sejm RP Magdalenę Kochan, prof.
Bolesława Mazurkiewicza, Rektora AM
Stanisława Gumę, Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie Andrzeja Bo-
rowca, Prezesa Zarządu Portu Mor-
skiego Police Tomasza Melana.

W swoich wystąpieniach J. Siergiej,
K. Chwesiuk, S. Gucma, B. Mazurkie-
wicz oraz A. Borowiec przybliżyli wy-
niki prowadzonych badań, aspekty
wprowadzanych zmian, problemy, z ja-
kimi styka się środowisko morskie 
w rejonie Pomorza Zachodniego.

Uczestnikami spotkania byli przed-
stawiciele instytucji zainteresowanych
tematyką, m.in. z Biura Promocji Żeg-
lugi Bliskiego Zasięgu, Terminalu Pro-
mowego Świnoujście, Unibal	cu, PCC
Portu Szczecin, Bulk Cargo – Port
Szczecin, Elewatora „Ewa”, Polsteam
Shipping Agency, Urzędu Wojewódz-
kiego, Inżynierii i Górnictwa Morskiego
„Baltex”, Fast Terminalu, Polskiej Izby
Spedycji i Logistyki O. Szczecin, Kapita-
natu Portu Świnoujście, Szczecin-Pilot,
Portu Handlowego Świnoujście, Zakła-
du Usług Żeglugowych, Polskiej Żeglugi
Morskiej, Komisji Gospodarki i Bud-
żetu Rady Miasta Świnoujścia, Kapita-
natu Portu, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskie-
go, Portu Rybackiego „Gryf” PPU, Uni-
ty Line, Urzędu Morskiego w Szczecinie
oraz posłowie i senatorowie. 

Zaproszeni goście mieli możliwość
zapoznania się z wynikami przeprowa-
dzonych analiz, a w szczególności do-
tyczących modernizacji toru wodnego
Świnoujście – Szczecin i jej wpływu na
rozwój zespołu portów w Szczecinie,

Świnoujściu i Policach, hydrograficz-
nych uwarunkowań przebudowy toru
wodnego, a także planowanych przez
Urząd Morski zamierzeń poprawy pa-
rametrów morskiej drogi wodnej do
Szczecina.

Przeprowadzone analizy bałtyc-
kiego rynku żeglugowego dla zespołu
portowego Szczecin, Świnoujście, Po-
lice pozwoliły określić warianty mo-
dernizacji toru wodnego Świnoujście –
Szczecin. Sam postulat poszerzenia
toru nie był nowym tematem, jednak
dotychczas nie został on w sposób zde-
cydowany przedstawiony i formalnie
udokumentowany. Zebrane materiały,
obecna sytuacja ekonomiczna oraz
brak oficjalnych decyzji były motorem
zorganizowania spotkania wszystkich
grup związanych ze środowiskiem
morskim województwa zachodniopo-
morskiego. Celem konferencji było:
– dostarczenie niezbędnych i uzasad-
nionych argumentów dla ośrodków
centralnych, decydujących o rozdziale
środków budżetowych na konkretne
zadania inwestycyjne (a taką inwe-
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Przedstawiciele AM na konferencji (od lewej): Bolesław Mazurkiewicz, Stanisław Gucma i Krzysztof Chwesiuk

Prezes ZMPSiŚ SA Jarosław Siergiej
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stycją jest zwiększenie parametrów
toru wodnego);
– pokazanie, jak ważne jest zjednocze-
nie i scalenie zachodniopomorskiego
środowiska związanego z branżą
morską wokół idei pogłębienia toru;
– rozpowszechnienie wśród uczestni-
ków życia społecznego wiedzy o istot-
ności i konieczności podjęcia pewnych
działań dla zachowania roli Świnoujś-
cia jako ważnego elementu polskiej
gospodarki morskiej.  

Analizy nawigacyjne portu ze-
wnętrznego w Świnoujściu oraz toru
wodnego Świnoujście – Szczecin pro-
wadzone były od wielu lat również
przez naukowców z Akademii Morskiej.
Celem ich była poprawa drożności
drogi wodnej oraz rozwoju zespołu
portów Szczecin, Świnoujście i Police. 

Badania obejmowały:
– analizy rynku żeglugowego z uwzględ-
nieniem prognoz do 2018 roku;
– strategię rozwoju zespołu portowego
Szczecin, Świnoujście, Police;
– uwarunkowania techniczne i ekono-
miczne budownictwa okrętowego, wy-
posażenia nawigacyjnego i hydro-
technicznego;
– prognozy rozwoju metod nawigacji
statków na akwenach ograniczonych;
– typy i wielkości statków zawijających
i obsługiwanych w zespole portowym
Szczecin, Świnoujście, Police;
– prognozy ruchu statków na torze
wodnym uwzględniające podział stat-
ków na grupy pod względem ich wiel-
kości i charakterystyk manewrowych;
– określenie bezpiecznych głębokości 
i szerokości poszczególnych odcinków
toru wodnego umożliwiających żeg-
lugę „statkom charakterystycznym”;
– szacunkowe koszty prac hydrotech-
nicznych związanych z przebudową
tego toru. � elle
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Ciepły klimat dla ujemnych temperatur
Ponad 100 uczestników z 38 firm i instytucji wzięło udział w spotkaniu branżowym 
dotyczącym dalszego rozwoju szczecińskiego rynku usług chłodniczych.

Spotkanie zorganizowano pn.
„Szczecin – miasto przyjazne ree-
ferom” z inicjatywy podmiotów

działających na rynku towarów chłod-
niczych w dn. 15.04.2009 r. pod patro-
natem Prezydenta Miasta Szczecina,
Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA oraz Akademii Mor-
skiej w Szczecinie. 

Poprzez szczeciński port na polskie
stoły trafiają m.in. łosoś norweski czy
wietnamska panga. Miasto jest chłod-
niczą potęgą w kraju (import i eksport).
Na jego terenie działa osiem chłodni
składowych zatwierdzonych i upraw-
nionych do wysyłki towarów na rynek
Unii Europejskiej oraz do krajów spoza
wspólnoty, które specjalizują się
głównie w składowaniu ryby mrożonej.
Dwie duże chłodnie zlokalizowane są
w porcie: Chłodnia Szczecińska oraz
PPU Port Rybacki „Gryf”. Dwie kolejne
– Lodom i Blue Seven – są chłodniami
ogólnodostępnymi na lądzie. Pozostałe
cztery należą do firm: Lux Fish, Sea-
mor, Rybhand oraz Meat BK. Ponadto
w Zachodniopomorskiem działa na
rynku ponad 30 firm zajmujących się
importem lub przetwórstwem ryb. 

Według szacunków przedstawio-
nych przez Stowarzyszenie Importerów
Ryb, nastąpił wyraźny wzrost importu

produktów rybnych oraz w prze-
ładunku kontenerów, w tym reeferów
na terminalu kontenerowym PCC Port
Szczecin (wcześniej Drobnicy – Port
Szczecin), np. w 2005 r. z 32 730 TEU 
zwiększył się do 61 940 TEU w 2008 r.
W ubiegłym roku spółka przeładowała
3094 kontenery chłodnicze (pełne –
import oraz eksport). 

– Zależy nam na utrzymaniu sta-
tusu pierwszego punktu, przez który
trafiają do Polski produkty rybne spoza
Unii Europejskiej – mówił Stanisław
Mroziński, prezes Stowarzyszenia Im-
porterów Ryb. – Przyjazność szczeciń-
skiego portu, to rozwój infrastruktury
oraz poprawa jakości obsługi. 

Chłodnia Szczecińska zamierza roz-
budować swoją powierzchnię o ko-
lejne 2 tys. ton (zajmuje 13,5 tys. ton)
i powiększyć o dodatkowe dwa stano-
wiska przeładunkowe (użytkuje sie-
dem). Wspólnie z PCC Port Szczecin
usprawnia dostawę kontenerów z są-
siadującego z chłodnią terminalu kon-
tenerowego. Do końca maja 2009 roku
uruchomionych zostanie sześć stano-
wisk „buforowych” oraz pięć stano-
wisk rozładowczych. Tomasz Łukowski,
wiceprezes Chłodni Szczecińskiej, za-
powiedział także wprowadzenie sze-
regu rozwiązań informatycznych

umożliwiających kontrahentom m.in.
monitorowanie towaru.

– Potencjał Szczecina jako pol-
skiego centrum handlu mrożoną żyw-
nością może być większy. PPU Port
Rybacki „Gryf” planuje budowę no-
wego magazynu dla produktów
spożywczych o regulowanej tempera-
turze – poinformował Zbigniew Anto-
nowicz, prezes spółki (obecnie jest to
chłodnia składowa na 10 tys. ton). Za-
deklarował też chęć współpracy 
z władzami Szczecina w zakresie zabu-
dowy Łasztowni. Najnowsza koncepcja
zakłada budowę nowego obiektu
wzdłuż Nabrzeża Bułgarskiego, częś-
ciowo w miejscu starej chłodni. Przed-
siębiorstwo, poprzez Partnerstwo
Publiczno-Prywatne, chce współtwo-
rzyć z miastem plan zagospodarowa-
nia przestrzennego tego terenu. Ideą
jest przywrócenie związków miasta 
z wodą, co da również szansę na roz-
wój usług portowych. Jedną z naj-
ważniejszych inwestycji w Szczecinie
jest uruchomienie przez PCC Port
Szczecin terminalu kontenerowego na
Ostrowie Grabowskim. 

– Przeładunki na Nabrzeżu Fińskim
rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku.
Przepustowość szczecińskiego termi-
nalu z 80 000 TEU wzrośnie do 200 000

FO
T.

: K
RZ

YS
ZT

O
F 

ŁĘ
CZ

YŃ
SK

I



Akademickie Aktualności Morskie nr 3(62) 2009 15

WYDARZENIA

TEU – poinformował Artur Czyżewski,
prezes spółki PCC Port Szczecin. – Obec-
nie oferujemy 157 gniazd dla reeferów.
Do końca roku planujemy uruchomie-
nie kolejnych 60. Docelowo na nowym
terminalu będzie ich 300. Zainwesto-
waliśmy w dźwigi oraz suwnice pla-
cowe, rozbudowaliśmy depot (do 1500
TEU). Uruchomiono również nowe
połączenia z St. Petersburgiem oraz
Ro�erdamem (cztery zawinięcia ty-
godniowo). Z początkiem 2009 r.
spółka wprowadziła nową organizację
ruchu na swoim terenie. Wszystkie na-
czepy podkontenerowe wjeżdżają naj-
pierw na plac buforowy, gdzie
samochód jest rejestrowany w syste-
mie, a następnie uzyskuje prawo
wjazdu na terminal kontenerowy. 

Bardzo ważną rolę w budowaniu
pozycji Szczecina na rynku towarów
chłodniczych mają Urząd Celny 
w Szczecinie, Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Szczecinie, Powiatowy
Lekarz Weterynarii oraz Wojewódzki In-
spektorat Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych. Nie bez znaczenia
jest poprawa harmonizacji i dystrybucji
danych w ramach systemów różnych
urzędów oraz dążenie do tego, aby kon-
trole w odniesieniu do tych samych to-
warów były w miarę możliwości prze-
prowadzane w tym samym czasie i miej-
scu (system kompleksowej obsługi).
Wzorcowym przykładem jest wykorzy-
stywanie do wspólnych kontroli nowo-
czesnych pomieszczeń Granicznego
Lekarza Weterynarii – Port Szczecin. 

Bardzo istotny jest tzw. reżim orga-
nizacyjny. Konsument ma otrzymywać
produkt sprawdzony, a importer nie
powinien oczekiwać zbyt długo na swój
towar. Jakość i szybkość obsługi to
wspólny cel armatorów, spedytorów,
firm przeładunkowych oraz służb pań-
stwowych działających w Szczecinie. 

Efekty spotkania branżowego 
w Akademii Morskiej w Szczecinie bę-
dzie można łatwo ocenić, gdy zwiększy
się konkurencyjność szczecińskiego
portu i wzrośnie zadowolenie klientów.

Sebastian Sahajdak 

� W marcu br. Akademia Morska w Szczecinie
otrzymała certyfikat „Przejrzysta Firma 2009”.
Wyróżnienie to przyznawane jest przez firmę

Dun and Bradstreet Poland (D&B) we współpracy z partnerami Forbes, Ge-
nBank i Bisnode Polska. Przyznanie tego wyróżnienia oznacza prowadzenie
jawnej i rzetelnej polityki finansowej oraz publikowanie sprawozdań finan-
sowych. Jest to wyraz wiarygodności i uczciwości finansowej, przez co zwięk-
sza się presż oraz konkurencyjność na rynku. Więcej informacji na temat
zasad przyznawania tego certyfikatu można znaleźć na stronie internetowej
h�p://www.przejrzystafirma.pl.

� W dniach 9–10 marca br. w Czytelni Informacji Nau-
kowej AM zorganizowana została wystawa obcojęzycz-
nych książek naukowych. Organizatorem była Biblioteka Główna AM Szczecin
oraz Bookseller – Wydawnictwa Światowe z Poznania. Zaprezentowane zos-
tały wydawnictwa związane z szeroko ujętą tematyką morską. Na podkreś-
lenie zasługuje wysoki poziom i staranność edytorska publikacji. 

� 18 marca br. miało miejsce uroczyste otwarcie stacji Morskiej Służby Po-
szukiwania i Ratownictwa w Świnoujściu.
W uroczystości udział wzięli przedstawi-
ciele naszej uczelni JM Rektor prof. dr hab.
inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucma oraz Dzie-
kan Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt.
ż.w. Jerzy Hajduk, prof. AM. Przecięcia
wstęgi dokonali: kpt. ż.w. Anna Wypych-
-Namiotko – Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Tadeusz Jarmu-
ziewicz – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury. Zaproszone zostały
również osoby bezpośrednio i pośrednio
związane z gospodarką morską, m.in. bur-
mistrz miasta Świnoujście, dyrektorzy

urzędów morskich, przedstawiciele straży pożarnej, armatorzy. Na otwarciu
gościli również pracownicy Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, In-
stytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, którzy uczestniczyli 
w tym samym terminie w V warsztatach projektu „Zintegrowany System Bez-
pieczeństwa Transportu ZEUS”.

� 31 marca br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
przy ulicy Narutowicza 17 w Szczecinie odbyły się największe Targi Pracy Po-
morza Zachodniego. Była to już IV edycja. W tym roku szacuje się, że targi
pracy odwiedziło ok. 4000 osób.
Akademię Morską, będącą part-
nerem merytorycznym tego
przedsięwzięcia, reprezentowało
nasze Biuro Karier przy wsparciu
studentów z Samorządu Studen-
ckiego. Przedstawiono aktualne
oferty pracy oraz ofertę kierun-
ków nauczania oraz kursów pro-
wadzonych przez uczelnię.



� W dniach 27–29
marca br. odbyła się
pierwsza edycja Szcze-
cin Yacht Show. Było to
największe wydarzenie
związane z prezentacją
i rozwojem oferty turystyki wodnej, żeglarstwa i rekreacji
nad wodą. Na targach swoją obecność zaakcentowała także
Akademia Morska. W części oficjalnej przemówił Prorektor
ds. Nauczania dr inż. Przemysław Rajewski, a na przygoto-
wanym stoisku studenci przez trzy dni godnie prezentowali
Akademię i zachęcali wszystkich zainteresowanych do za-
poznania się z ofertą edukacyjną uczelni. Była to dobra
okazja do zaakcentowania obecności AM na rynku nie tylko
pracy czy edukacji, ale wolnego czasu i hobby. Szczecin po-
siada doskonałe warunki do rozwijania pasji żeglarstwa,
a na pobliskich akwenach (Zalew Szczeciński, Jezioro Dąbie,
Odra) można spotkać pasjonatów windsurfingu, nurkowa-
nia czy wędkarstwa.

Spotkanie uczestników regat, producentów jachtów,
kajaków, sprzętu ratunkowego i do nurkowania, firm
związanych z żeglarstwem, inwestorów, finansistów i ubez-
pieczycieli, firm budujących porty i przystanie, przedsta-
wicieli miast leżących nad morzem i rzekami oraz gmin
turystycznych, a także tysięcy mieszkańców Szczecina,
gości z zagranicy, mediów i wszystkich zainteresowanych
pozwoliło na wy-
mianę doświad-
czeń, informacji,
kontaktów i wiedzy
o tym, co budzi za-
interesowanie ryn-
ku, co najmod-
niejsze i jak robi się
dziś dobre interesy
„wodne”. 

� 2 kwietnia br. w Klubie Kapitanów Żeglugi Wielkiej AM
w Szczecinie zorganizowano spotkanie członków Związku
Literatów Polskich oraz Fundacji PŻM „Pro Publico Mare”.
Zebranie to poświęcono promocji książki Mirosława Kel-
lera pt. Konrad Wallenrod II. W tomiku ukazana została
postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, nad którą ciągle

toczą się żywe
dyskusje. W zgro-
madzeniu u-
dział wzięła gru-
pa miłośników
literatury, a po-
prowadził je
prezes oddzia-
łu ZLP kpt. ż.w.
Józef Gawło-
wicz.  

� 16 kwietnia br. w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
o godz. 12 uroczystego
wręczania dyplomów kapi-
tańskich dokonali: kpt. ż.w.
Janusz Markiewicz – z-ca
dyrektora ds. Inspekcji
Morskich Urzędu Mor-
skiego, mgr inż. kpt. ż.w.
Artur Chorzelewski – dy-
rektor Studium Doskonale-
nia Doskonalenia Kadr
Oficerskich oraz kpt. ż.w.
Jerzy Mosiejczuk – prze-
wodniczący komisji egza-
minacyjnej. Otwierając spotkanie, kpt. ż.w. J. Markiewicz
zwrócił się do kapitanów: „Przekazuję słowa gratulacji 
i życzę, by praca na morzu dawała satysfakcję, gdyż dyplom
kapitana nakłada wiele dodatkowych obowiązków. Życzę
Wam i Waszym rodzinom sukcesu. Tytuł kapitana nadany
przez nas ma bardzo wysoką ocenę w światowej flocie. Dy-
plomy i kursy przeprowadzane w Polsce są uznawane na
całym świecie. Życzę, byśmy tak wytrwali i utrzymywali
dobre zdanie o umiejętnościach naszych kapitanów i ofi-
cerów”. 

Kpt. ż.w. J. Mosiejczuk dodał, że na kurs kapitański
zgłosiło się 32 kandydatów, wszyscy podeszli do egzami-
nów i zdali je, a ocenę bardzo dobrą uzyskało aż siedmiu. 

Zgodnie ze zwyczajem pierwszy dyplom otrzymał pry-
mus kursu – Borys Miluski. Nowy kapitan po wyczytaniu
nazwiska spełnił rytuał klangu, uderzając w dzwon okrę-
towy. Nowo mianowani kapitanowie i ich rodziny nie ukry-
wali zadowolenia, bo trud i czas spędzony nad książkami
przyniosły oczekiwane efekty. 

� 19 kwietnia br. chór AM  – Chór Akademii Morskiej 
w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch zdo-
był GRAND PRIX – główną nagrodę VI Turnieju „O wstęgę
Drwęcy” w Brodnicy. Chór wystąpił w składzie 40-osobo-
wym. Wykonał pięć utworów, w tym jeden obowiązkowy
o tematyce ludowej. W konkursie udział wzięły chóry z Pol-
ski, m.in. z Bydgoszczy, Poznania, Chełmna, Wrześni. Jury
pod przewodnictwem prof. J. Staneckiego z Bydgoszczy
przyznało tylko jedną nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia.  
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� 23 kwietnia br. pasjonaci
spragnieni morskich opowieści
zebrali się po raz ostatni w tym
roku akademickim na spotkaniu 
z cyklu „Żegluj z Akademią
Morską”. Tym razem gościem był
kpt. ż.w. Wiesław Krupski, który w
zeszłym roku brał udział w Bal	c
Open Rega
a 2008. 

Regaty rozgrywane były na trasie trzech państw: Litwy,
Łotwy i Estonii. Impreza odbyła się we wspaniałej między-
narodowej atmosferze i ściągnęła żeglarską czołówkę tych
trzech bałtyckich krajów. – O całej imprezie dowiedziałem
się z internetu – mówił W. Krupski. – Trasa idealna dla
mnie, etapowa. Impreza zrobiona z wielkim rozmachem,
na wielką skalę. Udział potraktowałem w aspekcie tury-
stycznym i nowych znajomości. To także okazja do zwery-
fikowania swoich umiejętności.

Na starcie stanęło 27 jednostek. Regaty rozgrywane
były według zasad ORC, z podziałem na pięć etapów.
Wszystkie jachty wyposażono w moduł GPS, który umożli-
wiał ciągłe śledzenie ich pozycji. Przed startem dokładnie
sprawdzony został stan techniczny wszystkich jednostek 
i ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe. Znakomita
otoczka medialna towarzyszyła regatom przez cały czas ich
trwania. Przypływając do portu, na telebimach od razu
można było oglądać filmy z zakończonego właśnie etapu.

Załoga W. Krupskiego zajęła 5 miejsce. Kapitan wspo-
minał: – Mieliśmy poważne problemy ze sprzętem, było
też kilka błędów, z głupoty. Z kanału w Kłajpedzie wy-
szliśmy pierwsi, niestety na morzu dogonili nas.

Polska drużyna otrzymała nagrodę dla jachtu z najod-
leglejszego miejsca. Była jedyną załogą z Polski. Z całą pew-
nością podniosło to pres	ż rozgrywanych regat. 

� Biuro Karier AM przy współpracy z firmą Arvato Ser-
vices przygotowało cykl bezpłatnych szkoleń dla studen-
tów Akademii Morskiej. Pierwsze spotkanie odbyło się 23
kwietnia 2009 r. Podczas prezentacji pracownicy firmy Ar-
vato przedstawili program Arvato4students oraz działal-
ność całego koncernu Bertelsman. Kolejne szkolenia pro-
wadzone przez trenerów firmy Arvato odbyły się: 30 kwiet-
nia – „Skuteczna autoprezentacja”, 7 maja – „Psycholo-
giczne typy klientow”, 11 maja – „Magiczne słowa w sprze-
daży”. W całym cyklu szkoleniowym uczestniczyło 17 osób. 

� W dniu 25.04 br. w ramach konkursów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych woje-
wództwa zachodniopomorskiego odbył się
II Konkurs Geograficzno-Nautologiczny. Or-

ganizatorem była Akademia Morska przy
współudziale Zachodniopomorskiego Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Ten jedno-
etapowy konkurs obejmował szeroko rozumianą wiedzę

morską i bazował na rozszerzonym programie nauczania
geografii dla liceum oraz podstawach nautyki. Nad pra-
widłowym przebiegiem czuwała komisja, powołana przez
Akademię Morską, w składzie: przewodniczący – mgr inż.
kpt. ż.w. Tomasz Pluta i trzech członków: mgr inż. kpt. ż.w.,
kpt. ż.ś. Dziekan Studiów Niestacjonarnych Jacek Frydecki,
mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski oraz nauczyciel kon-
sultant Jarosław Ryhanycz z ZCDN. 
W tegorocznym konkursie udział wzięło 54 uczniów z Cza-
plinka, Goleniowa, Gryfic, Gryfina, Kalisza Pomorskiego,
Kołobrzegu, Lipian, Nowogardu, Pyrzyc, Stargardu Szcze-
cińskiego, Szczecina, Trzebiatowa i Wolina – wszystkich
typów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachod-
niopomorskiego (licea ogólnokształcące, zespoły szkół po-
nadgimnazjalnych, technikum morskie). 
O godzinie 14 z ramienia władz naszej uczelni przybyłych
przywitał dziekan J. Frydecki. Następnie przewodniczący
przedstawił zasady konkursu. Zadaniem uczestników było
rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się
z 40 pytań, w ciągu 90 minut. Komisja uhonorowała lau-
reatów i wyróżnionych dyplomami oraz nagrodami rze-
czowymi. 

� W dniu 1 maja br. odbył się 
II Międzynarodowy Fes	wal Pio-
senki Morskiej i Folk w Policach
„Łarpia – Sail – Fes	wal”. Akade-
mia Morska wraz ze Starostwem
Powiatowym w Policach, Gminą Police i Zachodniopo-
morskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim sprawowała
patronat nad imprezą. Konkurs organizowany jest
wyłącznie dla solistów i zespołów, które nie posiadają wy-
dawnictw fonograficznych, a wykonują muzykę związaną
z morzem – szanty, pieśni kubryku oraz inne pieśni o te-
matyce okołomorskiej. Każdy uczestnik miał zaprezento-
wać minimum 2 utwory. Po wręczeniu nagród laureatom
Łarpi rozpoczął się koncert główny oraz koncert pt. „Pora
w morze nam”, w którym wystąpili: Ryczące Dwudziestki,
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska (wykonali przepiękne
rosyjskie ballady), Erick & Anders z Niemiec, Q�ry, Jacek
Rdesiński, Lewiatan i Stary Szmugler. 

WYDARZENIA
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� W dniach 6–8 maja br. odbyły
się 2. Spotkania z Książką Akade-
micką w Lublinie, gdzie Wydawnic-
two Naukowe Akademii Morskiej
również prezentowało swoje publi-
kacje. Impreza została zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Wydaw-
ców Szkół Wyższych, Targi w Krako-
wie oraz Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie. Spotkania z Książką Aka-
demicką mają na celu zgromadze-

nie w jednym miejscu i czasie jak największej liczby
przedstawicieli środowiska akademickiego. Targi te umożli-
wiają wydawcom podręczników, skryptów akademickich 
i książek naukowych bezpośrednie dotarcie do odbiorców
– studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. 

� W dniach 7–9 maja br. w AM w Szczecinie zorganizo-
wane zostało III Międzynarodowe Sympozjum Logistyczno-
Transportowe SeaPoint, którego organizatorem było Koło
Naukowe Logistyki i Transportu AM w Szczecinie. Obrady
odbyły się w dwóch panelach: „Europejskie Centra Logis-
tyczne” oraz „Wzrost znaczenia terminali intermodalnych
w portach morskich”. 

� W związku z tygodniem biblio-
tek połączonym z Dniem Biblioteka-
rza w dniach 8–14 maja Biblioteka
Główna AM zorganizowała dni
otwarte.  Była to okazja do zwiedze-
nia biblioteki oraz wystawy pt.
„Hobby bibliotekarzy AM” (witraże
metodą Tiffaniego, biżuteria,
ozdoby, anioły, kwiaty oraz ha�y krzyżykowe i fotografia
artystyczna). 

� Akademia Morska w Szczecinie, Biuro Promocji Żeg-
lugi Morskiej Bliskiego Zasięgu oraz Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście byli organizatorami VII Mię-
dzynarodowej konferencji naukowej Transport Morski
2009, która odbyła się 14 maja br. ph. „Koniunktura w gos-
podarce światowej a rynki żeglugowe i portowe”. Celem
tegorocznego spotkania była analiza i ocena koniunktury 
w gospodarce światowej oraz jej wpływ na zmiany wiel-
kości i struktury handlu oraz transportu międzynarodo-
wego, w tym szczególne uwarunkowania zewnętrzne 
i wewnętrzne zmian koniunktury na rynkach żeglugowych
i portowych.

� 21 maja br. w Urzędzie Miasta Prezydent Szczecina
nagrodził autorów najlepszych prac doktorskich i magis-
terskich ukierunkowanych na nowoczesne technologie i in-
nowacje. Wyróżnienie oraz nagrodę za pracę doktorską pt.
Metoda estymacji wektora ruchu jednostek manew-

rujących w procesie śledzenia radaro-
wego otrzymał nasz pracownik – dr inż.
Witold Kazimierski z Katedry Geoinfor-
matyki. Kandydatów zgłaszali przedsię-
biorcy oraz władze szczecińskich
uczelni. Autorzy nadsyłanych prac nau-
kowych mieli przedstawić praktyczne
zastosowania komercyjne ukierunko-
wane na nowoczesne technologie i in-
nowacje. Tegoroczne nagrody rekomendowane były przez
Kapitułę powołaną przez prezydenta miasta, pod prze-
wodnictwem prof. dr hab. Jan Karwowskiego z Zachod-
niopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Warto
nadmienić, że w 2007 r. Kapitule przewodniczył prof. dr.
hab. inż. Andrzej Stateczny z Akademii Morskiej w Szczeci-
nie. Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy młodymi
naukowcami a przedstawicielami świata biznesu oraz przy-
bliżenie rozwiązań naukowych mających zastosowanie 
w działalności gospodarczej ma służyć promowaniu
osiągnięć szczecińskiej nauki. To także promowanie i reko-
mendowanie autorów nagrodzonych prac. 

� Coroczne święto studentów – juwenalia – to dni mu-
zyki, szaleństwa i radości. W takiej też atmosferze 23 ma-
ja br. Studium WF i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS wraz
z Samorządem Studenckim Akademii Morskiej zorganizo-
wały XIV Międzynarodowe Regaty Szalup Wiosłowych 
o Puchar Rektora AM. Była to już 14. edycja „Szalupiady”.
Na liście startowej znalazło się sześć osad ze szczecińskich
uczelni, dwie osady weteranów (wioślarze z STW i US) oraz
jedna niemiecka z Meklemburgii, co niewątpliwie pod-
niosło poziom sportowy mistrzostw. Zawody  rozgrywane
były na wyspie Grodzkiej u podnóża Wałów Chrobrego na
650-metrowym odcinku Odry. Emocje towarzyszyły przez
cały czas trwania zawo-
dów. W punktacji ogólnej
najlepszą drużyną okazała
się reprezentacja wioślar-
stwa weteranów STW,
drugie miejsce zajęła osa-
da PS, trzecie Sharks. Na-
grody ufundowane przez
Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego 
w postaci wioseł wręczał
kierownik Studium WF 
i Sportu Artur Lipecki.
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„Encyklopedia Inżynierii Morskiej”

P ublikacja jest pomyślana nie
tylko jako podręczny informa-
tor dla ludzi związanych bez-

pośrednio z zagadnieniami inżynierii
morskiej, ale także dla tych wszyst-
kich, którzy pracując w innych dziedzi-
nach gospodarki morskiej, a nawet
poza tą gospodarką, stykają się w ja-
kiejkolwiek formie z budowlami mor-
skimi i chcieliby, np. patrząc na falo-
chron, latarnię morską czy pla�ormę
wydobywczą, rozumieć istotę jej funk-
cji, elementarne zasady jej konstrukcji
i mieć wyobrażenie możliwych jej roz-
wiązań – Bolesław Mazurkiewicz.

Tak niezwykłej promocji w Akade-
mii Morskiej jeszcze nie było! Po raz
pierwszy odbyło się „wodowanie
książki” – akt jakże pięknej, marynis-
tycznej tradycji. Pretekstem do tego
wydarzenia było ukazanie się publika-
cji prof. dr. hab. inż. Bolesława Mazur-
kiewicza pt. „Encyklopedia Inżynierii
Morskiej”. 

Uroczystość miała miejsce 12 ma-
ja w Sali Senatu. Otwarcia dokonał dy-
rektor Instytutu Inżynierii Ruchu
Morskiego dr hab. inż. Lucjan Gucma,
prof. AM, który przywitał licznie przy-
byłych gości, a więc autora, władze
uczelni, przedstawicieli biur hydro-
technicznych, wydawców – Henryka 
i Cezarego Spigarskich, pracowników 
i studentów uczelni. 

Sylwetkę autora zaprezentował dr
hab. inż. Wiesław Galor, prof. AM,
który przybliżył drogę jego kariery, naj-
ważniejsze osiągnięcia naukowe oraz
opowiedział, jak powstawała „Ency-
klopedia Inżynierii Morskiej”.

Wydawca Henryk Spigarski przed-
stawił od strony technicznej wspólne
tworzenie dzieła profesora, ogromny
trud włożony w zebranie materiałów 
i odpowiednie  skomponowanie tek-
stu z ilustracjami.

W kolejnym punkcie ceremonii
autor bardzo serdecznie podziękował
wszystkim za pomoc i wsparcie przy

tworzeniu książki, podkreślając, iż bez
pomocy tychże osób książka nie
miałaby szans się ukazać.  

Kulminacją spotkania było „wodo-
wanie książki”. Jak nakazuje obyczaj,
wzięty z uroczystych chrztów nowo
zbudowanych statków, „Matka chrze-
stna” Elwira Goryczko – kierownik
Działu Wydawnictw AM – dokonała
ceremonii wodowania, kropiąc różą
książkę i wypowiadając formułę:

Po pomyślnym „zwodowaniu” en-
cyklopedii autor przyjmował gratula-
cje, jednocześnie wypisując dedykacje.

Obecne wydanie „Encyklopedii
Inżynierii Morskiej” ma prawie 600
stron, jest bogato ilustrowane barw-
nymi zdjęciami i technicznymi rysun-
kami. Wierzymy, że publikacja ta będzie
cieszyć się dużym zainteresowaniem,
czego serdecznie autorowi i wydawcy
życzymy. � elle

Autor podczas podpisywania swojej książki

„Matka chrzestna” Elwira Goryczko
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Płyń przez morza i oceany wiedzy!

Rozsławiaj imię polskiej myśli 

w dziedzinie inżynierii morskiej 

i hydrotechniki, a także autora, 

wydawcy i współtwórców książki!

Nadaję ci imię „Encyklopedia

Inżynierii Morskiej”!
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Program Uniwersytetu Bałtyc-
kiego (Bal�c University Pro-
gramme – BUP), stworzonego

pod egidą szwedzkiego uniwersytetu
w Uppsali, zrzesza obecnie ponad 220
uczelni wyższych regionu bałtyckiego.
Głównym zadaniem BUP jest propago-
wanie idei zrównoważonego rozwoju 
i demokracji poprzez organizowanie
kursów, międzynarodowych konferen-
cji, a także udział i tworzenie projektów
wespół z lokalnymi władzami oraz orga-
nizacjami pozarządowymi.

Między 12 a 16 listopada 2008 r.
gospodarzem studenckiej konferencji
BUP została po raz pierwszy Akademia
Morska. Do Szczecina zjechali studenci
z 14 państw europejskich, w tym z Nie-
miec, Szwecji, Białorusi i Rosji.

Konferencję zainaugurowano w Sali
Senatu Akademii Morskiej, wybijając
tradycyjną „szklankę”. Uczyniła to,
wraz z JE Prorektorem Rajewskim, kie-
rownik sieci BUP – Pani Maria Winkler.
Nad koordynacją i przebiegiem konfe-
rencji czuwał dr inż. Zbigniew Szozda 
z zespołem studentów z Samorządu
Studenckiego AM.

Po uroczystym otwarciu w Szcze-
cinie właściwa część konferencji od-
była się w Świnoujściu. Celem jej było

przede wszystkim ustalenie wspól-
nego stanowiska studentów wobec
zachodzących zmian klimatycznych,
prowadzenia pasożytniczej gospodarki
środowiska naturalnego, a także
wobec problemu skrajnej biedy w nie-
których rejonach świata. Uczestnicy
wysłuchali cyklu wykładów i wzięli
udział w warsztatach wygłoszonych
przez przedstawicieli środowiska nau-
kowego uniwersytetów zrzeszonych 
w BUP, a także resortów związanych
z ekologią.

Owocem pracy studentów jest ra-
port dostępny na studenckiej stronie:
h
p://www.bal�cuniv.uu.se/student/

Postanowienia spotkania posłużyły
za materiał do stworzenia deklaracji
studenckiej, która ma zostać przeka-
zana przedstawicielom władz państw
biorących udział w negocjacjach kli-
matycznych na konferencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Kopenha-
dze w grudniu tego roku – COP15.

W uściśleniu treści tej deklaracji
pomogła druga konferencja studen-
tów, zorganizowana przez polskie cen-
trum koordynacyjne BUP przy
Politechnice Łódzkiej. Odbyła się ona
w Rogowie na terenie ośrodka Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

między 22 a 26 kwietnia br. Studenci
Akademii Morskiej, poza zwykłymi
obowiązkami delegatów, zaangażowali
się także w prace organizacyjne.

Ostatni dzień konferencji w całości
został podporządkowany ostatecznym
ustaleniom związanym z treścią dwóch
deklaracji. Poza powyższą studenci za-
twierdzili także treść deklaracji stu-
dentów Edukacja dla Zrównoważonego
Rozwoju, którą przedstawiciele organi-
zacji mają przedstawić delegatom kon-
ferencji rektorów BUP w Uppsali.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła
treść deklaracji dotycząca zmian kli-
matycznych. Pomimo przyjęcia więk-
szości punktów przez aklamację kilka
uwag wywołało bardzo zaciętą dys-
kusję. Po wyczerpujących obradach
przyjęto jednak całość dokumentu jed-
nomyślnie.

Konferencje te pokazują, że stu-
denci nie są głusi na problemy obec-
nych czasów i często wychodzą poza
rolę biernego obserwatora. Studenckie
konferencje BUP, poza przekazywa-
niem cennych informacji, pozwalają
też na integrację międzynarodowej
braci studenckiej.

Sławomir Wójcik

Uczestnicy konferencji
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Licznie przybyłe rodziny zgroma-
dziły się wokół placu apelowego
12 Brygady Zmechanizowanej

przy al. Wojska Polskiego, by uczestni-
czyć w uroczystej przysiędze, którą 23
maja br. składali studenci I roku Aka-
demii Morskiej w Szczecinie odby-
wający zajęcia wojskowe. Akt przysięgi
– jako zobowiązanie wobec państwa
i narodu stanowiącego źródło jego siły
moralnej, a wyrażający cele i zadania
postawione żołnierzowi – odbył się 
w przepięknej scenerii i powadze. Ce-
remonia, tak jak w wojsku, przebie-
gała bardzo sprawnie: meldunek 
o gotowości do uroczystości, powita-
nie uczestników i biało-czerwona flaga
przy dźwiękach Mazurka Dąbrow-
skiego zawisła na maszcie. 

Złożenia przysięgi na sztandar do-
stąpili wyróżnieni: Adam Guziewicz,
Michał Jacyna, Adrian Standowicz,
Alan Młynarski, którzy w obecności
kierownika Studium Wojskowego 
i władz uczelni powtarzali słowa: Ja,
żołnierz Wojska Polskiego, przysię-
gam służyć wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej, bronić jej niepodległości 
i granic (…).

Po przysiędze kapelan pobło-
gosławił wszystkich podchorążych, a
następnie w krótkim przemówieniu
kierownik Studium Wojskowego kmdr
mgr inż. Andrzej Kraszewski podkreślił,
że ślubowanie wierności ojczyźnie jest
odpowiedzialnością, jest przyjęciem
dziedzictwa oręża polskiego wielu po-
koleń, a sztandar wojskowy to symbol
sławy wojennej, honoru i męstwa. Ten
wielki obowiązek obrony kraju od tej
chwili spoczywa na was.

W trakcie ceremonii wybranym
żołnierzom wręczono wyróżnienia –
stopień starszego marynarza za bar-
dzo dobre wyniki w nauce podczas
zajęć wojskowych, a ich rodzicom listy
gratulacyjne od Rektora AM.

Uroczystość uświetniła orkiestra
szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizo-
wanej. 

Imprezę zakończyła defilada pod-
oddziałów nowo zaprzysiężonych pod-
chorążych. � elle

Przyjedź mamo na przysięgę!
Zaproszenie wysłał szef.
Syn ci wyrósł na potęgę,
Przyjedź – zobacz, 
twoja krew!

(Piosenka zespołu „Trubadurzy”)

Komandor Andrzej Kraszewski i Prorektor ds. Nauczania Przemysław Rajewski

Moment złożenia przysięgi

W oczekiwaniu na uroczyste ślubowanie na placu apelowym 12 Brygady Zmechanizowanej
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J est absolwentem Wydziału Na-
wigacyjnego Państwowej Szkoły
Morskiej i Wyższej Szkoły Mor-

skiej w Szczecinie. Od 1972 r. związany
z Wyższą Szkołą Morską. W latach
1976–1977 był organizatorem, a na-
stępnie kierownikiem pierwszej na Po-
morzu Zachodnim wyprawy eksplo-
racyjno-badawczej na Spitsbergen.
Przez trzy kadencje (1999–2002,
2002–2005, 2008–2011) pełnił funk-
cję Prodziekana Wydziału Nawigacyj-
nego ds. Studiów Zaocznych. Od roku
1992 jest biegłym sądowym Sądu
Okręgowego w Szczecinie w zakresie
bezpieczeństwa żeglugi na wodach
śródlądowych i morskich oraz wyceny
statków. W latach 1969–2003 pływał
na statkach szkolnych i eksploatacyj-
nych, zaczynając od praktykanta
pokładowego, a na kapitanie kończąc.
W 1996 r. uzyskał najwyższy dyplom
morski – kapitana żeglugi wielkiej, zaś
w 2002 r. – patent kapitana żeglugi
śródlądowej. W 2005 r. został po-
wołany przez Ministra Infrastruktury
na ławnika Izby Morskiej w Szczecinie.
Jest także członkiem zespołu eksper-
tów Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego ds. Gospodarki Mor-
skiej.

Jego praca naukowa związana jest
z problematyką bezpieczeństwa 
i ochrony naturalnego środowiska mor-
skiego, portu oraz żeglugi. Tematykę tę
porusza w licznych artykułach druko-
wanych, w materiałach konferencyj-
nych i sympozjach, a także innych
czasopismach, m.in. w Magazynie Por-
towym Nr 5/2008 (Bezpieczeństwo
żeglugi. Odrzańska Droga Wodna.)
oraz Morze i Ziemia, Bryza czy Spedy-
cja i Transport. Jest autorem lub
współautorem wielu opracowań i prac
zbiorowych dotyczących tematyki bez-
pieczeństwa transportu ładunków ra-
dioaktywnych, żeglugi, statków,
obiektów portowych i portów oraz ich
ochrony w ustaleniach przyjętych przez

Międzynarodową Organizację Morską.
Interesuje się  także zagadnieniami ra-
townictwa w sytuacjach kryzysowych.
Dlatego też prowadzi zajęcia z przed-
miotów zawodowych objętych kon-
wencją STCW (nawigacji i ratownictwa
morskiego). Zapoznaje studentów z po-
stanowieniami Międzynarodowego Ko-
deksu Ochrony Statków i Obiektów
Portowych  w Polsce. Wypromował
ponad 200 inżynierów nawigatorów.

W swoim dorobku autorskim ma
kilkadziesiąt publikacji naukowych i eks-
pertyz sądowych. Podczas obchodów
60-lecia Szkolnictwa Morskiego w Szcze-
cinie uczestniczył w pracach komitetu
organizacyjnego. Należy do zespołu eks-
pertów „Mari�me Safety & Security”
Sp. z o.o., który działa w systemie bez-
pieczeństwa i ochrony portów, statków
i żeglugi.

Brał aktywny udział w przygoto-
waniu opracowania Strategia Rozwoju
Gospodarki Morskiej Województwa
Zachodniopomorskiego (Warszawa,
sierpień 2007) w ramach panelu eks-
pertów oraz warsztatów roboczych
zorganizowanych przez zespół anality-
ków Grupy Doradczej Sienna.

Za swoją pracę dydaktyczną oraz
działalność szkoleniowo-edukacyjną
i na polu upowszechniania wiedzy 
o zagrożeniach i sposobach przeciw-
działania niebezpiecznym zjawiskom
otrzymał odznaczenia: Brązowy
(1990), Srebrny (1997) i Złoty (2002)
Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
(1997), Srebrny (1992) i Złoty (2000)
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1999), Brązowy (1981),
Srebrny (1988) i Złoty (1996) Medal
Zasłużony Pracownik Morza, Gryf Po-
morski (1990), Krzyż „Pro Mari No-
stro” (2003) i Medal za Zasługi dla
WSM (2004).

W opinii studentów jest dobrym 
i sprawiedliwym wykładowcą, o czym
świadczą wysokie oceny (portal
ocen.pl) oraz wiele pozytywnych wy-
powiedzi. � elle

kpt. ż.w., kpt. ż.ś., mgr inż. Jacek Frydecki

Fragment rozmowy redaktora
Marcina Górki z Gazety Wyborczej
z absolwentem WSM Jarosławem
Łopytą, obecnie kapitanem „Na-
wigatora XXI”, z dnia 01.04.2003, 
z portalu gazeta.pl:  

(…) Marcin Górka: Wspo-
mina Pan dzisiaj wykładow-
ców? 

Jarosław Łopyta: Tak. 
Za wiedzę i to, w jaki sposób
ją przekazywali, szczególnie
cenię sobie kapitanów Je-
rzego Hajduka, Zbigniewa
Ferlasa, Leszka Plewińskiego
i Jacka Frydeckiego. Wszyscy
sporo w życiu pływali i po-
trafili ubarwić zajęcia cieka-
wymi opowieściami. (…)
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Standby 24 na dobę

Statki wielu firm zajmują się oprócz typowego st'by
także dostawą niezbędnych ładunków na pla	ormę
(PSV – Pla	orm Supply Vessel), serwisem instalacji

podwodnych DSV lub ROV (Remote Operated Vehicle) oraz
wieloma innymi typami prac morskich. 

Oprócz normalnych pla	orm, które na stałe są osa-
dzone na dnie morskim, spotyka się także typ Jack-up,
takie, które mogą opuszczać się i podnosić na własnych no-
gach, pływające semisubmersible drilling unit, które są za-
kotwiczone i pozycjonowane dynamicznie, a także tension
pla	orm i innych. Ich holowaniem i kotwiczeniem zajmują
się statki typu AHTS. Pracuje też tutaj wiele Floa�ng Pro-
duc�on Storage Offloading i innych instalacji (jedne ole-
jowe, inne gazowe). Każde wymagające wieloaspektowej
współpracy ze strony firm dysponujących flotą specjalis-
tycznych statków. Wszystko po to, by zapewnić energe-
tyczne bezpieczeństwo wielu krajów i zyski dla akcjo-
nariuszy. 

Morze Północne jest kapryśne i nie rozpieszcza piękną
pogodą. Statki budowane do tego rodzaju prac charakte-
ryzują się dużą „dzielnością” morską i specjalną budową.
Wysoki mocny dziób oraz płaska rufa to sylwetka holow-
nika z mostkiem zapewniającym widoczność dookoła 
i zdublowanym kokpitem do obsługi zazwyczaj wielu pęd-
ników, w tym bowtrusterów i azymutalnych. Praca 
w każdych warunkach pogodowych, nierzadko powyżej 10
stopni w skali Buforta. Serwis trwa 28 dni, a następnie sta-
tek jest zastępowany przez inny na 48 godzin, aby wymie-
nić w porcie załogę oraz uzupełnić zapasy. Podstawowe
porty, stanowiące bazę dla floty offshore, to Aberdeen, Pe-
terhead, Scrabster, Lerwick, Lowesto�, Great Yarmouth,
Stavanger, Bergen i inne, w tym duńskie i holenderskie. 

Wzmogła się także aktywność firm niemieckich, które
do niedawna praktycznie nie istniały w sektorze offshore.
Niemcy szybko odrabiają dystans do najlepszych, czyli Nor-
wegów, Brytyjczyków czy też Holendrów. Polacy stanowią
sporą grupę pracowników i można zaryzykować stwierdze-
nie, że są najliczniejszą z Europy Środkowo-Wschodniej. Sek-
tor stale się powiększa i oferuje coraz więcej miejsc pracy
zarówno dla mechaników, jak i nawigatorów. Podobnie jak
na Morzu Północnym, rozwija się wydobycie na Morzu Śró-
dziemnym, Czerwonym, Południowo-Chińskim, w Zatoce
Meksykańskiej, w Indonezji, na szelfie Brazylijskim i wielu
innych miejscach. Potężne złoża ropy kryją się na Grenlandii
i Arktyce, Alasce i na szelfie Argentyńskim, w Chile, a także
na Antarktydzie. Wydobycie także rośnie na Morzu Kaspij-
skim i Azowskim. Powiększa się nie tylko flota statków spe-
cjalistycznych, ale także tankowców DP przystosowanych do
odbierania ładunku ropy bezpośrednio z instalacji. Każdy rok
przynosi nowe odkrycia złóż i poszerzenie już istniejących.
Współdziałanie systemów satelitarnych, podwodnych i stat-
ków do sejsmicznego poszukiwania ropy i gazu prowadzi do
stałego wzrostu liczby znanych złóż i rozwoju technologii za-
równo poszukiwawczej, jak i wydobycia. 

Flota więc stale rozwija się i rosną też wymagania kom-
panii olejowych. 30 lat temu przebudowane statki rybackie
zajmowały się tym, czym teraz zajmuje się flota ERRV.
Statki są coraz częściej wyposażane nie tylko w Fast Res-
cue Cra�, ale w Daughter Cra�. Stałe ćwiczenia pomagają
utrzymać wysoką sprawność załóg, a nierzadko ćwiczy się
codziennie, o ile pogoda pozwala. Załogi przechodzą też
wiele testów, a wiedza na temat udzielania pierwszej po-
mocy jest egzekwowana na bieżąco i wspomagana czę-
stymi treningami. Wasz Absolwent

Jestem na statku ERRV 
(Emeregency Responcy Rescue Vessel), 
inaczej standby. Przez 24 godziny 
na dobę zapewniamy pracownikom
pla�orm i innych instalacji offshore 
poczucie bezpieczeństwa. 
Muszą być pewni, że w razie 
niebezpieczeństwa mogą liczyć 
na czyjeś wsparcie i pomoc 
w ewakuacji personelu.

Na takim statku pracuję
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Daughter cra� –
jednostka córka. Całkiem
spora łódka służąca 
do ubezpieczania plat-
formy, np. podczas prac
wysokościowych, łado-
wania helikoptera itp. 
Nie widziałem jeszcze
tego w akcji, ale mam 
nadzieję, że wkrótce 
mi się uda.

Zapewne większość Państwa widziała
ten wzruszający film z 1999 r. z Kevinem
Costnerem w roli głównej. Do Redakcji
też przyszedł mail z Morza Północnego 
o następującej treści:

Typ statku – to nie holownik,
tylko FSV (Field Support Vessel),
okręcik pilnujący bezpieczeń-
stwa na polach na�owych, 
w razie konieczności gotowy
uratować do 300 osób z plat-
formy, zapewnić im opiekę me-
dyczną, schronienie itp.

Zrobiłem dzisiaj kilka zdjęć.
Ogólnie statek jest nowoczesny
i pachnie jeszcze nowością. Do-
datkowo pełni trochę bardziej
rozszerzony zakres obowiązków
niż jednostki, na których byłem
poprzednio. Ale to tyle gadania,
przejdźmy do zdjęć i paru słów
komentarza odnośnie tego, co
na nich widać:

Zdjęcia zrobione jeszcze w porcie z kei, co tu dużo gadać, sylwetka
statku z dziobu i rufy, moim zdaniem, prezentuje się dość zgrabnie.

Z MORZA



Akademickie Aktualności Morskie nr 3(62) 2009 25

Pokład ładunkowy – właśnie ta przestrzeń sprawiła, że statek
może dowozić / odbierać rozmaite przedmioty na / z pla	ormy
wiertniczej i inne instalacje. W grę wchodzą tu kontenery wy-
pełnione zapasami, częściami itp., w tym kontenery chłodzone
(wymagają podłączenia do statkowej sieci elektrycznej). Ciekawi
mnie, jak to będzie wyglądać w praktyce, jeśli się zdarzy – na
pewno obfotografuję. Choć na zdjęciu tego nie widać, to po bo-
kach w tylnej części pokładu są podłączenia do zaopatrzenia plat-
formy w diesla lub słodką wodę.

Kosz, podłączony do dźwigu, służy do wyławia-
nia ludzi z wody.

To tyle na razie, miłego oglądania! 
Jestem w trakcie rozpakunku (…). 

Napiszę, jak będzie chwilka. 

Marcin Zalewski *

* Autorem listu jest nasz absolwent z 2005 r. Marcin Zalewski,
który pływa na statku VOS Pioneer jako II oficer pokładowy. 

Mostek. Sprawia miłe wrażenie, wszystko świeże i nowoczesne. Nowością w stosunku do poprzednich jednostek jest
tu system sterowania „Schotel”. Jest to tzw. napęd azymutalny, w skrócie: coś na zasadzie peryskopu – zamiast wiz-
jera jest śruba i tak samo można ją obracać dookoła osi. Bardzo dobrze się tym manewruje, co jest kluczowe dla roli
statku. W połączeniu z dwoma sterami strumieniowymi na dziobie można ze stateczkiem robić co się chce, kręcić pi-
ruety itp. Podłączone jest to wszystko do komputera z joys�ckiem – zamiast operować czterema urządzeniami naraz,
można to robić prosto i wygodnie jak w grze komputerowej.

Z MORZA

„Standardowa” łódka ratownicza (fr. fast rescue
dra�) –w zasadzie służy tylko do szybkiego pod-
jazdu pod ewentualne ofiary w wodzie i prze-
wiezienia ich na pokład statku. Jeździłem już
takimi wcześniej – 120 KM daje niezłego kopa.



K
ontynuując temat radionawi-
gacji komórkowej, przedsta-
wimy rozwiązania terminalo-

centryczne w wyliczaniu parametrów
pozycji oraz techniki sieciocentryczne
bazujące na oprogramowaniu i sprzę-
cie stacji sieci komórkowych.

Techniki terminalocentryczne ba-
zują na oprogramowaniu i na sprzęcie
pozycjonującym zainstalowanym w te-
lefonie komórkowym.

Dzielą się one na:
– zintegrowany GPS lub zewnętrzny
GPS podłączony np. poprzez blueto-
oth, Wi-Fi, kabel,
– A-GPS – wspomagany GPS (Assis-
ted GPS lub w terminologii lotniczo-
morskiej: Augmented GPS),
– E-OTD (Enhanced Observed Time-
Difference) – w wolnym tłumaczeniu
„ulepszony pomiar różnic czasu”.

Zintegrowany GPS dostarcza ak-
tualizowaną co 1 sekundę informację
pozycyjną z dokładnością 3–50 m
(95%), w zależności od dostępności
sygnałów i jakości „chipa” GPS. Analo-
gicznie działać będzie podłączony do
telefonu zewnętrzny odbiornik GPS
(np. zintegrowany w innym telefonie,
nawigacji samochodowej itp.), w któ-
rym należy tylko włączyć odpowiedni
rodzaj łącza, np. bluetooth.

A-GPS – wspomagany sieciowo GPS
wyzyskuje stałe odbiorniki GPS (stacje
referencyjne), rozmieszczone w regu-
larnych odstępach co 200–400 km, do
odbioru danych uzupełniających infor-
mację zintegrowanego lub zewnętrz-
nego GPS użytkownika. Dane wspo-
magające przesyłane pakietowo po-
przez sieć GSM (GPRS, EGPRS /Edge/,
HSDPA) umożliwiają odbiornikowi
użytkownika dokonanie pomiarów
czasów propagacji sygnałów satelitar-
nych bez konieczności dekodowania
zawartej w tych sygnałach wiado-
mości nawigacyjnej. W ten sposób
znacząco skracany jest czas potrzebny

odbiornikowi GPS na wyliczenie pozy-
cji i niższy poziom mocy sygnału wy-
starczy do pomiaru kodowego, co
umożliwia pozycjonowanie nawet 
w przypadku niektórych przesłonięć.
Bez wspomagania czas do uzyskania
pierwszej pozycji (TTFF) może wynieść
od 20 s do nawet 5 min. Z danymi
wspomagającymi mieści się on w gra-
nicach 1–8 s. Dane wspomagające
przesyłane są z częstotliwością 1/h i nie
mają znaczącego wpływu na przepus-
towość sieci komórkowej. Mogą one
również zawierać poprawki różnicowe
do pomiarów odległościowych GPS,
prowadząc do polepszenia dokład-
ności pozycji do 1–3 m. U niektórych
operatorów A-GPS może też być hyb-
rydą z E-OTD lub technikami siecio-
centrycznymi (np. amerykański pro-
dukt inGeo™). Aktualnie oferowany na
polskim rynku A-GPS korzysta z sieci
komórkowych GSM 3G i 2G oraz trans-
misji danych pakietowych GPRS 
i EGPRS. W urządzeniu mobilnym musi
być też zdefiniowany punkt dostępu
do internetu (dane są ściągane po-
przez serwer operatora). Punkty do-
stępowe WLAN (bezprzewodowej
sieci LAN) nie są obecnie obsługiwane
w przypadku korzystania z techniki A-GPS.

E-OTD – wykorzystuje tylko odpo-
wiednie oprogramowanie w telefonie
komórkowym. Algorytmy E-OTD mogą
wyznaczać pozycję w dwóch trybach:
bezczynności (idle mode) – gdy termi-
nal nie ma nawiązanego połączenia
komórkowego oraz dedykowanym
(dedicated mode) – gdy terminal na-
wiązuje połączenie. Ogólnie technika
E-OTD odpowiada klasycznym pomia-
rom hiperbolicznym, stosowanym od
lat w systemach nawigacji morskiej,
np. w Loran-C. Telefon użytkownika
wyznacza różnice czasów dotarcia do
niego sygnałów z minimum trzech sta-
cji bazowych. Pozwalają one wyliczyć
względną pozycję telefonu-terminala
w stosunku do tych stacji. Znając po-
zycje stacji sieci komórkowej i syn-
chronizując czasowo wysyłane przez
nie informacje, można już wyznaczyć
pozycję w standardowym systemie
odniesienia (WGS84). Najbardziej po-
pularnym sposobem synchronizacji
transmisji danych w E-OTD jest wyko-
rzystanie sygnału GPS. Obliczenia
mogą być następnie wykonane albo 
w terminalu ruchomym – telefonie,
albo w NCC. Dokładność pozycji E-OTD
mieści się w 125 m i w przeciwień-
stwie do GPS nie jest uzależniona od
widzialności satelitów (pozycja może
być także wyznaczana wewnątrz bu-
dynków). 

Techniki sieciocentryczne bazują
na oprogramowaniu i sprzęcie stacji
bazowych sieci komórkowej. Najpo-
pularniejsze to CGI-TA, TOA oraz trian-
gulacja.

CGI-TA – Cell Global Iden	ty (CGI)
lub Cell Info – identyfikacja komórki
sieciowej pozwala zlokalizować tele-
fon komórkowy wewnątrz obszaru
przyporządkowanego do stacji bazo-
wej. Jest ona zazwyczaj uzupełniana
informacją o odstępie czasu pomiędzy
startem obwiedni impulsu a miejscem
pomiaru wewnątrz impulsu – TA (Ti-
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Wybór technik ustalenia pozycji
w telefonie komórkowym

Rozwój radionawigacji       



ming Advance). Informacje CGI-TA są
wbudowane w daną sieć, pozwalają
osiągnąć dokładności do kilkuset met-
rów dla mniejszych komórek sieci
(ogólnie dokładność rzędu rozmiarów
komórki). Dla usług typu „znajdź w po-
bliżu” (np. restaurację) jest to metoda
tania i przydatna. Działa też na wszyst-
kich telefonach / terminalach GSM.

TOA – pomiar czasu przybycia syg-
nału z terminalu użytkownika (Uplink
Time of Arrival) odbywa się na podob-
nej zasadzie, jak pomiar różnicy cza-
sów w E-OTD. W tej technice pomiar
dokonywany jest jednakże przez sta-
cje bazowe. Aby uzyskać pozycję od-
biornika zalogowanego w sieci, muszą
go monitorować przynajmniej trzy sta-
cje bazowe. Pomiary różnic czasów
propagacji odebranego sygnału doko-
nywane są według wzorca GPS. Klu-
czową kwes	ą wykorzystania tej
techniki jest wyposażenie wszystkich
stacji bazowych operatora sieci ko-
mórkowej w odpowiednie oprogra-
mowanie i układy monitorujące – nie
wszyscy operatorzy uznają taką inwe-
stycję za opłacalną. Precyzyjna lokali-

zacja telefonu poprzez techniki sie-
ciocentryczne budzi też opory części
użytkowników sieci. Użytkownik re-
zygnuje bowiem ze swojej prywat-
ności, nie mogąc przeszkodzić sieci 
w jego lokalizacji bez całkowitego
wyłączenia telefonu. Lokalizację po-
przez CGI prowadzi każda sieć – ina-
czej nie moglibyśmy logować telefonu
i prowadzić rozmów, zmieniając swoje
położenie w komórkach sieci. Użyt-
kownik może jednak czuć się nieco
bardziej intymnie, jeżeli ma możliwość
wyłączenia precyzyjnego pozycjono-
wania bez wyłączania telefonu, co jest
możliwe w technikach terminalocen-
trycznych.

Oprócz wymienionych technik po-
zycjonowania operatorzy mogą też
stosować techniki hybrydowe, a użyt-
kownicy wykorzystać inne możliwości
łączności bezprzewodowej terminala
(telefonu lub PDA). Na przykład, łącze
bluetooth o zasięgu do 10–20 m pra-
cujące w paśmie 2,4 GHz umożliwia
automatyczne wykrywanie urządzeń
kompatybilnych. W wielu miastach
europejskich, amerykańskich czy ja-

pońskich praktycznie pozwala to na
monitorowanie swojej pozycji poprzez
odczyt danych urządzeń Bluetooth.
Inną metodą jest wykorzystanie zain-
stalowanego w telefonie lub udostęp-
nianego w internecie oprogramo-
wania map elektronicznych.

Wyszukując ulicę lub najbliższy
punkt orientacyjny (użyteczności pub-
licznej – POI), znajdziemy swoje
położenie często dokładniej niż za po-
mocą opisanych technik sieciowych.

Z przedstawionego zestawienia
technik pozycjonowania komórko-
wego można wnioskować, że zinte-
growany GPS będzie najbardziej
ekonomiczną (najtańszą) alternatywą,
o ile nie zależy nam na szybkim uzys-
kaniu pozycji oraz pozycji wewnątrz
budynków. Więcej będzie kosztować
telefon – ok. 1000 zł poza abonamen-
tem. Należy wziąć pod uwagę, iż nie-
które telefony mogą nie mieć opcji
wyłączenia wspomagania. Kiedy decy-
dujemy się na wspomaganie (A-GPS),
warto zakupić pakiet internetowy 
i poznać ewentualne koszty korzysta-
nia z serwera wspomagania. Jeżeli po-
ruszamy się głównie w terenach
zurbanizowanych, być może wystarczy
telefon bez zintegrowanego GPS, za to
z zainstalowaną aplikacją map elek-
tronicznych (niektóre są do pobrania
bezpłatnie) lub z odpowiednią roz-
dzielczością do wyświetlania map ze
stron internetowych.

Aby mieć swobodę organizacji da-
nych w telefonie (często staje się on
przenośnym biurem), orientacyjnie
powinniśmy zarezerwować 1 GB pa-
mięci na mapę Polski, 3 GB na Europę,
6 GB na cały świat. Paweł Zalewski
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  komórkowej – cz. 2
Mapy Google™
Mobile z „Moją 

lokalizacją” 
(niebieski punkt
to pozycja GPS, 

a niebieska
otoczka to nie-

pewne wskazanie
sieciocentryczne

pozycji)
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K lub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego wszystkim
studentom uczelni oferuje,

poza zajęciami  wychowania fizyczne-
go, uzupełniający program rozwoju fi-
zycznego, stwarzając dobre warunki
do uprawiania wybranej dyscypliny
sportowej. Reprezentacja poszczegól-
nych sekcji bierze udział w rywaliza-
cjach międzyuczelnianych na arenie
lokalnej, ogólnopolskiej i międzynaro-
dowej. 

Prowadzona jest także akcja upo-
wszechniania kultury fizycznej, ściśle
związana z rozwojem sportu maso-
wego wśród studentów. W ramach
tych działań dla studentów I roku or-
ganizowana jest rokrocznie uniwers-
jada, a dla studentów wszystkich
roczników rozgrywki i rywalizacja 
w dyscyplinach: koszykówka, siat-
kówka, trójbój siłowy, tenis stołowy 
i ergometr wioślarski. 

Klub Uczelniany AZS AM jest rów-
nież organizatorem imprez sporto-
wych. Należy wymienić: Mistrzostwa
Szczecina w pływaniu, Mistrzostwa
Polski w pływaniu, „Szalupiadę” – wy-
ścig szalup wiosłowych odbywający
się co roku na rzece Odrze, szkolenia
żeglarskie.

Studenci Akademii Morskiej mają
do dyspozycji 10 sekcji.

Sekcję piłki koszykowej stanowią dwie
drużyny – kobieca 
i mężczyzn. Jest to
jedna z najpopular-
niejszych dyscyplin
sportowych. Treningi
odbywają się dwa
razy w tygodniu. Drużyny biorą udział
w lidze międzyuczelnianej, a także 
w turniejach organizowanych w śro-
dowisku akademickim.

Sekcja piłki siatkowej kobiet skupia
dziewczęta, które po
trzyletniej przerwie
zgłosiły ponownie
akces w rozgryw-
kach Szczecińskiej
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Nasze
studentki dzielnie prezentują uczelnię 
w meczach rozgrywanych raz w ty-
godniu. Drużyna mężczyzn również
uczestniczy w rozgrywkach Szczeciń-
skiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
W ubiegłym sezonie panowie zajęli VI
miejsce w II lidze. Treningi odbywają
się dwa razy w tygodniu. Oprócz ry-
walizacji w lidze międzyuczelnianej

studentki i studenci biorą udział w tur-
nieju drużyn mieszanych, który od-
bywa się każdego roku w maju na
obiektach Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego.

Sekcja płetwonurkowania i pływania
to oczywiście
zajęcia odby-
wające się na
basenie. Sekcja
pływania dzieli
się na dwie grupy: sportową 
i doskonalenia techniki. Treningi ukie-
runkowane są dla zaawansowanych
na przygotowanie ich do startu w za-
wodach, dla początkujących zapew-
niają naukę i doskonalenie pływania,
jak np. skoki startowe, nawroty, tech-
nika pływania różnymi stylami.

Płetwonurkowanie to pływanie 
w sprzęcie tzw. ABC (czyli: maska,
fajka, płetwy), pływanie pod wodą
z zatrzymanym oddechem czy zajęcia
z butlą. Treningi odbywają się dwa
razy w tygodniu. Studenci rywalizują
cztery razy w roku akademickim 
w międzyuczelnianych zawodach
pływackich o mistrzostwo Szczecina,
organizowanych na pływalni AM.

Sekcja ergometru wioślarskiego
działa od 1997 roku, a pierwsze in-
dywidualne medale w Mistrzo-
stwach Polski Szkół Wyższych
zdobyte zostały już w 1998 roku. 
W 11 dotychczas rozegranych Mis-
trzostwach Szczecina Szkół Wyższych
w kategorii mężczyzn studenci AM
zwyciężyli 8 razy. Największy sukces
odnotowany został w 2004 roku,
kiedy w MPSzW drużyna męska AM
zdobyła srebrny medal. W 2006 roku
reprezentacja AM na MP w Warsza-
wie uplasowała się odpowiednio na
5. miejscu w kategorii mężczyzn i na
7. w kategorii kobiet.

Buszując po stronach internetowych naszej uczelni,
natrafiam na link – Po wachcie, czyli co można robić
w wolnym czasie. Propozycji jest oczywiście bardzo
wiele, m.in. koła naukowe, organizacje studenckie,
chór, klub „Pod Masztami”, uczelniany klub 
sportowy! Każdy dobrze wie: w zdrowym 
ciele – zdrowy duch, dlatego z zainteresowaniem
przed Państwem odkrywam, co skrywa 
w swojej ofercie nasz klub.
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Sekcja żeglarska reaktywowana zos-
tała w marcu 2007
roku. Propaguje ak-
tywny wypoczynek na
wodzie, a warunki na-
turalne Szczecina i okolic pozwalają na
zastosowanie różnorodnych form
szkolenia. Posiada dwie łodzie
wiosłowo-żaglowe typu „DZ” oraz tzw.
„Trener Wielki”, które zwodowane zos-
tały pod koniec kwietnia 2007 roku.

Sekcja wioślarska działa od 1971
roku i od samego początku swojej
działalności włączyła się w cykl szcze-
cińskich akademickich regat wioślar-
skich. W 1995 roku po raz pierwszy 
w historii suma punktów z pięciu wy-
ścigów dała sekcji I miejsce w Szcze-
cińskiej Akademickiej Lidze Wioś-
larskiej.  W 1997 roku ósemka repre-
zentacyjna wywalczyła I miejsce 
w pres�żowych Zawodach 3 Maja. Od
1998 roku sekcja AM jest najlepsza 
w Szczecinie, dziewięć razy z rzędu wy-
grała ligę wioślarską. Osiem razy
osada reprezentacyjna zdobyła Puchar
Wojewody. Treningi odbywają się 
w siłowni AM, na basenie wioślarskim
oraz na rzece Odrze.

Sekcja szalupowa skupia prawdziwych
mężczyzn. Oni nie
boją się wody, pę-
cherzy na dłoniach
czy obolałych ple-
ców. Ćwiczą zarówno na wodzie, jak 
i w siłowni. W tej sekcji można poznać
trud marynarzy w dawnych czasach. 

Z chwilą stworzenia sportowej
grupy wiosłujących szalupami  zapo-
czątkowana została organizacja regat
szalupowych pod nazwą „Szalupiada”.
Zasadą stało się goszczenie osad nie-
mieckich z legendarną już Lokomo�ve
na czele. Przyjaźń polsko-niemiecka
zaowocowała zaproszeniami do Nie-
miec, na których też pokazaliśmy

swoją klasę, dwukrotnie wygrywając
nieoficjalne Mistrzostwa Europy w Bre-
men. W ostatnich latach grupa stu-
dentek zainteresowała się również
szalupingiem. Pozwoliło to stworzyć
osadę reprezentującą wydział trans-
portu, który w 2004 r. zdobył miejsce
medalowe. 

W 2003 roku osada reprezenta-
cyjna naszej uczelni przyjęła nazwę
„Sharks”. Od tamtej pory rekiny Eu-
ropy pod dowództwem mgr. Artura Li-
peckiego kultywują tradycję starszych
kolegów – morską i dobrego imienia
Akademii Morskiej w Szczecinie.

Osiągnięcia wioślarzy AM budzą
szacunek w całym akademickim wio-
ślarskim światku. Na podkreślenie
zasługuje fakt,  że osada  jest w pełni
amatorska, a jednak potrafi wygrywać
z uczelniami zasilanymi przez spor-
towców z wyczynowych klubów wio-
ślarskich.

Sekcja tenisa stołowego liczy 16
członków, którzy
poprzez uczestnic-
two w zajęciach
podwyższają swoje
umiejętności, m.in. przygotowując się
do zawodów międzyuczelnianych.
Pierwsza taka rywalizacja odbyła się 
w hali Politechniki Szczecińskiej
01.12.2008 r., nasi studenci zajęli III
miejsce. Podczas zajęć zawodnicy ry-
walizują w różnych systemach roz-
grywkowych. Sekcja dysponuje
pięcioma stołami, treningi odbywają
się raz w tygodniu.

Sekcja trójboju siłowego i kultury-
styki od roku akademic-
kiego 2008/2009 ma
nowego trenera, którego
celem jest stworzenie na
tyle mocnego zespołu,
aby uzyskać podobne osiągnięcia in-

dywidualne, jak w zeszłym roku aka-
demickim, a jednocześnie poprawić
wyniki w klasyfikacji drużynowej 
w Akademickich Mistrzostwach Polski.
Treningi odbywają się na siłowni w bu-
dynku Wydziału Inżynieryjno-Ekono-
micznego Transportu, przy ulicy H. Po-
bożnego. Wyniki osiągane podczas za-
wodów o mistrzostwo Akademii Mor-
skiej kwalifikują studentów do dru-
żyny reprezentującej uczelnię na are-
nie ogólnopolskiej.

Sekcja piłki nożnej (halowej) za cel
postawiła sobie zajęcie czołowego
miejsca podczas uniwers-
jady i  awans do rozgrywek
strefowych w futsalu. Tre-
ningi odbywają się dwa
razy w tygodniu w Zespole
Szkół Budowlanych przy
ulicy Unisławy w miłej, sportowej at-
mosferze. Studenci biorą udział 
w międzyuczelnianej lidze futsalu, 
w której w roku akademickim
2007/2008 zdobyli wicemistrzostwo
Szczecina.

Sekcja aerobiku swoją działalność roz-
poczęła w 2007 roku. Początkowo za-
jęcia prowadzone były
tylko w formie aero-
biku, w których chętnie
uczestniczyła spora
rzesza studentek. Na-
stępnie stworzona zos-
tała formacja taneczna AM skupiająca
niezwykle utalentowane dziewczyny.
Najpierw zaprezentowały się w cen-
trum handlowym Galaxy, a potem na
wielu imprezach, głównie sportowych,
w niezwykłym show. Chętnie ćwiczą 
w rytm maksymy sekcji: „Jeżeli masz
coś do powiedzenia, wyraź to tań-
cem”.   

Norbert Marchewka
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Poziomo

1 przeznaczenia lub lewy na morzu po angielsku 

2 lina służąca do podnoszenia żagla

3 skrót skryptowego języka programowego 

(używanego na stronach internetowych)

4 rodzaj upięcia długich włosów

5 … Kiloński

6 marynarskie pozdrowienie z lat 30. XX wieku

7 ang. słońce

8 podstawowa jednostka układu miar w Anglii i Ameryce

9 rocznica zatonięcia promu „Jan Heweliusz” obchodzona w tym roku

10 drużyna, która wygrała turniej Mikołajkowy w 2008 r.

11 kapitański …

12 ang. sprawiedliwy, właśnie

13 stolica Norwegii

14 przestarzale o ciężkim, niezgrabnym koniu

15 odmiana potocznego języka (oparta na odrębności środowiskowej)

16 imię męża matki chrzestnej „Nawigatora XXI”

17 władca mórz i oceanów

18 ang. prawo autorskie

Pionowo

1 nazwisko gościa pierwszego spotkania „Żegluj z Akademią”

2 wołanie o pomoc na morzu

3 pojedyncze uderzenie w dzwon okrętowy

4 miejsce do spania marynarza

5 łódka na spływ turystyczny

6 imię nadanej jednej z sal w AM Szczecin

7 skrót Akademii Morskiej w Szczecinie po angielsku

8 miasto, w którym zbudowano „Nawigatora XXI”

9 część meczu, np. w tenisie ziemnym 

10 jedno z miast Trójmiasta

11 osoba czuwająca nad przebiegiem doktoratu w Holandii

12 najwyższy z bogów mitologii greckiej

13 ang. rozwiązać, rozpiąć, zniweczyć, przekreślić

14 liczba konkursów fotograficznych zorganizowanych 

przez Biuro Karier AM

15 do cumowania statków 

16 dotacja na określony cel przyznawana przez Rektora 

17 film, w którym Henryk Gołębiewski grał główną rolę (2002 r.)

Hej, ho, kolejkę nalej!
Hej, ho, kielichy wznieśmy!
Kto chce, niech rozwiązuje 

Morskie Opowieści!

Od takielunku po kil, od nawiga-
cji do przylądków i zatok. Słownic-
two żeglarskie to szczególny język, 
w którym mieszają się wpływy wielu
kultur i języków ojczystych. Zapra-
szamy do zmierzenia się z nowym za-
daniem, jeśli chcesz być omnibusem.
Ale ostrzegamy – łatwo nie będzie!
Chyba, że stały ląd napawa Was od-
razą, a brak kołysania do snu nie po-
zwala zmrużyć oka :)
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Z
godnie z prastarym, studenckim
zwyczajem, nowo przybyłych 
w mury uczelni studentów pod-

daje się pod ciężki ceremoniał inicjacji,
czyli otrzęsiny. Studenci Akademii
Morskiej w tym względzie nie stano-
wią wyjątku.

Po trudach przygotowań do inau-
guracji roku akademickiego czekała
więc nowych żaków jeszcze jedna
próba. W klubie studenckim Akademii
– „Pod Masztami” – 15 października
2008 roku została zorganizowana spe-
cjalnie dla nich impreza, mająca wpro-
wadzić ich w nowe, akademickie życie.

Śmiałków, którzy ośmielili się poja-
wić, kierowano na piekielną ścieżkę
zdrowia. Wprowadzeni przez ponętne
diablice i przerażające diabły, byli ma-
lowani i ozdabiani tradycyjnymi kocimi
ogonami. Następnie musieli przejść  na
czworakach przez mroczny tunel ze
stołów, przeskoczyć półtorametrowy
mur (mniej zaradnych ratowały diabły),
zjeść łyżkę obrzydliwego specyfiku
sporządzonego na bazie paprykarza
szczecińskiego i na osłodę wyciągnąć 
z lepkiej cieczy cukierka. A jakby tego
było mało, obrzucano ich pierzem. Po
tych zmaganiach ostatnie przejście na

kolanach do tronu Neptuna i ucałowa-
nie go w wysmarowane gęstą mazią
owłosione kolano – pozostawało już
niemal przyjemnością.

Ku zaskoczeniu niektórych, po-
dobnemu ceremoniałowi poddały się
też osoby zasiadające od niedawna we
władzach wydziałów: Inżynieryjno-
-Ekonomicznego Transportu – dr Sta-
nisław Iwan, Mechanicznego – dr inż.
II of. mech. okr.  Piotr Treichel oraz Na-
wigacyjnego – mgr inż. kpt. ż.w. Bar-
bara Kwiecińska. Z oczywistych wzglę-
dów zastosowano wobec nich pewną
taryfę ulgową, choć nie wszyscy chcieli
z niej skorzystać.

Przed rozpoczęciem wspólnej za-
bawy na nowo przybyłych czekało jesz-
cze tradycyjne ucinanie kocich ogonów.
Z powodu licznie przybyłych „kotów”
ograniczono się tylko do „kocich ofi-
cjeli” – wybrani studenci dostąpili za-
szczytu odcięcia toporkiem ogonów
nowym reprezentantom władz. Ci jed-
nak nie pozostali dłużni i pozbawiali
ogonów kolejnych kilku studentów.

Po otrzęsinowej części rozpoczęły
się tańce do późnych godzin nocnych.

Z tego miejsca jako student pierw-
szego roku, a także członek Zarządu Sa-

morządu Studenckiego chciałbym po-
dziękować koleżankom i kolegom z Za-
rządu, diablicom i diabłom z Aka-
demickiego Związku Sportowego, 
a także wszystkim zaangażowanym za
zorganizowanie tak niepowtarzalnej
imprezy.  Na pewno na długo pozosta-
nie w naszej pamięci.

Sławomir Wójcik

Obcinanie ogonów

Neptun z pięknym orszakiem Mroczny tunel z przeszkodami



Wtym roku studenci naszej uczelni po raz drugi
stanęli przed kolejnym wyzwaniem fotograficz-
nym – jak pokazać, że Akademia Morska to nie

tylko marynarze, nie tylko mężczyźni. Do konkursu zgłosiło
się 41 osób, co zaowocowało przesłaniem 78 zdjęć, które
podjęły próbę walki w konkursie o atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez współorganizatorów przedsięwzięcia.
Przesłane prace opowiadały o życiu poza statkiem, o cieka-
wych miejscach, które odwiedzili nasi studenci podczas rej-
sów, o interesujących osobach i zjawiskach atmosfe-
rycznych, z którymi się spotkali, a także o portach i miejs-
cach, gdzie – być może – jako przyszli absolwenci będą pra-
cować. Niezmiernie cieszy fakt, że w tym roku dosyć licznie
w konkursie wzięły udział studentki oraz studenci kierun-
ków lądowych. Co znamienne – II Konkurs Fotograficzny to
także początek drugiego roku działalności Biura Karier.

Dnia 27.05 br. odbyły się obrady Jury pod przewodnic-
twem Jerzego Undro – fotoreportera Polskiej Agencji Pra-
sowej. Po długich dyskusjach Jury postanowiło przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia: 

• Karolina Mozel – I miejsce (netbook firmy Asus, fun-
datorem był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujś-
cie)

• Dawid Choroszewicz – II miejsce (aparat Fujifilm Fi-
nePix S2000HD, torba i karta pamięci 2 GB, fundatorem na-
grody była firma Polaris Mari	me Services)

• Jakub Szlachta – III miejsce (statyw firmy Manfro
o
ufundowany przez firmę Phoneocean)

• Kasper Jędrzychowski – 1. wyróżnienie (ramka cyf-
rowa do zdjęć firmy Samsung ufundowana przez firmę
Magemar Polska)

• Maria Łach – 2. wyróżnienie (pióro Waterman, pen-
drive i lusterko ufundowane przez Rektora AM)

• Michał Rakowski – 3. wyróżnienie (pióro Waterman
i pendrive ufundowane przez Rektora AM)

• Jakub Fuja – 4. wyróżnienie (kalejdoskop, pendrive
i długopis ufundowane przez Rektora AM).

Uroczyste wręczenie nagród, w którym uczestniczyli
przedstawiciele sponsorujących firm, laureaci oraz pra-
cownicy Akademii Morskiej, odbyło się 3 czerwca br. w Sali
Senatu. Spotkanie poprowadził Prorektor ds. Nauczania 
dr inż. Przemysław Rajewski.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
i przeprowadzenia konkursu, należą się bardzo serdeczne
podziękowania za zaangażowanie i współpracę.

Justyna Cejrowska

„Spróbujemy zawładnąć światem” 

Laureaci konkursu

Zabawa z Akademią

Karolina Mozel – I miejsce
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Zapewniamy: najlepszych wykładowców, nowoczesne
środki dydaktyczne. Szkolenia prowadzimy od 25 lat. 
Dla studentów rabat 30%, większe grupy - ceny negocjowane
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