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Sza now ni 
Czy tel ni cy!
Po le cie, któ re go at mos fe rę
utrwa li ła na sza okład ka, i nie
tyl ko, za wi ta ła do nas je sień
– po ra za du my i no stal gii. Na -
szą re dak cję też do pa dły re -
flek sje. Otóż tym nu me rem
Aka de mic kich Ak tu al no ści Mor-
skich (to już czwar ty!) za my ka -
my rok pra cy edy cyj nej. Czas
bie gnie nie zmier nie szyb ko
– wy da rze nia mkną jed ne
za dru gi mi. Sta ra my się je
uchwy cić i za mie ścić na stro -
nach na sze go ma ga zy nu.
A na praw dę dzie je się wie le. 

Do cie ra ją do nas po chwa ły
i gra tu la cje, że ka żdy na stęp ny
nu mer jest co raz bar dziej in te -
re su ją cy. To nas sa tys fak cjo nu -
je, ale i mo bi li zu je do jesz cze
więk sze go wy sił ku. Za mia rem
na szym jest uczest ni cze nie we
wszyst kich im pre zach uczel ni
i uwiecz nia nie ich, ta kże obiek -
ty wem. Cie szy my się, że swo je
pra ce prze sy ła co raz wię cej au -
to rów, chcą cych z AAM współ -
pra co wać. Utwier dza to nas, że
wy ty czo ny cel, by pi smo by ło
na szą wspól ną wła sno ścią, jest
jak naj bar dziej słusz ny.

Za chę cam do na wią za nia
z na mi kon tak tu i za pra szam
do od wie dze nia re dak cji. Wszys-
t kim ży czę wia tru w ża gle!

Re dak tor Na czel ny
prof. dr hab. inż.

Ber nard Wi śniew ski
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Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy -
ta cyj na (PKA) to nie za le żna
in sty tu cja, któ ra dzia ła
na rzecz do sko na le nia ja ko ści
kształ ce nia w ra mach sys te -
mu szkol nic twa wy ższe go. 

Utwo rzo na zo sta ła 1 stycz -
nia 2002 r. i działa na pod sta -
wie usta wy o szkol nic twie

wy ższym z dnia 27 lip ca 2005 r., a swo -
ją dzia łal no ścią obej mu je wszyst kie
pol skie uczel nie. Jest or ga nem dzia ła -
ją cym na rzecz ja ko ści kształ ce nia.
Pod sta wo wym jej ce lem jest wspo ma -
ga nie uczel ni w bu do wa niu stan dar -
dów edu ka cyj nych na mia rę naj-
lep szych wzor ców, któ re ma ją za pew -
nić ab sol wen tom wy so ką po zy cję
na ryn ku pra cy, a mię dzy uczel nia mi
zwięk szyć kon ku ren cyj ność.

PKA do ko nu je ocen ja ko ści kształ -
ce nia i przed sta wia mi ni stro wi edu ka -
cji opi nie i wnio ski do ty czą ce m.in.
utwo rze nia za miej sco we go ośrod ka
kształ ce nia przez da ną uczel nię, przy -
zna nia pra wa do pro wa dze nia stu diów
na okre ślo nym kie run ku, ocen kształ -
ce nia na da nym kie run ku czy wa run -
ków pro wa dze nia stu diów wy ższych.
Opi niu je ta kże ak ty praw ne do ty czą ce
szkol nic twa wy ższe go i na uki. 

Ak tyw nie współ pra cu je z kra jo wy -
mi i mię dzy na ro do wy mi ko mi sja mi
akre dy ta cyj ny mi oraz gru pu ją cy mi je
or ga ni za cja mi mię dzy na ro do wy mi
przy wdra ża niu Pro ce su Bo loń skie go
oraz przy bu do wie Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Szkol nic twa Wy ższe go.

Ko mi sja dzia ła w 11 ze spo łach na -
stę pu ją cych kie run ków stu diów: hu -
ma ni stycz nych, przy rod ni czych, ma te -
ma tycz no -fi zycz no -che micz nych, rol -

ni czych, le śnych, we te ry na ryj nych,
me dycz nych, wy cho wa nia fi zycz ne go,
tech nicz nych, eko no micz nych, spo -
łecz nych, praw nych, ar ty stycz nych
i woj sko wych.

Ko rzy sta z opi nii swo ich człon ków
i eks per tów, któ ry mi mo gą być m.in.: 

1) na uczy cie le aka de mic cy po sia -
da ją cy uzna ny do ro bek w da nej dzie -
dzi nie na uki lub sztu ki,

2) oso by po sia da ją ce po głę bio ną
wie dzę z za kre su praw nych i or ga ni za -
cyj nych pod staw funk cjo no wa nia
szkół wy ższych,

3) stu den ci wska za ni przez or gan
Par la men tu Stu den tów RP,

4) na uczy cie le aka de mic cy uczel ni
za gra nicz nych.

Pro ce du ra po stę po wa nia oce nia -
ją ce go roz po czy na się:

1) od przy go to wa nia przez uczel -
nię ra por tu sa mo oce ny. Na stęp ne kro -
ki to:

2) wi zy ta cja, 
3) opra co wa nie ra por tu przez ze -

spół oce nia ją cy, 
4) prze ka za nie ra por tu do oce nia -

nej uczel ni,

5) przed sta wie nie przez oce nia ną
uczel nię od po wie dzi na ra port,

6) sfor mu ło wa nie przez ze spół
pro po zy cji oce ny wraz z uza sad nie -
niem,

7) pod ję cie przez Pre zy dium PKA
uchwa ły w spra wie oce ny ja ko ści
kształ ce nia.

Oce na ja ko ści kształ ce nia mo że
być: wy ró żnia ją ca, po zy tyw na, wa run -
ko wa lub ne ga tyw na. W za le żno ści
od przy zna nej oce ny ko lej ne akre dy -
ta cje prze pro wa dza ne są:

– po upły wie 8 lat w przy pad ku
uzy ska nia oce ny wy ró żnia ją cej,

– po upły wie 6 lat w przy pad ku
uzy ska nia oce ny po zy tyw nej.

Pod da nie się oce nie Pań stwo wej
Ko mi sji Akre dy ta cyj nej jest ob li ga to -
ryj ne. 

Akre dy ta cja ma słu żyć po czu ciu,
że koń czy się do bre, wy bra ne stu dia. 

23 stycz nia 2009 r. Pań stwo wa Ko -
mi sja Akre dy ta cyj na uzy ska ła sta tus
peł ne go człon ka w Eu ro pe an As so cia -
�on for Qu ali ty As su ran ce in Hi gher
Edu ca �on (ENQA) na okres 5 lat.

Wszyst kich za in te re so wa nych za -
pra sza my na stro ny in ter ne to we Pań -
stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej
– h	p://www.pka.edu.pl, na któ rych
mo żna uzy skać do kład niej sze in for ma -
cje o mi sji, za da niach, skła dzie, ak tach
praw nych, ja kim pod le ga itp.

W Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
kon tro li pod da ny zo stał ta kże Wy dział
Me cha nicz ny oraz WIET, któ re po dob -
nie jak Wy dział Na wi ga cyj ny otrzy ma -
ły po zy tyw ne oce ny. W AAM
za miesz cza my bar dziej szcze gó ło we
in for ma cje po kon trol ne z Wydziału
Nawigacyjnego.

Ma te ria ły po cho dzą ze stron in ter ne to -
wych Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej
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Fot. elle

Przewodniczący PKA kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk

z dr hab. inż. Zbigniewem Pietrzykowskim, prof. AM

podczas wizytacji uczelni w czerwcu



Zgod nie z od po wied ni mi prze pi sa -
mi kon tro la PKA zo sta ła po prze -
dzo na przy go to wa niem przez

Wy dział Na wi ga cyj ny AM ra por tu sa -
mo oce ny. Stan dar do wo oce nie pod le -
ga ły spra wy for mal ne, jak: funk-
cjo no wa nie uczel ni i wy dzia łu, kon cep -
cja kształ ce nia i jej re ali za cja, or ga ni za -
cja i re ali za cja pro ce su dy dak ty-
cz ne go, sys tem za pew nie nia ja ko ści
kształ ce nia, ob sa da mi ni mum ka dro -
we go, dzia łal ność na uko wa i współ pra ca
mię dzy na ro do wa, ba za dy dak tycz na,
spra wy stu denc kie oraz do ku men ta cja
to ku stu diów.

W efek cie koń co wym wy dział
otrzy mał oce nę po zy tyw ną na po zio -
mie stu diów pierw sze go i dru gie go
stop nia. Na stęp na oce na ja ko ści
kształ ce nia na kie run ku „na wi ga cja”
po win na być prze pro wa dzo na w ro ku
aka de mic kim 2014/2015.

Ze spół Oce nia ją cy do po zy tyw -
nych stron za li czył:
� bar dzo do bre wkom po no wa nie
uczel ni i wy dzia łu w za da nia kształ ce -
nia ka dry na po zio mie kra ju i re gio nu;
� struk tu rę jed nost ki za pew nia ją cą
pra cow ni kom i stu den tom oce nia ne -
go kie run ku moc ne opar cie o na uki
pod sta wo we, kie run ko we, jak i kon -
takt z prze my słem;
� ugrun to wa ny i wy so ko oce nia ny
do ro bek na uko wy ka dry zwią za nej
z wi zy to wa nym kie run kiem;
� za an ga żo wa nie pra cow ni ków i ich
kom pe ten cje do pro wa dze nia wy kła -
dów te ma tycz nie zwią za nych z ich
pra cą na uko wą;

� pra wi dło wo zor ga ni zo wa ny pro ces
na ucza nia;
� do bry, cer ty fi ko wa ny sys tem za rzą -
dza nia ja ko ścią kształ ce nia;
� umun du ro wa nie pra cow ni ków
i stu den tów ja ko ele ment kształ tu ją cy
po żą da ne za cho wa nia stu den tów
w za kre sie dys cy pli ny i obo wiąz ko -
wo ści;
� bar dzo do bre za ple cze lo ka lo we
i la bo ra to ryj ne;
� roz wi nię tą ba zę re kre acyj no -spor to -
wą i so cjal ną, ja ką dys po nu je uczel nia.

Do spo strze żeń i uwag ne ga tyw -
nych zaś wpi sa no:
� nie wiel kie nie zgod no ści (wy ma ga -
ją ce ko rek ty) pro gra mów na ucza nia ze
stan dar dem kształ ce nia,
� nie wy star cza ją ca wie dza stu den -
tów do ty czą ca za sad funk cjo no wa nia
sys te mu ECTS,
� zbyt ma ła licz ba go dzin spe cjal no -
ścio wych, co skut ku je słab szym przy -
go to wa niem ab sol wen tów da nej

spe cjal no ści przy rów no cze śnie bar -
dzo do brym przy go to wa niu zwią za -
nym z kie run kiem „na wi ga cja”.

Na to miast w uwa gach szcze gó ło -
wych wy punk to wa no: za wy ża nie ocen
nie któ rych prac dy plo mo wych, pro -
wa dze nie przez nie któ rych wy kła dow -
ców za jęć bez wy ko rzy sty wa nia
tech nik au dio wi zu al nych, nie do koń ca
spraw nie funk cjo nu ją cy sys tem oce ny
wy kła dow ców przez stu den tów oraz
uwa gi stu den tów do ty czą ce pro ce su
kształ ce nia i spraw so cjal nych.

Wy nik pra cy Ze spo łu Oce nia ją ce go
w za kre sie spo strze żeń po zy tyw nych po -
twier dza do brą kon dy cję Wy dzia łu Na -
wi ga cyj ne go w za kre sie kon cep cji,
or ga ni za cji, ka dry i ba zy na kie run ku
„na wi ga cja”. Za war te uwa gi kry tycz ne
bę dą suk ce syw nie eli mi no wa ne po przez
wpro wa dze nie zmian for mal no -or ga ni -
za cyj nych, jak i in dy wi du al ne roz mo wy
z oso ba mi funk cyj ny mi i wy kła dow ca mi.
Bez po śred nim skut kiem za war tych
uwag jest ko niecz ność wpro wa dze nia
ko rekt do wszyst kich pro gra mów na -
ucza nia. We dług przy ję te go przez Ra dę
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go pla nu pra cy
na rok aka de mic ki 2009/2010 w pierw -
szej ko lej no ści wpro wa dzo ne ko rek ty
po win ny zo stać za twier dzo ne na wio -
snę 2010 tak, aby wdro że nie pro gra -
mów na ucza nia sy gno wa nych ro-
kiem 2010 na stą pi ło dla pierw sze go ro -
ku stu diów nie sta cjo nar nych I i II stop -
nia od ro ku aka de mic kie go 2009/2010,
a dla stu diów sta cjo nar nych I i II stop nia
od ro ku aka de mic kie go 2010/2011. 

Je rzy Haj duk 
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Oce na ja ko ści 
kształ ce nia pro wa dzo ne go

na kie run ku „na wi ga cja” przez
eks per tów Pań stwo wej Ko mi sji

Akre dy ta cyj nej po wi zy ta cji 
w dniach 01–02.06.2009 r.

W opinii ekspertów

Fot. Marcin Przywarty

dr inż., kpt. ż.w. Je rzy Haj duk 
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W dniach 2–6 mar ca 2009 ro -
ku w Lon dy nie od by ła
się 13. se sja Pod ko mi te tu

ds. ma so wych ła dun ków cie czy i ga zów
pod prze wod nic twem Za frul Ala ma
(Sin ga pur). Obec ny był rów nież wi ce -
prze wod ni czą cy Sve in gung O�e dal
(Nor we gia). W se sji uczest ni czy ły ta kże
de le ga cje z 60 państw człon kow skich
oraz człon ko wie współ pra cu ją cy z IMO
(z Hongkon gu i Chin) i ob ser wa to rzy
z or ga ni za cji mię dzy rzą do wych (Ko mi -
sji Eu ro pej skiej, Ma ri � me Or ga ni za �on
for West and Cen tral Afri ca, In ter na �o -
nal Co un cil for the Explo ra �on of the
Sea), a ta kże ob ser wa to rzy z or ga ni za cji
po za rzą do wych o sta tu sie do rad czym.

Se kre tarz Ge ne ral ny E�hi mios E.
Mi tro po ulos po wi tał uczest ni ków spo -
tka nia oraz wy gło sił prze mó wie nie
wstęp ne. Prze wod ni czą cy w po dzię ko -
wa niach Se kre ta rzo wi Ge ne ral ne mu
wy ra ził opi nię, iż je go sło wa wspar cia,
jak rów nież ra dy oraz proś by zo sta ną
pod da ne roz pa trze niu pod czas ob rad
Pod ko mi te tu.

Skład pol skiej de le ga cji: kpt. ż.w.
An drzej Kos sow ski Rad ca Am ba sa dy,
Sta ły Przed sta wi ciel Pol ski w IMO,
prze wod ni czą cy de le ga cji; kpt. ż.w. Ja -
nusz Mar kie wicz z -ca Dy rek to ra Urzę -

du Mor skie go w Szcze ci nie, z -ca prze -
wod ni czą ce go de le ga cji; dr inż. Ma ciej
Guc ma – pra cow nik na uko wo -dy dak -
tycz ny AM Szcze cin, eks pert de le ga cji.

Pro gram obej mo wał 18 punk tów,
któ re zo sta ły szcze gó ło wo omó wio ne,
mię dzy in ny mi po ru szo no spra wy:

– oce na bez pie czeń stwa i stop nia
za gro że nia dla śro do wi ska od che mi -
ka liów;

– wdro że nie wy ma gań w spra wie
prze wo zu bio pa liw i ich mie sza nek;

– opra co wa nie wy tycz nych dla
ujed no li ce nia wpro wa dze nia Kon wen -
cji BWM 2004;

– sto so wa nie wy ma gań dla stat -
ków o na pę dzie ga zo wym;

– roz pa trze nie ujed no li co nych in -
ter pre ta cji IACS;

– sto so wa nie mię dzy na ro do wych
środ ków zmniej sza ją cych prze miesz -
cza nie szko dli wych or ga ni zmów mor -
skich po przez bio pow ło ki ze stat ków;

– prze gląd za le ceń dot. kart cha rak -
te ry sty ki sub stan cji nie bez piecz nych
w od nie sie niu do ła dun ków i pa liw
okre ślo nych w za łącz ni ku 1 Kon wen cji
MAR POL;

– no we li za cja ko dek su bu do wy
i wy po sa że nia stat ków prze wo żą cych
skro plo ne ga zy lu zem (IGC Co de) oraz

od po wied nich nie obo wiąz ko wych urzą-
dzeń wy ni ka ją cych z po pra wio ne go za -
łącz ni ka VI Kon wen cji MAR POL oraz
Ko dek su Tech nicz ne go NOx;

– wy mo gi bez pie czeń stwa dla
prze wo zu ga zu ziem ne go w for mie pe -
let;

– po praw ki do za łącz ni ka I Kon -
wen cji MAR POL w spra wie uży wa nia
i prze wo zu ole jów cię żkich przez stat -
ki w re jo nie An tark ty dy;

– pro gram pra cy i po rzą dek dzien -
ny na stęp nej 14 se sji BLG oraz wy bór
prze wod ni czą ce go i wi ce prze wod ni -
czą ce go na rok 2010.

Po wo ła ne zo sta ły gru py ro bo cze
WG:

– WG1 ds. oce ny bez pie czeń stwa
i stop nia za gro że nia dla śro do wi ska
od che mi ka liów oraz przy go to wa nie
od po wied nich po pra wek dot. wdro że -
nia wy ma gań w spra wie prze wo zu
bio pa liw i ich mie sza nek (p. 3 i 4);

– WG2 ds. opra co wa nia wy tycz -
nych ce lem ujed no li ce nia wpro wa dze -
nia Kon wen cji BWM 2004 (p. 5);

– WG3 ds. no we li za cji od po wied -
nich nie obo wiąz ko wych urządzeń wy -
ni ka ją cych z po pra wio ne go za łą-
cz ni ka VI Kon wen cji MAR POL i Ko dek -

EDUKACJA



su Tech nicz ne go NOx (p. 13) oraz Gru py
Re dak cyj ne DG:

– DG1 ds. sto so wa nia wy ma gań dla
stat ków o na pę dzie ga zo wym (p. 6);

– DG2 ds. po pra wek do re zo lu cji
MSC. 150 (77) dot. kart cha rak te ry sty ki
sub stan cji nie bez piecz nych w od nie sie -
niu do ła dun ków i pa liw okre ślo nych
w anek sie I Kon wen cji MAR POL (p. 10).

Re pre zen ta cja Pol ski wzię ła udział
w pra cach Gru py Ro bo czej WG3, któ rej
przed sta wi cie lem był dr inż. Ma ciej Guc -
ma.

Pod czas tej se sji Pod ko mi te tu BLG
IMO roz wa ża no wie le istot nych kwe s�i
do ty czą cych ta kże in te re sów mor skich
Pol ski. Bar dzo du żo pro ble mów roz wią -
za no w krót kim cza sie, co by ło mo żli we
dzię ki spraw ne mu pro wa dze niu se sji
przez prze wod ni czą ce go i je go za stęp cy
de le ga cji pol skiej oraz wy jąt ko wo ak tyw -
ne mu za an ga żo wa niu uczest ni ków. 

Wy da je się być za sad nym uczest nic -
two przed sta wi cie li RP w pra cach te go
pod ko mi te tu – nie któ re de cy zje BLG bę -
dą mia ły bez po śred ni wpływ na funk cjo -
no wa nie por tów i ad mi ni stra cji mor skiej,
np. wpro wa dze nie ko dek su BWM czy in -
we sty cje ty pu port LNG.

Tekst i zdjęcia: Ma ciej Guc ma

Akademickie Aktualności Morskie nr 4(63) 2009 5

EDUKACJA

Lewis Witold Parry jest młodym Szkotem i potomkiem polskiego
emigranta. Jego dziadek Witold Nowak  był kapitanem kawalerii w wojnie
1939 roku i był też obrońcą Warszawy. Urodził się w Koniecpolu. Po klęsce
wrześniowej dostał się do niewoli i okupację spędził w oflagu, po wojnie
zaś wyjechał do Szkocji, gdzie postanowił, tak jak tysiące innych
zdemobilizowanych żołnierzy, ułożyć sobie życie na obczyźnie. Lewis jako
wnuk czuje więź z krajem swojego przodka i regularnie odwiedza Polskę.
Wywołuje uśmiech na naszych twarzach, kiedy zakłada koszulkę z orłem
na piersi (prezent od wujka z Warszawy). Przepada za polskim jedzeniem,
jakie przyrządza mu mama i słucha nagrań polskiego zespołu Vader. Oto,
co napisał sam o sobie:

My name is Lewis, I am twenty
years old and I am a deck cadet in the
Merchant Navy. I study at Glasgow
Nau�cal College but right now I am
working and learning at sea on the
Grampian Commander, an oil
pla�orm standby vessel. Working
onboard is a great experience and 
I am learning a lot from everyone. 
I will go back to college in Glasgow in
November. The college is situated
next to the river Clyde in the South
side of the city and has a deck department, an engineering department,
a boat launching facility and several simulators including a ridge and 

a gas tanker. I like the Glasgow nightlife,
there are lots of pubs and clubs in the

city and I have good friends in my
class. I hope to become an OOTW
and work on many ships. I am
par�cularly interested in working

north of Scotland or in the arc�c
seas. I want to go to sea because I do
not want to work in on office or to

have a job that is the same every
day. The Bri�sh Isles have a long
tradi�on of seafaring and, being
an island nowhere, is very far
from the coast. There are many
ports in Britain and a lot of
different types of shipping. 
I come from a small village on
the east coast of Scotland near
the famous city  of St Andrew’s.
I also have many rela�ves in
Poland as my grandfather was
a Pole. I have visited Poland in

the past and hope to go back
soon when I’m on leave.

Wasz Absolwent



K ongs berg Ship me dics Sp. z o.o.
to prę żnie roz wi ja ją ca się firma,
w któ rej za trud nie nie mo gą

zna leźć ab sol wen ci aka de mii mor -
skich.

Po wsta ła w 2007 ro ku w wy ni ku
ob ję cia więk szo ści udzia łów Ship me -
dics Sp. z o.o. przez kon cern Kongs -
berg Ma ri � me z sie dzi bą w Nor we gii.
Spe cja li zu je się  w ob słu dze ser wi so -
wej urzą dzeń elek tro ni ki okrę to wej
i lo kal nie pro jek tu je zin te gro wa ne sys -
te my au to ma ty ki. Na te mat fir my, jej
roz wo ju i kontaktów z naszą uczelnią
roz ma wia my z Sze fem Dzia łu Wspar -
cia Biz ne su oraz Człon kiem Za rzą du
Woj cie chem Ko wal czy kiem.

AAM: Czym zaj mu je się Kongs -
berg Ship me dics?

Wojciech Kowalczyk: Ogól nie mó -
wiąc, za czy na my od pro jek tu, przez uru -
cha mia nie, po prze glą dy i na pra wy
in sta la cji elek tro ni ki na stat kach w trak -
cie ich stan dar do wej eks plo ata cji, do dat -
ko wo Kongs berg ja ko je den z nie wie lu
pro du cen tów ofe ru je pe łen asor ty ment
sy mu la to rów ma ją cych za sto so wa nie
w au to ma ty ce, kon tro li pro ce su na plat -
for mach wiert ni czych, w na wi ga cji, łącz -
no ści, dy na micz nym po zy cjo no wa niu
oraz car go. Współ pra ca z fir mą mat ką
w tym sek to rze rów nież sta no wi wa żną
ga łąź na szej dzia łal no ści.

AAM: Pro szę bar dziej przy bli żyć
ak tyw ność ser wi so wą fir my.

W. K.: Na sza dzia łal ność kon cen -
tru je się w 3 dzia łach. W dzia le au to ma -
ty ki okrę to wej świad czy my usłu gi
w za kre sie ukła dów mo ni to ro wa nia
i kon tro li urzą dzeń okrę to wych, ste ro -
wa nia, a ta kże za bez pie czeń sil ni ka
głów ne go i elek trow ni oraz ra da ro wych
sys te mów kon tro li ła dun ku na tan kow -
cach, w tym stat kach LPG/LNG. Na to -
miast w dzia le bez pie czeń stwa
i na wi ga cji spra wu je my pie czę nad ró -
żny mi sys te ma mi, m.in. zin te gro wa ne -
go most ka, alar mo wy mi, au to ma-
tycz nym sys te mem iden ty fi ka cji stat -
ków, a ta kże ma pa mi elek tro nicz ny mi,
ra da ra mi, au to pi lo ta mi, re je stra to ra mi
VDR i ży ro kom pa sa mi. Trze cim dzia łem
jest ra dio ko mu ni ka cja mor ska – ta stan -
dar do wa GMDSS i sa te li tar na wraz z ta -
ki mi no win ka mi, jak praw dzi wy
sze ro ko pa smo wy do stęp do in ter ne tu.

AAM: Dwa la ta dzia łal no ści
na ryn ku to nie dłu go, a jed nak je ste ście
już roz po zna wal ną mar ką.

W. K.: Mar ka Kongs berg cie szy się
pre s� żem i uzna niem na glo bal nym
ryn ku mor skim. Zaw sze sta ra my się
speł niać ocze ki wa nia in dy wi du al nych
klien tów, któ rzy pre fe ru ją przede
wszyst kim so lid ność wy ko na nia usłu gi,
stąd wy ma ga my od po wied nich kwa li fi -
ka cji i do świad cze nia od za trud nia nych

pra cow ni ków spół ki. Po nad to za wsze
dba my o ja kość. Nie bę dę ukry wał, że
po przez za an ga żo wa nie, ela stycz ność
i przy ja zną at mos fe rę po tra fi my spro -
stać wiel kim wy zwa niom. Pra ca w na -
szej fir mie wią że się z czę sty mi,
nie spo dzie wa ny mi wy jaz da mi. Wy ko -
nu jąc pra ce ser wi so we, za ist nie li śmy już
na pię ciu kon ty nen tach. Zda rza ją się
nie rzad ko sy tu acje, że któ ryś z in ży nie -
rów do wia du je się, iż na stęp ne go dnia
wy la tu je do Na mi bii w Afry ce lub do In -
do ne zji. Pra cu je my na ca łym świe cie,
czę sto w eg zo tycz nych kra jach, co po -
zwa la po łą czyć wy jazd słu żbo wy ze
zwie dza niem. 

AAM: Nie daw no mia ło miej sce uro -
czy ste otwar cie no wej sie dzi by, na któ re
za pro sze ni zo sta li ta kże przed sta wi cie le
AM w Szcze ci nie.

W. K.: Z Aka de mią Mor ską łą czą
nas z jed nej stro ny in te re sy, po nie waż
współ pra cu je my w za kre sie dia gno sty ki
i na pra wy na wi ga cyj nych sys te mów
elek tro nicz nych, w tym ra da rów oraz
sys te mów AR PA. Uczel nia wy ko rzy stu -
je ta kże sy mu la to ry po cho dzą ce od fir -
my Kongs berg. Z dru giej stro ny wśród
na szych pra cow ni ków dzia łu ser wi su
jest tro je ab sol wen tów szcze ciń skiej
Aka de mii Mor skiej, a sze fo wą dzia łu ad -
mi ni stra cji jest rów nież Wa sza ab sol -
went ka z Wy dzia łu Eks plo ata cji Por tów! 

W na szej fir mie chęt nie za trud nia -
my ab sol wen tów kie run ków tech nicz -
nych (w dzia le pro jek to wym i ser wi-
so wym), a ab sol wen tów kie run ków
„bar dziej ko bie cych” w dzia le ad mi ni -
stra cji i księ go wo ści.

AAM: Mo gę za tem po wie dzieć, że
ab sol wen ci szkół mor skich są do brze
przy go to wa ny mi spe cja li sta mi do obec -
ne go ryn ku pra cy. 

W. K.: Tak, jak naj bar dziej. Przy kła -
dem mo że być no wy kie ru nek [Mor skie
Sys te my In for ma tycz ne oraz Tech no lo -
gie i Sys te my Na wi ga cyj ne – przyp. Re -
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dak cji]. Urzą dze nia na stat kach sta ją się
co raz bar dziej skom pli ko wa ne i wy ma -
ga ją na praw dę du żej wie dzy do ich ob -
słu gi – nie stric te mor skiej, ra czej
kom pu te ro wej, za gad nień sie cio wych
itp. Ta ki ab sol went znaj dzie pra cę za -
rów no na stat ku, jak i w sek to rze lą do -
wym tech nicz nie ob słu gu ją cym ry nek
mor ski.

Przy kła do wo, w na szym dzia le ser -
wi su 80% sta no wią na pra wy urzą dzeń
na stat kach w cza sie ich eks plo ata cji.
Po zo sta łe to m.in. prze glą dy na stocz -
niach, zdal na po moc stat kom. War to
tu taj za uwa żyć ge ne ral ny trend na ryn -
ku elek tro ni ki mor skiej, sys te my sta ją
się bar dzo skom pli ko wa ne i zin te gro wa -
ne. Ma ło do świad czo ny czło nek za ło gi
nie jest w sta nie na wet spre cy zo wać
miej sca, gdzie na stą pi ło uszko dze nie,
stąd za ło gi na no wo cze snych stat kach
czy też in sta la cjach of fsho re mu szą le -
gi ty mo wać się wie dzą z za kre su IT
i elek tro ni ki.

Edu ka cja kadr mor skich do chwi li
obec nej nie na dą ża ła za tym tren dem,
stąd ma my du żo pra cy przy zdal nej po -
mo cy stat kom via e -ma il. Dla te go bar -
dzo po do ba mi się ten no wy kie ru nek
na tu tej szej Aka de mii Mor skiej, bo ide -
al nie od zwier cie dla po trze by ryn ku.

AAM: Wróć my jesz cze do pro duk -
tów edu ka cyj nych Kongs ber ga.

W. K.: W Cen trum In ży nie rii Ru chu
Mor skie go sprzęt i opro gra mo wa nie sy -
mu la to rów to sys tem Po la ris fir my
Kongs berg Ma ri � me AS. Skła da się on:

– z jed ne go wie lo za da nio we go sy -
mu la to ra most ka na wi ga cyj ne go stat ku
o pro jek cji wi zji w za kre sie 270°, wy po -

sa żo ne go w rze czy wi sty i sy mu lo wa ny
ekra no wo sprzęt na wi ga cyj no -ma new -
ro wy, w tym kon so le AR PA i EC DIS; 

– z dwóch wie lo za da nio wych sy mu -
la to rów most ka na wi ga cyj ne go stat ku
o pro jek cji wi zji w za kre sie 120°, wy po -
sa żo nych w rze czy wi sty i sy mu lo wa ny
ekra no wo sprzęt na wi ga cyj no -ma new -
ro wy, w tym jed ną kon so lę ma new ro -
wo -ste ro wą pęd ni ków Vo ith -Schne ider; 

– z dwóch sy mu la to rów z jed no mo -
ni to ro wą pro jek cją wi zji wy po sa żo nych
w sy mu lo wa ny ekra no wo sprzęt na wi -
ga cyj no -ma new ro wy. 

Sys tem ten otrzy mał cer ty fi kat DNV
(Det Nor ske Ve ri tas) zgod no ści z wy ma -
ga nia mi kon wen cji STCW’95 o szko le niu
za łóg i peł nie niu wacht.

Rów nież sy mu la to ry w La bo ra to -
rium Sy mu la to ra Si łow ni Okrę to wych
po cho dzą z fir my Kongs berg.

AAM: Wia do mo nam, że zaj mu je -
cie się ta kże pro jek to wa niem.

W. K.: Oczy wi ście, pro jek tu je my
za awan so wa ne sys te my zin te gro wa nej
au to ma ty ki w ra mach for mu ły „je den
sta tek – je den do staw ca” dla bar dzo
spe cja li stycz nych stat ków, jak: LNG, dril -
ling, of fsho re su port, oraz na plat for my
wiert nicz ne

AAM: Czym cha rak te ry zu je się ta -
ki zin te gro wa ny sys tem? 

W. K.: Na ma sow cu czy kon te ne -
row cu licz ba wejść / wyjść sys te mu au -
to ma ty ki wy no si mak sy mal nie od 3 do
5 ty się cy ka na łów. Nasz dział pro jek to -
wy opra co wu je sys te my o licz bie ka na -
łów 60 ty się cy i wię cej. Ostat nio
wy ko ny wa li śmy pro jekt plat for my,

gdzie licz ba ka na łów wy no si ła 120 ty -
się cy! Pro jek ty są na ty le za awan so wa -
ne i skom pli ko wa ne, że gru pa
pro jek tan tów za wsze mu si być
przy uru cha mia niu ich w stocz ni, gdyż
nie mo żli we jest po wie rze nie tej czyn -
no ści oso bie nie wta jem ni czo nej.
A prze szko le nie spe cja li stów trwa na -
wet 12 mie się cy. 

AAM: Ob ser wu jąc dzia łal ność
Kongs berg Ship me dics wi dać, że fir ma
do sko na le spro sta ła wy mo gom obec -
nych cza sów, gdzie kła dzie się na cisk
na dy na micz ny roz wój, jak i ja kość bę dą -
cą prze pust ką do za ist nie nia na ryn ku.

W. K.: Stra te gia agre syw ne go roz -
wo ju, ja ką przy ję li śmy od sa me go po -
cząt ku, po zwo li ła nam za ist nieć
na ryn kach za gra nicz nych, nie tyl ko
w sfe rze ser wi su. Przej mu jąc no we ob -
sza ry dzia ła nia, roz wi ja li śmy na sze do -
świad cze nie, któ re za owo co wa ło
współ pra cą z wie lo ma li czą cy mi się pro -
du cen ta mi, fi nal nie pro wa dząc do fu zji
z Kongs berg Ma ri � me. 

Dba jąc o ja kość, wdro ży li śmy sys tem
ISO -9001, któ re go co rocz ne au dy ty prze -
cho dzi my za wsze po zy tyw nie. Spół ka
po sia da ta kże au to ry za cję PRS. Wła śnie
przy go to wu je my się do in spek cji DNV,
któ ra po zwo li na otrzy ma nie ko lej nych
cer ty fi ka tów. Wśród naj now szych osią -
gnięć mo gę wy mie nić uzy ska nie sta tu su
ofi cjal ne go dys try bu to ra urzą dzeń mar -
ki Thra ne&Thra ne, świa to we go po ten -
ta ta w dzie dzi nie łącz no ści mor skiej. 

AAM: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę
dal szych suk ce sów.

Rozmawiała Elwira Goryczko
Zdjęcia pochodzą z archiwum Kongsberg

Shipmedics Sp. z o.o.
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Wdniu 28 li sto pa da 2007 r.
Ste fan Jan kow ski obro nił
przed Ra dą Wy dzia łu Na wi -

ga cyj ne go AM roz pra wę nt. Mo del
pro ba bi li stycz ny od dzia ły wa nia stru -
mie ni za śru bo wych na dno w aspek cie
bez pie czeń stwa cu mo wa nia stat ku na -
pi sa ną pod kie run kiem prof. dr. hab.
inż. Sta ni sła wa Guc my. Re cen zen ta mi
by li prof. dr hab. inż. Jó zef Sa nec ki i dr
hab. inż. Krzysz tof Cza plew ski, prof.
AMW w Gdy ni.

Ste fan Jan kow ski ukoń czył WSM
w Szcze ci nie w 1996 r., uzy sku jąc ty tuł
ma gi stra in ży nie ra na wi ga to ra mor -
skie go. Od 1996 ro ku w WSM,
a od 2004 r. w AM w Szcze ci nie,
na sta no wi sku asy sten ta. Od stycz -
nia 2008 r. pra cu je ja ko ad iunkt w In -
sty tu cie In ży nie rii Ru chu Mor skie go.
Au tor lub współ au tor wie lu ar ty ku łów
w ję zy ku pol skim i an giel skim, pu bli -
ko wa nych w pre s� żo wych wy daw nic -
twach na uko wych. Ka żde go ro ku
uczest ni czy w kon fe ren cjach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych. Był dwu -
krot nie człon kiem ko mi te tu or ga ni -
za cyj ne go Mię dzy na ro do wej Kon fe -
ren cji Na uko wo -Tech nicz nej In ży nie ria
Ru chu Mor skie go” (2003, 2005). 

Dzia łal ność dy dak tycz no -na uko wa
dr. inż. S. Jan kow skie go do ty czy za gad -

nień in ży nie rii ru chu mor skie go, bez -
pie czeń stwa że glu gi, pro jek to wa nia
dróg mor skich. Jest człon kiem ze spo łu
na uko wo -ba daw cze go pod kie row nic -
twem prof. S. Guc my, w któ re go ra -
mach czyn nie uczest ni czył w wie lu
pra cach ba daw czych, zle ca nych przez
przed się bior stwa go spo dar ki mor skiej:
w pro jek cie ba daw czo -roz wo jo wym
nt. opra co wa nia naj bar dziej efek tyw -
ne go roz wią za nia bu do wy mor skie go
ter mi na lu roz ła dun ko we go ga zu płyn -
ne go LNG w Pol sce, a ta kże okre śle nie
opty mal nych pa ra me trów ter mi na lu
i dróg wod nych do nie go pro wa dzą -
cych oraz wa run ków je go bez piecz nej
eks plo ata cji, w pro jek cie ba daw czym
za ma wia nym nt. Zin te gro wa ny sys tem
bez pie czeń stwa trans por tu – ZEUS),
w pro jek tach mię dzy na ro do wych (Bal -
�c Ma ster In ter reg III B), w gran tach
MNiSZW (Opra co wa nie me to dy dy na -
micz ne go pro gno zo wa nia re zer wy wo -
dy pod stęp ką i wdro że nie jej
w por tach w ce lu zwięk sze nia ich efek -
tyw no ści i bez pie czeń stwa że glu gi).

Jan Wy soc ki uchwa łą Ra dy Wy -
dzia łu Me cha nicz ne go AM 2 czer -
-wca 2009 r. otrzy mał sto pień

na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych,
po obro nie pra cy dok tor skiej pt. Spa -
ja nie kom po zy tów na osno wie sto pów
alu mi nio wo -krze mo wych zbro jo nych
cząst ka mi wę gli ka krze mu. Pro mo to -
rem roz pra wy był dr hab. inż. Ja nusz
Gra bian, prof. AM, zaś na re cen zen -
tów wy bra no prof. dr. hab. inż. Je rze go
No wac kie go z Za chod nio po mor skie go
Uni wer sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze -
ci nie oraz prof. dr. hab. inż. Woj cie cha
Prze ta kie wi cza z AM w Szcze ci nie.

Jan Wy soc ki po ukoń czo nym Tech -
ni kum Bu do wy Okrę tów w Szcze ci nie
roz po czął stu dia na Wy dzia le Me cha -
nicz nym WSM. W 1993 r., uzy sku jąc ty -
tuł ma gi stra in ży nie ra, pod jął pra cę
na mo rzu, zdo by wa jąc do świad cze nie
za wo do we na tan kow cach i jed nost -

kach do prze wo zu kon te ne rów i pa liw.
Od 1999 r. pra cu je na sta no wi sku star -
sze go me cha ni ka. Je go za in te re so wa -
nia tech ni ką spa ja nia no wo cze snych
ma te ria łów kon struk cyj nych (w tym
kom po zy to wych me ta lo wo -ce ra micz -
nych) ujaw ni ły się w wy ni ku cha rak te -
ru wy ko ny wa nej pra cy oraz eks -
plo ata cji no wo cze snych jed no stek pły -
wa ją cych w bar dzo trud nych wa run -
kach at mos fe rycz nych.

Przed mio tem roz pra wy dok tor -
skiej by ło wska za nie do bo ru naj ko -
rzyst niej szych pa ra me trów pro ce su
spa wa nia i opra co wa nie spe cjal ne go
ma te ria łu do dat ko we go do spa wa nia
me to dą TIG kom po zy tów na osno wie
sto pów alu mi nio wo -krze mo wych
zbro jo nych cząst ka mi wę gli ka krze mu.
Prze pro wa dzo ne licz ne pró by spa wa -
nia przy za sto so wa niu ró żnych kom bi -
na cji po zwo li ły do brać naj ko rzy -
stniej szą ko re la cję pa ra me trów spa wa -
nia. Spo iny wy ko na ne z do dat ko wy mi
spe cjal nie wy two rzo ny mi ma te ria ła mi
wpły nę ły na po pra wę wła ści wo ści me -
cha nicz nych, jak: wzrost twar do ści,
pod wy ższe nie wy trzy ma ło ści na roz -
cią ga nie i zgi na nie. 

Jest au to rem lub współ au to rem
7 pu bli ka cji, w tym 3 w ję zy ku an giel -
skim. Brał udział w kon fe ren cjach kra -
jo wych i za gra nicz nych, pre zen tu jąc
wy ni ki wła snych ba dań. In te re su je się
mo to ry za cją, spor tem i kul tu rą Da le -
kie go Wscho du.

21 ma ja 2009 r. w Urzę dzie
Mia sta w Szcze ci nie od by -
ło się wrę cze nie na gród

w kon kur sie Na gro da Pre zy den ta Mia -
sta Szcze cin za naj lep szą pra cę dok tor -
ską ukie run ko wa ną na no wo cze sne
tech no lo gie i in no wa cje za 2008 rok.
Wy ró żnie nie z rąk Pre zy den ta Mia sta
Pio tra Krzyst ka ode brał pra cow nik Ka -
te dry Geo in for ma ty ki Aka de mii Mor -
skiej w Szcze ci nie – dr inż. Wi told
Ka zi mier ski. Ka pi tu ła pod kre śli ła wy -
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so ki po ziom prac zgło szo nych na kon -
kurs, zwra ca jąc uwa gę, że na gro dzo ne
pra ce mo gą zo stać już w nie da le kiej
przy szło ści wdro żo ne w prak ty ce. 

Roz pra wa dok tor ska pt. Me to da
es ty ma cji wek to ra ru chu jed no stek
ma new ru ją cych w pro ce sie śle dze nia
ra da ro we go mgr. inż. W. Ka zi mier skie -
go zo sta ła obro nio na 9 lip ca 2008 r.
przed Ra dą Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go
w Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie.
Jed no cze śnie pod ję to uchwa łę o przy -
zna niu mu stop nia dok to ra na uk tech -
nicz nych. Pro mo to rem był prof. dr
hab. inż. An drzej Sta tecz ny, zaś re cen -
zen ta mi – dr hab. inż. Zbi gniew Pie -
trzy kow ski, prof. AM oraz dr hab. inż.
Adam We in tri	, prof. AM w Gdy ni.
Pra ca oma wia me to dę śle dze nia ra da -
ro we go obiek tów, bę dą cą hy bry dą
me tod neu ro no wych i wie lo mo de lo -
wych. Od po wied nie wy ko rzy sta nie
sztucz nej sie ci neu ro no wej re gre sji
ogól nej (GRNN) po zwa la na do kład -
niej sze śle dze nie jed no stek, zwłasz cza
w cza sie trwa nia ich ma new rów. We -
ry fi ka cji me to dy do ko na no na pod sta -
wie ba dań sy mu la cyj nych, z wy ko rzy -
sta niem da nych rze czy wi stych.

Wi told Ka zi mier ski uro dził się
8 grud nia 1979 r. w Star gar dzie Szcze -
ciń skim, gdzie uczęsz czał do szko ły
pod sta wo wej i li ceum ogól no kształ cą -
ce go. W 2002 r. ukoń czył na Wy dzia le
Na wi ga cyj nym WSM w Szcze ci nie stu -

dia in ży nier skie (spe cjal ność In ży nie ria
Ru chu Mor skie go), a rok póź niej stu -
dia ma gi ster skie (spe cjal ność Trans -
port Mor ski), oba z wy ni kiem bar dzo
do brym. Po uzy ska niu pierw szych szli -
fów ofi cer skich na stat kach han dlo -
wych w 2004 r. zo stał za trud nio ny ja ko
asy stent w Za kła dzie Bez pie czeń stwa
Na wi ga cyj ne go. Od 2007 r. jest pra co -
wni kiem Ka te dry Geo in for ma ty ki. Jed -
no cze śnie pły wa okre so wo na stat kach
ja ko ofi cer wach to wy oraz su rvey or. 

Je go za in te re so wa nia na uko we
sku pia ją się wo kół sze ro ko po ję tych
sys te mów śle dzą cych oraz geo gra ficz -
nych sys te mów in for ma cyj nych (ukoń -
czo ne stu dia po dy plo mo we GIS
na Wy dzia le In for ma ty ki Po li tech ni ki
Szcze ciń skiej). Jest au to rem lub współ -
au to rem kil ku na stu pu bli ka cji na uko -
wych, któ re zo sta ły wy da ne w pol skich
i za gra nicz nych cza so pi smach na uko -
wych oraz ma te ria łach kon fe ren cyj -
nych. Jest wy ko naw cą czte rech
pro jek tów ba daw czych oraz ba daw -
czo -roz wo jo wych, a ta kże człon kiem
gru py eks per tów ds. śle dze nia w eu ro -
pej skim sys te mie usług in for ma cji
rzecz nej RIS (RIS Trac king and Tra cing
Expert Gro up). 

Je go pra ca dy dak tycz na to przede
wszyst kim za ję cia z urzą dzeń na wi ga -
cyj nych oraz bez pie czeń stwa na wi ga -
cji w ra mach stu diów I stop nia, a ta kże
me to dy sztucz nej In te li gen cji w ra -
mach stu diów II stop nia. Jed no cze śnie
jest wy kła dow cą w ko lej nych edy cjach
Stu diów Po dy plo mo wych GIS na Za -
chod nio po mor skim Uni wer sy te cie
Tech no lo gicz nym. 

Na Wy dzia le Za rzą dza nia i Eko -
no mi ki Usług Uni wer sy te tu
Szcze ciń skie go 17 kwiet -

nia 2008 r. od by ła się pu blicz na obro -
na roz pra wy dok tor skiej Na ta lii
Wa gner. Te ma tem by ło: Ba da nie za le -
żno ści po mię dzy cy kla mi go spo dar czy -
mi a ryn kiem frach to wym wy bra nych
ła dun ków ma so wych. Pro mo to rem
w prze wo dzie dok tor skim był prof. dr
hab. inż. Krzysz tof Chwe siuk, a na re -

cen zen tów zo sta li wy zna cze ni: prof. dr
hab. Fran ci szek Gro now ski z Uni wer -
sy te tu Szcze ciń skie go oraz prof. dr
hab. Ja nusz Żu rek z Uni wer sy te tu
Gdań skie go. 

Na ta lia Wa gner jest ab sol went ką
Wy ższej Szko ły Mor skiej. Stu dio wa ła
na kie run ku Trans port, spe cjal ność Eks -
plo ata cja Por tów i Flo ty. Po ukoń cze niu
stu diów wy ższych kon ty nu owa ła na ukę
na Uni wer sy te cie Szcze ciń skim.
W 2001 r. ukoń czy ła Za ocz ne Stu dium
Dok to ranc kie na WZiEU US. Od 1999 r.
Na ta lia Wa gner pra cu je w Za kła dzie
Na uk Eko no micz nych i Spo łecz nych AM
w Szcze ci nie. 

Jej za in te re so wa nia na uko we obej -
mu ją ob szar ba daw czy eko no mi ki
trans por tu mor skie go. Kon cen tru ją się
wo kół pro ble mów funk cjo no wa nia ryn -
ków że glu go wych, a w szcze gól no ści
po wią zań mię dzy wzro stem go spo dar -
czym (z uwzględ nie niem cy klicz no ści
go spo da rek), han dlem mor skim a ryn -
ka mi frach to wy mi. W tym za kre sie te -
ma tycz nym miesz czą się ba da nia,
któ rych efek tem są ar ty ku ły na uko we,
uczest nic two w kon fe ren cjach oraz pro -
wa dzo ne za ję cia dy dak tycz ne. Jest au -
tor ką 19 ar ty ku łów i współ au tor ką
skryp tu Geo gra fia trans por tu.

Ra da WZiEU US pod ję ła uchwa łę
o nada niu Na ta lii Wa gner stop nia na -
uko we go dok to ra na uk eko no micz nych
w spe cjal no ści Eko no mi ka i Or ga ni za -
cja Trans por tu.
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dr inż. Wi told Ka zi mier ski

dr Natalia Wagner
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Dynamiczny roz wój flo ty i ra dy -
kal ne zmia ny w bu do wie i wy -
po sa że niu stat ków wy mu si ły

na ar ma to rach za trud nia nie za łóg
o wy so kich kwa li fi ka cjach. Przy go to -
wa nie od po wied niej ka dry mo gły
wziąć na sie bie tyl ko szko ły mor skie
z ra cji naj le piej wy kwa li fi ko wa nych
na ukow ców oraz wy po sa że nia w spe -
cja li stycz ny sprzęt i la bo ra to ria.

Świa do mość wpły wu do bre go
prze szko le nia za łóg na bez pie czeń stwo
że glu gi by ła wśród władz pań stwa tak
du ża, że w ro ku po wsta nia Wy ższej
Szko ły Mor skiej w Szcze ci nie rów nież
po wo ła no SDKO za rzą dze niem mi ni -
stra że glu gi z 15 grud nia 1969 r. Ce lem
tej jed nost ki mia ło być pod no sze nie
kwa li fi ka cji za wo do wych ofi ce rów flo -
ty han dlo wej i ry bac kiej oraz ak tu ali -
za cja ich wie dzy za wo do wej. Z cza sem
licz ba kur sów kwa li fi ka cyj nych po sze -
rzo na zo sta ła o kur sy spe cja li stycz ne,
któ re wy ni ka ły z po trzeb ar ma to rów
lub pla nów szko le nio wych na rzu co -
nych przez mi ni ster stwo.

Peł ne wspar cie władz uczel ni po -
zwo li ło w krót kim cza sie przy go to wać
SDKO do wpro wa dze nia wy ma ga nych
kon wen cją STCW stan dar dów. Po nad -
to zgo da Rek to ra (za rzą dze nie
nr 69/1975), ze zwa la ją ca na przyj mo -
wa nie osób pry wat nych na kur sy, by ła
kro kiem do zwięk sze nia licz by do brze
wy kwa li fi ko wa nych człon ków za łóg
stat ków mor skich.

Ko lej nym dzia ła niem pod ję tym
przez wła dze uczel ni i dy rek cję stu -
dium, zmie rza ją cym do po lep sze nia ja -
ko ści pro wa dzo nych szko leń i zwię-
k sze nia pre s	 żu, by ło zdo by cie cer ty fi -
ka tów po twier dza ją cych przy sto so wa -
nie sys te mu szko le nia w SDKO
do świa to wych stan dar dów:

� Sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią
ISO 9002 wy da nym przez Lloyd’s Re gi -
ster Qu ali ty As su ran ce (20 lu te -
go 1998 r.);

� Uzna nia ośrod ka do pro wa dze -
nia szko leń przez dy rek cję Urzę du
Mor skie go w Szcze ci nie (16 grud -
nia 1998 r.);

� Zgod no ści pro wa dzo nych szko -
leń z Kon wen cją STCW wy da nym
przez War sash Ma ri 	 me Cen tre
i Lloyd’s Re gi ster of Ship ping (1 lu te -
go 1999 r.).

W dzia łal no ści SDKO naj istot niej -
sza jest ka dra wy kła dow ców, któ ra
z ra cji od po wied nie go do bo ru gwa -
ran tu je naj wy ższą ja kość pro wa dzo -
nych kur sów. Spe cja li ści z in sty tu cji
mor skich i pra cow ni cy na uko wi Aka -
de mii Mor skiej, le gi ty mu ją cy się naj -
wy ższy mi stop nia mi mor ski mi, swo ją
oso bo wo ścią i za an ga żo wa niem wpły -
wa ją na po zy tyw ny wi ze ru nek stu -
dium, nie tyl ko wśród słu cha czy
z Pol ski, ale też z Czech, Sło wa cji,
Ukra iny czy Nie miec. Współ pra ca z ar -
ma to ra mi za gra nicz ny mi po zwa la
na or ga ni zo wa nie szko leń w do wol -

nym miej scu Eu ro py, za pew nia jąc wy -
so ki ich po ziom.

Sys tem szko le nia w SDKO nie mie -
ści się w sfor ma li zo wa nych ra mach.
Cho ciaż do kształ ca nie i ak tu ali za cja
wie dzy prze ka zy wa na pod czas kur sów
sta no wi in te gral ną część sys te mu
w za kre sie spe cjal no ści szkół mor -
skich, to jed nak szko le nia są przede
wszyst kim od po wie dzią na bie żą ce
po trze by ar ma to rów i ofi ce rów chcą -
cych pod jąć pra cę na spe cja li stycz nych
stat kach lub w ad mi ni stra cji mor skiej,
któ ra wy ma ga od kan dy da tów okre -
ślo ne go prze szko le nia.

Du że za an ga żo wa nie w sa mą or -
ga ni za cję za jęć gwa ran tu je suk ce sy, 
a udział ob słu gi ad mi ni stra cyj nej
w pro ce sie szko le nio wym urze czy wist -
nia za da nia sta wia ne SDKO. Dla te go
też ze spół pra cow ni ków, dba jąc o ja -
kość oraz speł nia jąc wy ma ga nia pro -
ce du ral ne ad mi ni stra cji mor skiej RP,
bie rze udział w we wnętrz nych szko le -
niach or ga ni zo wa nych dla wy kła dow -
ców i ad mi ni stra cji. Dzia ła nia te
za pew nia ją wy so ki stan dard przy go to -
wy wa nia kur sów, co wpły wa na lep szą
współ pra cą z ar ma to ra mi i in dy wi du -
al ny mi słu cha cza mi kur sów.

Fot. elle
mgr inż. kpt. ż.w. Ar tur Cho rze lew ski

Zagadnienie bez pie czeń stwa na mo rzu redakcja AAM podjęła 
w numerze 2(61)/2009, prezentując Ośrodek Szkoleniowy
Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej. Tym razem 
zwra ca my się do dy rek to ra Stu dium Do sko na le nia Kadr 
Ofi cer skich – mgr. inż. kpt. ż.w. Ar tu ra Cho rze lew skie go,
aby przy bli żył rozwiązywanie tego problemu w ramach
prowadzonych szkoleń przez zarządzaną jednostkę.
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K a te dra Geo in for ma ty ki zo sta ła
utwo rzo na w li sto pa dzie 2007
ro ku. Głów nym ini cja to rem te -

go pro jek tu był prof. dr hab. inż. An -
drzej Sta tecz ny, któ ry zo stał
pierw szym jej kie row ni kiem. W skład
ka te dry we szli wy bra ni pra cow ni cy
na uko wo -dy dak tycz ni z ró żnych jed -
no stek or ga ni za cyj nych Wy dzia łu Na -
wi ga cyj ne go.

Jed nost ka prze ję ła od po wie dzial -
ność za wszyst kie przed mio ty zwią za -
ne z hy dro gra fią mor ską i ozna ko-
wa niem na wi ga cyj nym, z sys te ma mi
in for ma cji prze strzen nej, a na stu -
diach dru gie go stop nia z me to da mi
sztucz nej in te li gen cji. Jed no cze śnie
pra cow ni cy ka te dry za an ga żo wa li się
w przy go to wa nie pro gra mów na ucza -
nia i wnio sku o po wo ła nie no we go
kie run ku stu diów na Wy dzia le Na wi -
ga cyj nym, a mia no wi cie Geo de zji
i Kar to gra fii.

Mi mo niedługiego działania mo -
żemy się już po chwa lić suk ce sa mi.
W dzie dzi nie na uko wej są to dwa
obro nio ne w ro ku 2008  przez pra cow -
ni ków dok to ra ty – dr. inż. Pio tra Wo -
łej szy i dr. inż. Wi tol da Ka zi mier skie go.
Po nad to dr Ka zi mier ski zo stał wy ró -
żnio ny przez Ka pi tu łę Na gro dy Pre zy -
den ta Mia sta Szcze cin za rok 2008
w Kon kur sie na naj lep szą pra cę dok -
tor ską ukie run ko wa ną na no wo cze sne
tech no lo gie i in no wa cje. Za naj wa -
żniej sze wy da rze nie po zwa la ją ce
na dal szy roz wój na uko wy i dy dak tycz -
ny na le ży jed nak uznać bu do wę jed -
nost ki hy dro gra ficz no -ba daw czej
„Hy dro graf XXI”. Peł ni ona ro lę pły wa -
ją ce go la bo ra to rium, co po zwa la
na do ko ny wa nie po mia rów hy dro gra -
ficz nych i pro wa dze nie ba dań nad sys -
te ma mi na wi ga cyj ny mi. Jest ona
wy po sa żo na w na pęd hy bry do wy
umo żli wia ją cy ko rzy sta nie za rów no
z sil ni ków elek trycz nych, jak i spa li no -
we go. Dla te go mo żli we jest wy ko rzy -

sta nie jed nost ki w akwe nach trud no
do stęp nych ze wzglę du na ogra ni cze -
nia eko lo gicz ne, a jed no cze śnie
zapewnia szyb kie prze miesz cza nie się
w re jon ba dań. Łódź po sia da peł ne
wy po sa że nie na wi ga cyj ne, a to gwa -
ran tu je bez piecz ną pra cę za rów no
w dzień, jak i w no cy. W chwi li obec nej
wciąż trwa ją pra ce nad do po sa że niem
jed nost ki w no wo cze sny sprzęt ba -
daw czy. Za mon to wa no już son dę pio -
no wą, so nar bocz ny, a wkrót ce
pla no wa ne jest do łą cze nie son dy wie -
lo prze twor ni ko wej. Po zwo li to na pro -
wa dze nie kom plek so wych prac
hy dro gra ficz nych. Wszyst kie te urzą -
dze nia do stęp ne są dla stu den tów
w ra mach pro wa dzo nych na ło dzi za -
jęć la bo ra to ryj nych. Stu den ci mo gą ta -
k-że po sze rzać swo ją wie dzę i roz wi jać
za in te re so wa nia hy dro gra ficz ne w dzia-
ła ją cym Ko le Na uko wym Hy dro gra fii
Mor skiej przy Ka te drze Geo in fo rma ty ki.

Za in te re so wa nia na uko we pra -
cow ni ków ka te dry są sze ro kie. Obej -

mu ją nie tyl ko za gad nie nia zwią za ne
z hy dro gra fią mor ską i geo in for ma ty -
ką, ale ta kże sys te my an ty ko li zyj ne
i śle dzą ce, ra da ro we, łącz no ści, nad -
zo ru i kon tro li ru chu stat ków, me to dy
na wi ga cji po rów naw czej oraz me to dy
sztucz nej in te li gen cji. Obec nie re ali zo -
wa ne są dwa du że pro jek ty ba daw cze
– je den zwią za ny z sys te mem usług in -
for ma cji rzecz nej (RIS), a dru gi zwią za -
ny z in te gra cją da nych na wi ga cyj nych.

W roku akademickim 2009/2010
przyjeto na pierwszy rok 124
studentów na kierunek Geodezja 
i Kartografia, specjalność geoinfor-
matyka. Aktualnie zespół  katedry liczy
8 pracowników, a kierownikiem jest dr
hab. inż. Andrzej Klewski, prof. AM.
W naj bli ższym cza sie ko niecz ne bę dzie
po większenie zespołu na uko wego
i dy dak tycz nego o do dat ko wych spe -
cja li stów. Wpły nie to na pew no
na pre s	ż i dal szy roz wój ka te dry.

Tekst i zdjęcie: Wi told Ka zi mier ski

O UCZELNI

Pływające laboratorium  „Hy dro graf XXI”



S tu denc kie Ko ło Na uko we In ży -
nie rii Ru chu Mor skie go utwo -
rzo ne zo sta ło 1 paź dzier ni-

ka 2004 r. z my ślą o stu den tach pra -
gną cych roz wi jać swo je za in te re so wa -
nia i umie jęt no ści, a ta kże zdo by wać
do świad cze nie nie zbęd ne w przy szłej
pra cy zawodowej. Człon kiem mo że
być ka żdy stu dent Aka de mii Mor skiej. 

Ko ło Na uko we IRM zaj mu je się: 
� sy mu la cja mi kom pu te ro wy mi
w IRM (Del phi, VC++), 
� sys te ma mi GIS, ENC i in ny mi w sze -
ro kim uję ciu map elek tro nicz nych,
� za sto so wa niem ję zy ka Ma tlab i pa -
kie tu Si mu link do sy mu la cji sys te mów
na wi ga cyj nych, 
� no wo cze sny mi me to da mi sta ty -
stycz ny mi w in ży nie rii ru chu mor skie go, 
� ro bo ty ką i ste ro wa niem, 
� me to da mi na wi ga cji in er cyj nej
i me to da mi 3D w IRM. 

Dzia łal ność ko ła kon cen tru je się
na pro wa dze niu za jęć, warsz ta tów, se -

mi na riów, pre lek cji, a ta kże ba dań
w te re nie. Człon ko wie ko ła prak tycz -
nie re ali zują za dania IRM przez współ -
pra cę z kra jo wy mi ośrod ka mi ba daw-
czy mi i czyn ny udział w pra cach ba -
daw czych ze spo łu na uko we go IRM.
Uczest nic two w tych spo tka niach
umo żli wia roz wój i po sze rza nie wie dzy
oraz umie jęt no ści prak tycz nych. Pro -
wa dzo ne są ta kże szko le nia (np. z za -
kre su geo de zji i tech nik GPS w za -
sto so wa niach IRM), po ich ukoń cze niu
uczest ni cy otrzy mu ją imien ne cer ty fi -
ka ty. Idea po wsta nia KN IRM by ła wy -
ni kiem ak tyw no ści za wo do wej dr.
Ma cie ja Guc my. Sku pia się on przede
wszyst kim na pra cach na uko wo -ba -
daw czych, któ re zwią za ne są z te ma -
ty ką in ży nie rii ru chu mor skie go oraz
z pra cą dy dak tycz ną w za kre sie urzą -
dzeń na wi ga cyj nych, map elek tro nicz -
nych i po krew nych, a ta kże opra-
co wa niem i utwo rze niem la bo ra-  to -
rium Mor skich Urzą dzeń In er cyj nych.

Głów nie to ostat nie za gad nie nie przy -
czy ni ło się do wzro stu za in te re so wa -
nia ba da nia mi na uko wy mi IRM wśród
stu den tów. Dla te go na spo tka niach
ko ła na uko we go naj czę ściej po ru sza -
na te ma ty ka do ty czy m.in. fo to gra me -
trii, mo de lo wa nia sys te mów GPS,
two rze nia kom pu te ro wych wer sji map
i pro gra mów sy mu la cji ru chu stat ku
mor skie go, a ta kże in ter fej sów użyt -
kow ni ka dla pro gra mów sy mu la cyj -
nych, re ali za cji ró żnych mo de li tra sy
Szcze cin–Świ no uj ście i szcze gó ło wych
wy tycz nych od no śnie bu do wy ter mi -
na li LNG. Na bie żą cy rok zo sta ły za pla -
no wa ne na stę pu ją ce pro jek ty stu den-
c kie: ro bot ko ło wy ste ro wa ny sys te -
mem in er cyj nym, ro bot edu ka cyj ny
Ba sic Stamp, fre zar ka CNC oraz ro bot
in spek cyj ny.

17 mar ca br. dru ży na z Aka de mii
Mor skiej w skła dzie: Mi chał Mi ciu ła,
Da mian Wilk oraz Ra fał Za dro ga
pod kie run kiem opie ku na ko ła dr. inż.
Ma cie ja Guc my wzię ła udział w IV Ogól -
no pol skim Tur nie ju Ro bo tów Fol low the
Li ne, któ ry od był się w Ze spo le Szkół
Tech nicz nych w Ryb ni ku. Do za wo dów
zgło si ło się 35 dru żyn z Gdań ska, Gli wic,
Le gio no wa, No wej Ka let ki, Opo la, Olsz -
ty na, Ra do mia, Ra dli na, Ryb ni ka, Szcze -
ci na, Wał brzy cha, War sza wy i Wo dzi-
sła wia. Za da niem uczest ni ków by ło za -
pro jek to wa nie i skon stru owa nie ro bo ta
je żdżą ce go po li nii, któ ry ma roz po znać
tra sę i jak naj szyb ciej po dą żyć nią
do me ty. Tra sę wy ści gu wy zna cza ła jed -
no ko lo ro wa li nia na ma lo wa na na pod -
ło dze, któ rą po dzie lo no na od cin ki
spe cjal ne o ró żnym stop niu trud no ści.

Wy gry wa naj zwin niej szy, naj le piej za -
pro jek to wa ny i jed no cze śnie naj -

szyb szy. 
Na si za wod ni cy wy sta -

wi li ro bo ta XXXX ste ro -
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wa ne go sys te mem in er cyj nym, któ -
ry roz po zna je tra sę w wy ni ku od bi -
ja nia się świa tła pod czer wo ne go
od pod ło ża i po rów nu je zmia ny in -
ten syw no ści świa tła. Po zsu mo wa -
niu cza sów wszyst kich prze bie gów
(3 ró żne to ry) re pre zen ta cja AM zdo -
by ła trze cie miej sce i do dat ko wo
otrzy ma ła na gro dę dy rek to ra Ze spo -
łu Szkół Tech nicz nych. Fi na li stom
wrę czo no cen ne na gro dy, a wszyst -
kim bio rą cym udział w za wo dach pa -
miąt ko we dy plo my. 

Mi gaw ki z za wo dów za miesz czo -
ne są na stro nie in ter ne to wej h
p://
www.dio da.com.pl/fo rum/to pic -
s37/fol low -the -li ne -zst -ryb nik -2009-
wy ni ki -vt1731.htm? post days=0&
po stor der=asc&hi gh li ght=zst+ryb -
nik&start=30

Ce lem tur nie ju jest roz wi ja nie
u mło dych lu dzi wie dzy z za kre su

me cha ni ki, elek tro ni ki, pro gra mo -
wa nia, czy li ogól nie po ję tej me cha -
tro ni ki, jak rów nież roz wi ja nie
umie jęt no ści po słu gi wa nia się wszel -
kie go ro dza ju na rzę dzia mi i elek tro -
na rzę dzia mi. 

Ko lej ny tur niej ro bo tów od bę -
dzie się w ma ju 2010 r. w Szcze ci nie.
Or ga ni za to rem bę dzie Ko ło Na uko -
we In ży nie rii Ru chu Mor skie go AM.
Już dziś wszyst kich ser decz nie za pra -
sza my na za wo dy, a pa sjo na tów
elek tro ni ką, au to ma ty ką i in for ma -
ty ką chcą cych spró bo wać swo ich
mo żli wo ści kon struk torskich za -

chęcamy do członkostwa
w kole.

Mi chał Mi ciu ła

Ro bot XXXX
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Od lewej: Mi chał Mi ciu ła, Ra fał Za dro ga 

i Da mian Wilk

� AT Me ga 32,

� pra ca z czę sto tli wo ścią 16 MHZ,

� ob słu ga czuj ni ków w pod czer wie ni,

� programowany za po mo cą transmisji 

radiowej,

� za si la nie ba te ryj ne i aku mu la to ro we,

� pro gra mo wa ny w ję zy ku C,

� ko lor woj sko wy.

Natalia Wagner

Zależności pomiędzy
cyklami gospodarczymi
a rynkiem frachtowym
wybranych ładunków 

masowych

2009
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Wnie dzie lę 31 ma ja 2009 r.
w Ope rze na Zam ku sze ściu
na ukow ców z na sze go re -

gio nu ode bra ło pre s� żo we Za chod -
nio po mor skie No ble. Te na gro dy
przy zna wa ne są za szcze gól ne osią -
gnię cia, wdro żo ne pa ten ty i ar ty ku ły
opu bli ko wa ne w cza so pi smach z tzw.
li sty fi la del fij skiej, obej mu ją cej naj bar -
dziej pre s� żo we pi sma na uko we
na świe cie. Lau re atów wy bie ra Za -
chod nio po mor ski Klub Li de rów Na uki. 

Za chod nio po mor skie No ble zo sta -
ły przy zna ne po raz dzie wią ty.
Od 2000 r. wy ró żnio no już 45 osób.
War to przy po mnieć, że w 2008 r. Za -
chod nio po mor skie go No bla do stał
pro fe sor na szej Aka de mii dr hab. An -
drzej Sta tecz ny.

W tym ro ku Za chod nio po mor skie
No ble przy zna no w sze ściu ka te go -
riach: na uki o mo rzu, na uki hu ma ni -
stycz ne, pod sta wo we, me dycz ne,
ar ty stycz ne i tech nicz ne.

No bla w dzie dzi nie na uk o mo rzu
otrzy mał prof. dr hab. Ju rij Kraw cow
z In sty tu tu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che -
mii Aka de mii Mor skiej. Pro fe sor Kraw -
cow otrzy mał na gro dę za ba da nia
oce anu z ko smo su i ra da ro we ba da nia
mo rza. Od krył m.in. zja wi sko wzmoc -
nio ne go wstecz ne go roz pra sza nia ra -
dio fal, stwo rzył me to dę wy zna cza nia
szyb ko ści wia tru nad mo rzem za po -
mo cą mi kro fa lo wych sa te li tar nych ra -
dio me trów. Je go ba da nia w tym
za kre sie za owo co wa ły sze re giem pu -
bli ka cji za uwa żo nych i do ce nio nych
nie tyl ko przez człon ków ka pi tu ły.

Trze ba jed nak pod kre ślić, że za -
gad nie nia do ty czą ce fi zy ki mo rza,
cho ciaż tak istot ne to za le d wie frag -
ment ba dań pro wa dzo nych przez Pro -
fe so ra. Oprócz nich w krę gu
za in te re so wań Lau re ata znaj du je się
fi zy ka fa lo wa, fi zy ka sta ty stycz na, dia -
gno sty ka ter mo nu kle ar nej pla zmy,

dy na mi ka cha osu. A od pew ne go cza -
su wy su wa ją się ba da nia do ty czą ce
dia gno sty ki pla zmy. 

Nic więc dziw ne go, gdyż jest au to -
rem i współ au to rem 15 mo no gra fii
wy da nych w ję zy kach: ro syj skim (4
ksią żki), an giel skim (11 ksią żek) i pol -
skim (jed na ksią żka) oraz au to rem po -
nad 350 ar ty ku łów w pre s� żo wych
cza so pi smach. Je go dzia łal ność na uko -
wa w tej dys cy pli nie, zdol no ści or ga ni -
za cyj ne oraz ugrun to wa ne i sze ro kie
kon tak ty z pol ski mi i za gra nicz ny mi
pla ców ka mi na uko wy mi spo wo do wa -
ły, że od 2006 ro ku Aka de mia Mor ska
zo sta ła człon kiem EU RO ATO MU,
a prof. J. Kraw cow zo stał wy bra ny
na człon ka Ra dy Aso cja cji EU RO ATOM
– IFPiLM. Współ pra ca z EU ROATO M-em
do ty czy opra co wa nia mi kro fa lo wych
me tod dia gno sty ki go rą cej pla zmy
w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek -
tu ITER, któ ry prze wi du je bu do wę ter -
mo nu kle ar ne go re ak to ra – to ka ma ku
na po łu dniu Fran cji. Aso cja cja EU RO-
A TOM dzia ła w Pol sce od 1 stycz -
nia 2005 ro ku, utwo rzo na na mo cy
po ro zu mień, ja kie In sty tut Fi zy ki Pla -
zmy i La se ro wej Mi kro syn te zy w War -
sza wie za warł ze Wspól no tą EU RA -
TOM re pre zen to wa ną przez Ko mi sję
Eu ro pej ską. Za da niem Aso cja cji jest

ko or dy na cja udzia łu pol skich in sty tu -
cji aka de mic kich, in sty tu tów PAN i jed -
no stek ba daw czo -roz wo jo wych, a ta k-
że pol skie go prze my słu w eu ro pej skim
pro gra mie ba dań i roz wo ju no we go
źró dła ener gii – syn te zy lek kich ją der.
Pro gram ten jest czę ścią Pro gra mu Ra -
mo we go UE, ale ma swo ją spe cy fi kę,
po nie waż jest w peł ni zin te gro wa ny
w ska li eu ro pej skiej. Fakt, że Aka de -
mia Mor ska w Szcze ci nie uczest ni czy
w tym pro gra mie obok naj więk szych
kra jo wych ośrod ków ba daw czych, jest
nie kwe s�o no wa ną za słu gą prof. Kraw -
co wa, któ ry jest za trud nio ny w na szej
uczel ni od 2001 ro ku. 

Pro fe sor Kraw cow, bę dąc za fa scy -
no wa ny na szym kra jem i śro do wi skiem,
wy stą pił o nada nie pol skie go oby wa tel -
stwa i uzy skał je w 2008 ro ku. Pro fe sor
pod kre ślał wie lo krot nie przy ró żnych
oka zjach, w tym ta kże w swo im prze -
mó wie niu na uro czy sto ści wrę cze nia
na gro dy w Ope rze na Zam ku, sa tys fak -
cję ze swo jej pra cy w AM, gdzie zna lazł
wie lu przy ja ciół (cyt.): 

Je stem wzru szo ny z po wo du wy ró -
żnie nia mnie przez Za chod nio po mor -
ski Klub Li de rów Na uki. Wy ró żnie nie
to nie jest je dy ną na gro dą w mo im ży -
ciu. Do tych czas by łem uho no ro wa ny
Pań stwo wą Na gro dą Ro sji, zo sta łem
od zna czo ny Me da lem Cioł kow skie go
za opra co wa nie no wych me tod mo ni -
to ro wa nia oce anu z ko smo su, pię cio -
krot ne by łem wy ró żnio ny przez
ame ry kań ski Fun dusz Szo ro sza za ba -
da nia dy na mi ki cha osu oraz Na gro dą
Hum bold ta od Rzą du Nie miec w spra -
wach dy na mi ki sprę ży stych fal. Jed nak
dzi siej sze wy ró żnie nie jest szcze gól nie
wa żne dla mnie jako świa dec two
„udo mo wie nia” mnie przez za chod -
nio po mor skie śro do wi sko na uko we.
Dzię ku ję mo im ko le gom z Aka de mii
Mor skiej za współ pra cę i po par cie.

Ja nusz Chrza now ski

Fot. elle

prof. dr hab. Jurij Krawcow
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O UCZELNI

19 ma ja br. w au li im. Z. Ła -
skie go od by ła się pre zen -
ta cja no wo cze snej plat-

for my Mi cro so
 Li ve@Edu słu żą cej
do wy mia ny in for ma cji po mię dzy
człon ka mi spo łecz no ści aka de mic kiej.
Pre le gen ta mi oraz or ga ni za to ra mi
spo tka nia ze stro ny fir my Mi cro so

by li Pa tryk Gó ra low ski (Bu si ness De -
ve lop ment Ma na ger – Win dows Li ve
Com mer cial) oraz Ja ro sław Za wadz ki
(Hi gher Edu ca �on Ac co unt Ma na ger),
zaś ze stro ny uczel ni – dr Piotr Bor -
kow ski. Cie szą ce się za in te re so wa -
niem dwu go dzin ne spo tka nie
zgro ma dzi ło oko ło sie dem dzie się ciu
słu cha czy, wśród nich wła dze Wy dzia -
łu Na wi ga cyj ne go re pre zen to wa ne
przez pro dzie ka na dr. hab. inż. Zbi -
gnie wa Pie trzy kow skie go, prof. AM.
Cie ka wy po kaz na te mat plat for my Li -
ve@Edu, jak rów nież fo to gra fii cy fro -
wej wzbu dził oży wio ną dys ku sję,
któ rej uczest ni cy zo sta li ob da ro wa ni
pre zen ta mi. Po za tym ka żdy uczest nik
spo tka nia otrzy mał ener ge ty zu ją co -
-słod ką nie spo dzian kę.

Aka de mia Mor ska, przy stę pu jąc
do pro gra mu Li ve@Edu, zy ska ła uni -
kal ną mo żli wość roz bu do wa nia swo jej
in fra struk tu ry o ofer tę prze zna czo ną
spe cjal nie dla stu den tów i ka dry dy -
dak tycz nej. Pasz port Li ve  ID otwie ra
przed ka żdym nie ogra ni czo ne mo żli -
wo ści pły ną ce nie tyl ko z po sia da nia
kon ta w usłu dze kla sy En ter pri se, ale
ta kże mo żli wość roz wi ja nia swo ich za -
in te re so wań przy wy ko rzy sta niu no -

wo cze snych na rzę dzi i usług. Uczest ni -
cy plat for my mo gą ko rzy stać z kont
Outlo ok Li ve o po jem no ści 10 GB, dys -
ku Sky Dri ve o po jem no ści 25 GB
i funk cjo nal nej prze strze ni do pra cy
gru po wej Of fi ce Li ve Work spa ce oraz
wie lu in nych cie ka wych usług, jak gru -
py, ga le rie fo to gra fii i ko mu ni ka to ra
Win dows Li ve Mes sen ger. Z punk tu
wi dze nia roz wo ju ryn ku IT bar dzo wa -
żnym wy da je się fakt, że ka żdy w ra -
mach kon ta Li ve otrzy mu je bez płat ny
do stęp do wi try ny www.dre am -
spark.com, z któ rej mo że po brać no -
wo cze sne i za wsze ak tu al ne opro-
gra mo wa nie Mi cro so
 do oso bi ste go
użyt ku edu ka cyj ne go bez po no sze nia
ja kich kol wiek kosz tów.

Przystąpienie uczelni do pro gra mu
L@E umozliwiło zin te gro wa nie tej plat -
for my z sys te mem dzie ka na to wym. Po -

zwo li to upro ścić wy mia nę in for ma cji
oraz ob ni żyć kosz ty zwią za ne z bu do wą
spój ne go i no wo cze sne go ka na łu in for -
ma cyj ne go słu żą ce go stu den tom, ka -
drze dy dak tycz nej oraz ad mi ni stra cji.
Zin te gro wa ne, współ-  dzie lo ne ka len -
da rze, dys ki z kon tro lą do stę pu, gru py
dys try bu cyj ne i ob sza ry po wia do mień
to tyl ko nie któ re z no wo cze snych na -
rzę dzi, któ re za im ple men to wa no
w usłu dze Mi cros
 Li ve@Edu.

Na ukow cy z ca łe go świa ta i naj -
zdol niej si in for ma ty cy pra cu ją nad no -
wy mi pro jek ta mi. Wy ni ki ich wy sił ków
mo żna śle dzić na stro nach Mi cro so

Re se arch h�p://re se arch.mi cro -
so
.com/en -us oraz Mi cro so
 Li ve
Labs h�p://li ve labs.com. Szcze gól ną
uwa gę war to po świę cić za gad nie niom
szcze gól nie bli skim chy ba ka żde mu
z nas – fo to gra fii cy fro wej. I tu za in te -
re so wa ni tą te ma ty ką znaj dą wie le
cie ka wych usług: Pro ject Se adra gon
h�p://li ve labs.com/se adra gon, De ep -
Zo om Pix h�p://de ep zo om pix.com
oraz Pho to synth – www.pho to -
synth.com. Wszyst kie do stęp ne są on -
li ne bez po no sze nia ja kich kol wiek
opłat – wy star czy je dy nie pasz port Li -
ve  ID.

Piotr Bor kow ski



W dniach od 14 do 16
sierp nia 2009 r. od -
by ły się IX Re ga ty

Uni ty Li ne na tra sie Świ no uj -
ście – Ko ło brzeg – Świ no uj -
ście. Na star cie sta  nę ło 88
jach tow, w tym obok pol skich
– 14 nie miec kich, 1 cze ski i 1
duń ski, z 274 że gla rza mi i 65
że glar ka mi.

Po go da wy ma rzo na.
W pierw szym dniu wia ło dość
sil nie z za cho du i jach ty szyb -
ko pły nę ły do Ko ło brze gu.
Po dro dze za pre zen to wa ły się
w Mię dzyz dro jach i Re wa lu.
Pu blicz ność do pi sa ła
licz nie, bo to wa ka cje
i pla że za peł ni ły się ty -
sią ca mi wcza so wi -
czów. Wie lo go dzin ne
wi do wi sko przy tej
ilo ści jach tów i po -
go dzie – zna ko mi -
te! W dru gim
dniu re gat wiatr
ta kże do pi sał
i na re dzie por tu
w Ko ło brze gu
od był się wy -
ścig. Jach ty
zo sta ły usta -

wio ne bar dzo bli sko pla ży,
od mo la do jej wschod nie go
krań ca. Za in te re so wa nych pla -
żo wi czów przez ra dio wę zeł
red. An drzej Ge dy min z „Ku -
rie ra Szcze ciń skie go”, w stop -
niu ka pi ta na jach to we go
i rów no cze śnie sę dzia re gat,
na bie żą co in for mo wał
o szcze gó łach roz gry wa ją cych
się za wo dów.

W trze cim dniu re gat
wiatr zde cy do wa nie osłabł
i sę dzia głów ny wraz z or ga ni -
za to rem re gat za de cy do wa li
o skró ce niu tra sy do od cin ka
Ko ło brzeg – Re wal. W Re wa lu
rów nież wspa nia ła po go da.
Tłum wcza so wi czów z za in te -
re so wa niem ob ser wo wał ści -
ga ją ce się jach ty. 

Że gla rze oce nia ją re ga ty
ja ko bar dzo uda ne, a mo żli -
wość oso bi ste go spo tka nia tak
zna ko mi tych że gla rzy, jak Jo -
an na Paj kow ska, Mar ta Szi łaj -

s -Obie gło, An drzej Ar miń ski
i Edward Za jąc pod no si jesz cze
ich ran gę. Na przy kład kpt. Jo -
an na Paj kow ska star to wa ła
na jach cie „Mist” w gru pie
jach tów po wy żej 10,5 m,
a kpt. Mar ta Szi łaj 
s -Obie gło
na „Sza man S” w old 
 me rach.
Z ko lei ja ko czwar ty w gru pie

że gla rzy sa mot nych z po mia -
rem KWR do pły nął Edward Za -
jąc na ma leń kim 6-me tro wym
„Hol ly” – obec nie naj wię cej
że glu ją cy po Bał ty ku sa mot ny
że glarz. Od wie dził w tym ro ku
por ty Nie miec, Szwe cji, Es to -
nii i oczy wi ście Pol ski. Wśród
jach tów mniej szych z po mia -
rem KWR pły nę ły – „Bry -
za Sport” i „Wi sła” – to jach ty
star tu ją ce od po cząt ku re gat
i za wsze z suk ce sa mi. Na jach -
cie „Ma rim ba” star to wał kpt.
Jan Wa ra czew ski, zna ny mu -
zyk i or ga ni za tor kon cer tów
„Mu zy ka na Wo dzie”, któ re co
ro ku w czerw cu przy cią ga ją
na przy stań JK AZS me lo ma -
nów. W pierw szy rejs wy star to -
wał jacht „Oce an 650” – to
spe cjal na kon struk cja bu do wa -
na z za mia rem star tu w re ga -
tach że gla rzy sa mot nych przez
Atlan tyk. W gru pie jach tów
wie lo ka dłu bo wych
po pły nę ły 2 jach ty,
m.in. „Ca brio”. To zu -
peł nie no wy, wy jąt -
ko wo szyb ki ka ta -
ma ran, na me tę
w Ko ło brze gu wpły -
nął w ob ło kach
w o d  n e  g o
py łu

ja ko pierw szy z pręd ko ścią
oko ło 20 wę złów. Nie ste ty, nie
mógł wziąć udzia łu w dal szych
bie gach.

Już te raz bar dzo wie lu że -
gla rzy de kla ru je start w X Re -
ga tach Uni ty Li ne w ro ku 2010.

Na szcze gól ne pod kre śle -
nie za słu gu je udział w te go -
rocz nych re ga tach jach tu
mo to ro we go „Mor ski Pa trol”.
Je go ar ma tor Zbi gniew Grześ -
ko wiak udo stęp nił go ko mi sji
sę dziow skiej, or ga ni za to ro wi
re gat, dzien ni ka rzom oraz eki -
pie fil mo wej. Ta du ża jed nost -
ka, o dłu go ści 33 me trów
i mo żli wo ści pły wa nia w ka -
żdych wa run kach, by ła zna ko -
mi tą ba zą re gat. 

Tra dy cyj nie już, bo
od pierw szych re gat w 2001
roku, uczest ni czył w nich sta -
tek szkol no -ba daw czy Aka de -
mii Mor skiej w Szcze ci nie
„Na wi ga tor XXI” z kpt. ż.w. Ja -
ro sła wem Ło py tą. Peł nił on
ro lę stat ku za bez pie cze nia ra -
tow ni cze go oraz go ścił
na swo im po kła dzie sze ściu
fo to gra fów.

Re ga ty wspo mo gły po -
dob nie jak w la tach po przed -
nich: mo to rów ka Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Świ no uj -

egaty nity ine
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ściu, sta tek szkol ny Ze spo łu
Szkół Mor skich w Ko ło brze -
gu „Pi lot”, OSiR „Wy spiarz”
w Świ no uj ściu, Miej ski OSiR
w Ka mie niu Po mor skim,
Urząd Mia sta w Świ no uj -
ściu, Urząd Mia sta w Mię -
dzyz dro jach, Urząd Gmi ny
w Re wa lu, Urząd Mia sta
w Ko ło brze gu i Za rząd Por -
tu Mor skie go w Ko ło brze gu.

Ta naj więk sza im pre -
za mor ska od by ła się w du -
chu spor to wej ry wa li za cji,
o czym mo gli śmy prze ko nać
się na ofi cjal nym za koń cze -
niu re gat, któ re od by ły
się 29 sierp nia 2009 na te -
re nie przy sta ni JK AZS
w Szcze ci nie. Licz nie przy -
by li że gla rze i go ście by li
świad ka mi wie lu cie płych
słów i po dzię ko wań za mi łą
at mos fe rę, wspa nia łą or ga -
ni za cję, a ta kże za za cho -
wa nia fa ir play pod czas
wy ści gów. Zwy cięz com

ka żdej gru py wrę czo no pu -
cha ry i na gro dy. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia zło żo no
na rę ce Zbi gnie wa Grześ ko -
wia ka. 

Uczest nic two w ta kiej
im pre zie to nie tyl ko moc
wra żeń ka żde go dnia, no -
wych do świad czeń i prze -
żyć. To przede wszyst kim
mo żli wość oso bi ste go spo -
tka nia i po roz ma wia nia ze
wspa nia ły mi ludź mi, za uro -
cze nia się że glar stwem i po -

zo sta nie je go
wier nym mi ło -
śni kiem. I tym
ra zem ogrom -
ny wy si łek or -
ga  n i  za  cy j  ny
uwień czo ny
zo stał suk ce -
sem. 
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Ż e g l a r z e  s a m o t n i  z  p o m i a r a m i  K W R

I. Krzysztof Krygier „Bluefin” Pałac Młodzieży , Szczecin
II. Maciej Zięba „Janeczka 2” JKM Neptun Gdańsk

III. Krzysztof Kołakowski „Vacu Line” Ostródzki Klub Żeglarski 

Ż e g l a r z e  s a m o t n i  b e z  p o m i a r ó w  K W R

I. Henryk Kałuża „Harry” Jacht Klubu AZS, Szczecin
II. Andrzej Kruszczyński „Resumee” YKP Gdynia

III. Ralf Pritzkow „Seba” UWG

S p o r t o w e  j a c h t y  z  p o m i a r e m  

I. kpt. Michał Korneszczuk „Swallow” JK Stal Gdynia
II. kpt. Tomasz Konnak „Pallas” JKM  Gryf Gdynia

III. kpt. Zbigniew Rembiewski „Słoni” JK Stoczni Gdańskiej

J a c h t y  d u ż e  z  p o m i a r e m  K W R  

I. kpt. Janusz Frączek „Dana” UKS Keja
II. kpt. Lech Łucki „Polus” JKM  LOK Szczecin

III. kpt. Piotr Wojszel „Sokrates” niezrzeszony

J a c h t y  m n i e j s z e  z  p o m i a r e m  K W R

I. kpt. Tomasz Piasecki „Bryza Sport” MKŻ Bryza Goleniów. 
II. kpt. Adam Lisiecki „Wisła” JK AZS Szczecin

III. kpt. Jerzy Karpiński „Malajka” JKM LOK Szczecin

J a c h t y  d u ż e  p o w y ż e j  1 0 , 5  m  b e z  p o m i a r ó w

I. kpt. Stefan Muschter „Enjoy” Stralsund
II. kpt. Ronald Laska „Amarelek” JKM  AZS Szczecin

III. kpt. Jakub Havelka „Hebe III” niezrzeszony

J a c h t y  o  d ł u g o ś c i  8 , 5  –  1 0 , 5  m  b e z  p o m i a r ó w

I. kpt. Marcin Mrówczyński „An
dotum” niezrzeszony
II. kpt. Władysław Chmielewski „Loca” HOM Szczecin

III. kpt. Marek Wróblewski „Verano” JK AZS Szczecin

J a c h t y  o  d ł u g o ś c i  6 , 5  –  8 , 5  m  b e z  p o m i a r ó w

I. kpt. Edward  Banaszak „Trochus II” niezrzeszony
II. kpt. Tomasz Chrząścik „Hals Team” Pałac Młodzieży Szczecin

III. kpt. Radosław Kowalczyk „Ocean 650 niezrzeszony

J a c h t y  o l d t i m e r y

I. kpt. Andrzej Szwaba „Bosmat” JKMW „Kotwica” Świnoujście
II. kpt. Marek Lisowski „Hajduk” SEJK Pogoń Szczecin

III. kpt. Edward Majchrowski „Mat” JKMW „Kotwica” Świnoujście

J a c h t y  w i e l o k a d ł u b o w e

I. kpt. Andrzej Kamiński „Blue Angel” niezrzeszony
II. Andrzej Armiński „Cabrio” JK AZS Szczecin

Zwycięzca Jacht Klub Ilość jedn.

To cy klicz na im pre za od by wa ją ca się w okre sie wa ka cji. Au to -
rem i mo to rem wszel kich dzia łań zwią za nych ze wzno wie -
niem re gat sa mot nych że gla rzy był Piotr Stel mar czyk, któ ry

w 2001 ro ku dzię ki swo je mu za pa ło wi i pa sji do że glar stwa do pro -
wa dził do za war cia po ro zu mie nia Jacht Klu bu AZS i Uni ty Li ne do ty -
czą ce go or ga ni zo wa nia re gat o pu char Uni ty Li ne. Należy podkreślić,
że sta ra nia or ga ni za to rów, a przede wszyst kim cha ry zma Pio tra
wpły wa ła na wzrost po pu lar no ści re gat w ka żdym ko lej nym ro ku.
Ro śnie licz ba uczest ni ków, star tu je co raz wię cej jach tów, a licz ne
spo tka nia ze śro do wi skiem że gla rzy przy czy nia ją się do po pu la ry za -
cji te go spor tu. Ka żdy rok to rów nież no we atrak cje przy go to wy wa -
ne dla uczest ni ków i sym pa ty ków że glar stwa. W IX Re ga tach UL był
to jacht mo to ro wy „Mor ski Pa trol” oraz ka ta ma ra ny, dla któ rych
utwo rzo no no wą gru pę. elle

Tekst: Piotr 

Ste lmar czyk

Zdjęcia:

Jacek Bonecki
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W Y D A R Z E N I A

� 31 ma ja 2009 r. na to rze re ga to wym Mal ta w Po zna -
niu pod czas Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski re pre zen ta -
cyj na osa da Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie wy wal czy ła
srebr ny me dal! Do ry wa li za cji w naj bar dziej pre sti żo wej
kon ku ren cji wio ślar skiej sta nę ło 12 „óse mek” naj zna mie -
nit szych pol skich uczel ni. Szcze ciń skie wio ślar stwo aka -
de mic kie re pre zen to wa ła osa da na szej aka de mii.
Do fi na łu za ło ga awan so wa ła bez po śred nio z przed bie gu,
wy prze dza jąc Po li tech ni kę Wro cław ską, Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Po li tech ni kę Gdań ską,
War szaw ską i AWF w War sza wie oraz Wy ższą Szko łę Go -
spo dar ki z Byd gosz czy. W wy ści gu fi na ło wym za ło ga „wil -
ków mor skich” mu sia ła uznać wy ższość osa dy Wy ższej
Szko ły Go spo dar ki z Byd gosz czy zło żo nej z człon ków ka -
dry na ro do wej i wie lu uty tu ło wa nych wio śla rzy. Za ło ga
z Byd gosz czy wy prze dzi ła na szą za le d wie o 2 se kun dy.
Trze cie miej sce za jął Uni wer sy tet Wro cław ski. Te trzy
osa dy zbu do wa ły dra ma tur gię ry wa li za cji, roz pa la jąc ser -
ca ki bi ców zgro ma dzo nych na try bu nach mal tań skie go
to ru. Do de ko ra cji me da la mi or ga ni za to rzy za pro si li 
Pro rek to ra ds. Na ucza nia Aka de mii Mor skiej dr. inż. Prze -
my sła wa Ra jew skie go. Skład osa dy AM w Szcze ci nie two -
rzy li: Ka rol Ja wor ski, Ma te usz Dziech ciarz, Ra do sław
Kun ce wicz, Mi chał Klu kow ski, Łu kasz Gwiaź dziń ski, Łu -
kasz Kar me li ta, An drzej Szy ma nek, Pa weł La ska; ster nik:
An na Ma chu lec. Osa dę przy go to wał Woj ciech Jaś kie wicz.

� W dniach 11–14.06.2009 r. sek cja że glar ska KU AZS
Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie uczest ni czy ła w Dłu go dy -
stan so wych Mi strzo stwach Pol ski Jach tów Ka bi no wych
roz gry wa nych przez Yacht Club An wil Wło cła wek na Za le -
wie Wło cław skim. Star to wa ło po nad 100 jach tów 
wg ko lej no ści: T1, T2, T3, Ża gle 500, MI CRO, ome ga
– Skip pi 650. Wia ło 12–14 m/s, po wo du jąc spo re fa le.
Do koń ca wy ści gów nie do trwa ło pa rę masz tów, kil ka na -
ście omeg „za li czy ło” wy wrot kę, a WOPR miał peł ne rę ce
ro bo ty. Or ga ni za to rzy zor ga ni zo wa li kon cert szan to wy.

W so bo tę wia ło już 15–17 m/s, a w nie dzie lę jesz cze
moc niej. Na sza eki pa w skła dzie: Bar tosz Pio trow ski
– ster nik; Adam Pio trow ski – fok, spi na ker; Ka rol Krzy ża -
now ski – ba last, spi na ker za ję ła 11 miej sce na 19 jach tów
w kla sie MI CRO. Pierw szy start w tym se zo nie na no wej
kon struk cji w eks tre mal nych wa run kach za li czo ny zo stał
do uda nych. 

� Pod czas Dni Mo rza, któ re od by ły się 12–14 czerw ca
br., Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie przy go to wa ła m.in.
wy sta wy: fo to gra ficz ną pokonkursową ph. Nie tyl ko mo -
rze, nie tyl ko dla mę żczyzn oraz 60 lat szkol nic twa mor -
skie go. Mo żna by ło rów nież zo ba czyć eks po na ty
zgro ma dzo ne na wy sta wie Astro la bium arab skie – śre -
dnio wiecz ny kom pu ter: 300-let nią ma pę nie ba Valc ka
i Shen ka, któ ra ja ko jed na z nie licz nych zo sta ła umiesz -
czo na w dzie le Umber to Eco Hi sto ria pięk na, Mi nia tu ry
per skie (ilu stra cja bi blij ne go po to pu) oraz Ku rio za ka li -
gra ficz ne z kra jów Bli skie go Wscho du. Dla zwie dza ją cych
udo stęp nio ne zo sta ło ta kże Mię dzy wy dzia ło we La bo ra -
to rium Ba daw cze (ba da nie czy sto ści ole jów i pa liw), La -
bo ra to rium Si łow ni Okrę to wej, Pla ne ta rium, Sy mu la tor
Si łow ni Okrę to wej oraz Cen trum In ży nie rii Ru chu Mor -
skie go.
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Wśród eksponatów można było zobaczyć astro la bium
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� Pod czas Dni Mo rza 2009 na Cmen ta rzu Cen tral nym
pod po mni kiem Tym, któ rzy nie po wró ci li z mo rza od był
się uro czy sty apel gra ty fi ku ją cy pa mięć Tych, któ rzy swo -
je ży cie, do ro bek na uko wy i pra cę po świę ci li mo rzu. 

� 15–17 czerw ca br. Uni wer sy tet Szcze ciń ski go ścił
u sie bie przed sta wi cie li irac kie go Mi ni ster stwa Szkol nic -
twa Wy ższe go i Ba dań Na uko wych oraz irac kich szkół wy -
ższych. Ce lem wi zy ty by ły roz mo wy w spra wie pod ję cia
współ pra cy na uko wej. Do roz mów do łą czy ła rów nież
Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie.

16 czerw ca od by ło się spo tka nie człon ków de le ga cji irac -
kiej z Pro rek to rem ds. Na uki prof. dr. hab. inż. Krzysz to -
fem Chwe siu kiem, Dzie ka nem Wy dzia łu Me cha nicz ne go
dr. hab. inż. Ce za rym Beh rend tem, prof. AM oraz dy rek -
to rem In sty tu tu In ży nie rii Ru chu Mor skie go dr. hab. inż.
Lu cja nem Gu mą, prof. AM. Przed sta wi cie lom Uni wer sy -
te tu Is lam skie go, Uni wer sy te tu Al -Na hra in i Uni wer sy te -
tu Mi san za pre zen to wa no: Sy mu la tor Si łow ni
Okrę to wych, Wy dzia ło we La bo ra to rium Ba daw cze oraz
Sy mu la tor w Cen trum In ży nie rii Ru chu Mor skie go.

� 17 czerw ca br. ro -
ku o godz. 17.00 w Sa -
li Ad mi ral skiej,
na te re nie Do mu Eks -
pe ry men tów „Eu re -
ka”, od by ło się
uro czy ste otwar cie
wy sta wy Fu sion–
Expo 2009, zor ga ni zo -
wa nej przez Pol skie
To wa rzy stwo Fi zycz ne.
Na wysta wie mo żna
by ło do wie dzieć się
o no wych źró dłach
po zy ski wa nia ener gii,
zo ba czyć sche ma ty re -
ak to rów ją dro wych,
po znać hi sto rię fu zji

od jej po cząt ku do dnia dzi siej sze go, do tknąć
urzą dze nia ge ne ru ją ce go pla zmę, obej rzeć trój wy -
mia ro wy film edu ka cyj ny. Ani ma to rzy obec ni
na wy sta wie za chę ca li do zwie dza nia, oma wia li
sche mat dzia ła nia re ak to rów oraz tłu ma czy li, co to
jest fu zja. Na wy sta wie swój udział za zna czy ła Aka -
de mia Mor ska, pre zen tu jąc pla kat in for mu ją cy
o swo jej dzia łal no ści w pro gra mie Eu ro atom.

� 19 czerw ca
br. na stą pi ło
uro czy ste otwar -
cie no wej sie dzi -
by fir my
Kongs berg Ship -
me dics Sp. z o.o.
Uro czy stość by ła
za koń cze niem
pro ce su bu do wy
to żsa mo ści fir -
my, któ ra
na trwa łe wpi sa -
ła się w świa do -
mość wszyst kich za in te re so wa nych śro do wisk.
Przy jem ność uczest ni cze nia w tym wa żnym wy da rze niu
mie li ta kże przed sta wi cie le AM w Szcze ci nie. Dla nas
spół ka ta jest przy kła dem, jak mo żna roz wi jać sek tor
mor ski w opar ciu o wy so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę, któ -
rą przy go to wu je m.in. Aka de mia Mor ska, tym bar dziej że
wie lu pra cow ni ków Kongs berg Ship me dics jest ab sol -
wen ta mi na szej uczel ni. Jest to przy kład do sko na łej
współ pra cy biz ne su z na uką oraz wie lo let niej tra dy cji
sek to ra mor skie go pod trzy my wa nej przez obie stro ny. 

� Wresz cie
pięk na ko twi ca,
o któ rą za bie -
ga łem, zna la zła
swo je miej sce
przy szcze ciń -
skiej ka te drze.
Przy po mi nam,
że ofia ro daw cą
jest PRCiP
z Gdań ska. Ko -
twi ca ma upa -
mięt nić trzech
szcze ciń skich
że gla rzy: Ka zi mie rza „Ku bę” Ja wor skie go, Lu do mi ra
Mącz kę i Je rze go Siu de go, o czym in for mu je na -
pis na mar mu ro wej pły cie umiesz czo nej obok ko twi -
cy. Uro czy stość od sło nię cia ta bli cy i jej po świę ce nie
od by ło się 21.06.2009 r. z udzia łem licz nej wi dow ni i ko -
ściel nych do stoj ni ków. Po zdra wiam, Bru no Sal ce wicz.

W Y D A R Z E N I A



WYDARZENIA

� Sek cja sza lu po wa po se zo nie 2008/2009 za koń czy ła
swo ją dzia łal ność pod czas SZA LU PIA DY 2009, gdzie
przy udzia le władz uczel ni (pro rek tor Ra jew ski, au tor
zdję cia) wal czy ła o pry mat naj lep szej w te jże im pre zie.
Nie ste ty, bieg pół fi na ło wy ze zwy cię ską osa dą tej edy cji
(uwa ża ny za wy rów na ny i naj bar dziej emo cjo nu ją cy)
prze gra li śmy rzu tem na ta śmę. Osta tecz nie III miej sce,
za rok się nie da my! Zwień cze niem dzia łal no ści oka za ła
się współ pra ca z Urzę dem Mor skim i Urzę dem Mia sta
w przed się wzię ciu ar ty stycz nym Znak Gry fa, w in sce ni za -
cji „Bi twa Mor ska”, bę dą cej głów nym punk tem pro gra mu
te go rocz nych ob cho dów Dni Mo rza 2009. Stu den ci na szej
uczel ni z nie wia ry god nym za pa łem pró bo wa li zmie nić
bieg hi sto rii, ale re ży ser nie po zwo lił! Z dru giej zaś stro ny
nie ma się co dzi wić, bo w tam tych cza sach nie by ło Aka -
de mii Mor skiej, któ ra zro bi ła by po rzą dek... z Bran den -
burczykami, Szwe da mi i wszyst ki mi in ny mi strze la ją cy mi
w stro nę na szej uczel ni! W „Bi twie Mor skiej” uczel nię
pro mo wa li: Adam Ko ściel ny, Adam No wak, Mi chał Staut,
Łu kasz Su tor, Pa weł Mi ko ła jew ski, Da wid Jaw dyk, Prze my -
sław De ska, Bła żej Ko wa lew ski, Ar ka diusz Lik sza, Ar ka -
diusz Py sno, Hu bert Zim nic ki i To masz Mio du chow ski
pod kie row nic twem mgr. Ar tu ra Li pec kie go.

� 4 czerw ca 2009 r. Dział Współ pra cy z Za gra ni cą zor ga -
ni zo wał spo tka nie in for ma cyj ne, skie ro wa ne do wszyst -
kich stu den tów na szej uczel ni, do ty czą ce pro gra mu
Era smus i wy jaz dów w ro ku aka de mic kim 2009/2010.

� W dniu 29.06.2009 r.
pra cow ni cy na te re nie
uczel ni zna leź li prze pięk ny
okaz ja dal ne go grzy ba. 
My na grzy bach się nie zna -
my, dla te go do łą cza my zdję -
cie.

� W dniach 12–13 czerw ca br. od był się XXV Sej mik
Mor ski, któ ry zor ga ni zo wał Ci vi tas Chri s	a na – Ośro dek
My śli Mor skiej Gdańsk – Szcze cin. Jed nym z te ma tów
pro wa dzo nych dys ku sji by ła kwe s	a bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go Pol ski w na wią za niu do kon cep cji bu do -
wy ter mi na lu LNG w Świ no uj ściu. Do tych cza so we po stę -
py w bu do wie ga zo por tu oraz ich oce nę przed sta wił JM
Rek tor AM w Szcze ci nie S. Guc ma. W ob ra dach wziął
udział ta kże przed sta wi ciel na szej uczel ni – dr Krzysz tof
Woś, któ ry prze ko ny wał do po trzeb go spo dar cze go
zwięk sze nia wy ko rzy sta nia rze ki Od ry. 

� Ro bot IE iAO
6 lip ca 2009 r. w la bo ra to rium In sty tu tu Elek tro  tech ni ki
i Au to ma ty ki Okrę to wej AM, w bu dyn ku przy Wa łach
Chro bre go 1–2, uru cho mio no prze my sło we go ro bo ta ty -
pu S420 F fir my FA NUC Ro bo 	cs. Ro bo ta te go Aka de mia
Mor ska w Szcze ci nie otrzy ma ła w for mie da ro wi zny
od Fir my ASTOR Sp. z o.o. w paź dzier ni ku 2005 r., któ re -
go wy ko rzy sty wa no przez ok. 10 lat do zgrze wa nia ka ro -
se rii sa mo cho do wych na li nii pro duk cyj nej Opla
w Gli wi cach. W mi nio nych la tach pro wa dzo no pra ce
zwią za ne z za mo co wa niem ro bo ta, zbu do wa no pneu ma -
tycz nie ste ro wa ne urzą dze nie ma ni pu la cyj ne ro bo ta
(chwy tak), prze pro wa dzo no mo der ni za cję za si la nia elek -
trycz ne go la bo ra to rium, do ko na no prze glą du i kon ser wa -
cji czę ści me cha nicz nej oraz jed nost ki ste ru ją cej

i ener ge tycz nej kon tro le ra RH. Urzą dze nie po sia da du że
ga ba ry ty: za sięg ro bo czy ra mie nia oraz mo żli wa wy so -
kość pro wa dze nia ope ra cji wy no si ok. 3 me try, cię żar
– ok. 1600 kg. Bę dzie eksploatowany do ce lów dy dak -
tycz nych w za kre sie na ucza nia bu do wy ro bo tów, ich dzia -
ła nia i ich pro gra mo wa nia głów nie na kie run kach
stu diów me cha ni ka i bu do wa ma szyn oraz me cha tro ni ka.
W in au gu ra cyj nym uru cho mie niu ro bo ta udział wzię li
przed sta wi cie le władz Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie,
w tym: rek tor, pro rek to rzy, dzie kan wy dzia łu me cha nicz -
ne go, dy rek to rzy in sty tu tów wy dzia łu me cha nicz ne go,
na uczy cie le aka de mic cy In sty tu tu Elek tro tech ni ki i Au to -
ma ty ki Okrę to wej. Pod czas po ka zu ro bot re ali zo wał cykl
po da wa nia ku becz ków z na po ja mi przy by łym go ściom. 
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� Si lver Clo ud

W dniach 18–19 sierp nia br. przy na brze żu Wa łów Chro -
bre go po raz pierw szy za cu mo wa ły luk su so we wy ciecz -
kow ce. We wto rek za wi tał ame ry kań ski m/s Si lver Clo ud
(156 m dł., 21,4 m sze r. i pra wie 5,7 m za nu rze nia)
z ok. 250 pa sa że ra mi i 200-oso bo wą za ło gą, na to miast
w śro dę na kil ka go dzin przy pły nął nie miec ki Del phin
o po dob nych pa ra me trach. Oba peł no mor skie cru ise ry
sta no wi ły nie ma łą atrak cję dla miesz kań ców Szcze ci na. 

� 29 sierp nia br. na przy sta ni Jacht Klu bu AZS do ko na no
uro czy ste go za koń cze nia IX Re gat Uni ty Li ne. Licz nie przy -
by li za wod ni cy z naj bli ższy mi osobami, or ga ni za to rzy i go -
ście uczest ni czy li w ce re mo nii wrę cze nia na gród, któ rą
uświetnia ły szan ty w wy ko na niu gru py Sta ry Szmu gler.
Re ga ty ro ze gra ne zo sta ły w 10 gru pach i ty lu by ło zwy -
cięz ców, któ rzy otrzy ma li pu cha ry oraz na gro dy ufun do -
wa ne przez Uni ty Li ne. 

� 15 wrze śnia br. w Zam ku Ksią żąt Po mor skich mia ło
miej sce uro czy ste otwar cie wy sta wy „Wy pra wa Is lan -
dia 2009 – rejs na ko niec na sze go świa ta”. Wy pra wa od -
by ła się w dniach 31 ma ja – 1 sierp nia 2009. 

� W okre sie wa ka cyj nym Ośro dek Szko le nio wy Ra tow -
nic twa Mor skie go w Szcze ci nie dla wszyst kich chęt nych,
pra gną cych mi ło spę dzić czas i zdo być do dat ko we upraw -
nie nia, zor ga ni zo wał kur sy na ster ni ka mo to ro wod ne go
i star sze go ster ni ka mo to ro wod ne go. Pod czas spo tkań
uczest ni cy po zna wa li teo re tycz ne aspek ty pro wa dze nia
jach tów mo to ro wod nych, za po zna wa li się z bu do wą sil ni -
ka, zna ka mi wod ny mi i świetl ny mi, a ta kże z za sa dami po -
ru sza nia się po wo dach śród lą do wych i mor skich.
W czę ści prak tycz nej uczy li się ma new ro wa nia ło dzia mi,
pły wa nia po to rze oraz pod cho dze nia do roz bit ków. Kur sy
za koń czył eg za mi n pań stwo wy, po zda niu któ re go kur san -
ci otrzy my wa li pa ten ty da ją ce upraw nie nia na ca łe ży cie
do upraw ia nia spor tów mo to ro wod nych. Zgło si ło się 50
chęt nych do ty tu łu ster ni ka mo to ro wod ne go i 5 – do star -
sze go ster ni ka. Eg za min zda li wszy scy. Gra tu lu je my!

� We wrze śniu Aka -
de mia Mor ska
w Szcze ci nie zor ga ni -
zo wa ła dni otwar te
stat ku szkol no -ba daw -
cze go Na wi ga tor XXI.
Dla wszyst kich za in te -
re so wa nych pierw szy
po kaz od był się pod -
czas je sien nych pre zen ta cji mor skich (z oka zji 10-le cia NA -
TO w Szcze ci nie) w dniach 19–20.09.2009 r. Ko lej ne gru py
zwie dza ją cych mo gły zo ba czyć sta tek pod czas dni na uki
– 21.09 oraz w Noc Na ukow ców – 25.09. br.

� W dniach 8–18 paź dzier ni ka 2009 r. Chór Aka de mii
Mor skiej w Szcze ci nie pod dy rek cją Syl wii Fa biań czyk -Ma -
kuch od był za gra nicz ną tra sę kon cer to wą. Go ścił we Wło -
szech, zdo by wa jąc Srebr ny Dy plom na Mię dzy na ro do -
wym Fe s	 wa lu Chó ral nym w Ri mi ni.  Pre zen to wał się kil -
ka krot nie w Wa ty ka nie, We ne cji i w San Ma ri no, pro mu -
jąc swo ją pierw szą pły tę pt. „Po zdro wio ne bądź cie
mo rza”. 

� Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie za ję ła pierw sze miej -
sce na li ście ran kin go wej pro jek tów do fi nan so wa nych
w ra mach kon kur su Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go na la ta 2007–
2013. Po nad to Za rząd Wo je wódz twa Za chod nio po mor -
skie go pod jął de cy zję o udzie le niu do fi nan so wa nia pro -
jek tom zło żo nym w ra mach kon kur su nr RPOWZ/7.1.1/
2009/1 –In fra struk tu ra edu ka cyj na – szkol nic two wy ższe
w wy so ko ści 16 166 385,00 zł ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.
Na li ście wnio sków skie ro wa nych do do fi nan so wa nia znaj -
du ją się pro jek ty speł nia ją ce wła ści we dla kon kur su kry te ria
oce ny okre ślo ne przez In sty tu cję Za rzą dza ją cą. Ko lej ność
pro jek tów na li ście uza le żnio na jest od otrzy ma nej punk ta cji
na eta pie oce ny Ko mi sji Oce nia ją cej Pro jek ty oraz Oce ny
Stra te gicz nej. Koń co wą oce nę pro jek tu sta no wi su ma punk -
tów uzy ska nych w wy ni ku oce ny eko no micz no -fi nan so wej
i me ry to rycz no -tech nicz nej oraz otrzy ma ne go, pod czas oce -
ny stra te gicz nej, od set ka pro cen to we go z licz by punk tów
przy zna nej pro jek to wi przez Ko mi sję Oce nia ją cą Pro jek ty.

WYDARZENIA

FOT. IAN BOYLE
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Je den z naj bar dziej istot nych po stu la tów umo wy jał tań -
skiej dla oku po wa ne go przez III Rze szę pań stwa pol skie -
go spro wa dzał się do stwier dze nia, iż Pol ska

po win na uzy skać istot ny przy rost te ry to rial ny na pół no cy i za -
cho dzie. Je go re ali za cja na stą pi ła na kon fe ren cji pocz dam -
skiej 2 sierpnia 1945 r. Jed nak w umo wie pocz dam skiej
pół noc na część na szej za chod niej li nii gra nicz nej zo sta ła okre -
ślo na w spo sób nie pre cy zyj ny – za bra kło w niej in for ma cji
do ty czą cej gra ni cy mor skiej, a wo dy te ry to rial ne by ły i są in -
te gral ną czę ścią te ry to rium ka żde go pań stwa mor skie go. Ten
brak pre cy zji spo wo do wał, iż już 20 września 1945 r. pol sko -
-ra dziec ka ko mi sja przy stą pi ła w Gre ifswal dzie i w Schwe ri nie
do de li mi ta cji gra ni cy lą do wej, w wy ni ku któ rej do ko na no
drob nych ko rekt za rów no na ko rzyść nie miec ką, jak i pol ską
(Al twarp i oko li ce Bu ku). Pro ble my po ja wi ły się przy wy zna -
cza niu gra ni cy na wy spie Uznam oraz gra ni cy mor skiej. Po le
ma new ru by ło dość moc no ogra ni czo ne de cy zją zwy cię skich
mo carstw, któ ra za kła da ła prze bieg li nii gra nicz nej bez po -
śred nio na za chód od Świ no uj ścia, co m.in. unie mo żli wia ło
ko rzyst ny dla Pol ski po dział miej sco wo ści Ahl beck. W ro -
ku 1950, trosz cząc się o to, by w gra ni cach Pol ski zna la zły się
uj ścia cie ków wod nych po ło żo ne przy je zio rze Wol gast – dla
por tu i mia sta Świ no uj ście, do ko na no ko rek ty bie gu gra ni cy
ko ło Świ no uj ścia, włą cza jąc w to uj ście do Pol ski i prze su wa -
jąc li nię gra nicz ną bar dziej na wschód. 

Za chod nia gra ni ca mor ska zo sta ła usta lo na w 1951 r.
na mo cy Ak tu Frank furc kie go, w któ rym za pi sa no prze bieg
gra ni cy państw Pol ski i Nie miec. Oka za ło się jed nak, że pro -
to kół od bie gał przy naj mniej w dwóch przy pad kach od sta nu
ist nie ją ce go w cza sie je go spo rzą dza nia (…).

Błęd ne sfor mu ło wa nie do ty czą ce punk tu koń co we go
na mo rzu te ry to rial nym – gg (A/13) wpły nę ło zde cy do wa nie
na nie ko rzyst ny dla Pol ski prze bieg li nii roz gra ni cza ją cej, póź -
niej – w 1968 r. – na szelf obu państw oraz na ogło szo ny przez
NRD prze bieg wód te ry to rial nych po 1984 r. Na pod sta wie
umo wy mię dzy PRL a NRD o roz gra ni cze niu szel fu kon ty nen -
tal ne go na Mo rzu Bał tyc kim z 29 października 1968 r. w ob -
rę bie wód szel fu NRD zna la zły się wszyst kie to ry wod ne
pro wa dzą ce do Świ no uj ścia, znacz na część ko twi co wi ska
nr 2, a li nię roz gra ni cza ją cą szelf kon ty nen tal ny obu państw
po pro wa dzo no od punk tu sty ku gra ni cy lą do wej Pol ski i Nie -

miec na wy spie Uznam do punk tu A/13 po ło żo ne go w od le -
gło ści 6 Mm od brze gu.

U schył ku 1977 r. Sejm w koń cu uchwa lił 3 usta wy po -
rząd ku ją ce spra wy mo rza te ry to rial ne go, pol skiej stre fy ry -
bo łów stwa mor skie go oraz szel fu kon ty nen tal ne go.

1. Usta wa o mo rzu te ry to rial nym usta no wi ła mo rze te ry -
to rial ne na sze go kra ju o sze ro ko ści 12 mil przy le gle do brze -
gu mor skie go lub li nii pod sta wo wej, ale sa ma usta wa nie
roz gra ni cza ła mo rza te ry to rial ne go PRL z mo rzem te ry to rial -
nym NRD.

2. Usta wa o pol skiej stre fie ry bo łów stwa mor skie go de -
cy zją pol skie go par la men tu wy zna cza ła za chod nią gra ni cę
stre fy ry bo łów stwa mor skie go. 

3. Usta wa o szel fie kon ty nen tal nym potwierdzała w czę -
ści do ty czą cej Za to ki Po mor skiej po dział szel fu do ko na ny
w umo wie PRL – NRD.

NRD nie uzna ła jed nak de cy zji Pol ski, jed no stron nie wy -
zna czy ła swo ją wschod nią gra ni cę mor ską, czy li wła sną stre -
fę ry bo łów stwa, któ ra na ob sza rze 87 km2 po kry wa ła się
z pol ską.

Rząd NRD na ba zie kon wen cji Pra wo Mo rza z 1982 r. do -
ko nał zmia ny usta wy o gra ni cy pań stwo wej i z dniem
1 stycznia 1985 r. i roz sze rzył sze ro kość swe go mo rza te ry -
to rial ne go z 3 Mm do 12 Mm. W wy ni ku tej de cy zji część
in fra struk tu ry por to wej ze spo łu por to we go Szcze cin–Świ no -

Kon flikt, któ ry miał miej sce na wo dach Za to ki Po -
mor skiej w la tach 80. mi nio ne go stu le cia, a w któ -
ry dość moc no za an ga żo wa ły się ów cze sne wła dze
PRL i NRD, mi mo upły wu cza su i ol brzy mich prze -
mian po li tycz no -go spo dar czych ukształ to wał ge -
ne zę funk cjo no wa nia gra ni cy nie miec ko -pol skiej.

1
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uj ście zna la zła się w ob rę bie mo rza te -
ry to rial ne go NRD.

W roz po rzą dze niu wy ko naw czym
do usta wy o gra ni cach NRD, z dnia 3 IV
1986 r., Niem cy okre śli li szla ki wo kół Ru -
gii i dro gę że glu go wą do Świ no uj ścia.
W roz po rzą dze niu tym zna la zło się upo -
wa żnie nie dla mi ni stra ko mu ni ka cji
NRD do zmia ny tras że glu go wych i ich
za my ka nia. 

W wy ni ku ne go cja cji do ko na no
ekwi wa lent nej wy mia ny ob sza ru szel fu
kon ty nen tal ne go. W za mian za po -
wierzch nię pod to ra mi wod ny mi i ko twi -
co wi skiem nr 3 Pol ska od da ła część
szel fu rów ną tej po wierzch ni. Znaj do wa -
ła się ona na wschód od usta lo ne go
w 1968 r. po dzia łu szel fu. Ne go cja cje
trwa ły do 1989 r. i do pro wa dzi ły do pod -
pi sa nia umo wy mię dzy PRL a NRD
w spra wie roz gra ni cze nia ob sza rów
mor skich w Za to ce Po mor skiej, któ ra zo -
sta ła po twier dzo na trak ta tem z RFN,
pod pi sa nym w War sza wie 14 XI 1990 r.
Da ło to po twier dze nie nie na ru szal no ści:

1. Pół noc ne go to ru po dej ścio we go
do por tów Szcze cin i Świ no uj ście w ca -
łym je go prze bie gu oraz ko twi co wi ska
znaj du ją ce go się na mo rzu te ry to rial -
nym PRL bądź na mo rzu otwar tym;

2. Od cin ka pół noc ne go to ru po dej -
ścio we go do por tów Szcze cin i Świ no uj -
ście, le żą ce go na wschód od ze w-
nętrz nej gra ni cy mo rza te ry to rial ne go

NRD, a ta kże ko twi co wi ska nr 3, któ re
nie sta no wią szel fu kon ty nen tal ne go,
stre fy ry bo łów czej i ewen tu al nej wy -
łącz nej stre fy eko no micz nej NRD (rys. 1,
tor A i tor B na wschód od punk tów gra -
nicz nych C, F, G, H);

To ry te zna la zły się w ob sza rze re dy
dla por tów mor skich w Świ no uj ściu
i Szcze ci nie usta lo nej Roz po rzą dze niem
Ra dy Mi ni strów dnia 22 lu te go 1995 r.
(Dz.U. z 1 mar ca 1995 r.).

Na ob sza rze re dy Urząd Mor ski
w Szcze ci nie utrzy mał to ry wod ne
i ozna ko wa nie na wi ga cyj ne za pew nia -
ją ce bez piecz ną że glu gę do por tów
Szcze ci na i Świ no uj ścia. Pa ra me try tych
to rów po zwa la ły na bez piecz ną że glu gę
dla stat ków o mak sy mal nych pa ra me -
trach: dł. 270 m, szer. 42 m i za nu rze -
nie 13,2 m.

Za da nie to jest wy ko ny wa ne zgod -
nie z roz po rzą dze niem mi ni stra in fra -
struk tu ry w spra wie okre śle nia
obiek tów, urzą dzeń i in sta la cji wcho -
dzą cych w skład in fra struk tu ry za pew -
nia ją cej do stęp do por tu o pod-
sta wo wym zna cze niu dla go spo dar ki
na ro do wej. Zgod nie z nim tor po dej -
ścio wy do Świ no uj ścia po wi nien mieć
szer. 240 m i głęb. 14,5 m, a tor po dej -
ścio wy pół noc ny do Świ no uj ścia na Za -
to ce Po mor skiej o dł. 35,6 km oraz szer.
w dnie: 180 m – od km 0,00
do km 16,3; 200 m – od km 16,3

do km 26,8, 220 m – od km 26,8
do km 35,6 i głęb. tech nicz nej 14,3 m. 

Tor po dej ścio wy do Świ no uj ścia,
aby uzy skać pa ra me try zgod ne z roz po -
rzą dze niem wy ma ga po głę bie nia na od -
cin ku po mię dzy pła wą „RE DA” a pła wą
„N -1” (rys. 2). Tor po dej ścio wy pół noc -
ny do Świ no uj ścia (tor B) po sia da pa ra -
me try zgod ne z roz po rzą dze niem
i pra ce po głę biar skie pro wa dzo ne są
na nim tyl ko w ogra ni czo nym za kre sie
wy ni ka ją cym z ak tu al nych son da ży. Do -
ty czy to od cin ka od głó wek do ok. 17 km
(pła wa „N -5”) oraz od cin ka w je go pół -
noc nej czę ści w oko li cy pław „N -E” i „N -
-W” (rys. 3), na pół noc od punk tu
gra nicz ne go C (rys. 2).

Ozna cza to, że stat ki o mak sy mal -
nych pa ra me trach mo gą wcho dzić bez -
piecz nie do por tu w Świ no uj ściu
ist nie ją cym to rem wod nym (A, rys. 1),
prze bie ga ją cym przez mo rze te ry to rial -
ne RFN. Jed nak wska za ne by ło by dą że -
nie do za pew nie nia mo żli wo ści
po ru sza nia się stat ków (w tym tan kow -
ców LNG) po to rach wod nych znaj du ją -
cych się po za mo rzem te ry to rial nym
RFN (C, rys. 1), co ozna cza ko niecz ność
po głę bie nia to ru po mię dzy pła wą „N -1”
a pła wą „RE DA” (rys. 2), tak aby uzy skał
on pa ra me try wy ni ka ją ce z roz po rzą -
dze nia.

Re asu mu jąc, za pew nio ny jest obec -
nie do stęp do por tu w Świ no uj ściu dla
stat ków o mak sy mal nych pa ra me trach,
jed nak wy łącz nie po wo dach te ry to rial -
nych RFN. Wska za ne jest jed nak stwo -
rze nie mo żli wo ści ta kie go do stę pu
rów nież po wo dach te ry to rial nych Pol -
ski i po mo rzu otwar tym – w ce lu unie -
za le żnie nia się od Nie miec. Pro blem ten
wy ma ga jak naj szyb sze go roz wią za nia
na dro dze dy plo ma tycz nej.

Ja cek Fry dec ki, Ze non Ko złow ski 

Pełną wersję ar ty kułu mo żna prze czy tać

w ma te ria łach XIII Mię dzy na ro do wej 

Kon fe ren cji Na uko wo -Tech nicz nej 

Bez pie czeń stwo mor skie i ochro na

śro do wi ska mor skie go, 

Ko sza lin – Ko ło brzeg 2009 r., s. 67.

2
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For se ve ral years, the Ma ri � me
Uni ver si ty of Szcze cin has be en

par � ci pa �ng in a num ber of in ter na -
�o nal pro jects aimed at in cre asing
sa fe ty at sea. One of them was the
Mar TEL (Ma ri � me Test of En glish
Lan gu age) pro ject. 

On 5 Octo ber 2009 in the Ma ri � -
me Uni ver si ty Se na te Ro om, a con fe -
ren ce was held to sum up the Mar TEL
pro ject, who se aim was to es ta blish
a set of in ter na �o nal and Eu ro pe an
stan dards for ma ri � me En glish. The
im pe tus for the pro ject had co me
from a su rvey which sho wed that
over 80% of ac ci dents at sea are due
to hu man er ror and one of the ma in
cau ses is po or know led ge of En glish.
The pro ject was im ple men ted by our
scho ol in co ope ra �on with se ven ma -
ri � me staff edu ca �on cen tres in Eu -

ro pe (Tur key, En gland, Sco tland, Po -
land, Fin land, Nor way and Slo ve nia).

The ne ed to pro mo te the know -
led ge of pro fes sio nal ma ri � me En -
glish ga ve ri se to the idea be hind the
pro ject, i. e. cre a�ng stan dards of
ma ri � me En glish lan gu age that wo -
uld in cor po ra te the exi s�ng IMO
stan dards for spe aking, com pre hen -
sion and wri �ng skills on three le vels:
fo un da �on (ele men ta ry, in ter me dia -
te and ad van ced), of fi cer (deck/en gi -
ne ering) and se nior of fi cer
(deck/en gi ne ering, se nior of fi cers at
port and pi lots). When this aim is
achie ved, both in s� tu �ons and in di -
vi du als will be able to use the se stan -
dards and re la ted ma te rials in the
te aching and as ses sment pro ces ses. 

It is expec ted that the stan dards
will be ad op ted by in ter na �o nal au -

tho ri �es and cer � fi ca �on bo dies. In
view of this, it was sug ge sted that
the fol lo wing be es ta bli shed:
– a tra ining cur ri cu lum for the pro -
po sed le vels,
– an in ter na �o nal ne twork of part -
ners that wo uld co ope ra te in the
abo ve field,
– syl la bu ses and te sts for par � ci -
pants and exa mi ners as well as gu -
ide li nes and re qu ire ments for
cer � fi ca tes,
– a te am that wo uld mo ni tor the
pro gress of work and, when ne ces sa -
ry, in tro du ce chan ges in ac cor dan ce
with the re le vant qu ali ty stan dards. 

The pro ject was co -fi nan ced
in 75 per cent with the Eu ro pe an
Union funds un der Le onar do da Vin ci
pro gram me. 

Tłum. Paweł Przestrzelski

Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie
od kil ku lat uczest ni czy w licz -
nych mię dzy na ro do wych pro -

jek tach ma ją cych na ce lu zwięk sze nie
bez pie czeń stwa na mo rzu. Jed ną z ta -
kich idei był pro jekt Mar TEL (Ma ri � me
Test of En glish Lan gu age). 

5 paź dzier ni ka 2009 r. w Sa li Se na -
tu AM od by ła się kon fe ren cja pod su -
mo wu ją ca pro jekt Mar TEL, któ ry miał
na ce lu usta no wić zbiór mię dzy na ro -
do wych i eu ro pej skich stan dar dów dla
mor skie go ję zy ka an giel skie go. Stwier -
dzo no bo wiem, na pod sta wie prze pro -
wa dza nych ba dań, że po nad 80
pro cent wy pad ków mor skich spo wo -
do wa nych jest przez czło wie ka, a jed -
ną z przy czyn jest sła ba zna jo mość
ję zy ka an giel skie go. Pro gram ten re ali -
zo wa ny był przez na szą uczel nię
przy współ pra cy sied miu ośrod ków eu -

ro pej skich (z Tur cji, An glii, Szko cji, Pol -
ski, Fin lan dii, Nor we gii, Sło we nii), któ -
re zaj mu ją się kształ ce niem kadr
mor skich.

Po trze ba pro mo cji umie jęt no ści
po słu gi wa nia się za wo do wym ję zy -
kiem an giel skim na mo rzu przy czy ni ła
się do na kre śle nia ce lu pro jek tu, czy li
bu do wy stan dar dów mor skie go ję zy -
ka an giel skie go obej mu ją cych ist nie ją -
ce już nor my IMO dla trzech po-
zio mów: ba zo we go (pod sta wo wy,
śred ni, za awan so wa ny), ofi cer skie go
(dział po kła do wy/ma szy no wy) i ofi -
cer skie go wy ższe go (dział ma szy no wy
i po kła do wy, star szy ofi cer port., pi lot)
w za kre sie umie jęt no ści mó wie nia,
zro zu mie nia i pi sa nia. Osią gnię te ce le
po zwo lą wy ko rzy stać po wsta łe stan -
dar dy i ma te ria ły w pro ce sach kształ -
ce nia i oce ny. 

Ocze ku je się, że stan dar -
dy bę dą przy ję te przez mię -
dzy na ro do we wła dze oraz urzę dy
cer ty fi ku ją ce. W związ ku z tym
zasugerowano utwo rzyć:
– pro gram szko le nio wy dla pro po no -
wa nych stan dar dów,
– mię dzy na ro do wą sieć współ dzia ła -
ją cych w po wy ższym za kre sie part ne -
rów, 
– pro gra my, te sty dla uczest ni ków
i oce nia ją cych, wy tycz ne wraz z wy -
ma ga nia mi dla cer ty fi ka tów,
– ze spół mo ni to ru ją cy po stęp prac
i mo gą cy wpro wa dzić nie zbęd ne
zmia ny, kie dy bę dzie to ko niecz ne,
sto su jąc od po wied nie nor my ja ko ści.

Pro jekt w 75 pro c. współ fi nan so -
wa ny był przez fun dusz Unii Eu ro pej -
skiej z pro gra mu Le onar do da Vin ci. 

Ja nusz Uriasz
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W dniach 5–9 paź dzier ni -
ka 2009 r. już po raz dru gi
od by ła się w Pol sce In ter -

na �o nal Ma ri � me En glish Con fe ren -
ce 21.

Po przed nią zor ga ni zo wa ła Aka de -
mia Gdyń ska 20 lat te mu, tym ra zem
or ga ni za to rem by ła na sza uczel nia. Ze -
bra ło się 78 na uczy cie li mor skie go re -
je stru ję zy ka an giel skie go z 27 kra jów,
z 3 kon ty nen tów. Nie wszy scy jed nak
mo gli do je chać, gdyż 6 ko le gom od -
mó wio no wi zy do stre fy Schen gen. Za -
da niem ta kie go se mi na rium, od by-
wa ją ce go się co dwa lata w Eu ro pie
i co dwa w Azji, jest re ak cja na zgła sza -
ne pro ble my za łóg pły wa ją cych, ad mi -
ni stra cji mor skiej i sze ro ko po ję tej
go spo dar ki mor skiej. To wła śnie to
gro no po stu lo wa ło, na pi sa ło, a na -
stęp nie przeforsowało ja ko re zo lu cję
IMO/In ter na �o nal Ma ri � me Or ga ni -
sa �on/zna ne i obo wią zu ją ce na ca łym
świe cie „Stan dar do we Zwro ty w Po ro -
zu mie wa niu się na Mo rzu”. Do ty czą
one głów nie łącz no ści na li nii sta tek–
sta tek lub sta tek–ląd i z więk szym
bądź mniej szym en tu zja zmem uży wa -
ne są obec nie wszę dzie, gdzie trze ba
porozumieć się na mo rzu.

Ro sną ca wie lo kul tu ro wość i wie lo -
na ro do wość za łóg pły wa ją cych do pro -
wa dzi ła do sy tu acji, że wy stę pu ją
po wa żne pro ble my w po ro zu mie wa niu
się pod czas pra cy na po kła dzie stat ku
i w spra wach bez pie czeń stwa. Więk -
szość ka dry ofi cer skiej po cho dzi z Eu -
ro py, na to miast za ło gi sze re go we
z kra jów azja tyc kich, gdzie przy zna nie
się np. do nie zro zu mie nia po le ce nia
ofi ce ra ozna cza „utra tę twa rzy”, więc
stan dar do wą od po wie dzią jest „yes”,
mi mo że nie wia do mo, o co cho dzi. 

Ze bra ni na uczy cie le po stu lo wa li
wpro wa dze nie obo wiąz ku mó wie nia
tyl ko po an giel sku na po kła dzie stat -

ków, nie za le żnie od ban de ry, ja ko wy -
mo gu IMO, opra co wa nie mo żli wie jak
naj bar dziej szcze gó ło wych zwro tów
oraz ko niecz ność usta le nia świa to we -
go, jed no rod ne go sys te mu cer ty fi ka cji
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go
od szeregowego marynarza po cząw szy.
Ta kie propozycje przed sta wi li ko le dzy
z pro gra mu EU Mar Tel. Po ka za no rów -
nież dal szy ciąg pro gra mu Ma rEng Plus,
któ ry jest wła śnie wpro wa dza ny oraz
oma wia no i pre zen to wa no no we me -
to dy jak naj efek tyw niej sze go spo so bu
na ucza nia mor skie go re je stru ję zy ka
an giel skie go.

A że nie sa mą pra cą czło wiek ży je,
to kon fe ren cja za czę ła się od wie czor -
ku „Pod Masz ta mi”, gdzie pra cow ni cy
na sze go klu bu prze szli sa mych sie bie
i po twier dza li to co dzien nie, wy da jąc
pyszne polskie obiady dla wszytkich
uczestników. By ło rów nież zwie dza nie
schro nów pod szcze ciń skim dwor cem
PKP, od wie dzi ny w piw ni cach „Star ki”,
spa cer po Szcze ci nie, wspól ny obiad
w Ra dis so nie oraz mnó stwo mniej

i bar dziej for mal nych spo tkań w pod -
gru pach. Wszę dzie to wa rzy szył nam
an giel ski dzien ni karz James Bre wer,
któ re go ar ty ku ły już po ja wia ją się
w an giel skich pe rio dy kach.

Po po wro cie do do mu uczest ni cy
prze sła li mnó stwo po dzię ko wań na rę -
ce rek to ra (to te ofi cjal ne, ale bar dzo
cie płe), jak i or ga ni za to rów, któ rzy nie
tyl ko przy go to wa li wszyst ko dla uczest -
ni ków kon fe ren cji, ale ta kże odrębny
bo ga ty pro gram za jęć dla osób to wa rzy -
szą cych. 

Są dzę, że zro bio no na szej Aka de mii,
jak i mia stu naj lep szą re kla mę, ja ka by -
ła mo żli wa, i te raz sło wo SZC ZE CIN bę -
dzie mia ło bar dzo cie płą i ko lo ro wą
ko no ta cję nie tyl ko dla biorących udział
w konferencji na uczy cie li, ale ta kże ich
obec nych i przy szłych stu den tów z ca łe -
go świa ta.

Zwyczajem jest podczas uroczystej
ceremonii zamknięcia zaprezentowanie
miejsca następnego spotkania. IMEC-22
odbędzie się w Aleksandrii.

Elżbieta Plucińska

Familijne zdjęcie uczestników spotkania na Wałach Chrobrego
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Pro gram fe s� wa li or ga ni zo wa -
nych przez śro do wi sko aka de -
mic kie obej mu je bo ga tą

te ma ty kę. Jed ną z pro po zy cji jest Za -
chod nio po mor ski Fe s� wal Na uki ad -
re so wa ny do sze ro kie go gro -
na miesz kań ców, a przede wszyst -
kim do mło dzie ży szkol nej i aka de -
mic kiej. Te go rocz na im pre za od by ła
się już po raz dzie wią ty – w Szcze ci -
nie 19–26 wrze śnia, a w Ko sza - li -
nie 24 wrze śnia. 

W Aka de mii Mor skiej otwar cie
fe s� wa lu mia ło miej sce 21 wrze śnia
w Sa li Se na tu. Wy gło szo no 5 wy kła -
dów, a ta kże od by ło się spo tka nie
pa ne lo we nt. „Pi rac two, ter ro ryzm
mor ski i in ne za gro że nia – wal ka
z ni mi i spo so by pre wen cji”. 

Noc na ukow ców
Jest ta ka noc, kie dy ka żdy mo że po -
czuć się na ukow cem. Wy jąt ko we
eks pe ry men ty, cie ka we warsz ta ty,
po ka zy i kon kur sy, a przede wszyst -
kim wspól na za ba wa. To „Noc Na -
ukow ców”, któ ra w tym ro ku 25
wrze śnia po łą czy ła wszyst kie szcze -
ciń skie uczel nie pu blicz ne. Ka żda
z nich mia ła mo żli wość przed sta wie -
nia się i po ka za nia swo je go do rob -
ku. Aka de mia Mor ska swo ją ofer tę
na uko wą dla miesz kań ców Szcze ci -
na za pre zen to wa ła w gma chu uczel -
ni i na stat ku. Co 15–20 mi nut gru py
za in te re so wa nych opro wa dza ne by -
ły po la bo ra to riach i sy mu la to rach,
na któ rych stu den ci zdo by wa ją
pierw sze szli fy mor skie. 

Pla ne ta rium
Utwo rzo no je na ba zie ko pu ły sfe -
rycz nej wraz z apa ra tu rą pro jek cyj -
ną, któ ra umo żli wia pre zen to wa nie
nie ba nad Szcze ci nem oraz ciał nie -
bie skich znaj du ją cych się na pół ku li
pół noc nej. Pro wa dzo ne są tu za ję cia

z astro na wi ga cji i na wi ga cji. Dla
wszyst kich pa trzą cych z za chwy tem
na nie bo zor ga ni zo wa no rów nież
spo tka nia z kpt. ż.w. J. Gaw ło wi -
czem, któ ry za pra szał na spa cer
po nie bie mię dzy kon ste la cja mi
gwiazd.

La bo ra to rium ra dio lo ka cji

Stu den ci uczą się tu taj od po wied -
niej ob słu gi ra da ru po przez wła ści -
wą je go re gu la cję, jak rów nież
wy ko rzy sty wa nia in for ma cji uzy ska -
nych na pod sta wie ob ra zu ra da ro -
we go. Ra dio lo ka cja szcze gól nie

przy dat na jest pod czas ogra ni czo nej
wi dzial no ści lub w wa run kach no cy. 

Sy mu la tor ma new ro wy

To pierw szy sy mu la tor za ku pio -
ny przez Aka de mię Mor ską

w Szcze ci nie na po cząt ku
lat 90. Sy mu la tor dys po nu je
kil ku na sto ma ty pa mi jed no -

stek pły wa ją cych oraz po dob ną
licz bą akwe nów (m.in. por ty Świ no -
uj ście, Szcze cin, Gdy nia, Gdańsk,
Ystad, Do ver, New York). 

Cen trum In ży nie rii 
Ru chu Mor skie go

Ca ły sprzęt i opro gra mo wa nie sy mu -
la to rów po sia da cer ty fi ka ty. Cen -
trum IRM dys po nu je dzie się cio ma
ba za mi da nych ob sza rów mor skich,
w tym ośmiu eu ro pej skich: Cie śni ny
Gi bral tar skiej, Ka na łu La Man che,
Eu ro por tu, Ham bur ga, cie śnin duń -
skich (Gre at Belt, Lit tle Belt), Świ no -
uj ścia, Ystad oraz je de na sto ma
mo de la mi stat ków, w tym ga zow -
ców. Od by wa ją się tu taj za ję cia

Goście zwiedzają mostek „Nawigatora XXI”



z bez pie czeń stwa na wi ga cji, ma te ma -
ty ki sto so wa nej, sys te mów na wi ga -
cyj nych, ma new rów por to wych oraz
spe cja li stycz ne kur sy szko le nio we.
Cen trum IRM mo że ta kże ana li zo wać
bez pie czeń stwo że glu gi na do wol nym
akwe nie na pod sta wie kil ku dzie się ciu
pa ra me trów stat ków w od nie sie niu
do ba da ne go ob sza ru. Re je stro wa ne
pa ra me try to m. in.: po zy cje stat ków,
ich pręd ko ści oraz ką ty dro gi
nad dnem i po wo dzie, na sta wy urzą -
dzeń ma new ro wych (np. na pę du, ste -
rów, ko twic, cum). 

Sy mu la tor AR PA

Znaj du ją się tu taj dwa sy mu la to ry: ra -
da ro wo -na wi ga cyj ny ty pu NMS -90
oraz QR -303. 

Bu do wa obu urzą dzeń jest zbli żo -
na, w ich skład wcho dzą: kon so la in -

struk to ra oraz od dziel ne sta no wi ska.
Sy mu la tor umo żli wia za po zna nie się
z cha rak te ry sty ką ma new ro wą roz -
ma itych ty pów stat ków, któ re mo gą
na wi go wać nie za le żnie od sie bie. In -
struk tor ma ta kże mo żli wość sy mu la -
cji ró żnych sy tu acji na wi ga cyj nych,
zmia ny pa ra me trów stat ku oraz ró -
żnych zja wisk hy dro me te oro lo gicz -
nych (np. opa dy desz czu, prą dy). Tak
du ża ró żno rod ność po zwa la na wszech-
stron ną pre zen ta cję sy tu acji spo ty ka -
nych w prak ty ce.

Sy mu la tor Si łow ni Okrę to wych

Skła da się z czę ści ope ra cyj nej i gra -
ficz nej. Część ope ra cyj na mo że sy mu -
lo wać si łow nię zbior ni kow ca ty pu
OBO kla sy VLCC (Ve ry Lar ge Cru de oil
Car rier) lub kon te ne row ca 4200 TEU
(Twen ty fe et Equ iva lent Unit). W czę -
ści gra ficz nej za in sta lo wa nych jest
sześć pro gra mów, któ re sy mu lu ją ró -
żne ty py si łow ni stat ków. 

La bo ra to rium Si łow ni 
Okrę to wych

Za ję cia pro wa dzo ne w tym la bo ra to -
rium do ty czą bu do wy, dzia ła nia i dia -
gno sty ki okrę to wych sil ni ków wy -
so ko prę żnych, pro jek to wa nia wy -
mien ni ków cie pła oraz po mia rów
emi sji spa lin. 

La bo ra to rium po sia da kil ka sta -
no wisk te sto wych z okrę to wy mi sil ni -
ka mi wy so ko prę żny mi dla sze ro kie go
za kre su mo cy uży tecz nych oraz sta -
no wi ska do ba da nia wtry ski wa czy
i pomp wtry sko wych. 

„Na wi ga tor XXI”

Jed nost ka sta no wi ba zę szko le nio wą
dla stu den tów. Prze pro wa dza ne są tu
ba da nia zwią za ne z że glu gą i śro do wi -
skiem mor skim przez in sty tu cje na -
uko we i pla ców ki szkol nic twa
wy ższe go.

Na wi ga tor XXI wy po sa żo ny jest
w no wo cze sny sys tem za rzą dza nia
da ny mi TRAC -C oraz w naj now szą
apa ra tu rę do ba dań hy dro gra ficz -
nych. 

Teksty i zdję cia: el le
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ZACHODNIOPOMORSKI  FESTIWAL NAUKI

– Czy wiesz, gdzie je steś, Ja siu?
Jaś: Na stat ku.
– A pły ną łeś stat kiem?
J.: Tak, bo wo da się ru sza ła.
– Co wi dzia łeś na stat ku?
J.: Du żą ko twi cę.
– A po do ba ła ci się?
J.: Nie, bo by ła brud na, a jak jest brud ne to
brzyd kie.
– Sta tek ma jesz cze dwie ko twi ce, jed ną
w wo dzie i drugą za pa so wą.
J.: W wo dzie nie wi dzia łem, pan mi nie po -
ka zał.
– Czy wi dzia łeś ster?
J.: Tak.
– Ja ki był?
J.: Jak kie row ni ca w aucie, ale wy gry zio na.

– A chciał byś zo stać ma ry na rzem, 
gdy do ro śniesz?
J.: Nie.
– Cze mu?
J.: Bo kie row ni ca mi się nie podoba.

Student wtajemnicza przyszłego „wilka morskiego”

W Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego

N aj młod szym uczest ni kiem „No cy Na ukow ców”
był 3-let ni Jaś, któ re go uda ło nam się za gad nąć,

kie dy z wiel kim za in te re so wa niem po zna wał wy po sa -
że nie stat ku. 
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Po raz pierw szy wzię li udział
w pra cach dwóch ko mi sji mię -
dzy na ro do wych – Ko mi sji Nad -

zor czej Państw Neu tral nych (NNSC)
oraz Komi sji Re pa tria cyj nej Państw
Neu tral nych (NNRC). Roz po czę ła się
wów czas, trwa ją ca do dziś, nie prze -
rwa na słu żba żoł nie rzy Woj ska Pol skie -
go peł nio na po za gra ni ca mi kra ju
na rzecz sta bi li za cji sy tu acji mię dzy na -
ro do wej. Rok póź niej, w lip cu 1954 r.,
po pod pi sa niu ukła dów ge new skich
w sprawie In do chin, przed sta wi cie le
WP zo sta li za pro sze ni do udzia łu
w Mię dzy na ro do wych Ko mi sjach Nad -
zo ru i Kon tro li (ICSC) po wo ła nych od -
dziel nie dla Wiet na mu, La osu
i Kam bo dży. W la tach 1968–1970 rząd
w La gos za pro sił Pol skę do wy de le go -
wa nia ze spo łu fa chow ców do Mię dzy -
na ro do wej Gru py Ob ser wa to rów w Ni-
ge rii (OTN). Ce lem jej by ło zba da nie za -
sad no ści za rzu tów o do ko ny wa nie ak -
tów ludo bój stwa w to czą cej się tam
woj nie do mo wej o se pa ra cję Bia fry. 

Re pu ta cja zdo by ta przez żoł nie rzy
WP w pierw szych la tach słu żby w tych
ope ra cjach po wo do wa ła, że pań stwa
zwra ca ły się bez po śred nio bądź po śred -
nio do władz w War sza wie o wy de le go -
wa nie grup eks per tów woj sko wych
i cy wil nych, któ rzy mo gli by brać udział
w pra cach mię dzy na ro do wych ko mi sji.
Ko lej ne eki py spra wu ją ce wła dzę w PRL
z re gu ły od po wia da ły po zy tyw nie na te -
go ro dza ju ini cja ty wy. Uczest nic two
woj ska w ope ra cjach po ko jo wych mia -
ło bu do wać pre s	ż kra ju oraz po zy cję
socjali stycz ne go rzą du na are nie mię -
dzy na ro do wej.

W paź dzier ni ku 1973 r. Ra da Bez -
pie czeń stwa ONZ za pro si ła Pol skę
do udzia łu w wy peł nia niu dzia łal no ści
man da to wej w mi sji Do raź nych Sił
Zbroj nych ONZ w Egip cie (UNEF II). By -
ło to ja ko ścio wo no we wy zwa nie.
Zwar ty od dział woj sko wy w si le ba ta -
lio nu miał wy ko ny wać za da nia lo gi -
stycz ne na rzecz od dzia łów ope ra -
cyj nych mi sji sta cjo nu ją cych w stre fie
bu fo ro wej nad Ka na łem Su eskim roz -
dzie la ją cej si ły egip skie od izra el skich
po tzw. woj nie Jom Kip pur. Po wo ła no
do ży cia Pol ską Woj sko wą Jed nost kę
Spe cjal ną na Bli skim Wscho dzie
(PWJS), w skład któ rej wszedł m.in. ba -
ta lion lo gi stycz ny (POL LOG) w mi sji
UNEF II oraz po wo ła ny rok póź niej
POL LOG w Si łach Na ro dów Zjed no czo -
nych do Ob ser wa cji Roz dzie le nia
Wojsk na Wzgó rzach Go lan (UN DOF).
Za bez pie cze nie POL LOG -ów sta no wi ło
wy zwa nie z lo gi stycz ne go punk tu wi -
dze nia. Do tej po ry sprzęt i za opa trze -
nie nie wiel kich mi sji w Ko rei
i In do chi nach trans por to wa no głów nie
ko le ją przez te ry to rium ZSRR. 

W przy pad ku ope ra cji UNEF II pro -
wa dzo nej w Egip cie żoł nie rzy prze rzu -

co no w re jon mi sji sa mo lo ta mi LOT.
Tem po dzia łań bu dzi po dziw: 25 paź -
dzier ni ka 1973 r. po wo ła no PWJS, 13
li sto pa da do Egip tu przy by ła gru pa re -
ko ne san so wa, a trzy dni póź niej do re -
jo nu man da to we go pierw sza gru pa
żoł nie rzy sił głów nych ba ta lio nu sfor -
mo wa ne go przez 6. Po mor ską Dy wi zję
Po wietrz no de san to wą. W tym sa mym
cza sie w Gdy ni od by wał się za ła du nek
cię żkie go sprzę tu sa mo cho do we go
i in ży nie ryj ne go na sta tek PLO m/s
„Ra dzion ków”, któ ry już 20 grud nia za -

Żoł nie rze Woj ska Pol skie go od 1953 r. ak tyw nie uczest -
ni czą w ope ra cjach po ko jo wych pro wa dzo nych po za
gra ni ca mi pań stwa. Roz po czy na li tę słu żbę w zu peł nie
in nych oko licz no ściach po li tycz nych i ide olo gicz nych. 

Sa per pol skie go ba ta lio nu lo gi stycz ne go POL LOG
mi sji UN DOF pod czas roz mi no wa nia ob sza ru stre fy
man da to wej w re jo nie Wzgórz Go lan. Tu w okre -
sie 1974–2009 funk cjo no wał Pol ski Kon tyn gent
Woj sko wy

M/s „Ra dzion ków”, zwo do wa ny w 1972 r. w Stocz ni Szcze ciń skiej, ja ko pierw szy przy był do por tu w Alek -
san drii z za opa trze niem dla pol skie go kon tyn gen tu w mi sji UNEF II



wi nął do por tu w Alek san drii. Wkrót -
ce do tar ły tam dwa na stęp ne: m/s
„Gor li ce” i m/s „Wie licz ka”. 

Co cie ka we, jed nost ki te mia ły
szcze ciń ski ro do wód. M/s „Ra dzion -
ków” zo stał zwo do wa ny 15 lip ca 1972 r.
w Stocz ni Szcze ciń skiej im. A. War skie -
go. Głów nym je go kon struk to rem był
inż. R. Lis ze Stocz nio we go Biu ra Kon -
struk cyj ne go, zaś au to rem roz wią zań
ar chi tek to nicz nych inż. Wł. Szcze pań -
ski. Za ło gę stat ku sta no wi ły 33 oso by.
Sta tek o dłu go ści 124 m i sze ro ko -
ści 17 m roz wi jał pręd kość 16 wę złów.
Pierw szym ka pi ta nem jed nost ki zo stał
ka pi tan że glu gi wiel kiej Wła dy sław
Smo leń. M/s „Ra dzion ków” to pierw -
szy z czte rech bliź nia czych stat ków se -
rii B -432 o po jem no ści 5602/3696 BRT,
zwo do wa nych do koń ca 1973 r. (ko lej -
ne to „Gar wo lin”, „Ostro łę ka” oraz
wspo mnia na „Wie licz ka”). By ły to no -
wo cze sne jed nost ki, na któ rych za sto -
so wa no m.in. żu ra wie po kła do we
o na pę dzie elek trycz nym ze ste ro wa -
niem bez sty ko wym czy zdal nie ste ro -
wa ny mi si łow nia mi, umo żli wia ją cy mi
peł nie nie jed no oso bo wej wach ty ma -
szy no wej przez 16 go dzin na do bę.
M/s „Gor li ce” był nie co star szym, zwo -
do wa nym w 1964 r. w Szcze ci nie,
drob ni cow cem ty pu B -49 o no śno -
ści 4575 DWT, prze zna czo nym dla PLO.
Za ło gę sta no wi ło 36 osób. 

Mi sja w Egip cie pro wa dzo na by ła
w okre sie 1973–1979 r., zaś pol ski
kon tyn gent w UN DOF utwo rzo ny
w 1974 r. (i po dob ny po wo ła ny
w 1992 r. w UNI FIL w po łu dnio wym Li -
ba nie) zo sta ły roz wią za ne w tym ro ku. 

Grze gorz Cie cha now ski
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19–20 wrze śnia br. od by ły się na Wa łach Chro bre go uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi 10.
rocz ni cy utwo rze nia w Szcze ci nie Wie lo na ro do we go Kor pu su Pół noc no -Wschod nie go (mię dzy na ro do -
wy wy ższy zwią zek tak tycz ny Or ga ni za cji Pak tu Pół noc no atlan tyc kie go, skła da ją cy się z for ma cji sta -
cjo nu ją cych na te re nie Da nii, Nie miec i Pol ski). Z tej oka zji u na brze ża Wa łów Chrobrego za cu mo wa ły
3 okrę ty wo jen ne: duń ski – Hjor to, nie miec ki – Ge pard i pol ski – ORP To ruń. Jed nost ki pły wa ją ce,
a ta kże cię żki sprzęt woj sko wy, w tym: wo zy opan ce rzo ne Żbik i Ro so mak, dzia ło sa mo bie żne Mar der,
wóz do wo dze nia i naj now szy czołg Le opard II, zo sta ły udo stęp nio ne dla zwie dza ją cych. Wszyst kim
atrak cjom to wa rzy szy ła mu zy ka or kie stry woj sko wej i za pach praw dzi wej woj sko wej gro chów ki.

Tekst i zdjęcia: Paulina Mańkowska

M/s „Gor li ce” drob ni co wiec ty pu B -49, zwo do wa ny
w 1964 r. w Szcze ci nie, wraz z m/s „Wie licz ka”
uczest ni czył w prze trans por to wa niu cię żkie go
sprzę tu do Egip tu

10 rocznica Korpusu NATO w Szczecinie
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PO PRACY

17 paź dzier ni ka pra cow ni cy AM
w Szcze ci nie wzię li udział

w wy ciecz ce do Ber li na zor ga ni zo wa -
nej na wnio sek or ga ni za cji związ ko -
wych i Uczel nia nej Ko mi sji So cjal -
no -Miesz ka nio wej. W pro gra mie zwie -
dza nia sto li cy Nie miec by ły m.in.: aleja
Unter den Lin den, Bra ma Bran den bur -
ska, Re ich stag, Ko lum na Zwy cię stwa,
Po ts da mer Platz i mu zeum Per ga mon,
w któ rym ze bra no sta ro żyt ne ar te fak -
ty spro wa dzo ne z Bli skie go Wscho du.
Znaj du ją się tam też frag men ty świą -
tyń grec kich, rzeź by rzym skie i hel le -
ni stycz ne, na grob ki asy ryj skie, zbio ry
zwią za ne z kul tu rą is la mu, a ta kże zre -
kon stru owa na bra ma Isz tar ze sta ro -
żyt ne go Ba bi lo nu, z cza sów, kie dy
mia sto to na le ża ło do im pe rium asy -
ryj skie go.

Zwie dza nie za częliśmy w Ber li nie
Wschod nim od po mni ka Ka ro la Mark -
sa i Fry de ry ka En gel sa – dwóch hi sto -
rycz nych ko mu ni stów. Zza ich ple ców
wy nu rza się Pa łac Re pu bli ki, daw -
na sie dzi ba Izby Re pre zen tan tów by łej

Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra -
tycz nej. Przed ni mi z ko lei wzno si

się smu kła wie ża te le wi zyj -
na z ob ra ca ną ko pu łą w kształ -

cie pił ki gol fo wej, gdzie
mie ści się ka wiar nia. Wo -

kół mie szan ka sty lów,

bo ga tej hi sto rii z no wo cze sno ścią, ale
ta ki wła śnie jest Ber lin i w tym chy ba
tkwi je go fe no men.

Jed ną z atrak cji był spa cer przez
Unter den Lin den w kie run ku Bra my
Bran den bur skiej, na tle któ rej nie mo -
żna prze cież nie zro bić so bie zdję cia.
Po dro dze mi ja my otwar ty w 2005 ro -
ku Po mnik Ofiar Ho lo kau stu. Po mię -
dzy Bra mą Bran den bur ską a Re ich sta-
giem prze bie ga ła kie dyś gra ni ca dzie -
lą ca Ber lin na część wschod nią i za -
chod nią. W 1961 ro ku po sta wio no
tu taj mur, a wszel kie pró by prze kro -
cze nia go gro zi ły śmier cią. Tak też by -
ło w przy pad ku kil ku na stu osób, któ re
pró bo wa ły prze do stać się na za chod -
nią stro nę w re jo nie Re ich sta gu – ich
tra gicz ny los upa mięt nia ją krzy że po -
sta wio ne nie opo dal. Prze bieg mu ru
ber liń skie go wy zna cza dzi siaj po dwój -
na bru ko wa na li nia.

Re ich stag – sie dzi ba Bun de sta gu,
nie miec kie go par la men tu – sły nie ze
swojej szkla nej ko pu ły ze spi ral ny mi
po de sta mi, wień czą cej dach bu dyn ku.
Jest to nie wąt pli wie jed na z naj więk -
szych atrak cji tu ry stycz nych Ber li na.
Mo żna stam tąd zo ba czyć pa no ra mę

mia sta i do wie dzieć się nie co o hi sto -
rii par la men ta ry zmu nie miec kie go, jak
i sa me go bu dyn ku. Wstęp na ko pu łę
jest bezpłatny, ale nie sko rzy sta li śmy 
z oferty ze wzglę du na ko niecz ność
oku pie nia te go kil ku go dzin nym sta -
niem w ko lej ce…

Nasza grupa przed Re ich sta giem

Wieża telewizyjna – najwyższa budowla, z której
kopuły można podziwiać panoramę miasta
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Wy ciecz kę za koń czy li śmy za ku pa mi w jed -
nym z ber liń skich cen trów han dlo wych. Po mi -
mo nie cie ka wej po go dy wy jazd mo że my
chy ba wszy scy zgod nie za li czyć do bar dzo uda -
nych.

Tekst i zdję cia: Pau li na Mań kow skaBrama Brandenburska, za nią instalacja z łodzi rybackich, symbolizująca ucieczki nielegalnych
imigrantów ze wschodniej Europy na Zachód

Monumentalny fragment greckiej rzeźby w muzeum
pergamońskim

Pomnik Ofiar HolocaustuPo mni k Ka ro la Mark sa i Fry de ry ka En gel sa

Reźba antycznego władcy – Pergamon Strażnicy strzegący bram świątyni Isztar w Babilonie – Pergamon 
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Z ZAPISKÓW SHIPSPOTTERA

Ho lan dia sły nie z do sko na łej sie ci dróg ro we -
ro wych. W sierp niu 2008 ro ku mia łem oka -
zję prze ko nać się o tym, zwie dza jąc

na dwóch kół kach Rot ter dam i je go oko li ce.
Rot ter dam to naj więk szy port mor ski w Eu ro -

pie. Je go te re ny roz cią ga ją się na dy stan sie czter -
dzie stu ki lo me trów, po czy na jąc od uj ścia Re nu
i Mo zy do Mo rza Pół noc ne go, a koń cząc w cen trum
tej ho len der skiej me tro po lii. Przez dłu gi okres Rot -
ter dam był też naj ru chliw szym por tem na świe cie,
lecz w tej ka te go rii wy prze dzi ły go już Sin ga pur
i Szan ghaj.

Rot ter dam to port, któ ry tęt ni ży ciem przez ca -
łą do bę. Wi dać to szcze gól nie po za cho dzie słoń ca.
Ciem ność wy peł nia ją wte dy świa tła stat ków, zna -
ków na wi ga cyj nych, dźwi gów i biu row ców. Nie bo
zna czo ne jest czer wo ny mi stro bo sko pa mi elek -
trow ni wia tro wych, któ re zim ny od dech Mo rza Pół -
noc ne go za mie nia ją w elek trycz ność. A nad ca łym
por tem uno si się łu na świa tła z ty się cy re flek to rów,
w bla sku któ rych noc na na brze żach sta je się
dniem.

Do Rot ter da mu przy pły wa wie le stat ków, dla
któ rych jest to je dy ny mo żli wy port roz ła dun ku. Przy -
kła dem jest naj więk szy na świe cie ma so wiec Berge
Stahl, któ ry tyl ko do Rot ter da mu mo że wejść z peł ny -
mi ła dow nia mi bra zy lij skiej ru dy że la za.

Tor po dej ścio wy do Rot ter da mu wy zna cza na -
bie żnik usy tu owa ny na po dłu żnej wy spie Split sings -
dam. Je go świa tła, wy zna cza ją ce kurs 112°, są
wi docz ne z od le gło ści dwu dzie stu je den mil mor -
skich i pro wa dzą stat ki do punk tu se pa ra cyj ne go,
z któ re go pół noc na od no ga to ru wod ne go, Nie uwe
Wa ter weg, wie dzie do cen trum Rot ter da mu, a po -
łu dnio wa, Ca land ka na al, w kie run ku ol brzy mie go
ze spo łu por to we go, zwa ne go Wro ta mi Eu ro py (hol.
Eu ro po ort).

Oba rów no le głe far wa te ry roz dzie la dłu gi pół -
wy sep, bę dą cy czę ścią dziel ni cy Ro zen burg. Na je -
go koń cu usy pa no wzgó rze, z któ re go roz ta cza się
ma low ni czy wi dok na głów ne wej ście do por tu.
Mo żna tam za wsze spo tkać licz ną gru pę mi ło śni -
ków stat ków, któ rzy w za się gu obiek ty wów ma ją
wszyst kie jed nost ki wcho dzą ce do Rot ter da mu lub
opusz cza ją ce port. Więk szość sta łych by wal ców
przy je żdża tam na ro we rach, ale te ren ten jest rów -
nież do stęp ny dla zmo to ry zo wa nych. Otwar tość
por tu, nie tyl ko dla stat ków, jest bo wiem ak cen to -
wa na na ka żdym kro ku.

Tekst i zdję cia: Pa weł Ba nyś
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