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Sza now ni 
Czy tel ni cy!
Prze ka zu je my do Pań stwa rąk
nu mer spe cjal ny Aka de mic kich
Ak tu al no ści Mor skich. Tak, tak …
Ty le wa żnych zda rzeń mia ło
miej sce w ostat nich mie sią cach,
że wła dze uczel ni zde cy do wa ły
o do dat ko wym wy da niu ma ga -
zy nu. Ze skru pu lat no ścią kro ni -
kar ską za mie ści li śmy in for ma cje
o in au gu ra cji ro ku aka de mic kie -
go 2009/2010, o ob chodach
100-le cia Aka de mic kie go Związ -
ku Spor to we go, o uro czy sto ści
upa mięt nia ją cej Tych, co nie
po wró ci li z mo rza, o nada nych
od zna cze niach i wy ró żnie -
niach …
Aka de mia na sza bar dzo czyn nie
włą cza się w ży cie śro do wi ska,
nie tyl ko aka de mic kie go, ale
i re gio nu. Znaj du je to uzna nie
władz ad mi ni stra cyj nych i pań -
stwo wych, któ rych przed sta wi -
cie le gosz czą na uczel nia nych
im pre zach. Tym ra zem „zło ta
czwór ka olim pij ska” swo im u-
dzia łem pod kre śli ła wa żność
aka de mic kiej or ga ni za cji spor -
to wej, dba ją cej o roz wój fi zycz -
ny stu den tów na rów ni ze zdo -
by wa ną wie dzą.
Za pa rę dni prze łom ro ku i świę -
ta. Wszyst kim Pań stwu ży czy -
my, aby lek tu ra na sze go cza so -
pi sma do rzu ca ła iskie rek opty -
mi zmu w No wym Ro ku.

prof. dr hab. inż.
Ber nard Wi śniew ski
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Pa ni Mi ni ster,
Sza now ni Go ście,
Dro dzy Współ pra cow ni cy,
Stu den ci pierw sze go ro ku

Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie.
Sto imy na Wa łach Chro bre go,

w naj pięk niej szym za kąt ku mor skie -
go Szcze ci na. Stąd do Bał ty ku dro gą
wod ną nie ca łe czter dzie ści mil mor -
skich. Za chwi lę roz pocz nie cie w mu -
rach Aka de mii Mor skiej ko lej ny etap
swo jej edu ka cji. My ślę, że naj wa -
żniej szy! 

Przed Wa mi by li już in ni. 
Hi sto ria szkol nic twa mor skie go

w Szcze ci nie roz po czę ła się sześć -
dzie siąt dwa la ta te mu, w bu dyn ku
przy alei Pia stów. Na Wa łach Chro -
bre go stu den ci w gra na to wych mun -
du rach po ja wi li się w sześćdzie -
sią tym dru gim ro ku wraz z po wo ła -
niem Pań stwo wej Szko ły Ry bo łów -
stwa Mor skie go.

Po niej po wsta ła Pań stwo wa
Szko ła Mor ska. Z niej utwo rzo no
Wy ższą Szko łę Mor ską, w któ rej Wa -
si star si ko le dzy roz po czę li na ukę
rów no 40 lat te mu. W 2004 ro ku Wy -
ższa Szko ła Mor ska zmie ni ła na zwę
na Aka de mię Mor ską w Szcze ci nie. 

Przez te wszyst kie la ta szcze ciń skie
uczel nie mor skie wy kształ ci ły ty sią ce

ma ry na rzy: ka pi ta nów że glu gi wiel -
kiej, me cha ni ków okrę to wych, spe cja -
li stów od że glu gi, por tów i trans por tu,
eks per tów i do rad ców, a na wet mi ni -
strów go spo dar ki mor skiej. 

Wy ta kże mo że cie być ni mi!
Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie

kształ ci stu den tów na trzech wy dzia -
łach: Na wi ga cyj nym, Me cha nicz nym
i In ży nie ryj no -Eko no micz nym Trans -
por tu.

In ży nier skie i ma gi ster skie stu dia
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne pro wa -
dzo ne są na sied miu kie run kach
i w dwu dzie stu trzech spe cjal no -
ściach. 

Dla po trzeb szkol nic twa mor -
skie go ist nie ją w uczel ni nie zbęd ne
ośrod ki, m.in. Ośro dek Szko le nio wy
Ra tow nic twa Mor skie go, Stu dium
Do sko na le nia Kadr Ofi cer skich,
Cen trum Że glu gi Śród lą do wej.

Aka de mia dys po nu je no wo cze -
snym za ple czem dy dak tycz nym, ma
po nad 90 la bo ra to riów, a na uka wie -
lu przed mio tów od by wa się na naj -
no wo cze śniej szych sy mu la to rach
ró żne go ty pu. Uzu peł nie niem ba zy
dy dak tycz nej jest, cu mu ją cy tuż
obok, no wo cze sny sta tek szkol no -ba -
daw czy „Na wi ga tor XXI”. Od na -
stęp ne go ro ku aka de mic kie go

za mie rza my uru cho mić dwa ko lej ne
kie run ki na ucza nia oraz sie dem spe -
cjal no ści ści śle zwią za nych z go spo -
dar ką mor ską. Jest to mię dzy in ny mi
in for ma ty ka mor ska, trans port mor -
ski i śród lą do wy, eks plo ata cja jed no -
stek ty pu off sho re, me cha tro ni ka
mor ska, eko lo gi sty ka. 

W pro ce sie kształ ce nia spe cja li -
stów mor skich speł nia my wszyst kie
wy ma ga nia IMO – Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Mor skiej. Dy plo my
Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
uzna wa ne są na ca łym świe cie.

Sza now ni Pań stwo, dro dzy Stu -
den ci!

Od kil ku lat po li ty ka Unii Eu ro -
pej skiej wy ty cza go spo dar ce mor -
skiej prio ry te to we za da nia, gdzie
szkol nic two mor skie jest ob ję te
szcze gól ną tro ską i sta wia ne są mu
bar dzo wy so kie wy ma ga nia. 

Wspól nie z Aka de mią Mor ską
w Gdy ni chce my w Pol sce zbu do wać
Eu ro pej skie Cen trum Kształ ce nia
Mor skie go pra cu ją ce dla po trzeb ca -
łej Eu ro py. Po czą tek już jest – to ist -
nie ją ce na uczel ni Cen trum
In ży nie rii Ru chu Mor skie go oraz La -
bo ra to rium Ba daw cze Pa liw i Ole -
jów. Pla nu je my ta kże utwo rzyć
na akademii Pol ski Ośro dek Ra tow -

3 paź dzier ni ka br. w so bo tę o go dzi nie 11.00 u pod -
nó ży Wa łów Chro bre go od by ły się głów ne uro czy -
sto ści roz po czę cia no we go ro ku aka de mic kie-

go 2009/2010. W imie niu Rek to ra, Se na tu oraz spo łecz no -
ści Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie do stoj nych go ści po wi -
tał kmdr An drzej Kra szew ski. Pod czas inauguracji
Wła dy sław Hu sej ko – Mar sza łek Wo je wódz twa Za chod nio -
po mor skie go od zna czył Aka de mię Mor ską w Szcze ci nie
złotą „Od zna ką Ho no ro wą Gry fa Za chod nio po mor skie go”
w uzna niu za sług dla roz wo ju re gio nu. JM Rek tor S. Gucma
w asy ście mi ni ster A. Wy pych -Na miot ko wrę czył dy plo my

dok to ranckie oraz od zna cze nia i na gro dy mi ni ste rial ne za -
słu żo nym pra cow ni kom aka de mii. 

Po raz pierw szy od po nad 15 lat 734 stu den tów pierw -
sze go ro ku ślu bo wa ło w stru gach desz czu. W bie żą cym ro -
ku ok. 3500 stu den tów bę dzie zdo by wać wie dzę na
8 kie run kach i 27 spe cjal no ściach. Naj bar dziej po pu lar nym
i wybieranym kie run kiem by ły geo de zja i kar to gra fia oraz
ra tow nic two.

Uro czy stość za koń czył prze marsz pod od dzia łów stu -
denc kich, któ ry mo gli po dzi wiać, mi mo desz czo wej po go -
dy, wy trwa li szcze ci nia nie.



nic twa Mor skie go oraz Cen trum
Kształ ce nia Kadr na Ga zow ce LNG
i LPG. Bu du je my w Ko ło brze gu
Cen trum Kształ ce nia Ry bo łów stwa
Bał tyc kie go. 

Dro dzy Go ście!
Bar dzo wa żne miej sce w dzia łal -

no ści uczelni zaj mu ją ba da nia na -
uko we, przy czym są to w więk szo ści
ba da nia sto so wa ne, wdra ża ne w go -
spo dar ce mor skiej Pol ski i Unii Eu -
ro pej skiej. Do ty czą one mię dzy
in ny mi naj wa żniej szych in we sty cji
mor skich pro wa dzo nych w Pol sce,
ta kich jak Ga zo port w Świ no uj ściu
czy Ter mi na le Pro mo we w Gdy ni
i w Świ no uj ściu.

Bie rze my rów nież udział w wa -
żnych eu ro pej skich pro jek tach, ta -
kich jak EU RO ATOM czy BAL TIC
MA STER, pro jekt któ ry w ubie głym
ro ku przez Ko mi sję Eu ro pej ską zo -
stał wy ró żnio ny ja ko naj lep szy pro -
jekt mor ski Unii. Obec nie po sia da my
upraw nie nia do dok to ry zo wa nia
w dwóch dys cy pli nach na uko wych.
W naj bli ższych la tach chce my uzy -
skać ko lej ne dwa upraw nie nia dok -
to ry zo wa nia i dwa upraw nie nia
ha bi li ta cyj ne. 

Dro dzy Stu den ci,
wcho dzi cie w no we śro do wi sko

– śro do wi sko lu dzi mo rza. Przed Wa -
mi wiel ka szan sa – mo żli wość zdo by -
cia pięk ne go, a za ra zem do brze
opła ca ne go za wo du. Swo ją ma ry -
nar ską i me ne dżer ską ka rie rę roz po -
czy na cie w eli tar nej uczelni
– Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie. 

Suk ce sy wy ma ga ją wy sił ku i pra -
cy, po świę ce nia i za pa łu. Wszyst kie
te ce chy bę dą Wam po trzeb ne

przy wy ko ny wa niu przy szłych za wo -
do wych obo wiąz ków. 

Na szym ce lem jest za pew -
nie nie ka żde mu ab sol wen -
to wi wszech stron ne go

wy kształ ce nia
na naj wy ższym, świa to -
wym po zio mie. 

Koń cząc szcze ciń ską
mor ską Al ma Ma ter, mo że cie już
po kil ku la tach do wo dzić stat kiem,
nad zo ro wać pra cę ma szyn stat ku,
być me ne dże rem w przed się bior -
stwach zwią za nych z eks plo ata cją
flo ty i por tów. Ale obok obo wiąz ków
i na uki ist nie je ta kże ży cie oso bi ste,
a przede wszyst kim ma rze nia. 

Sza now ni Pań stwo, Dro dzy Stu -
den ci!

Dzi siaj rów nież ob cho dzi my ju -
bi le usz 100-le cia po wsta nia Aka de -
mic kie go Związ ku Spor to we go.
W 1909 ro ku w Col le gium No vum
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go ze bra -
nie mło dzie ży aka de mic kiej za wią za -
ło Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy.

Od te go cza su AZS jest nie ro ze -
rwal nie zwią za ny ze śro do wi skiem
aka de mic kim wszyst kich pol skich
uczel ni. Stwa rza on nie po wta rzal ne
mo żli wo ści re kre acji i ry wa li za cji
spor to wej stu den tów, a z osią gnię -
cia mi AZS -u uto żsa mia się ca ła spo -
łecz ność aka de mic ka. 

Na ka żdej in au gu ra cji cy tu ję
mak sy mę Plu tar cha – grec kie go fi lo -
zo fa mo ra li sty: 

Na wi ga re ne ces se est, vi ve re non
est ne ces se (Że glo wa nie jest ko niecz -
no ścią, ży cie nią nie jest).

Znaj dzie cie ją w mu rach Aka de -
mii Mor skiej, bę dzie ona Wam to wa -
rzy szyć przez ca łe stu dia. Nie
za po mi naj cie o niej ta kże pod czas
pra cy na mo rzach i oce anach ca łe -
go świa ta.

Dro dzy Stu den ci, roz po czy na cie
stu dia z du żą gru pą mło dzie ży z Bia -
ło ru si, Li twy i Ukra iny. Ży czę Wam
wszyst kim wie lu suk ce sów, sa tys fak -
cji z wy bo ru uczelni, re ali za cji oso bi -
stych pra gnień, go rą cych
mło dzień czych pa sji w dą że niu
do za ło żo ne go ce lu.

Wa szym Ro dzi com i do tych cza -
so wym wy cho waw com dzię ku ję
za wy si łek i trud w przy go to wa niu
Was do stu diów. Gra tu lu ję sa tys fak -
cji z dzi siej sze go dnia. Mo gą Pań -
stwo być dum ni ze swo ich có rek
i sy nów. 

Pra cow ni cy akademii, wszyst -
kich wy dzia łów i słu żb! Ży czę Wam 
dal sze go za an ga żo wa nia i wy trwa ło -
ści w re ali za cji sto ją cych przed na -
mi za dań. Ser decz nie dzię ku ję
za do tych cza so wy owoc ny wkład
w roz wój na szej szcze ciń skiej mor -
skiej uczelni. 

Dzię ku ję bar dzo.

INAUGURACJA

nr specjalny 5(64) 2009 3Akademickie Aktualności Morskie 

FOT. JERZY UNDRO



Akademickie Aktualności Morskie 4 nr specjalny 5(64) 2009

INAUGURACJA 

Od następnego roku
akademickiego 
Akademia Morska 
w Szczecinie 
zamierza uruchomić 
dwa nowe kierunki
nauczania 
oraz siedem 
specjalności ściśle
związanych 
z gospodarką morską.

Jest to mię dzy in ny mi in for ma ty ka
mor ska, trans port mor ski i śród lą -
do wy, eks plo ata cja jed no stek ty pu

off sho re, me cha tro ni ka mor ska, eko -
lo gi sty ka. W tym ro ku ru szy ła dzia łal -
ność kie run ku geo de zja i kar to gra fia
ze spe cjal no ścią geo in for ma ty ka. We
wszyst kie zmia ny na na szej uczel ni
wpi su ją się re for my szkol nic twa wy -
ższe go, o któ rych w li ście do stu den -
tów pi sze prof. dr hab. Bar ba ra
Ku dryc ka – mi ni ster na uki i szkol nic -
twa wy ższe go:

Dro gie Stu dent ki,
Dro dzy Stu den ci!

Chcę u pro gu no we go ro ku aka de -
mic kie go prze ka zać Wam kil ka do -
brych wia do mo ści.

Po pierw sze, zy ska cie peł ne pra -
wo, jak stu den ci Oxfor du czy Cam -
brid ge, do stę pu
do naj no wo cze śniej szych świa to wych
baz na uko wych. W stycz niu 2010 r.
uru cho mio na zo sta nie ze środ ków
MNiSW Wir tu al na Bi blio te ka Na uki.

Po raz pierw szy w hi sto rii wszy scy
stu den ci i na ukow cy uczel ni pu blicz -
nych oraz nie pu blicz nych ze wszyst -
kich ośrod ków otrzy ma ją mo żli wość
ko rzy sta nia przez In ter net z naj bo gat -
szej na uko wej li te ra tu ry świa to - wej.
Dzię ki te mu zy ska my szan sę peł ne go
udzia łu w glo bal nej na uce i klu czo wą
po moc w co raz więk szej kon ku ren cji
ba daw czej. Upo ra my się wresz cie
z pe ry fe ryj no ścią kształ ce nia i ba dań
na wie lu uczel niach, po zba wio nych
do tąd rów ne go do stę pu do świa to -
wej wie dzy. To ogrom na szan sa dla
na szej na uki. I dla Was!

Po dru gie, i tu pew nie Was za sko -
czę, cze ka nas rok re kor do wych na kła -
dów na szkol nic two. Kie ru je my
do uczel ni środ ki na re ali za cję wiel kich
in we sty cji. Świet nie wy po sa żo ne la bo -
ra to ria i sa le wy kła do we po wsta ną,
aby ście mo gli stu dio wać w do brych

wa run kach, z do stę pem do naj no wo -
cze śniej szej apa ra tu ry i no wa tor skich
pro gra mów.

Po trze cie, a szcze gól nie dla mnie
istot ne, kre dyt sta nie się dla Was bar -
dziej do stęp ny. Pra wie 200 ty się cy
osób spo śród Was już z niego ko rzy sta.
Mam na dzie ję, że jesz cze w tym ro ku
aka de mic kim ogło si my zmia ny, któ re
uła twią Wam do nich do stęp na do -
brych wa run kach. Chcia ła bym, aby
w przy szło ści ha sło „Kre dyt na le gi ty -
ma cję” sta ło się fak tem!

I po czwar te, chce my w przy szło -
ści po wo łać in sty tu cję Rzecz ni ka Praw
Ab sol wen ta, któ ry – po dob nie jak po -
ma ga ją cy Wam od lat w trak cie stu -
diów Rzecz nik Praw Stu den ta – bę-
dzie wspie rać Was, już ja ko ab sol -
wen tów.

Ży czę Wam praw dzi wej pa sji stu -
dio wa nia i ra do ści pły ną cej z do świad -



czeń te go pięk ne go mo men tu w ży ciu,
ja kim jest czas spę dzo ny na uczel ni.
Trzy mam kciu ki zwłasz cza za Pierw szo -
rocz nia ków. Wy trzy maj cie za mnie,
aby do bre po my sły uda wa ło nam się
jak naj szyb ciej wpro wa dzać na pol skie
uczel nie z ko rzy ścią dla Was!

(tekst listu za czerp nię ty z:
Metro, 1 paź dzier ni ka 2009 r.)

Te zmia ny w szkol nic twie wy ższym
ma ją po ja wić się już w tym ro ku aka -
de mic kim. Mi ni ster stwo pla nu je jed -
nak na naj bli ższe la ta znacz nie więk szą
re for mę, oto ja kie są jej głów ne za ło -
że nia:

1. Gwa ran cja bez płat nych
stu diów 

Bez płat na edu ka cja to obo wią zek pań -
stwa. Nie ma mo wy o peł nej i po -
wszech nej od płat no ści za stu dia.
Na le ży jed nak pa mię tać, że obec nie
więk szość stu den tów pła ci za stu dia
– w uczel niach nie pu blicz nych oraz
na stu diach za ocz nych. To 60% wszyst -
kich stu den tów!

2. Wię cej miejsc na bez płat nych

stu diach

Obec nie wie lu stu den tów uczy się
na dwóch, trzech kie run kach. Re kor -
dzi ści są wpi sa ni na 14 kie run ków i do -
dat ko wo na ka żdym z nich po bie ra ją
sty pen dium. A co z ty mi, któ rzy nie
mo gli bez płat nie stu dio wać na jed nym
kie run ku, bo miej sca by ły już za ję te?
Wie lu z nich nie pod ję ło w ogó le stu -
diów, a resz ta pła ci po kil ka na ście ty -
się cy rocz nie za stu dia za ocz ne bądź
wie czo ro we.

3. Lep sza ochro na praw stu den ta

Ka ta log usług, za któ re uczel nia mo że
po bie rać opła ty, zo stał ja sno okre ślo -
ny. Nie trze ba bę dzie na żad nej uczel -
ni pła cić za re je stra cję na ko lej ny
se mestr i rok stu diów, za eg za mi ny,
eg za mi ny po praw ko we, eg za min ko -
mi syj ny, eg za min dy plo mo wy, zło że nie
i oce ny pra cy dy plo mo wej, wy da nie
su ple men tu do dy plo mu. Dziś by wa
z tym bar dzo ró żnie. Dla te go do dat ko -
wo bę dą obo wią zy wa ły umo wy uczel -
nia –stu dent, w któ rych wszyst kie
wa run ki stu dio wa nia zo sta ną z gó ry
za bez pie czo ne praw nie.

4. Więk sza po moc fi nan so wa

Ży cie stu den ta spo ro kosz tu je, dla te -
go ma być ła twiej o sty pen dia so cjal -
ne. Po win ny też być one wy ższe.
Swo je sty pen dia bę dą mo gli ta kże fun -
do wać pra co daw cy, a ta kże gmi ny
i mia sta. Ła twiej bę dzie wresz cie
o kre dyt stu denc ki. Zmie nio ny zo sta -
nie na ko rzyść stu den ta sys tem po rę -
czeń kre dy to wych, tak aby pań stwo
w więk szym stop niu da wa ło gwa ran -
cję dla ubo ższych stu den tów. 

5. Więk sze szan se na ryn ku pra cy 

Śred nie wy na gro dze nie po stu diach
wzra sta naj wy żej o kil ka na ście pro -
cent, a we dług ba dań Świa to we go Fo -
rum Go spo dar cze go Pol ska zaj mu je
do pie ro 19. miej sce w UE pod wzglę -
dem do sto so wa nia sys te mu edu ka cyj -
ne go do po trzeb go spo dar ki.
Mi ni ster stwo chce to ra dy kal nie zmie -
nić i wejść do pierw szej szóst ki! Dla te -
go wła śnie już wkrót ce pra co daw cy

bę dą włą cza ni do pro ce su kształ ce nia,
bę dą mie li wpływ na two rze nie pro -
gra mów stu diów, a uczel nie zo sta ną
zo bo wią za ne do re ali za cji stra te gii
swo jej dzia łal no ści, aby ab sol wen ci
wy cho dzi li z uczel ni z do brą wie dzą
i więk szy mi szan sa mi na ryn ku pra cy.

6. Przy wi lej dru gie go kie run ku

bez płat ne go dla 10% naj lep szych 

Sko ro na bez płat ne stu dia wy bie ra ni
są naj lep si, to ta kże na bez płat ne stu -
dia na dru gim kie run ku trze ba ko goś
wy brać. Pa ni mi ni ster pro po nu je, że -
by i tym ra zem by li to naj lep si.
Z dwóch po wo dów: tak jest naj spra -
wie dli wiej i da je to naj więk szą szan sę
ukoń cze nia stu diów za miast bez tro -
skie go mar no wa nia dwóch czy trzech
se me strów. 

7. Lep sza ja kość

Pol skie uczel nie w mię dzy na ro do -
wych ran kin gach są nie tyl ko za uczel -
nia mi ame ry kań ski mi czy bry tyj ski mi.
W ty le zo sta wia ją nas rów nież uczel -
nie z Czech, Wę gier czy Ro sji. W Pol -
sce stu diu je pro cen to wo 6 ra zy mniej
stu den tów z za gra ni cy niż na Sło wa -
cji, 12 ra zy mniej niż na Wę grzech. Na -
le ży to zmie nić po przez lep szy sys tem
za rzą dza nia uczel nia mi, otwar cie ka -
rie ry na uko wej dla mło dych i zdol nych
oraz więk sze fi nan so wa nie dla naj lep -
szych.

(zob. h�p://www.eme tro.pl/eme -

tro/1,85648,6745731,List_Bar ba ry_Ku dryc -

kiej_do_czy tel ni kow__Me tra_.html)

Opra co wa ła Pau li na Mań kow ska
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Wprzed dzień in au gu ra cji ro -
ku aka de mic kie go, 2 paź -
dzier ni ka br. o godz. 18,

od by ła się na Cmen ta rzu Cen tral nym
szczególna uro czy stość ku pa mię ci lu -
dzi zwią za nych z mo rzem. Tra dy cją się
sta ło, że w dniu po prze dza ją cym roz -
po czę cie na uki przed po mni kiem
„Tym, któ rzy nie po wró ci li z mo rza”
spo ty ka ją się przed sta wi cie le uczel ni,
władz ad mi ni stra cyj nych i ko ściel -
nych, woj sko wych i de le ga cje za kła -
dów pra cy.

Pod nio słość wydarzenia pod kre śli -
ła kom pa nia ho no ro wa Woj ska Pol -
skie go, za in to no wa ny hymn pań-
stwo wy i wspól na mo dli twa za ini cjo -
wa na przez ks. bp. Ja na Ga łec kie go
oraz oko licz no ścio we prze mó wie nia.

Ka pi tan ż.w. An drzej Hu za ak cen -
tu jąc 20 rocz ni cę od sło nię cia po mni -
ka, zwró cił uwa gę, że nie do cze ka ło  jej
dwo je człon ków spo łecz ne go ko mi te -
tu bu do wy po mni ka, mia no wi cie re -
dak tor An na Więc kow ska -Ma chaj
i ka pi tan Zbi gniew Bar giel ski. Po mnik
sta nął dzię ki za an ga żo wa niu ca łe go
spo łe czeń stwa, nie tyl ko szcze ciń skie -
go, któ re sfi nan so wa ło to przed się -
wzię cie. Przy świe ca ła idea, że
czło wiek ży je tak dłu go, jak dłu go trwa
pa mięć o nim. 

Ksiądz abp An drzej Dzię ba po wie -
dział [cyt.]:

„Sto imy przy po mni ku tych, co nie
wró ci li, któ rych po chło nę ła na za wsze
ta słu żba jed no ści lu dzi i słu żba spra -
wom ludz kim. My tu taj sta je my w tym
gro nie, pa trząc w kie run ku ko lej ne go
ro ku for ma cji aka de mic kiej, ale i for -
ma cji du cho wej kształ to wa nia cha rak -
te rów ludz kich. Sto imy przy po mni ku
tych, co nie wró ci li, co po zo sta li
w służbie tym spra wom trud nym. Sym -

bo licz nie my śli my też o oj czyź nie, bo
sko ro w sło wa hym nu pol skie go mo rze
jest też wpi sa ne, bo prze cież „jak Czar -
niec ki po szwedz kim za bo rze, dla oj czy -
zny ra to wa nia rzu cił się przez mo rze”,
tak i tu taj sta jąc w kon tek ście tych fal,
głę bin i nie bez pie czeństw my śli my o oj -
czyź nie, o jej spra wach. Pro śmy do bre -
go Bo ga, któ ry od dzie lił mo rze od lą du,
aby dał nam ten hart du cha, od wa gę
my śli i wy trwa łość czy nu, aby śmy mo -
rze trak to wa li jak za da nie, jak za da nie
któ re jest do wy ko na nia dla lu dzi twar -
dych, ale też dla lu dzi z cha rak te rem,
z do brym cha rak te rem. Niech mo rze
się sta je zno wu prze strze nią, któ ra łą -
czy wszyst kich lu dzi w jed ną ro dzi nę,
w je den na ród, w je den lud. A tym, któ -
rzy w słu żbie tej jed no ści ży cie swo je
od da li i w fa lach po zo sta wi li swo je cia -
ła, a du sze Bo gu da wa li, niech sam Bóg
da wiecz ny po kój.”

Przy wtó rze wer bli apel pa mię ci
po pro wa dził ko man dor por. Jan Sar -
niak:

„W przed dzień in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go w Aka de mii Mor skiej
w Szcze ci nie my stu den ci, ma ry na rze
pol skiej ma ry nar ki han dlo wej i ma ry -
nar ki wo jen nej, ry bo łów stwa mor skie -
go, eks plo ata cji por tów i flo ty,
spad ko bier cy chlub nych ty siąc let nich
tra dy cji na ro du pol skie go i wie ko wych
tra dy cji mor skich sta je my na Apel Po -
le głych ce lem uczcze nia pa mię ci tych,
któ rzy zło ży li swe ży cie w obro nie
mor skich gra nic lub po świę ci li je dla
roz wo ju sil nej i mor skiej Pol ski. 

Wzy wam was świa tłem pło ną ce go
zni cza, tęt nem go rą cych ma ry nar skich
serc tu do Szcze ci na, pod szcze gól ny
po mnik po świę co ny pa mię ci tym, któ -
rzy nie po wró ci li z mo rza. Stań cie
na apel wy – ma ry na rze pol skiej flo ty
wo jen nej i han dlo wej, za łóg ORP Gryf
i Wi cher, dy wi zjo nów tra łow ców, ka -
no nie rek, jed no stek po moc ni czych
m/s z Gdy ni i m/s z Gdań ska, któ rzy
w dniach wrze śnio wych 1939 ro ku
w obro nie pol skich wód od da li ście

Od lewej: dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof AM, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, 
dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk prof. AM FOT. ELLE



swe mło de ży cie, wier ni do ostat niej
chwi li zło żo nej przy się dze (…). Cześć
ich pa mię ci.

Stań cie do ape lu wy, któ rzy ode -
szli ście na wiecz ną wach tę, na atlan -
tyc kich szla kach kon wo jo wych
do Mur mań ska i Ame ry ki Pół noc nej,
Mo rza Śród ziem ne go, Mo rza Pół noc -
ne go oraz wszyst kich mórz i oce anów.
Tam, gdzie to czył się bój o wol ność
i byt, i ist nie nie na ro do we (…). Cześć
ich pa mię ci.

Do ape lu wzy wam was, któ rzy
na po kła dach stat ków han dlo wych,
na szla ku do wol nej oj czy zny stra ci li -
ście ży cie pod czas sek stan sów mor -
skich na Sy cy lię i Nor man dię(…). Cześć
ich pa mię ci.

Stań cie na apel wy, któ rzy
do ostat ka peł niąc obo wiąz ki pi lo tów,
pra cow ni ków ad mi ni stra cji mor skiej,
wy kła dow ców szko ły mor skiej, zo sta li -
ście uwię zie ni przez be s
al skie go oku -
pan ta (…). Cześć ich pa mię ci.

Wzy wam was ma ry na rze i ry ba cy,
któ rzy zgi nę li ście na po ste run kach
w co dzien nych funk cjach pra cy (…).
Cześć ich pa mię ci.

Stań cie na apel twór cy pol skiej go -
spo dar ki mor skiej (…). Cześć ich pa -
mię ci.

Wzy wam na apel was pe da go gów,
twór ców ka dry mor skiej ma ry nar ki
han dlo wej i flo ty ry bac kiej, wy mie nio -
nych i nie wy mie nio nych, pa trio tycz -
nych i od da nych w spra wy roz wo ju

Pol ski na mo rzu, wy kła dow ców by łej
Szko ły Mor skiej w Tcze wie, Pań stwo -
wej Szko ły Mor skiej w Gdy ni i Szcze ci -
nie oraz Wy ższej Szko ły Mor skiej
w Szcze ci nie (…). Cześć ich pa mię ci.

Po mnik wie ko wych mor skich tra -
dy cji na szych przod ków – tu pod po -
mni kiem „Tym, któ rzy nie po wró ci li
z mo rza” ślu bu je my to bie Oj czy zno,
rzu ca my to bie Zie mio Szcze ciń ska
wszech wier nie zdo by ta przez na szych
dzia dów i oj ców, po mna żać ich bo ga ty
do ro bek ku chwa le na sze go kra ju i re -
gio nu.”

Na stęp nie wień ce i kwia ty zło ży li:
przed sta wi ciel Mi ni ster stwa, przed sta -
wi ciel Wo je wo dy Za chod nio po mor -
skie go, Rek tor AM w Szcze ci nie,
przed sta wi ciel Pol skiej Że glu gi Mor -
skiej, Szcze ciń skie go Klu bu Ka pi ta nów
Że glu gi Wiel kiej, Urzę du Mor skie go,
Związ ku Za wo do we go Ka pi ta nów
i Ofi ce rów, Związ ku Ar ma to rów Pol -
skich, przed sta wi ciel Związ ków Za wo -
do wych, star szych me cha ni ków mor -
skich, Za chod nio po mor skie go Ku ra to -
ra Oświa ty, Związ ku Za wo do we go So -
li dar ność AM w Szcze ci nie, Związ ku
Na uczy ciel stwa Pol skie go AM, olim pij -
czy cy „zło tej czwór ki” w Pe ki nie,
przed sta wi cie le stu den tów I ro ku ra -
tow nic twa AM, przed sta wi cie le Sa mo -
rzą du Stu denc kie go AM.

elle
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Poczet sztandarowy AM FOT. ELLE

Szpaler pięknie prezentujących się studentek AM FOT. JERZY UNDRO

Światełko pamięci FOT. JERZY UNDRO
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Warta honorowa studentów Akademii Morskiej przed po mni kiem „Tym, któ rzy nie po wró ci li z mo rza” FOT. JERZY UNDRO

Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich w Szczecinie
FOT. JERZY UNDRO

Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
FOT. JERZY UNDRO

„Złota czwórka”: od lewej Adam Ko rol, Ma rek Kol bo wicz, Miachał Jeliński i Kon rad Wa si lew ski
FOT. JERZY UNDRO

Abp Andrzej Dzięga i bp Ja n Ga łec ki
FOT. JERZY UNDRO
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Przedstawiciele Polskiej Żeglugi Morskiej
FOT. ELLE

Studenci I roku FOT. ELLE Mi ni ster An na Wy pych -Na miot ko i władze uczelni FOT. ELLE

Przedstawiciele związków zawodowych AM FOT. ELLE

Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej
FOT. ELLE

Orkiestra dęta ze Świnoujścia FOT.  ELLE

Urząd Morski – kpt. ż.w. Janusz Markiewicz
FOT. JERZY UNDRO
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100-le cie Aka de mic kie go
Związ ku Spor to we go
sta ło się oka zją dla

zor ga ni zo wa nia w Szcze ci nie za wo dów
wio ślar skich pod mia nem „Re ga ty
Wio ślar skie Mi strzów”. Od by ły się
one 3 paź dzier ni ka br. po in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go z ini cja ty wy Wo -
je wo dy Za chod nio po mor skie go. Or ga -
ni za to rem tej wspa nia łej im pre zy
spor to wej był AZS Or ga ni za cja Śro do -
wi sko wa. Uda ło się za pro sić ca łą czo -
łów kę wio śla rzy re pre zen tu ją cych
nasz kraj na im pre zach naj wy ższej
mię dzy na ro do wej ran gi. Wśród star -
tu ją cych by ła,, zło ta czwór ka po dwój -
na” ze szla ko wym Ada mem Ko ro lem
(AZS Gdańsk), Mar kiem Kol bo wi czem,
Kon ra dem Wa sie lew skim (obaj AZS
Szcze cin) i Mi cha łem Je liń skim (AZS
Go rzów). Przy był rów nież tre ner osa -
dy pan Alek san der Woj cie chow ski.
Wszy scy ci wio śla rze re pre zen tu ją klu -
by aka de mic kie i ich ko lej ny zło ty me -
dal Mi strzostw Świa ta w Po zna niu,
po zło tym me da lu z Igrzysk Olim pij -
skich w Pe ki nie, był wspa nia łym uko -
ro no wa niem 100-let niej hi sto rii
spor tu aka de mic kie go. 

Do ry wa li za cji na star cie sta nę li
rów nież wi ce mi strzo wie Mi strzostw
Świa ta z Po zna nia w kon ku ren cji
czwó rek bez ster ni ka ka te go rii lek kiej:

Pa weł Rań da, Łu kasz Sie mion, Mi łosz
Ber na taj 
s, Łu kasz Paw łow ski, zło ci
me da li ści Mi strzostw Eu ro py w kon ku -
ren cji óse mek: Woj ciech Gu tor ski, Mi -
chał Szpa kow ski, Kry s
an Ara now ski,
Piotr Hoj ka, brą zo wi me da li ści Mi -
strzostw Eu ro py w kon ku ren cji czwó -
rek po dwój nych, któ rzy te raz po-
pły nę li w dwój ce: Piotr Licz ner ski,
Wik tor Cha bel. Star to wa ła rów nież
naj lep sza dwój ka bez ster ni ka – Da wid
Pa cześ, Łu kasz Kar das (obaj z AZS
Szcze cin), mi strzo wie świa ta w dwój -
ce ze ster ni kiem w 2007 ro ku. Zo ba -
czy li śmy ta kże czo ło we wio ślar ki:
Aga tę Gra ma ty kę, Ilo nę Mo kro now -
ską, Mo ni kę Myszk, Ka mi lę Soć ko i Jo -
an nę Lesz czyń ską. 

Re ga ty prze pro wa dzo no na to rze
wod nym przy Wa łach Chro bre go. Mi -
mo dżdży stej po go dy ry wa li za cję
na od rzań skim to rze obej rza ła licz -
na gru pa sym pa ty ków te go spor tu. Za -
wo dy roz po czę li za wod ni cy szcze-
ciń skie go AZS -u w kon ku ren cji dwó jek
po dwój nych ju nio rów, ko lej ne bie gi
to: czwór ka po dwój na ze ster ni kiem
chłop ców, dwój ka ze ster ni kiem mę -
żczyzn, ósem ka mę żczyzn. W kon ku -
ren cji tej star to wa ła re pre zen-
ta cyj na osa da Aka de mii Mor skiej. Ko -
lej nym bie giem był start sza lup wio -
sło wych, je dyn ka ko biet i bieg głów ny

– czwór ka po dwój na mę żczyzn. Wszy -
scy za wod ni cy mie li do prze pły nię cia
dy stans oko ło 660 me trów na tra sie
po mię dzy Urzę dem Mor skim a stat -
kiem Aka de mii Mor skiej „Na wi ga tor
XXI”. Nad za wo da mi czu wa ła ko mi sja
sę dziow ska w skła dzie: Iza be la Mon -
twiłł, An drzej Mon twiłł, Prze my sław
Kni gaw ka, Ry szard Al ma kie wicz i Ry -
szard Ko wal czyk. Tra dy cyj ne „szklan -
ki”, kie dy za wod ni cy mi ja li li nię me ty,
wy bi jał Woj ciech Jaś kie wicz, zaś dla
wszyst kich przy by łych wy da rze nia
na to rze re la cjo no wał Ar tur Jan ko -
wiak. Im pre za w tak do stoj nym gro nie
od by ła się pod pa tro na tem Wo je wo -
dy Za chod ni po mor skie go, Mar szał ka
Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie -
go, Pre zy den ta Mia sta Szcze ci na, Rek -
to ra Aka de mii Mor skiej. By ła do sko -
na łą oka zją do po pu la ry za cji wio ślar -
stwa w Szcze ci nie i spo tka nia w gro nie
przy ja ciół sku pio nych wo kół tej pięk -
nej dys cy pli ny spor tu. Zwy cięz cy po -
szcze gól nych kon ku ren cji otrzy ma li
pa miąt ko we pu cha ry. Młod szych za -
wod ni ków ude ko ro wał wi ce pre zes Or -
ga ni za cji Śro do wi sko wej To masz
Chmu ro wicz, a po zo sta łych mi ni ster A.
Wy pych -Na miot ko wraz z wo je wo dą
Mar ci nem Zy do ro wi czem. By li śmy

Puchar dla zwycięskiej czwórki juniorów ze sternikiem

Sternik czwórki juniorów odbiera gratulacje

100�LECIE AZS



świad ka mi pół to ra go dzin nej do brej
za ba wy po mi mo zmien nej po go dy.
Mo żna śmia ło po wie dzieć, że daw no
ta kich re gat w Szcze ci nie nie by ło. Do -
sko na ła ob sa da, mi ła at mos fe ra,
a do te go mnó stwo emo cji!

W pią tek, dzień przed „Re ga ta mi
Mi strzów”, od by ła się uro czy sta ko la -
cja, na któ rą przy by li m.in.: Mi ni ster
An na Wy pych -Na miot ko, Wo je wo da
Za chod nio po mor ski Mar cin Zy do ro -
wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta dr
Ba zy li Ba ran, z -ca Pre zy den ta Szcze ci -
na Be nia min Cho chul ski, Rek tor AM
prof. Sta ni sław Guc ma, Rek tor US prof.
Wal de mar Tar czyń ski, dy rek tor Wy -
dzia łu Spor tu i Tu ry sty ki Ro bert Szych
oraz pre ze si: Pol skie go Ko mi te tu Olim -
pij skie go, Pol skie go Związ ku To wa -
rzystw Wio ślar skich Ry szard Stad niuk,
Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go
w Szcze ci nie prof. Eu gie niusz Szma -
tłoch i przed sta wi cie le firm wspie ra ją -
cych wio ślar stwo w Szcze ci nie.
Pod czas spo tka nia za pre zen to wa no
star tu ją cych za wod ni ków, roz da no
wszyst kim pa miąt ko we na gro dy. Rów -
nież Rek tor AM prof. Sta ni sław Guc ma
otrzy mał so uve nir w po dzię ko wa niu
za wspar cie w or ga ni za cji za wo dów.

Ar tur Jan ko wiak

ZDJĘCIA: ELLE
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Rektor AM odbiera puchar na „Ładodze” z rąk Marka Kolbowicza

Czwórka juniorów ze sternikiem

Wśród serdecznej atmosfery przebiegło spotkanie zawodników z kibicami i fanami wioślarstwa

Szklanki wybija Wojciech Jaśkiewicz
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AAM: Aniu, opo wiedz na szym czy -
tel ni kom, jak za czę ła się two ja przy go -
da z pły wa niem „na wio słach”.

Ania Ma chu lec: Na I ro ku mia łam
wf. z tre ne rem W. Jaś kie wi czem. Pew -
ne go dnia za py tał mnie, czy chcia ła -
bym ste ro wać „ósem ką”. W ogó le nie
wie dzia łam, co to zna czy „ósem ka”
i zgod nie z praw dą od po wie dzia łam,
że ni gdy te go nie ro bi łam. Tre ner na to,
że mam od po wied nie pre dys po zy cje,
by ste ro wać. Tak to się za czę ło, póź niej
go rą co za chę ca no mnie do tre nin gu
na si łow ni i er go me trach.

AAM: Jak więc wy glą da ją te tre -
nin gi?

Ania: Na wo dzie czy na lą dzie?
AAM: Jed ne i dru gie.
A.M.: Zi mą tre ner opra co wu je ró -

żne pla ny si ło we, wy trzy ma ło ścio we,
spraw no ścio we czy in ter wa ły. Chłop -
cy wy ko nu ją te pla ny. Jak prze cho dzi -
my na wo dę, od ra zu wi dać, ile
da na oso ba wło ży ła ser ca zi mą i jak się
przy ło ży ła do ćwi czeń. 

AAM: A kie dy prze cho dzi cie
na wo dę? 

A.M.: Na przy kład w ro ku aka de -
mic kim 2008 na wo dę pierw szy raz ze -
szli śmy w paź dzier ni ku. Je den tre ning
był w grud niu i póź niej od mar ca już
sys te ma tycz nie co dzien nie
– a w kwiet niu na wet 2 ra zy dzien nie:
o 6 ra no i po po łu dniu.

AAM: Jak dłu go trwa tre ning?
A.M.: To za le ży, naj czę ściej 2–3

go dzi ny.
AAM: To rze czy wi ście dłu go, czy

nie ko li du je to z na uką?
A.M.: Szcze rze mó wiąc to nie, po -

nie waż sta ra my się po dejść in dy wi du -
al nie do ka żde go z człon ków na szej
osa dy. Są okre sy, że na praw dę jest cię -
żko, np. bę dąc na na wi ga cji na II ro ku

mia łam bar dzo du żo na uki, czy na wet
ostat nio 7 se mestr, na któ rym by ło
wie le za li czeń. Jed nak sta ra my się na -
wza jem do pa so wać. Nie kie dy cho dzi -
my na tre nin gi ra no, jesz cze
przed za ję cia mi na 6.00, bo za ję cia za -
czy na my o 8.00. Ale te głów ne tre nin -
gi ma my po po łu dniu, o 17–18.00.

AAM: Ósem ki to pra ca ze spo ło wa.
Czy wi dać, że ktoś jest sła by, for mą od -
sta je od resz ty?

A.M.: Przede wszyst kim to ćwi cze -
nia, słu cha nie wska zó wek tre ne ra. Ale
jak to tre ner mó wi: „Si ła ósem ki za le -
ży od naj słab sze go ogni wa”, czy li nie
mo że być tak, że naj sil niej szy cią gnie
ile się da, bo jeź dzi li by śmy wę ży kiem.
Dla te go pły nie my pod naj słab sze go,
cho ciaż tre ner nie po ka zu je, kto nim
jest, tyl ko tak pla nu je tre nin gi, że
wszy scy mu szą się do sie bie do sto so -
wać i wy ko nu ją ćwi cze nia, któ re po -
ma ga ją rów no i tech nicz nie pra co wać.
Nie je ste śmy osa dą wy czy now ców,
chło pa ki przy szli i tu do pie ro na uczy li
się wio sło wać, dla te go tech ni ka jest
tak wa żna.

AAM: Ro zu miem, że je ste ście
„przy pi sa ni do swo ich miejsc” i nie ma
zmian?

A.M.: Są, oczy wi ście, że są. Jest tu
pew ne go ro dza ju kon ku ren cja. Ktoś,
kto przyj dzie pierw szy raz na wio sła,
sta ra się póź niej za ła pać do sta łej osa -
dy. Al bo ci, któ rzy sła bo pra co wa li, są
wy mie nia ni na tych, co się bar dziej
przy ło ży li do tre nin gów. Ele ment kon -
ku ren cji cią gle wy stę pu je i mo bi li zu je
do pra cy. Nie jest po wie dzia ne, że ja
cią gle bę dę ster ni kiem. Jak by łam
na pół rocz nym rej sie, to mu sie li zna -
leźć ko goś na za stęp stwo.

AAM: Czy masz już swo ją na stęp -
czy nię?

A.M.: (śmiech) Nie wiem, z chło -
pa ka mi pły wam już czwar ty rok, zży li -
śmy się, wie my, o co cho dzi. Jest to dla
mnie stu denc ka przy go da, speł nio ne
ma rze nia dziew czy ny z po łu dnia
(śmiech). Ma my też in ne dziew czy ny
w sek cji wio ślar skiej, któ re star tu ją
w er go no me trach, czy też chcą ce na -
uczyć się pły wać.

AAM: Dla cze go w mę skiej dru ży -
nie ster ni kiem jest ko bie ta?

A.M.: To nie gra żad nej ro li, że ja
je stem ster ni kiem, a w gru pie mam
sa mych fa ce tów. Dla nas jest to na tu -
ral ne, bar dzo do brze się ro zu mie my.
Nie ma też więk szych pro ble mów, że
np. krzyk nę na nich – oni się pod po -
rząd ko wu ją. Jak mi coś po wie dzą, czy
zwró cą uwa gę, to są to dla mnie cen -
ne wska zów ki, bo wcze śniej też nie
mia łam stycz no ści z wio ślar stwem.

AAM: Wróć my jesz cze do tre nin -
gów, gdzie pły wa cie?

A.M.: Ru sza my spod Wy spy
Grodz kiej, pły nie my do Dzie wo kli cza
i z po wro tem. W za le żno ści od za pla -
no wa ne go tre nin gu tre ner pły nie
obok nas mo to rów ką i mó wi na te mat
tech ni ki, po pra wia chło pa ków, dyk tu -
je ró żne ćwi cze nia, by po pra wić ich
for mę, przy go to wać do kon kret nych
za wo dów.

AAM: Ja ka jest więc ro la ster ni ka?
A.M.: Lu dziom wy da je się, że

po co ster nik, on tyl ko ste ru je i nic
wię cej. A tak na praw dę, na olim pia -
dzie je dy ną kon ku ren cją ze ster ni kiem

ROZMOWA Z...

Anna Machulec FOT. ELLE



jest ósem ka wio ślar ska. Gdy by nie by -
ło po trze ba ster ni ka, to z ósem ki rów -
nież by go zdję li.

Po za ste ro wa niem to wy da wa nie
ró żnych ko mend. Czę sto tre ner da je
mi kart kę i po ma gam pro wa dzić tre -
nin gi, mó wię, by zmie nić chwy ty,
przejść na ko lej ne ćwi cze nie, a na za -
wo dach już kon kret nie dyk tu ję im
rytm. Star tu je się za zwy czaj z pla nem
tre ne ra, np. ileś chwy tów na po cząt -
ku, póź niej roz krę ce nie, jaz da na to rze
i ja to wszyst ko zli czam, de cy du ję, kie -
dy ma ją przejść i na ja ki sys tem jaz dy.
Przy kła do wo po 400–450 me trach
mó wię, że by np. przy ata ko wa li i póź -
niej, jak wi dzę, że za czy na ją nie rów no
pły nąć, to w od po wied nich mo men -
tach krzyk nę „rzut” al bo „no gi”. Też
ich do pin gu ję w pe wien spo sób, bo
wi dzę, że im to po ma ga. 

AAM: Ro zu miem, że masz swój
spo sób mo ty wo wa nia chło pa ków…

A.M.: (śmiech) Na przy kład te raz,
na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol -
ski wi dzia łam, że ja dą już na 100%,
a by li śmy w su mie trze ci. Po wta rza łam
im: „Chło pa ki, jest do brze, jest do brze,
ale mo że być le piej”. I tak za czę łam ich
do pin go wać i z ka żdym chwy tem
trosz kę się prze su wa li śmy. We dług

mnie chło pa ki po pły nę li wte dy
na 120%!

AAM: Przy znam, że nie jest to ła -
twe za da nie – przej mu jesz ro lę ka pi ta -
na dru ży ny?

A.M.: To za le ży… trze ba mieć sil ny
cha rak ter, bo nie ka żdy od wa ży się
krzyk nąć na ośmiu chło pa, że by pra co -
wa li moc niej, mi mo że opa da ją już
z sił. Znam chłop ców, oni mnie – jest
mię dzy na mi usta lo ne, że nie ma
sprze ci wów. Oni wie dzą, że ja wi dzę
w nich ener gię, po ten cjał i moc, a ja
wiem do brze, jak mie li po je chać, bo
tre ner dał mi od po wied nie wska zów ki.

AAM: Wi dzę, że bę dąc drob niut ką
dziew czy ną bar dzo do brze ra dzisz so -
bie z gru pą chło pa ków…

A.M.: No wła śnie (śmiech). Oni
wie dzą, że mam cha rak ter, a ka żdy
z nich to też in dy wi du ali sta. Mo gę po -
wie dzieć, że zgra li śmy się, świet nie się
do ga du je my i ro zu mie my. 

AAM: Wa sza osa da od no si co raz
więk sze suk ce sy. Ostat nio srebr ny me -
dal na Aka de mic kich Mi strzo stwach
Pol ski w Po zna niu, a wcze śniej....

A.M.: zwy cię ży li śmy po raz 8. z ko -
lei w Re ga tach o Pu char Wo je wo dy Za -
chod nio po mor skie go, w Re ga tach
Dłu go dy stan so wych o Pu char JM Rek -

to ra AM w Szcze ci nie i w Re ga tach
Śred nio dy stan so wych oraz Re ga tach
o Pu char Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej.

AAM: Jest to wy nik wa sze go do -
bre go zgra nia, cię żkiej pra cy, czy ja kiś
in ny ele ment, któ ry na to wpły wa?

A.M.: Ta ką na szą pod sta wą jest
pew ne go ro dza ju tra dy cja, któ rą
wpro wa dził tre ner. Nie jest tak, że
przy cho dzi my tyl ko na tre nin gi, a po -
tem „na ra zie” i do wi dze nia na na -
stęp nym spo tka niu. Tre ner or ga ni zu je
swo je świę ta, ty pu wi gi lia wio ślar ska,
ja kieś spo tka nia przed re ga ta mi,
po re ga tach świę tu je my ra zem. Tak
trzy ma my się gru pą. Ró żne tra dy cje
wpro wa dza ne są przez tre ne ra… i póź -
niej aż chce się przy cho dzić na tre nin -
gi. Chłop cy tak wy trwa le pra cu ją, bo
wie dzą, że tre ner chce dla nich do -
brze, że mu szą so lid ną pra cę wy ko nać
zi mą, by móc do brze pły wać wio sną.
Bez wy trzy ma ło ści i si ły osa da nie wy -
czy no wa nie da ra dy, a tech ni ka do pie -
ro na wo dzie jest szli fo wa na.

AAM: Czy li two rzy cie ta ką ma łą
ro dzi nę?

A.M.: Tak.
Dzię ku ję za roz mo wę, ży czę dal -

szych suk ce sów To bie i ca łej osa dzie.
Roz ma wia ła: El wi ra Go rycz ko
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Anna Machulec i Paweł Laska.
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2 paź dzier ni ka br. Aka de -
mia Mor ska w Szcze ci nie
uro czy ście roz po czę ła in au -
gu ra cję ro ku aka de mic kie -
go 2009/2010 po łą czo ną
z ob cho da mi 100-le cia 
Aka de mic kie go Związ ku
Spor to we go. 

W bu dyn ku głów nym Aka de -
mii Mor skiej w Szcze ci nie
mi ni ster An na Wy pych -Na -

miot ko Pod se kre tarz Sta nu ds. Mor -
skich w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
wraz z Rek to rem AM w Szcze ci nie
prof. Sta ni sła wem Guc mą uro czy ście
otwo rzy li ju bi le uszo wą wy sta wę Aka -
de mic kie go Związ ku Spor to we go.

Ce re mo nia zgro ma dzi ła sym pa ty -
ków spor tu, wła dze uczel ni, zło tych
me da li stów wio ślar stwa z Pe ki nu
w skła dzie: Ma rek Kol bo wicz, Kon rad
Wa si lew ski i Adam Ko rol oraz pra cow -
ni ków i stu den tów AM. Dr inż. An drzej
Mon twiłł przy wi tał wszyst kich ser -
decz nie i za pro sił do obej rze nia wy sta -
wy, a szcze gól nie tych, któ rzy in te re-
su ją się spor tem, po nie waż by ła to
oka zja po zna nia hi sto rycz nej już wie -
dzy o pol skich wy stę pach na are nach
mię dzy na ro do wych.

Pani Mi ni ster, dzię kując za za pro -
sze nie, powiedziała: „Zaw sze ko cha my
spor tow ców, ich spor to we wy ni ki
i cie szę się, że uda ło mi się tu dzi siaj
do trzeć. Set na rocz ni ca AZS jest to fra -
pu ją ca uro czy stość, któ ra dla pań stwa
pol skie go jest bar dzo wy mow na. Cie -
szę się bar dzo i dzię ku ję, że po zwo li li -
ście mi po wie dzieć: wy sta wa stu le cia
AZS jest otwar ta.” 

Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy jest
od wie lu lat do sko na le zna ny w śro do wi -
sku stu denc kim. I nic dziw ne go, bo wiem
AZS ma swo ją już wie ko wą hi sto rię.

Lo go AZS – bia ły gryf na zie lo nym
tle, wy my ślo ne przez stu den ta Wil lia -
ma Han ne ber ga w 1922 r., jest roz po -
zna wal ne i uży wa ne przez oko ło 300
klu bów. Ty le bo wiem w Pol sce (we -
dług da nych z 2008 r.) jest za re je stro -
wa nych klu bów AZS.

Przed sta wie nie na plan szach ca ło -
kształ tu do ko nań AZS i osią gnięć ka -
żde go spor tow ca by ło by dość trud ne
do wy ko na nia, dla te go zamieszczono
to, co naj wa żniej sze, czy li tro chę fak -
tów hi sto rycz nych i suk ce sów, syl wet -
ki naj wy bit niej szych spor tow ców
i dru ży ny na me dal. 

Zdjęcia: Anna Soboń

Olimpijczycy z organizatorami, pracownikami Akademii Morskiej – Artur Lipecki (po lewej) i Norbert
Marchewka (po prawej) oraz studentami akademii

Ma rek Kol bo wicz składa uroczysty wpis w księdze
pamiątkowej

Mi ni ster An na Wy pych -Na miot ko z Rek to rem prof.
Sta ni sła wem Guc mą podczas otwa rcia wy sta wy
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Pił ka rze AZS Lwów dwu krot nie zdo by li wi ce mi strzo stwo A kla sy

Przed wo jen ni bo ha te ro wie

Pod oku pa cją hi tle row ską upra wia nie
spor tu przez Po la ków by ło za bro nio -
ne. W stre fie so wiec kiej zaś „sta -
re” przed wo jen ne klu by
roz wią za no, a ca ła kul tu ra fi -
zycz na by ła od gór nie ści śle
kon tro lo wa na. Stra ty, ja kie
po niósł AZS w cza sie II woj ny
świa to wej, by ły ogrom ne.

AZS -y, któ rych już nie ma

W dwu dzie sto le ciu mię dzy wo -
jen nym AZS ist niał w ka żdym
ośrod ku aka de mic kim. Pol skę
roz sła wi li:
� Wal de mar Szwiec – nar ciarz
i pły wak AZS War sza wa; 
� Ro man Sien nic ki – re pre zen tant AZS
Lwów przed woj ną; 
� Ju lian Gru ner – lek ko atle ta AZS War sza wa; 
� Bro ni sław Czech – nar ciarz AZS Kra ków; 
� Prze my sław War miń ski – te ni si sta AZS Po znań;
� Je rzy Miecz ni kow ski – nar ciarz i lek ko atle ta AZS
Gdańsk; 
� Je rzy Iwa now -Szaj no wicz w bar wach AZS War sza -
wa grał w pił kę wod ną i zna ko mi cie pły wał, na le żał
do ści słej czo łów ki. 

Siat ka rze AZS War sza wa mi mo za ka zów or ga ni -
zo wa li tur nie je siat ków ki o kon spi ra cyj ne Mi strzo -
stwa War sza wy. 

Ko szy ka rze AZS
Lwów wio sną 1939 r.
zdo by li brą zo wy
me dal w Mi strzo -
stwach Pol ski.

Zmia ny gra nicz ne,
ja kie za szły po II woj -
nie świa to wej, spra -
wi ły, że AZS Wil no
i AZS Lwów prze sta ły
ist nieć. Ży ją cy człon -
ko wie tych związ ków,
po 1945 r., naj czę ściej
zo sta wa li prze sie dle ni
na tak zwa ne zie mie

od zy ska ne, by tu two -
rzyć no we klu by

spor to we.

Nasz re gion

Po II woj nie świa to wej po wsta ło
wie le klu bów AZS na Po mo rzu Za -
chod nim, któ rych za wod ni cy i tre -
ne rzy mo gą po szczy cić się
suk ce sa mi:

sek cja wio slar ska – olim -
pij czy cy: T. Ko ce ra ka, bra cia
Ku row cy, bra cia Trzciń -
scy, A. Szczot ko,
M. Ko wa lew ski,
Z. Buhl,  M. Gaw kow ski, M. Kol bo -
wicz, K. Wa si lew ski. Trenerem
wioślarzy w latach 1990–1992 była
olimpijka Róża Data-Ptak;

sek cja lek ko atle tycz na – mi strzo -
wie Pol ski E. Po trze bow ski i S. Le wan -
dow ski;

klub ka ra te – wi ce mistrz świa ta
w 1993 r. i 1994 r. M. Kieł ba sa, K. Ko -
złow ska, L. Kru szyń ska, T. Grąb czew ski,
R. Gro chul ski, K. Pra sa łek;

klub je żdziec ki AR Oso wo
– tre ne rem był olim pij czyk A. Ko by liń ski.

Te ni si sta Prze my sław War miń ski 

Julian Gruner ZDJĘCIE Z ARCHIWUM CÓRKI EWY GRUNER�ŻARNOCH
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Stan dar do we im pre zy

Naj bar dziej li czą cy mi się w świe -
cie stu denc ki mi im pre za mi spor to wy -
mi są uni wer sja dy i Aka de mic kie
Mi strzo stwa Świa ta. Pol scy stu den ci
– spor tow cy – od po cząt ku by li uczest -
ni ka mi tych im prez i za wsze zdo by wa -
li w nich me da le. Po woj nie Pol ska
czter na sto krot nie by ła go spo da rzem
AMŚ i dwu krot nie uni wer sjad.

Pierw sze AMŚ od by ły się w War -
sza wie w 1924 r. Uświet ni ły one ob ra -
dy trwa ją cej w tym sa mym cza sie
Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Stu den -
tów. Naj wa żniej szą po sta cią kon fe ren -
cji był ko mi sarz spor to wy kon fe de -
ra cji, Fran cuz Je an Pe  tje an, któ ry po -
now nie do Pol ski przy je chał 25 lat
póź niej na ob cho dy 50-le cia AZS.

Uni wer sja dy let nie roz gry wa ne są
od 1959 r. Du żym suk ce sem by ło przy -
zna nie Pol sce or ga ni za cji XVI Uni wer -
sja dy Zi mo wej w Za ko pa nem w 1993 r. 

In dy wi du al no ści nie tyl ko
spor to we

Po nie waż AZS dzia ła w śro do wi sku
aka de mic kim, dla te go am bi cją związ -
ku jest roz pro pa go wa nie sta ro żyt nej
mak sy my: ka los ka gha thos, co ozna -
cza rów no wa gę w do sko na ło ści umy -
sło wej i spraw no ści cie le snej. Wie lu
wy bit nych spor tow ców AZS swo im ży -
ciem udo wod ni ło, że re ali za cja tej idei
jest mo żli wa: Adam Wolff – że glarz

AZS War sza wa, olim -
pij czyk z 1928 r.; 
Wa le ry Go etel
– wio ślarz i nar -
ciarz; Zdo by sław
Staw czyk – sprin ter
AZS Po znań. 

Or der Ka los Ka ga -
thos przy zna wa ny jest
od 1985 r. tym wy bit nym spor tow -
com, któ rzy po za koń cze niu ka rie ry
osią gnę li suk ce sy po za spor to we.
Twór cą na zwy był prof. Woj ciech Li -
poń ski – olim pij czyk AZS Po znań.
W 1988 r. od by ła się ce re mo nia
nada nia or de ru Ka los Ka ga thos
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.

Ośrod ki szko le nio wo -spor to we 

AZS ma do swo jej dys po zy cji wła -
sne ośrod ki, z któ rych ko rzy sta ją spor -
tow cy, dzia ła cze i tu ry ści aka de mic cy.
Pierw sze ta kie ba zy za czę ły po wsta -
wać już w okre sie mię dzy wo jen nym:
� Sta dion AZS War sza wa jesz cze 10
lat przed woj ną ucho dził za re pre zen -
ta cyj ny. Od wrze śnia 1939 r. wstęp
na obiekt mie li tyl ko Niem cy.
� Schro ni sko AZS War sza wa w Kar pa -
tach Wschod nich wy bu do wa no
w 1934 r. na zbo czu Po pa Iwa na.

� Sta ni ca wod na AZS Wil no w Ży dzisz -
kach nad je zio rem Troc kim, wy bu do -
wa na w 1936 r. 
� Ośro dek w Gór kach Za chod nich – to
by ło „okno na świat”. Do stęp do mo -
rza i po ło że nie nie da le ko Gdań ska
czy nią z te go miej sca atrak cyj ną ba zę
wy pa do wą dla jach n gu mor skie go.
� Ośro dek „Sto kłos” ZG AZS w Zie leń -
cu w Su de tach.

Co dzien ność

AZS to ta kże lo kal ne za wo dy spor -
to we (np. Var so via da, Cra co via na, Po -
sna nia da, Dni Spor tu Uczel ni
Wro cław skich) or ga ni zo wa ne z my ślą
o stu den tach upra wia ją cych spor ty
ama tor sko. A że stu denc ka brać nie
stro ni od ża kow skich żar tów, więc
w AZS czę sto prze pla ta się sport z hu -
mo rem. 

Tra dy cją Var so viad, roz gry wa nych
od 1961 r., jest trój bój rek tor ski, czy li
pa ra spor to wy po je dy nek władz sto -
łecz nych uczel ni. 

Pierw szy Stu denc ki Fe s wal Spor -
to wy od był się w Kor to wie w 1987 r.
Od kil ku na stu lat go spo da rzem fe s -
wa lu są Wil ka sy i do dziś im pre za cie -
szy się ogrom nym po wo dze niem
wśród stu den tów. 

Ósemka AZS Szczecin Sharks FOT. ELLE

Akademickie Aktualności Morskie 

Me dal upa mięt nia ją cy pierwszą uni wer sja dę, 
któ ra od by ła się w Tu ry nie



Kra jo we mi strzo stwa
Naj wa żniej sze po wo jen ne kra jo we

za wo dy to roz gry wa ne od 1951 r. Aka -
de mic kie Mi strzo stwa Pol ski. Dzie sięć
lat póź niej roz po czę to roz gry wać Mi -
strzo stwa Pol ski Szkół Wy ższych.
W tych pierw szych za wo dach mo gą
star to wać tyl ko za wod ni cy AZS, w dru -
gich tyl ko stu den ci i pra cow ni cy.

Me da lo we dru ży ny

W przed wo jen nej hi sto rii AZS by ły
dru ży ny, któ re prze szły do le gen dy,
uzy sku jąc mia no nie po ko na nych. Ho -
ke iści i siat ka rze war szaw skie go AZS
czy szer mie rze AZS Kra ków sta no wi li
za ra zem re pre zen ta cję kra ju. Po woj -
nie tra dy cja ta by ła kon ty nu owa na.

� Rug bi ści AZS AWF War sza wa
w la tach osiem dzie sią tych nie mie li
so bie rów nych. W 2008 r. znów na wią -
za li do tra dy cji i zdo by li mi strzo stwo
kra jo we.

� Pił kar ki ręcz ne AZS AWF Wro -
cław od lat sześć dzie sią tych by ły po -
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M I  S T R Z O  W I E

Przez sze re gi AZS prze wi nę ły się ty -
sią ce mło dzie ży, ale do hi sto rii prze -
szli przede wszyst kim me da li ści
olim pij scy i mi strzo wie świa ta, któ -
rzy zdo by li dla kra ju po nad 100 me -
da li olim pij skich i set ki ty tu łów
mi strzow skich. 
� To masz Ku char ski – wio ślarz,
dwu krot ny mistrz olim pij ski, Syd -
ney 2000 r. i Ate ny 2004 r.;
� Oty lia Ję drzej czak – trzy krot -
na me da list ka na Igrzy skach Olim pij -
skich w Ate nach w 2004 r., ośmio-
krot na mi strzy ni świa ta w pły wa niu; 
� Le szek Bla nik – złoty medalista
olimpijski w Pekinie 2008 w skoku,
brą zo wy me da li sta olim pij ski w Syd -
ney 2000 r. w gim na sty ce. Pierw szy

pol ski gim na styk, od któ re go na zwi -
ska na zwa no ele ment gim na stycz ny.
Skok – prze rzut, po dwój ne sal to
w przód w po zy cji ła ma nej, no si na -
zwę „bla nik”; 
� Ju sty na Ko wal czyk – ja ko pierw sza
Po lka wy gra ła bie gi nar ciar skie w Pu -
cha rze Świa ta. Brą zo wa me da list ka
olim pij ska z 2006 r., trzy krot na ucze-
st nicz ka uni wer sjad – w 2007 r. w Tu -
ry nie zdo by ła naj wy ższe tro feum;
� Ja cek Wszo ła – dwu krot ny me da -
li sta olim pij ski w sko ku wzwyż, zło to
w 1976 r. i sre bro w 1980 r.;
� An to ni Zaj kow ski – był pierw -
szym ju do kiem, któ ry dla barw pol -
skich zdo był srebr ny me dal
olim pij ski w 1972 r.; 

� Szy mon Ziół kow ski – zło ty me da -
li sta olim pij ski w rzu cie mło tem
w 2000 r., 3 medale mi strzo stw
świa ta – złoto 2001, srebro 2009
i brąz 2005;
� Pa weł Na stu la – w 1996 r. osią -
gnął mi strzo stwo olim pij skie w ju -
do i dwu krot nie zo stał wy bra ny
spor tow cem ro ku w roku 1995 
i 1997;
� Wal de mar Ba sza now ski – wy bra -
ny zo stał naj lep szym spor tow cem
AZS okre su po wo jen ne go. Aż czte -
ro krot nie re pre zen to wał Pol skę
w pod no sze niu cię ża rów na Igrzy -
skach Olim pij skich. Dwu krot nie zdo -
był zło ty me dal w 1964 r. i 1968 r.
Był czte ro krot nym mi strzem świa ta. 

Olimpijczycy: Marek Kolbowicz, Konrad Wasilewski, Adam Korol

stra chem ka żdej dru ży ny. Kil ka krot nie
zdo by wa ły mi strzo stwa Pol ski. Dziś
gra ją w I li dze.

� Sek cja siat ków ki AZS War sza wa
by ła ab so lut nym fe no me nem. Pa no -
wie w la tach 1952–1961 aż dzie sięć ra -
zy z rzę du by li mi strza mi Pol ski. Pa nie
w la tach 1947–1968 trzy na sto krot nie
sta wa ły na naj wy ższym po dium.

� Ho kej na tra wie nie na le ży
do naj po pu lar niej szych dys cy plin, ale
war to pod kre ślić ro lę dru żyn aka de -
mic kich. AZS AWF Po znań ze spół mę -
ski za li cza się do czo łów ki kra jo wej.
AZS Ka to wi ce dru ży na ko biet na le ża ła
do naj lep szych w la tach osiem dzie sią -
tych. 

el le
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Z i mo wa pra ca z mło dzie żą w sek -
cji wio ślar skiej nie za po wia da ła
ni cze go szcze gól ne go.

Z tro ską pa trzy łem na wra ca ją cych
z prak tyk mor skich stu den tów, któ rych
syl wet ki w ni czym nie przy po mi na ły
ubie gło rocz nych wio śla rzy. Mo je do -
świad cze nie wy ni ka ją ce z wie lo let niej
pra cy z mło dzie żą pod po wia da ło mi
jed nak, że na le ży za wszel ką ce nę
wdro żyć z po wro tem tych ciut nad wa -
żo nych osob ni ków w wir tre nin gów
wio ślar skich. Jest bo wiem coś ta kie go
w spo rcie, że kto upra wiał go su mien -
nie przez dłu gi czas, na wet je śli po fol -
gu je so bie ob fi cie i stra ci for mę, to
dość szyb ko do niej wró ci, zwłasz cza
w mło dym wie ku.

Mi strzo stwa Pol ski w Er go me trze
Wio ślar skim ro ze gra ne na po cząt ku
kwiet nia w War sza wie ob na ży ły pew -
ne bra ki w przy go to wa niu fi zycz nym
na szych za wod ni ków. Zdo by li śmy
wpraw dzie srebr ny me dal wśród aka -
de mii, ale w ubie głych la tach wy pa da -
li śmy znacz nie le piej. Na le ża ło więc
czym prę dzej nad ro bić za le gło ści, tak
aby po wstał trwa ły fi zycz ny fun da -
ment do bu do wy wy so kiej for my
na wo dzie.

W ro ku ubie głym po raz dzie sią ty
z rzę du wio śla rze Aka de mii Mor skiej
by li bez kon ku ren cyj ni w ry wa li za cji
szcze ciń skich uczel ni. Na sza 40-let nia
łódź po zwo li ła nam jed nak na za ję cie

tyl ko siód me go miej sca w Aka de mic -
kich Mi strzo stwach Pol skich roz gry wa -
nych w Krusz wi cy. Po mi mo zwy -
cię stwa w fi na le B wy nik ten nie usa -
tys fak cjo no wał ani mnie, czy li tre ne -
ra, ani tym bar dziej mło dzie ży.
W roz gry wa ją cych się do tych czas mi -
strzo stwach zdo by li śmy prze cież dwa
ra zy brą zo wy me dal w mę skiej ósem -
ce i ni gdy nie wy pa dli śmy z fi na łu A.
By ły to jed nak cza sy, gdy więk szość
osad aka de mic kich pły wa ła na sprzę -
cie po dob nym do na sze go. No wo cze -
sne ło dzie po sia da ły tyl ko do mi nu ją ce
wów czas w za wo dach na prze mian
osa dy Po li tech ni ki Wro cław skiej i Uni -
wer sy te tu z Byd gosz czy.

Z du mą na le ży pod kre ślić, że na sza
łód ka by ła ostat nią drew nia ną me da -
list ką re gat mi strzow skich w 130-let -
niej hi sto rii pol skie go wio ślar stwa.
W ostat nich la tach po stęp, ja ki do ko -
nał się w dzie dzi nie pla s
 ków, po li me -
rów, włó kien syn te tycz nych i wę-
glo wych, zmie nił ob raz wie lu dzie dzin
ludz kie go ży cia, w tym ta kże spor tu.
Na to rze wio ślar skim za czę ły do mi no -
wać no wo cze sne kon struk cje kar bo -
no wo -kew la ro we, któ re są po pro stu
szyb sze. My na na szym ko cha nym,
pięk nym drew niacz ku mo gli śmy tyl ko
oglą dać się za wy prze dza ją cy mi nas
bez pro ble mu re pre zen ta cja mi in nych
uczel ni. Tak się jed nak zło ży ło, że w tej
bez na dziej nej, jak by się mo gło zda -

wać, sy tu acji, spły nął na wio śla rzy
„mor skiej” świe tli sty pro myk na dziei.
No we wła dze uczel ni do strze gły pro -
blem i wy szły na prze ciw ma rze niom
mło dzie ży.

W wy ni ku ogrom nej de ter mi na cji
Pro rek to ra Prze my sła wa Ra jew skie go
Rek tor Aka de mii Mor skiej w Szcze ci -
nie pod jął de cy zję o za ku pie no wej ło -
dzi. Ra dość, ja ka za pa no wa ła wte dy
w sek cji wio ślar skiej wśród mło dzie ży
zrze szo nej w „Ro wing Crew”, by ła
ogrom na. Mo je za da nie by ło oczy wi -
ste. Na le ża ło wy ko rzy stać tę sy tu ację
i zre ali zo wać w 100% plan przy go to -
wań do Aka de mic kich Mi strzostw Pol -
ski w Wio ślar stwie.

No wą łód kę do star czo no nam
w kwiet niu. Po skrę ce niu i usta wie niu
ata ków na wio słach osa da ze szła
na wo dę. Po nie waż se zon za pa sem,
a naj bli ższe za wo dy już 9 ma ja, zde cy -
do wa łem o skró ce niu wio seł, aby
chwyt wo dy wy da wał się pra wie nie -
mo żli wy.

Na sza mło dzież po cząt ko wo nie
ra dzi ła so bie z no wą łód ką. Zsze dłem
dla te go kil ka ra zy na wo dę, aby za de -
mon stro wać od mien no ści tech nicz ne,
od ró żnia ją ce wio sło wa nie no wo cze -
sne od wcze śniej sze go. Po 10 dniach
cię żkich tre nin gów o 6.00 ra no i 19.00
łód ka drgnę ła. Do pierw szych za wo -
dów zo stał nie speł na ty dzień. Czy wy -
dłu żyć te raz wio sła, czy cze kać?

Nasza osada na pierwszym planie



Wy dłu ża jąc, łódź „odej dzie”, osa da
jed nak stra ci wy pra co wa ny luz i for ma
też przyj dzie za wcze śnie, AMP do pie -
ro 30 ma ja. Z dru giej stro ny, co po wie
Rek tor jak prze gra my pierw sze za wo -
dy na no wej ło dzi? Ty le pie nię dzy
w bło to... Trud no, niech się dzie je, co
chce, zro bi my, co się da na „kró cia -
kach”, mi strzo stwa naj wa żniej sze.
Z drże niem ser ca ocze ki wa łem, któ ra
pierw sza z pię ciu szcze ciń skich óse -
mek wy ło ni się zza dal by, na prze ciw -
ko Wa łów Chro bre go. Pa trzę, jest!
Mi ga ją ryt micz nie „black Jac kie”
na wio słach. Choć od ostat nich 10 lat
jest to dla mnie ob raz zwy czaj ny, tym
ra zem miał szcze gól ne zna cze nie.
Przy niósł wiel ką ulgę. Na me cie wy ści -
gu AM wy prze dzi ła dru gą Po li tech ni -
kę Szcze ciń ską o 10 s. Pu char Wo je -
wo dy zno wu nasz! 

10 ma ja już z wy dłu żo ny mi wio sła -
mi prze wa ga nad Po li tech ni ką wy no -
si 16 s. Od li cza nie do Mi strzostw
Pol ski, zo sta ły je dy nie trzy ty go dnie.
Po dro dze jesz cze jed ne re ga ty o Pu -
char Rek to ra AM, bieg na 9 km i dwa
star ty de biu tan tów na drew niacz ku
w Szcze ciń skiej Aka de mic kiej Li dze
Wio ślar skiej. Chłop cy wy gry wa ją pu -
char wła sne go Rek to ra z prze wa gą 2,5
mi nu ty nad Po li tech ni ką, bi jąc z mar -
szu wie lo let ni re kord tra sy. Ta kże dwa
ró żne skła dy na szych de biu tan tów wy -
gry wa ją swo je wy ści gi w li dze. Pły wa -
ją na no wych drew nia nych wio słach
po da ro wa nych nam przez za przy jaź -
nio ny, ho len der ski klub wio ślar ski
z Gro nin gen. Za koń cze nie Li gii 21 ma -
ja na Wy spie We ne cji. Od bie ra my na -
sze 5 pu cha rów i za wo zi my je
do sie bie na Grodz ką. W gło wach je -
den wiel ki za męt. Czy my je ste śmy ta -
cy do brzy, czy prze ciw ni cy w Szcze-
ci nie ob ni ży li lo ty? Nie wa żne, łódź
idzie co raz le piej, tem pów ki wy cho dzą
zna ko mi cie. Na le ży wstrze lić się w 30
ma ja, oto za da nie! 

29 ma ja po lek kim tre nin gu tech -
nicz nym z ostat nim szli fem tech nicz -
no -men tal nym pa ku je my łód kę.
Po po łu dniu je ste śmy na Mal cie w Po -
zna niu. Ania, na sza błę kit no oka ster -
nicz ka mu si prze pły nąć w to rze.
W Szcze ci nie prze cież to ru nie ma my.
Skrę ca my łód kę, idzie my na wo dę i ru -
ty no wo wy ko nu je my dwa przy spie sze -
nia, dwa wej ścia na cią głą i dwa star ty
z roz krę ce niem. Łódź do han ga ru, osa -
da do ho te lu. 

Do Aka de mic kich Mi strzostw Pol -
ski zgło si ło się 12 óse mek, ze Szcze ci -
na tyl ko my. W skła dach ry wa li pra wie
sa mi wio śla rze wy czy no wi. Bę dzie
ciężko. Na wie czor nej od pra wie krót ko
przy po mi nam na szą tak ty kę na przed -

bieg. Z przed bie gu do fi na łu wcho dzi
pierw sza osa da. Tak ty ka jest pro sta:
start, roz krę ce nie, sta bi li za cja, na 450 m
atak. Na 700 m zer k nąć, co się dzie je
i utrzy mać zaj mo wa ną po zy cję. Nie ma
kom pro mi su: czy pierw si czy pią ci
– utrzy mać. O miej scu szó stym ja koś
nie wspo mnia łem. Na stęp ne go dnia
z przed bie gu pierw sze go i z miej sca
pierw sze go osa da AM awan su je do fi -
na łu A mi strzostw. Z dru gie go przed -
bie gu wcho dzi bez po śred nio osa da
WSG Byd goszcz, zaj mu jąc pierw sze
miej sce. Po zo sta łe 10 osad zmu szo ne
jest do mor der czej wal ki o dwa pierw -
sze miej sca w ka żdym z dwóch bie gów
re pa sa żo wych. My spo koj nie cze ka my
na nie dziel ny fi nał.

Po po łu dniu w so bo tę po in for mo -
wa łem Pro rek to ra P. Ra jew skie go o sy -
tu acji, zde cy do wał się przy je chać. 31
ma ja o go dzi nie 13.00 sześć óse mek za -
ko tło wa ło wo dę, star tu jąc do fi na ło we -
go bie gu Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski. Na pro wa dze nie wy cho dzi osa -
da Uni wer sy te tu Wro cław skie go, druga
WSG Byd goszcz zło żo na z mło dzie żo -
wych i aka de mic kich mi strzów świa ta,
do sko na ła za ło ga, my je ste śmy czwar ci,
tuż za Po li tech ni ką Wro cław ską. Zde cy -
do wa ny atak na 400 m prze su wa na szą
łód kę na dru gą po zy cję tuż za WSG.
Wte dy Uni wer sy tet z Wro cła wia kontr -
ata ku je i znów spy cha nas, tym ra zem
na trze cią po zy cję, me dal już jest. Po li -
tech ni ka z Wro cła wia i dwie osa dy po -
znań skie wy raź nie słab ną. Ko lej ny
brą zo wy me dal Mi strzostw Pol ski nie
za do wa la jed nak na szych wio śla rzy.
Na sza ma lut ka Ania nie po da je już tem -
pa. Z gło śni ków na szej ło dzi wy do by -
wa ją się bła gal ne sło wa ster nicz ki: „Ja
was pro szę, bar dzo pro szę chłop cy,
mor ska moc niej, wszyst ko”. W na pię -
ciu pa trzy my z Prze my sła wem Ra jew -
skim na ta bli cę świetl ną po prze ciw nej
stro nie mal tań skie go to ru. 

Ciąg dalszy na str. 20

ja was pro szę, 
bar dzo pro szę,
chłop cy, 
mor ska moc niej, 
wszyst ko

– mówi Ania, sterniczka osady AM
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dokończenie ze str. 19

Po dłu ższej prze rwie spo wo do wa -
nej ana li zą fo to fi ni szu wy świe tla ją ko -
lej ność:
1. WSG Byd goszcz 2:58,56
2. Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie 3:00,14
3. Uni wer sy tet Wro cław ski 3:00,36

Pa da my so bie w ra mio na.
Do de ko ra cji zwy cię skich osad or -

ga ni za to rzy po pro si li pa na Pro rek to ra.
Ża ło wał, że nie pa mię tał o za bra niu
mun du ru. Oka za ło się, że srebr ny me -
dal ósem ki wy star czył na za ję cie 3
miej sca w kla sy fi ka cji ge ne ral nej AMP
w wio ślar stwie. Wa run kiem re gu la mi -
no wym uczest ni cze nia w tej ry wa li za -
cji by ło wy sta wie nie mi ni mum 2 osad.
Nasz je dyn karz miał do wy ko na nia to
nie wdzięcz ne za da nie, po nie waż star -
to wał na po ży czo nym sprzę cie. Spi sał

się jed nak do brze i za jął za szczyt ne
przed ostat nie miej sce wśród za wo -
dow ców.

Pu char prze ślą nam pocz tą. Przy -
pad ko wo tra fił na Uni wer sy tet War -
szaw ski, po nie waż pod li cza jąc na go -
rą co punk ta cje or ga ni za to rzy po my li li

się i skla sy fi ko wa li nas na czwar tej po -
zy cji.

Tak za koń czył się naj wspa nial szy
wio ślar ski se zon w hi sto rii na szej
kochającej żeglarstwo uczel ni.

Tekst i zdjęcia: Woj ciech Jaś kie wicz

Ca ły świat spor to wy emo cjo no -
wał się fi na łem Li gi Mi strzów
UEFA 2008/2009, naj bar dziej

pre s
 żo we go tur nie ju w eu ro pej skiej,
klu bo wej pił ce no żnej. Fi nał ro ze gra ny
zo stał w Rzy mie na Sta dio Olim pi co 27
ma ja 2009 r., w któ rym zwy cię ży ła FC
Bar ce lo na 2:0. Stu den ci na szej uczel -
ni mie li rów nież swo je spor to we świę -
to. Dzień póź niej, 28 ma ja, ro ze gra ny
zo stał fi nał Mi strzostw Aka de mii Mor -
skiej w ha lo wej pił ce no żnej. Me cze
cie szy ły się du żym za in te re so wa niem
nie tyl ko gra ją cych za wod ni ków, ale
i pu blicz no ści. Miej scem tur nie ju by ła
sa la tech ni kum bu dow la ne go, gdzie
od by wa ją się tre nin gi sek cji ha lo wej
pił ki no żnej stu den tów na szej uczel ni.
Łącz nie w tur nie ju wzię ło udział je de -
na ście dru żyn, pod czas któ re go ro ze -
gra no 52 spo tka nia w dwóch gru pach.
Pół fi na ło we me cze to: III Trans port
Mor ski 1 – I Lo gi sty ka i Za rzą dza nie
w Eu ro pej skim Sys te mie Trans por to -
wym (5:9) oraz I Trans port Mor ski
z dru ży ną re pre zen ta cyj ną AM (5:10).
O me dal brą zo wy wal czy ły ze spo -

ły III Trans port Mor ski 1 i I Trans port
Mor ski. Po nie zwy kle emo cjo nu ją cym
me czu wy ni kiem 8:7 wy gra ła dru ży -
na I Trans port Mor ski. Zwy cięz cą tur -
nie ju oka za ła się dru ży na re pre zen-
ta cyj na Aka de mii Mor skiej, któ ra w fi -
na le po ko na ła I LiZ wEST w im po nu ją -
cym sty lu wy ni kiem 10:1. Zwy cię scy
za wod ni cy otrzy ma li pa miąt ko we ko -
szul ki z za szczyt nym ty tu łem: „Mistrz
Aka de mii Mor skiej”. 

Skład zwy cię skie go ze spo łu: Adam
Czu ba ła, Ad rian Mil cza rek, Ad rian Dą -
brow ski, To masz Tur czyn, Ma ciej Kacz -
mar ski, Prze my sław Biel.

Przy zwy cza je ni je ste śmy, że za wo -
dy spor to we za wsze przy cią ga ją rze sze
ki bi ców pa sjo nu ją cych się spor tem
przez du że „S”. Ga ze ty peł ne są ar ty ku -
łów o li go wych roz gryw kach, li go wych
punk tach, o sta łych frag men tach gry,
o go lach, któ re mu si strze lać dru ży na,
o świet nych oka zjach do strze le nia
i o bram kach, któ rych zdo by cie po rów -
ny wal ne jest z nie la da wy czy na mi.

Stu den ci Aka de mii Mor skiej też
ma ją swój spor to wy świat – sport aka -

de mic ki, któ ry stał się po lem ich
wspól nej in te gra cji. Po zwa la on re ali -
zo wać pod sta wo wy cel dzia łal no ści
Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go,
ja kim jest po pu la ry za cja spor tu w śro -
do wi sku stu denc kim. Po przez sys tem
roz gry wek wy bie ra ny jest Mistrz Aka -
de mii Mor skiej – w pił ce no żnej, ko -
szy ko wej i siat ko wej, w trój bo ju
si ło wym, er go me trze i te ni sie sto ło -
wym, a ka żda z im prez ma szcze gól ną
opra wę.

Są to wa żne spo tka nia dla stu den -
tów. Nie po wta rzal na at mos fe ra, emo -
cje, przy swa ja nie za sad fa ir play,
wy ku wa ją wię zy ko le żeń stwa. To rów -
nież do sko na ła oka zja do re ali za cji
szczyt nych ce lów, po ko ny wa nia wła -
snych sła bo ści, ak tyw ne go spę dza nia
cza su i wy po czyn ku. To wspól ne gra -
nie, wza jem ne sę dzio wa nie czy re laks
po wie lo go dzin nej na uce two rzą
wspa nia ły kli mat. Pew nie, są po ra żki
i suk ce sy, jak to by wa w spo rcie, ale
to wa rzy szy te mu uśmiech na twa rzy,
ra dość i do bra za ba wa.

Ar tur Jan ko wiak



Jacht Klub Wy ższej Szko ły Mor -
skiej po wstał 25.02.1974 ro ku
z ini cja ty wy ów cze sne go kie row -
ni ka Ośrod ka Spor tów Wod nych

i Ra tow nic twa Mor skie go WSM Pio tra
Stel mar czy ka; był zrze szo ny w Pol skim
Związ ku Że glar skim. Pierw szym Ko -
man do rem wy bra ny zo stał Dzie kan
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go kpt. ż.w. An -
drzej Jaś kie wicz. 

Już w mar cu dzia ła cze klu bu zor -
ga ni zo wa li otwar ty teo re tycz ny kurs
że glar ski na stop nie że gla rza jach to -
we go i ster ni ka jach to we go, w któ rym
udział wzię ło 150 osób.

Z ini cja ty wy Pio tra Stel mar czy ka
Jacht Klub WSM zo stał twór cą i or ga -
ni za to rem co rocz nych Bał tyc kich Re -
gat Sa mot nych Że gla rzy o prze chod ni
pu char „Po lo ne za” ufun do wa ny przez
dy rek to ra Mor skiej Stocz ni Jach to wej.
Pa tro nat nad re ga ta mi ob jął JM Rek -
tor Wy ższej Szko ły Mor skiej w Szcze ci -
nie.

Je sie nią 1974 ro ku od szedł
z uczel ni kie row nik ośrod ka, a na je go
miej sce JM Rek tor po wo łał pra cow ni -
ka dy dak tycz ne go Za kła du Elek tro -
tech ni ki i Elek tro ni ki Okrę to wej
ka pi ta na jach to we go mgr. inż. An to -
nie go Bran ce wi cza, któ re mu ta kże ko -
man dor JK WSM po wie rzył funk cję
wiceko man do ra urzę du ją ce go. Do pra-
cy w ośrod ku przy ję to rów nież ofi ce ra
PMH mgr. An drze ja La ma na sta no wi -
sko z -cy kie row ni ka ds. or ga ni za cji
i ko men dan ta obo zów ra tow nic twa
mor skie go oraz zgru po wań kan dy dac -
kich.

W grud niu 1974 r. uczel nia za ku pi -
ła słyn ny jacht „Po lo nez” oraz no wą
mo to ro wą sza lu pę ra tun ko wą do re -
ali za cji pro gra mów obo zów. Ośro dek
dys po no wał już znacz ną flo tą, gdyż
na po cząt ku ro ku za ku pio no pięć ło dzi
ty pu DZ, i pew nym do świad cze niem.

Na Ko le gium Rek tor skim
w dniu 10 grud nia 1975 r. przed sta -

wio no spra woz da nie, co sta no wi ło
pod sta wę do wa żnych usta leń
na przy szłość. JM Rek tor kpt. ż.w. Eu -
ge niusz Dasz kow ski pod jął mię dzy in -
ny mi na stę pu ją ce de cy zje:
� Ośro dek Spor tów Wod nych i Ra -
tow nic twa Mor skie go bę dzie sa mo -
dziel ną jed nost ką dy dak tycz ną,
pod le ga ją cą pro rek to ro wi ds. na ucza -
nia, z któ rą ma być in te gral nie zwią za -
ny Jacht Klub Wy ższej Szko ły Mor skiej,
zrze szo ny w Pol skim Związ ku Że glar -
skim, dzia ła ją cy ja ko or ga ni za cja spo -
łecz na;
� na le ży ko rzy stać z przy sta ni Har -
cer skie go Ośrod ka Mor skie go lub
Jacht Klu bu AZS ja ko ba zy i rów no cze -
śnie czy nić sta ra nia o bu do wę wła snej
przy sta ni.

De cy zja JM Rek to ra i Ko le gium
Rek tor skie go ukształ to wa ła na wie le
lat sche mat or ga ni za cyj ny OSWiRM
oraz JK WSM i po zwo li ła wy zna czyć
dłu go fa lo we za da nia, któ ry mi dla
Jacht Klu bu by ły:
� pro wa dze nie szko le nia na stop nie
że glar skie,

� or ga ni za cja pły wań sta żo wo -szko -
le nio wych i re kre acyj nych,
� dzia łal ność spor to wa – star ty w re -
ga tach itp.,
� or ga ni za cja co rocz nych Bał tyc kich
Re gat Sa mot nych Że gla rzy o Pu char
„Po lo ne za”,
� or ga ni za cja pra cy spo łecz nej człon -
ków klu bu.

Am bi cją i za da niem obu jed no stek
by ło uzy ska nie te re nu pod bu do wę
wła snej przy sta ni oraz za kup no wych
jach tów mor skich. Po zy ska nie no wych
jach tów zre ali zo wa no bar dzo szyb ko,
mi mo trud no ści po wo do wa nych prze -
zna cze niem ca łej kra jo wej pro duk cji
na eks port. Wy ko rzy sta no na da rzają -
ce się oka zje do na by cia jed no stek
uży wa nych. Na po cząt ku 1976 ro ku
ku pio no w Mor skiej Stocz ni Jach to wej
w Szcze ci nie jacht ty pu tau rus – s/y
„Ogar”, w grud niu te go ro ku jacht ty -
pu dra co – s/y „Try gław”, a w 1977 ro -
ku szó stą łódź ty pu DZ. Po tych
za ku pach flo tyl la jach tów WSM po zo -
sta ła nie zmien na przez po nad 10 lat.
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Puchary dla najlepszych podczas pierwszych regat w 1975 r.



Jacht Klub WSM eks plo ato wa ł:
� 2 jach ty peł no mor skie w że glu dze
wiel kiej: s/y „Po lo nez” i s/y „Try gław”,
� 1 jacht w że glu dze bał tyc kiej: s/y
„Ogar”,
� 3 jach ty ba la sto we za to ko we: s/y
„Sła wa”, s/y „Sto ra da”, s/y „Astri da”, 
� 2 jach ty ba la sto wo -mie czo we za -
to ko we: s/y „Zbysz ko” i s/y „Ja gien ka”,
� 6 ło dzi ża glo wo -wio sło wych ty pu DZ,
� 1 sza lu pę ra tun ko wą mo to ro wą,
� 4 bącz ki wio sło we z two rzyw
sztucz nych,
� 2 tra twy ra tun ko we do ćwi czeń.

Dość trud nym za da niem by ło zna -
le zie nie te re nu na przy stań. Wy bra no
ostat nie, nieza go spo da ro wa ne miej -
sce znaj du ją ce się na po łu dnio wym
brze gu Je zio ra Dąb skie go, na wschód
od przy sta ni PTTK. Po wie lu sta ra niach
wła dze mia sta przy zna ły ten te ren
uczel ni, zaś fir ma „Pro mom” przy ję ła
zle ce nie na opra co wa nie pro jek tu za -
bu do wy. W pierw szym eta pie, na pod -
sta wie wy tycz nych kie row ni ka ośrod -
ka opra co wa no za ło że nia tech nicz no -
-eko no micz ne oraz plan ogól ny. Wy ko -

na nie pro jek tu szcze gó ło we go by ło
dro gie, w związ ku z tym wstrzy ma no
je go przy go to wa nie aż do uzy ska nia
(lub gwa ran cji na uzy ska nie) środ ków
na bu do wę. W czy nie spo łecz nym po -
sta wio no słup ki ogro dze nio we, ale
po pa ru la tach, z po wo du nie za go spo -
da ro wa nia, te ren ten zo stał uczel ni
ode bra ny.

Do po cząt ku ro ku 1977 jach ty ba -
zo wa ły na przy sta ni HOM, a póź niej
na przy sta ni że glar skiej Jacht Klu bu
AZS. Rej sy sta żo wo -szko le nio we pro -
wa dzo ne by ły zgod nie z pla nem, uzu -
peł nia ły je pły wa nia re kre acyj ne.
Ka żde go ro ku or ga ni zo wa no dni
otwar tej przy sta ni. Wszy scy chęt ni
pra cow ni cy uczel ni wraz z ro dzi na mi
bra li udział w so bot nio -nie dziel nym
pły wa niu. Wy ko rzy sta nie sprzę tu by ło
maksymalne. W 1976 ro ku w punk ta -
cji Szcze ciń skie go Okrę go we go Związ -
ku Że glar skie go Jacht Klub WSM za jął
trze cie miej sce za wy ko rzy sta nie
sprzę tu mor skie go, wyprzedzając du -
że i prę żne klu by, jak AZS, Po goń i Stal -
-Stocz nia.

Pro wa dzo no in ten syw ne szko le nie
że glar skie. W la tach 1975–1977 w ra -
mach obo zów w Pod gro dziu i kur sów
klu bo wych prze szko lo no na stop nie
że gla rza jach to we go i ster ni ka jach to -
we go 689 osób. Jacht Klub WSM za jął
pierw sze miej sce w okrę gu w kla sy fi -
ka cji szko le nia że glar skie go. Stan oso -
bo wy człon ków klu bu wy no sił
oko ło 220 osób, w tym 70% stanowili
stu den ci.

W ro ku 1977 od szedł z Za rzą du
Klu bu ko man dor An drzej Jaś kie wicz.
Okres je go ka den cji był naj lep szym
okre sem w dzia łal no ści klu bu. Po wy -
bo rach na cze le no we go za rzą du sta -
nął kpt. ż.w. An drzej Fi der kie wicz.

Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych
no wy rek tor uczelni prof. dr kpt. ż.w.
Alek san der Wal czak, przy chyl ny że -
glar stwu i wy jąt ko wo do brze ro zu mie -
ją cy je go wy cho waw czą ro lę, zo stał
wy bra ny na pre ze sa Szcze ciń skie go
Okrę go we go Związ ku Że glar skie go.
Dzia łal ność klu bu i ośrod ka na sta wio -
na by ła na szko le nie i wy cho wa nie
mor skie, ale mi mo to nie brak by ło
osią gnięć spor to wych.

Ka pi tan Wła dy sław Gó ral ski zdo -
był ty tuł Mi strza Pol ski w 1976 ro ku
w kla sie I i II JOR na s/y „Ogar” z za ło -
gą stu den tów i mło dych pra cow ni ków
uczel ni. W tym sa mym ro ku zwy cię żył
też w Bał tyc kich Re ga tach Sa mot nych
Że gla rzy o Pu char „Po lo ne za”. W ro -
ku 1977 s/y „Ogar” był trze ci w Mor -
skich Że glar skich Mi strzo stwa Pol ski.
W 1976 ro ku s/y „Po lo nez” brał udział
w Re ga tach Ope ra cji Ża giel z Ply mo uth
w An glii do New port w USA ze szkol -
ną za ło gą pod do wódz twem kpt.
Krzysz to fa Ba ra now skie go. 

W 1984 ro ku s/y „Try gław” do wo -
dzo ny przez kpt. An to nie go Bran ce wi -
cza uczest ni czył w Ope ra cji Ża giel
do Ka na dy, stu denc ka za ło ga po pły nę -
ła w ra mach prak ty ki na wi ga cyj nej.
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Start BRSŻ o puchar Poloneza w 1975 roku
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Jacht „Try gław” w Ha li faksie był szó -
sty; po oce anicz nym wy ści gu w hu ra -
ga no wych wia trach stra cił tyl ko 5
mi nut do pu cha ro we go miej sca.
Po po - wro cie stu den ci: Wal de mar
Han ke, Mi ro sław Du ra kie wicz oraz
Piotr Ro ma nus przy stą pi li do eg za mi -
nu na sto pień jach to we go ster ni ka
mor skie go, i po jego uzy ska niu stwo -
rzy li sta łą ka drę ofi cer ską dla jach tów
mor skich.

W ro ku 1985 s/y „Try gław” zno wu
pod do wódz twem kpt. A. Bran ce wi cza
z cał ko wi cie stu denc ką za ło gą wy grał
Re ga ty Ope ra cja Ża giel we wszyst kich
kla sach – ja ko pierw szy w hi sto rii re -
gat jacht z Pol ski. Zwy cię ska za ło ga
prze ka za ła JM Rek to ro wi do Sa li Tra -
dy cji zdo by tą na gro dę: kom pas
w ozdob nej skrzyn ce. Osią gnię cie s/y
„Try gła wa” zna la zło wy raz w przy zna -
nym wy ró żnie niu „Rejs Ro ku”.

W 1986 ro ku w peł ni stu denc ka
za ło ga s/y „Po lo nez” pod do wódz -
twem kpt. A. Bran ce wi cza zdo by ła
dru gie miej sce w kla sie w Re ga tach
Ope ra cja Ża giel i otrzy ma ła ko lej ne
wy ró żnie nie – na gro dę „Rejs Ro ku”.
Były to ostat nie re ga ty jach tu „Po lo nez”. 

Przy chyl ność władz uczel ni nie
mo gła jed nak zni we lo wać trud no ści fi -
nan so wych wy ni ka ją cych z ogól ne go
sta nu go spo dar cze go pań stwa. Sta rze -
ją cy się co raz bar dziej sprzęt wy ma gał
wła snej ba zy z do brym za ple czem
tech nicz nym. W 1982 ro ku De kret
o Sta nie Wo jen nym spa ra li żo wał pra -
ce przy sprzę cie i dzia łal ność klu bo wą,
za wie sza jąc pły wa nie po mo rzu i mor -
skich wo dach we wnętrz nych. Wy da -
rze nia te za mknę ły okres roz wo ju
klu bu.

La ta na stęp ne to po dej mo wa ne
pró by roz wią za nia trud no ści przez wy -
mia nę czę ści sprzę tu na no wy z two -
rzyw sztucz nych, np.: Car ter 30, ma łe
jach ty za to ko we, 6 ło dzi mie czo wych
kla sy Ome ga, 2 no we ło dzie DZ, 1 łódź
kla sy Wiel ki Tre ner. Jed nak nie za trzy -
ma ło to re gre su.

Pod ko niec lat osiem dzie sią tych
i po cząt ku dzie więć dzie sią tych jach ty
zo sta ły stop nio wo wy prze da ne, 
a Jacht Klub Wy ższej Szko ły Mor skiej
roz wią za ny. An to ni Bran ce wicz 

Akademickie Aktualności Morskie nr specjalny 5(64) 2009 23

O UCZELNI



Srebr ny Krzyż Za słu gi
dr hab. Hen ryk Sal mo no wicz, prof. AM

Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
dr hab. inż. Zbi gniew Ma tu szak, prof. AM

dr inż. Ka ta rzy na Gaw dziń ska
dr inż. Te re sa Ku row ska
mgr Elżbie ta Plu ciń ska 
mgr inż. Bar ba ra Kurc

mgr inż. Zyg munt Raun mia gi
mgr inż. Ry szard Wa las

Me dal Zło ty za Dłu go let nią Słu żbę
prof. dr hab. inż. Krzysz tof Chwe siuk

dr hab. Cze sła wa Chri sto wa, prof. AM
dr inż. Ry szard Kru piń ski

dr Ewa Ko złow ska
mgr Elżbie ta Edel man 
mgr Elżbie ta Plu ciń ska 

mgr Ja cek Ro enig 
mgr Zbi gniew Ta mi lin

Gra ży na Go rzyc ka
An na Kra sno dęb ska

Bar ba ra Toj za
Kry sty na Woj ta sik
Gra ży na Wojt czyk

Me dal Srebr ny za Dłu go let nią Słu żbę
mgr Te re sa Bach man

mgr Ali na Pie ka ra
mgr inż. Ry szard Żeł dzie wicz

Me dal Brą zo wy za Dłu go let nią Słu żbę
dr inż. kpt. ż.w. Woj ciech Ślącz ka, prof. AM

dr inż. An drzej Bąk
dr inż. Ste fan Jan kow ski

Od zna ka „Za słu żo ny Pra cow nik Mo rza”
mgr Bar ba ra Dy now ska
mgr Mag da le na Gunia

Za che usz Pie szak

Ze spo ło wa na gro da Mi ni stra In fra struk tu ry
dr hab. inż. Lu cjan Guc ma

dr inż. kpt. ż.w. Woj ciech Ślącz ka, prof. AM
dr inż. kpt. ż.w. Je rzy Haj duk, prof. AM

dr inż. Ja ro sław Ar ty szuk
dr inż. Pa weł Za lew ski

dr inż. An drzej Bąk
dr inż. Ma ciej Guc ma

dr inż. Ste fan Jan kow ski
mgr inż. Agniesz ka Puszcz

mgr inż. Mar ta Scho ene ich
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Do brym zwy cza jem w na szej Aka de mii Mor -
skiej sta ło się wrę cza nie od zna czeń i na gród
dla pra cow ni ków pod czas in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go. W bieżącym ro ku od zna cze -
nia pań stwo we i re sor to we wrę cza li 
An na Wy pych -Na miot ko  i Sta ni sław Guc ma
– Rek tor AM.

dr hab. inż. Zbi gniew Ma tu szak, prof. AM, dr inż. Katarzyna Gawdzińska
FOT. JERZY UNDRO

Kry sty na Woj ta sik i Gra ży na Wojt czyk FOT. ELLE
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mgr Bar ba ra Dy now ska i mgr Magdalenia Gunia FOT. ELLE

dr Ewa Ko złow ska i mgr Elżbie ta Edel man FOT. ELLE mgr inż. Ry szard Żeł dzie wicz FOT. JERZY UNDRO

dr hab. Cze sła wa Chri sto wa, prof. AM FOT. JERZY UNDRO

Gra ży na Go rzyc ka, An na Kra sno dęb ska i Bar ba ra Toj za 
FOT. ELLE

dr inż. kpt. ż.w. Je rzy Haj duk prof. AM, mgr inż. Agniesz ka Puszcz, mgr inż. Mar ta Scho ene ich, 
dr hab. inż. Lu cjan Guc ma prof AM, dr inż. Ma ciej Guc ma, dr inż. Ja ro sław Ar ty szuk FOT. ELLE



Na gro dy JM Rek to ra Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
za 2008 rok dla na uczy cie li aka de mic kich

Na gro dy in dy wi du al ne za wy bit ną dzia łal ność na uko wą:

I stop nia 

dr hab. inż. Wal de mar Uchacz
dr hab. inż. Wie sław Ga lor, prof. AM
dr hab. inż. Zbi gniew Pie trzy kow ski, prof. AM
dr hab. inż. Zbi gniew Ma tu szak, prof. AM

II stop ni 

dr inż. Ar ka diusz Tom czak
dr inż. Piotr Wo łej sza
dr inż. Wi told Ka zi mier ski 
dr inż. Grze gorz Ni ce wicz 

III stop nia 

dr inż. Ja kub Mon tew ka
dr inż. Mar cin Mą ka 
dr inż. Piotr Maj zner
dr Piotr Bor kow ski 
prof. dr hab. inż. Ber nard Wi śniew ski
dr inż. Mar cin Szcze pa nek 
dr inż. To masz Du dek
prof. dr hab. Ja nusz So boń 
dr Sta ni sław Iwan 
dr inż. Na ta lia Wa gner 
dr inż. An drzej Mon twiłł 

Na gro dy in dy wi du al ne II stopnia za wy bit ne 
i twór cze osią gnię cia or ga ni za cyj ne:

mgr inż. Ja dwi ga Grze szak 
mgr Elżbie ta Plu ciń ska

Na gro dy in dy wi du al ne III stopnia za wy bit ne
i twór cze osią gnię cia or ga ni za cyj ne:
dr inż. Iza be la Ko tow ska 
mgr Mag da le na Ko siń ska 

Na gro dy ze spo ło we I stopnia za wy bit ną 
i twór czą dzia łal ność na uko wą: 
I. Ze spół w skła dzie:
prof. dr hab. inż. Jurij Krawcow 
dr Boh dan Bieg
dr Ja nusz Chrza now ski
II. Ze spół w skła dzie: 
dr hab. inż. Ce za ry Beh rendt, prof. AM
prof. dr hab. inż. Oleh Kly us 
dr inż. Prze my sław Ra jew ski

Na gro da ze spo ło wa II stopnia za wy bit ną
i twór czą dzia łal ność na uko wą: 
Ze spół w skła dzie:
dr hab. inż. Ja nusz Gra bian, prof. AM
dr inż. Ka ta rzy na Gaw dziń ska 
dr inż. Ro bert Ja sio now ski 
mgr inż. Bar tosz Gło wac ki 

Na gro da ze spo ło wa III stopnia za wy bit ną
i twór czą dzia łal ność dy dak tycz no -wy cho waw czą: 
Ze spół w skła dzie:
dr inż. Je rzy Brzóz ka 
dr inż. Lech Do rob czyń ski 
dr inż. Te re sa Ku row ska
dr inż. An drzej Ste fa now ski 
dr inż. Lech Ka szyc ki 
dr inż. Je rzy Szcze śniak 
dr inż. Ja ro sław Du da
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Wręczenie na gród rek tor skich in dy wi du al nych
i ze spo ło wych od by wa się raz w ro ku – pod czas
uro czy ste go spo tka nia JM Rek to ra z ak tyw ny mi

na uko wo i wy ró żnia ją cy mi się pra cow ni ka mi. Te go rocz na
im pre za mia ła miej sce 28 paź dzier ni ka br. w Sa li Se na tu.

Uro czy sta ce re mo nia prze bie ga ła we dług wypracowanej
tradycji. Rek tor po wi tał za pro szo nych go ści i wy gło sił po wi -
tal ne prze mó wie nie. Na stęp nie wrę czył wy ró żnio nym dy -
plo my uzna nia, a po czę ści ofi cjal nej za pro sił na spo tka nie
i po czę stu nek. 

Na gro dy rek tor skie przy zna wa ne są na uczy cie -

lom aka de mic kim za:

§ 2.

1) ory gi nal ne i twór cze osią gnię cia na uko -

we udo ku men to wa ne:

a) pu bli ka cja mi na uko wy mi ma ją cy mi istot -

ny wpływ na stan wie dzy i kie run ki dal szych

ba dań;

b) pra ca mi kon struk cyj ny mi, tech no lo gicz -

ny mi i pro jek to wy mi, cha rak te ry zu ją cy mi się

no wa tor skim, na uko wym po dej ściem do pro -

ble mu;

2) uzy ska nie ty tu łu i stop nia na uko we go;

3) au tor stwo lub współ au tor stwo wy ró żnia -

ją cych się pod ręcz ni ków, skryp tów, prze wod ni -

ków me to dycz nych lub pro gra mów na ucza nia;

4) kształ ce nie kadr na uko wych, peł nie nie

funk cji pro mo to ra, kon sul tan ta i opi nio daw cy

in nych prac na uko wych;

5) osią gnię cia or ga ni za cyj ne;

6) po zy ska nie środ ków fi nan so wych na ba -

da nia oraz in we sty cje ze źró deł ze wnętrz nych;

7) ca ło kształt do rob ku.

RE GU LA MIN ZA SAD I TRY BU PRZY ZNA WA NIA NA GRÓD REK TOR SKICH NA UCZY CIE LOM AKA DE MIC KIM



Na gro dy in dy wi du al ne za dzia łal ność or ga ni za cyj ną:
I stopnia 

prof. dr hab. inż. Krzysz tof Chwe siuk  
dr inż. kpt. ż.w. Woj ciech Ślącz ka, prof. AM 
II stopnia
prof. dr hab. inż. Woj ciech Prze ta kie wicz 
dr hab. inż. Zo fia Jóź wiak, prof. AM
dr inż. II of. mech. Prze my sław Ra jew ski 
dr inż. kpt. ż.w. Je rzy Haj duk, prof. AM
III stopnia 
prof. dr hab. inż. Ber nard Wi śniew ski 
dr inż. Zbi gniew Szoz da 
dr inż. Ar tur Ber ger 
mgr Woj ciech Jaś kie wicz
mgr Syl wia Fa biań czyk -Ma kuch
mgr inż. kpt. ż.w. Bar ba ra Kwie ciń ska 
mgr inż. Jo an na Tu le ja 

Na gro da ze spo ło wa Mi ni stra In fra struk tu ry 
za osią gnię cia na uko we w 2008 ro ku:

Ze spół w skła dzie:
dr inż. Ja ro sław Ar ty szuk
dr inż. An drzej Bąk
dr hab. inż. Lu cjan Guc ma, prof. AM
dr inż. Ma ciej Guc ma
dr inż. kpt. ż.w. Je rzy Haj duk, prof. AM
dr inż. Ste fan Jan kow ski
dr inż. kpt. ż.w. Woj ciech Ślącz ka, prof. AM
dr inż. Pa weł Za lew ski
mgr inż. Agniesz ka Puszcz
mgr inż. Mar ta Scho ene ich
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dr hab. inż. Zo fia Jóź wiak, prof. AM

dr inż. An drzej Ste fa now ski 

dr inż. Ja ro sław Du da

dr inż. Mar cin Szcze pa nek 

Nagrodzony ze spół w skła dzie: (od lewej) dr Boh dan Bieg, dr Ja nusz Chrza now ski 
i prof. dr hab. inż. Jurij Krawcow dr inż. kpt. ż.w. Je rzy Haj duk, prof. AM Tekst i zdjęcia: elle
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Jed nym ze spo so bów za si la -
ją cych stu denc ką kie szeń są
sty pen dia. Z jed nej stro ny jest

to for ma wy na gra dza nia stu den tów,
któ rzy uzy ska li wy bit ne osią gnię cia
w na uce lub spo rcie, z dru giej zaś for -
ma  po mo cy ma te rial nej dla nie za mo -
żnych lub nie peł no spraw nych stu den-
tów. 

Zgod nie z art. 103 Usta wy z dnia 27
lip ca 2005 r. „Pra wo o szkol nic twie
wyższym” uczel nia two rzy fun dusz po -
mo cy ma te rial nej dla stu den tów. Mo -
wa oczy wi ście o sty pen diach, któ rych
jest kil ka ro dza jów: so cjal ne; za wy ni ki
w na uce lub w spo rcie; mi ni stra
za osią gnię cia w na uce oraz za wy bit -
ne osią gnię cia spor to we; na wy ży wie -
nie; miesz ka nio we; spe cjal ne dla osób
nie peł no spraw nych oraz za po mo gi.
W na szej uczel ni spo sób przy zna wa nia,
usta la nia wy so ko ści i wy pła ca nia
świad czeń po mo cy ma te rial nej okre śla
re gu la min, któ ry do stęp ny jest na stro -
nach in ter ne to wych (h�p://www. am.
szcze cin. pl/in dex. php? sec �on=299).

Już od po cząt ku ro ku mo żna sta -
rać się o wy bra ne świad cze nie. Wy -
star czy ze brać wy ma ga ne do ku men ty,
wy peł nić wnio sek i zło żyć w dzie ka na -
cie. Na le ży pa mię tać, że:

– sty pen dia przy zna wa ne są
w ro ku aka de mic kim na okres 9 mie -
się cy;

– wy pła ca ne są co mie siąc,
ostat nie go dnia ka żde go mie sią ca,
a wy bra ne świad cze nia przy zna wa ne
są tyl ko na wnio sek stu den ta;

– w skład wy dzia ło wej ko mi sji
sty pen dial nej wcho dzi 3 – 4 stu den -
tów da ne go wy dzia łu, któ rzy de le go -
wa ni są przez Za rząd Sa mo rzą du
Stu denc kie go.

O sty pen dium so cjal ne mo że sta -
rać się stu dent bę dą cy w trud nej sy tu -
acji ma te rial nej. 

Sty pen dium za wy ni ki w na uce lub
w spo rcie otrzy mu je oso ba, któ ra uzy -
ska ła za po przed ni rok stu diów wy so -
ką śred nią aryt me tycz ną ocen lub
osią gnę ła wy so kie wy ni ki spor to we
we współ za wod nic twie mię dzy na ro -
do wym lub kra jo wym. 

Sty pen dium na wy ży wie nie na le -
ży się stu den tom bę dą cym w trud nej
sy tu acji fi nan so wej, po dob nie jak sty -
pen dium miesz ka nio we. Sty pen dium
miesz ka nio we przy słu gu je stu den tom
stu diów sta cjo nar nych z ty tu łu za -
miesz ka nia w Do mu Stu denc kim lub

w in nym obiek cie (nie do ty czy miej sca
sta łe go za miesz ka nia), je że li co dzien -
ny do jazd z miej sca sta łe go za miesz ka -
nia do uczel ni unie mo żli wiał by lub
w znacz nym stop niu utrud niał stu dio -
wa nie.

Prze wi dzia ne są rów nież za po mo -
gi. Jest to po moc do raź na dla tych,

któ rzy z przy czyn lo so wych zna leź -
li się przej ścio wo w trud nej sy tu -
acji ma te rial nej, za któ rą uwa ża
się: nie szczę śli wy wy pa dek; po -
wa żną cho ro bę stu den ta, je go
dziec ka lub ma łżon ka, skut ku ją -
cą do dat ko wy mi na kła da mi fi -

nan so wy mi; śmierć człon ka
naj bli ższej ro dzi ny (ro dzi ców,

opie ku nów praw nych, dziec ka,
ma łżon ka, ro dzeń stwa); szko dy spo -

wo do wa ne klę ską ży wio ło wą lub zda -
rze niem lo so wym (np. po żar,
kra dzież); uro dze nie dziec ka stu den ta.
Są one przy zna wa ne nie za le żnie
od przy zna nych sty pen diów, jed nak
obo wią zu ją i tu pew ne ob ostrze nia. 

Za po mo gę mo żna otrzy mać naj -
wy żej dwa ra zy w ro ku aka de mic kim,
jed nak nie za to sa mo zda rze nie. Stu -
dent ma pra wo ubie gać się o za po mo -
gę mak sy mal nie do 6 mie się cy od dnia
za ist nia łe go zda rze nia, bę dą ce go pod -
sta wą do ubie ga nia się o za po mo gę.

Przed wy stą pie niem po po moc
ma te rial ną na le ży skom ple to wać wy -
ma ga ne do ku men ty oraz wy peł nić od -
po wied ni for mu larz. W ka żdej uczel ni
wnio ski są przy go to wy wa ne in dy wi -
du al nie, a wzo ry do stęp ne w dzie ka -
na tach. Dla te go za chę cam do za po-
zna nia się z Re gu la mi nem przy zna wa -
nia, usta la nia wy so ko ści i wy pła ca nia
świad czeń po mo cy ma te rial nej stu -
den tom Aka de mii Mor skiej w Szcze ci -
nie, gdzie ka żdy za łącz nik do kład nie
opi su je, ja kie do ku men ty są po trzeb -
ne, gdzie mo żna je uzy skać i do kie dy
na le ży je skła dać. el le

Ar ty kuł przy go to wa ny na pod sta wie Re gu la mi nu
przy zna wa nia, usta la nia wy so ko ści i wy pła ca nia
świad czeń po mo cy ma te rial nej stu den tom Aka de mii
Mor skiej w Szcze ci nie.

Komisja ds. Stypendiów bierze udział
w tworzeniu Regulaminu pomocy
materialnej, a jej członkowie uczestniczą
w pracach Wydziałowych Komisji
Stypendialnych oraz zajmują się
rozpatrywaniem podań o zapomogi.
Zadaniem komisji jest także
prowadzenie spraw związanych
z ubezpieczeniem studentów 
(m.in. wydawanie zaświadczeń
o ubezpieczeniu oraz pomoc 
w wypełnianiu wniosków
o odszkodowanie)



Stro na Sa mo rzą du Stu denc kie go
AM w Szcze ci nie – za rzą dza -
na jest przez stu den tów dla stu -

den tów. Uwa gę mo ją przy cią gnęła
zakładka „Stu den ci na stoł kach”: se -
nat, ra dy wy dzia łu, ra dy miesz kań ców.
Oka zu je się jed nak, że wie lu bie żą cych
in for ma cji bra ku je. Dla te go też po sta -
no wi łam uzu peł nić niektóre dane. 

Zacz nij my więc od naj wa żniej sze -
go zgro ma dze nia, ja kim jest se nat.

Se nat jest to ko le gial ny or gan wła -
dzy uczel ni, któ ry dzia ła w opar ciu
o sta tut i prze pi sy pra wa pań stwo we -
go obo wią zu ją ce w edu ka cji. Skład se -
na tu, ka den cja, spo sób je go dzia ła nia
i za kres kom pe ten cji re gu lu je Usta wa
o szkol nic twie wy ższym. 

W AM w Szcze ci nie prze wod ni czą -
cym se na tu jest rek tor. Człon ka mi
z urzę du są pro rek to rzy i dzie ka ni po -
szcze gól nych wy dzia łów, na to miast
człon ka mi z wy bo ru są przed sta wi cie -
le w licz bie okre ślonej przez sta tut. U
nas są to: na uczy cie le aka de mic cy za -
trud nie ni na sta no wi sku pro fe so ra
zwy czaj ne go lub pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go, in ni na uczy cie le aka de mic cy
po sia da ją cy sto pień na uko wy dok to ra
ha bi li to wa ne go, przed sta wi cie le po zo -
sta łych na uczy cie li, in ni pra cow ni cy
nie bę dą cy na uczy cie la mi aka de mic ki -
mi (np. pra cow ni cy za trud nie ni na wy -
dzia łach i po za wy dzia ła mi) oraz
przed sta wi cie le stu den tów. 

Po nad to sta tut AM sta no wi, że
w skład se na tu z gło sem do rad czym
wcho dzą ta kże: kanc lerz, kwe stor, dy -
rek tor bi blio te ki oraz przed sta wi cie le
stu dium woj sko we go i związ ków za -
wo do wych (NSZZ „So li dar ność”, ZNP).
Skład Se na tu Aka de mii Mor skiej
w Szcze ci nie wy ła nia ny jest w dro dze
wy bo rów. No wy skład na ka den -
cję 2008–2012 za miesz czo ny jest
na stro nach in ter ne to wych uczel ni.

Ra da wy dzia łu jest or ga nem
uchwa ło daw czym i opi niu ją cym w spra -

wach do ty czą cych wy dzia łu, na któ rym
zo sta ła po wo ła na. Two rzą ją za rów no
pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni, pra -
cow ni cy nie bę dą cy na uczy cie la mi aka -
de mic ki mi, jak i stu den ci. W skład ra dy
wcho dzi: dzie kan, na uczy cie le aka de -
mic cy po sia da ją cy ty tuł na uko wy pro -
fe so ra lub sto pień na uko wy dok to ra
ha bi li to wa ne go, któ rzy są za trud nie ni
na wy dzia le, po zo sta li wy bra ni na uczy -
cie le aka de mic cy za trud nie ni na wy -
dzia le, przed sta wi cie le stu den tów
z da ne go wy dzia łu oraz pra cow nik nie
bę dą cy na uczy cie lem aka de mic kim,
a za trud nio ny na da nym wy dzia le.

Plan po sie dzeń zwy czaj nych wraz
z te ma ty ką ra dy wy dzia łu usta la ny jest
na ca ły rok aka de mic ki. Zda rza ją się
rów nież tzw. nad zwy czaj ne po sie dze -
nia, któ re są zwo ły wa ne po za pla nem.

Ka żdy dom stu denc ki ma wła sną
Ra dę Miesz kań ców. W skład Ra dy
Miesz kań ców Stu denc kie go Do mu
Ma ry na rza wcho dzi 6–8-oso bo wa gru -
pa stu den tów – miesz kań ców da ne go

SDM. Za da niem jej jest utrzy my wa nie
kon tak tu mię dzy miesz kań ca mi a ad -
mi ni stra cją. Ra da Miesz kań ców SDM
ma swo je biu ro, w któ rym spo ty ka ją
się na na ra dach, gdzie peł nią dy żu ry
i przyj mu ją uwa gi mie szań ców da ne -
go aka de mi ka. Przed sta wi cie le Ra dy
Miesz kań ców wy bie ra ni są na da ny
rok aka de mic ki pod czas wy bo rów or -
ga ni zo wa nych przez Sa mo rząd Stu -
denc ki. Do ich za dań na le ży kon tro la
czy sto ści w po ko jach, przy go to wa nie
opi nii dot. miesz kań ców na wnio sek
Sa mo rzą du Stu denc kie go lub ad mi ni -
stra cji, słu że nie po mo cą w sy tu acjach
spor nych.

Za an ga żo wa nie Ra dy Miesz kań -
ców SDM jest du że, są ak tyw ni i sta ra -
ją się na rzecz stu den tów bar dzo wie le
zro bić. Wno szą swo je proś by, uwa gi,
pro po zy cje. Przy kła do wo, chcą wpro -
wa dzić mo żli wość ko rzy sta nia z te le -
wi zji ka blo wej w ka żdym po ko ju
– ro bią więc ro ze zna nia, szu ka ją naj -
ko rzyst niej szych ofert. el le

O UCZELNI
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Swego czasu studenci mieli własne czasopismo „Pod masztami”. 
Zamieszczali tam poezję, lirykę, piękną prozę własnego autorstwa … 
Gdy nadeszła era komputera, nasi studenci założyli strony internetowe, blogi i fora. 

10li sto pa da br. od by ły się
wy bo ry do Za rzą du Sa -
mo rzą du Stu denc kie go,

w skład któ re go wcho dzi 15 człon -
ków sta łych (lista wg ilości gło sów):
1. Pa trick C. Pra do Alva ra do (215)
2. Iga Kwie ciń ska (169)
3. Agniesz ka Wo ło szyn (122)
4. Ar ka diusz Hry siu ko wicz (116)
5. An na Klos (99)
6. Pa weł Dy cha (97)
7. Agniesz ka Ra dwan (97)
8. Ga brie la Lu dwi czak (96)
9. Ja ro sław Or łow ski (94)

10. Sła wo mir Wój cik (87)
11. An na An czy kow ska (84)
12. Jo an na Go łąb (79)
13. Ewe li na Ka lem ba (79)
14. Ane ta Plew ka (78)
15. Ra fał Li tyń ski (78)

Sta li człon ko wie wy bra li ze swe -
go gro na prze wod ni czą cą: Igę Kwie -
ciń ską, któ ra wska za ła dwóch
za stęp ców: An nę Klos i Ra fa ła Li tyń -
skie go.

W no wej ka den cji za rząd za mie rza:
kon ty nu ować re pre zen to wa nie stu -
den tów w Se na cie, w Ra dach Wy dzia -
łów oraz po za uczel nią, sku pić się
na bie żą cych pro ble mach bra ci stu -
denc kiej (np. pro blem łą czy in ter ne to -
wych w aka de mi kach), po pu la ry-
zo wać mo żli wo ści uzy ska nia po mo cy
od ZSS w spra wach fi nan so wych i ogól -
no uczel nia nych, włą czać się w or ga ni -
za cję wy da rzeń kul tu ral nych i roz ryw-
ko wych dla ogó łu stu den tów, a ta kże
pro mo wać me to dy oce ny ja ko ści
kształ ce nia na uczel ni. 

Sła wo mir Wój cik



Ideą ogól ną pro jek tu
jest wspie ra nie roz wo ju 
pod mio tów sek to ra 
go spo dar ki mor skiej 
po przez two rze nie in no -
wa cyj nych roz wią zań
w dzie dzi nie tech no lo gii
na wi ga cyj nych.

Ce lem bez po śred nim jest mo -
der ni za cja in fra struk tu ry ba -
daw czej Aka de mii Mor skiej

w Szcze ci nie, co umo żli wia pro wa dze -
nie in no wa cyj nych ba dań, w ska li co
naj mniej eu ro pej skiej, na rzecz roz wo -
ju bez pie czeń stwa na wi ga cji, tech ni ki
i tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych
w trans por cie wod nym. Za koń cze nie
eta pu ma te rial nej or ga ni za cji Cen trum
Tech no lo gii Na wi ga cyj nych (CTN)
spowoduje, że na sza uczel nia zo sta nie
li de rem prac nad za sto so wa nia mi sys -
te mów zin te gro wa nych, dy na micz ne -
go po zy cjo no wa nia, iden ty fi ka cyj nych,
pi lo to wych, do ku ją cych, an ty ko li zyj -
nych w trans por cie mor skim nie tyl ko
w Pol sce, ale rów nież na świa to wym
fo rum IMO. Re zul ta tem pro jek tu bę -
dzie: za kup sprzę tu (har dwa re) i opro -
gra mo wa nia (so �wa re):

– sy mu la to ra sys te mów dy na micz -
ne go po zy cjo no wa nia (DP) z mo żli wo -
ścią two rze nia wła snych mo de li
stat ków oraz in te gra cji z most ka mi na -
wi ga cyj ny mi sy mu la to ra na wi ga cyj no -
-ma new ro we go; 

– la bo ra to rium in no wa cyj nych
tech no lo gii elek tro nicz nych (sys te my
akwi zy cji da nych na wi ga cyj nych, mi -

kro kon tro le ry, ste row ni ki pro gra mo -
wal ne, czuj ni ki, sen so ry, prze twor ni ki); 

– la bo ra to rium sie ci i mo bil nych
tech no lo gii prze sy łu da nych na wi ga -
cyj nych (ro ute ry, mo de my, pro to ko ły
łącz no ści, oka blo wa nie, urzą dze nia
po mia ro wo -kon tro l ne). 

Za ku pio ny sprzęt i opro gra mo wa -
nie umo żli wią pro wa dze nie ba dań
opty ma li za cji kon fi gu ra cji oraz za sto -
so wa nie ope ra cyj nych na wi ga cyj nych
sys te mów zin te gro wa nych w trans -
por cie i gór nic twie mor skim (of fsho -
re). W ra mach pro jek tu na po trze by
no wych la bo ra to riów za adap to wa ne
zo sta ną nie wy ko rzy sty wa ne do tych -
czas po miesz cze nia zlo ka li zo wa ne
w bu dyn ku Aka de mii Mor skiej przy ul.
Wa ły Chro bre go 1.

Ko niecz ność utwo rze nia Cen trum
Tech no lo gii Na wi ga cyj nych wy ni ka
z bra ku w Pol sce in fra struk tu ry do re -
ali za cji ba dań, w szcze gól no ści w za -
kre sie bez pie czeń stwa trans por tu
mor skie go, na no wo cze snych zin te -

gro wa nych sys te mach most ków na wi -
ga cyj nych z mo żli wo ścią dy na micz ne -
go po zy cjo no wa nia stat ku. Pla no wa ny
kie ru nek roz bu do wy in fra struk tu ry
– za kła da ją cy kom ple men tar ną współ -
pra cę z sy mu la to rem za ku pio nym
wcze śniej – jest naj eko no micz niej szą
opcją ba da nia i im ple men ta cji no wych
tech nik kie ro wa nia stat kiem oraz mo -
de lo wa nia je go ru chu.

Ak tu al nie pod pi sa na zo sta ła umo -
wa z MNiSW na do fi nan so wa nie pro -
jek tu z fun du szy UE w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj -
na Go spo dar ka oraz z nor we ską fir mą
Kongs berg Ma ri 	 me AS na do sta wę
sprzę tu i otwar te go opro gra mo wa nia
sy mu la to ra sys te mów dy na micz ne go
po zy cjo no wa nia oraz przy szłą współ -
pra cę ba daw czą. Roz po czę to po stę po -
wa nie prze tar go we na ada pta cję
po miesz czeń oraz do sta wę wy po sa że -
nia po zo sta łych dwóch la bo ra to riów
ba daw czych.

Pa weł Za lew ski
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In sty tut In ży nie rii Ru chu Mor skie go re ali zu je w ra mach
dzia ła nia 1.3 Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go -
spo dar ka pro jekt, któ re go ce lem jest bu do wa sys te mu
pi lo to wo -do ku ją ce go PNDS (ang. Pi lot Na vi ga �on and

Do cking Sys tem) dla stat ków ma new ru ją cych w pol skich
por tach. Głów nym re zul ta tem pro jek tu bę dzie zwięk sze -
nie bez pie czeń stwa cu mo wa nia stat ków po przez opra co -
wa nie na uko wych me tod i za ło żeń. Sys tem ten mo że
funk cjo no wać sa mo dziel nie lub mo że być wy ko na ny ja ko
pod sys tem ist nie ją ce go już zbu do wa ne go przez AM
w Szcze ci nie pi lo to we go sys te mu na wi ga cyj ne go PNS (ang.
Pi lot Na vi ga �on Sys tem). We ry fi ka cja dzia ła nia sys te mu
PNDS zo sta nie wy ko na na po przez bu do wę funk cjo nal ne -
go przed pro to ty pu skła da ją ce go się z czę ści lą do wej, tj.
sen so rów la se ro wych trans mi tu ją cych po mie rzo ne da ne,
zbu do wa nej w struk tu rze roz pro szo nej oraz czę ści mor -
skiej, któ ra bę dzie za sto so wa na na stat ku. Ka żdy sys tem pi -
lo to wy na jed no st ce pły wa ją cej po do da niu mo du łu
ko mu ni ka cji i al go ryt mu ob li cze nio we go bę dzie zdol ny
do prze twa rza nia in for ma cji i okre śla nia po zy cji stat ku z za -
kła da ną do kład no ścią. Sys tem rów nież bę dzie mógł pra co -
wać z do wol nym urzą dze niem prze no śnym wy po sa żo nym
w mo duł komunikacyjny, al go rytm ob li cza ją cy oraz od po -
wied ni wy świe tlacz informacji (np. palm top, te le fon ko -
mór ko wy).

Ko niecz ność bu do wy sys te mu PNDS wy ni ka z in ten syw -
nie roz wi ja ją cej się że glu gi pro mo wej oraz bu do wy no wych
sta no wisk cu mow ni czych dla co raz więk szych stat ków.

Zwięk sze nie do kład no ści po zy cjo no wa nia stat ku w re jo nie
na brze ża oraz oce na je go pa ra me trów dy na micz nych sta no -
wi pod sta wo wy wa ru nek bez piecz ne go ma new ro wa nia.
Obec nie uży wa ne sys te my nie gwa ran tu ją do sta tecz nej do -
kład no ści i nie za wod no ści w ró żnych wa run kach eks plo ata -
cyj nych. Przy kła dem ta kie go urzą dze nia jest zbu do wa ny
przez na szą uczel nię pi lo to wy sys tem na wi ga cyj ny (PNS). Ce -
chu je się on pa ra me tra mi po zwa la ją cy mi na wspo ma ga nie
ma new ro wa nia stat ków w ka żdych wa run kach na po dej -
ściach do por tów, to rach wod nych i ba se nach por to wych.
Je go naj więk sze ogra ni cza nie to nie wiel ka do kład ność po -
zy cji, któ ra wy no si oko ło 1 m. Do kład ność jest jed nak niewy -
star cza ją ca do wspo ma ga nia cu mo wa nia jed no stek
w bez po śred nim re jo nie na brze ża, tj. oko ło 100 m od nie go.
Ce lem pro jek tu jest bu do wa sys te mu, któ ry zwięk szy tę do -
kład ność do po zio mu 0,1 m lub mniej szej. 

Sys tem ten zo sta nie opar ty o lą do we mo du ły po mia ru
pręd ko ści stat ku, sys tem bez prze wo do wej łącz no ści z sys -
te mem pi lo to wym (lub in nym na stat ku) oraz od po wied ni
al go rytm do okre śla nia po zy cji i pa ra me trów dy na micz -
nych stat ku z żą da ną do kład no ścią. Aby mak sy mal nie po -
pra wić uni wer sal ność i mo bil ność sys te mu pi loto -
wo -do ku ją ce go, zostanie on opar ty na mo du łach o za -
mknię tej i roz pro szo nej ar chi tek tu rze ko mu ni ku ją cych się
w spo sób au to ma tycz ny z sys te mem pi lo to wym umiesz -
czo nym na jed no st ce. Pro jekt za kła da bu do wę sys te mu
w ukła dzie zde cen tra li zo wa nym, tzn. skła da ją cym się z do -
wol nej ilo ści urzą dzeń po mia ro wych po sia da ją cych wła sne
mo du ły ko mu ni ka cji. Prze pro wa dzo na w ra mach pro jek tu
opty ma li za cja kosz tów po zwo li na uzy ska nie bar dzo ko -
rzyst nych pa ra me trów ce no wych przy szłe go pro duk tu,
zwięk szy je go kon ku ren cyj ność i upo wszech ni sto so wa nie.

Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie jest głów nym wy ko -
naw cą te go pro jek tu i pro wa dząc ba da nia na uko we m.in.
w ra mach bez pie czeń stwa na wi ga cji, in ży nie rii ru chu mor -
skie go, me tod sy mu la cyj nych oraz roz wo ju tech no lo gii na -
wi ga cyj nych, jest nie kwe s�o no wa nym li de rem w za kre sie
in no wa cyj nych tech no lo gii na wi ga cyj nych w Pol sce. 

Pro jekt jest skie ro wa ny do pol skich pro du cen tów urzą -
dzeń elek tro ni ki mor skiej. Z wy ni ków pro duk tu koń co we -
go ko rzy stać bę dą pi lo ci i ka pi ta no wie jed no stek,
wła ści cie le i za rzą dza ją cy na brze ża mi oraz or ga ni za cje od -
po wie dzial ne za za pew nie nie bez pie czeń stwa w por tach.

Termin realizacji październik 2009 – październik 2011. 
Lucjan Gucma
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Schemat pomiaru położenia statku w systemie PNDS



Mi ni ster An na Wy pych -Na miot ko w obiektywie fotoreporterów



Zawsze widzimy efekty przygotowań, natomiast jedynie organizatorzy wiedzą, 
ile pracy trzeba włożyć, by dopiąć wszystko „na ostatni guzik” . 

Dziękujemy WSZYSTKIM bez wyjątku, choć udało nam się uchwycić tylko niektórych.
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