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J            est mi miło przekazać pierwszy w 2022 r. 
numer Akademickich Aktualności 
Morskich. Szybkimi krokami zbliża-
my się do zmiany nazwy naszej Alma 

Mater, która wkrótce będzie Politechniką 
Morską w Szczecinie. W związku z tym mate-
riałem otwierającym bieżący numer jest wywiad  
z rektorem uczelni dr. hab. inż., kpt. ż.w. Wojcie-
chem Ślączką, prof. AMS.

Pośród ważnych wydarzeń, które miały ostatnio miejsce  
w naszej uczelni, należy wymienić zmianę władz Wydziału Mechanicz-
nego. W numerze przybliżamy zatem sylwetki dziekana i prodziekanów 
oraz przedstawiamy obszerny wywiad z nowo powołanym dziekanem 
wydziału dr. hab. inż. Jaromirem Mysłowskim, prof. AMS. Z wywiadu 
dowiemy się wiele zarówno o zainteresowaniach zawodowych, jak i pry-
watnych nowej głowy Wydziału Mechanicznego. 

W związku z trwającą od ponad miesiąca zbrojną agresją Rosji na 
Ukrainę przedstawiamy działalność studentów AMS w zakresie wspar-
cia dla uchodźców. Opisujemy też ważniejsze wydarzenia z życia stu-
dentów. 

W numerze prezentujemy także dwa artykuły poświęcone technice. 
Pierwszy z nich dotyczy przypuszczalnie najstarszej koncepcji tłokowe-
go silnika spalinowego autorstwa Leonarda da Vinci, drugi zaś rozwoju 
sekstantów.

W numerze nie zabrakło informacji o współpracy AMS z otocze-
niem, a także nowości wydawniczych, aktualności z życia Chóru AMS, 
a także sukcesów naszych sportowców. 

Życzę przyjemnej lektury i – jak zawsze – zachęcam do nadsyłania 
artykułów do publikacji na naszych łamach.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski
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NADCHODZĄ ZMIANY  
– NOWE CELE, NOWE WYZWANIA

Zmiana nazwy to sprawa wizerun-
kowa i promocyjna. Nowy status to 
ogrom pracy i wielkie wyzwanie przed 
wszystkimi pracownikami uczelni – 
wiadomo jednak, że warto. Podniesie 
on rangę uczelni, co otworzy nowe 
możliwości umacniania i budowania 
marki w Szczecinie, w Polsce oraz na 
świecie.  

Na temat szans i możliwości, ja-
kie niesie awans i podniesienie rangi  
uczelni, rozmawiamy z dr. hab. inż. kpt. 
ż.w. Wojciechem Ślączką, prof. AMS, 
rektorem Akademii Morskiej w Szcze-
cinie.

Jakie były argumenty przemawia-
jące za możliwością zmiany statusu 
uczelni?

Akademia Morska w Szczecinie 
kształci oficerów floty handlowej oraz 
kadry dla lądowego zaplecza gospo-
darki morskiej i śródlądowej. Podział 
na kierunki „pływające” i „lądowe” 
jest odpowiedzią na bieżące potrzeby 
dynamicznie zmieniającego się rynku 
pracy. Obecnie Akademia kształci na 
16 kierunkach studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia – są to m.in. automa-

tyka i robotyka, informatyka, geodezja 
i kartografia, oceanotechnika czy zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji. Na 5 wy-
działach wciąż powstają nowe kierunki 
i specjalności, jak chociażby otwarty  
w tym roku kierunek  inżynieria 
przemysłowa i morskie elektrownie 
wiatrowe. Wszystkie kierunki zakwa-
lifikowane są do grupy kierunków 
technicznych, inżynieryjno-ekono-
micznych i ekonomicznych.

Nowy status Akademii to ogrom 
pracy i wielkie wyzwanie. Jakie nowe 
obowiązki dla pracowników oznacza 
to w praktyce?

Akademia Morska na przestrzeni 
ostatnich lat, obserwując stale zacho-
dzące zmiany w środowisku gospo-
darczym, zdecydowanie zwróciła się  
w kierunku nauk technicznych, techno-
logii cyfrowych i świata IT. Absolwenci 
tych kierunków z tytułem inżyniera 
bądź magistra inżyniera z łatwością od-
najdują się na rynku pracy i są ceniony-
mi – w kraju i za granicą – specjalistami 
w swoich dziedzinach. Ponieważ jest 
to jeszcze sprawa rozwojowa, trudno 
na obecnym etapie o konkretne daty  
i zadania dla poszczególnych pracow-
ników.

Z czym wiąże się ta zmiana?
Zdecydowanie techniczny profil 

działalności dydaktycznej i naukowej 
Akademii Morskiej oraz zakładany 
kierunek jej dalszego rozwoju to prze-
słanki do projektowanej zmiany nazwy 
na Politechnikę Morską w Szczecinie. 
Podkreślenie technicznego obszaru 
działalności uczelni oraz zaakcento-

Sejm niemal jednogłośnie zdecydował o przekształceniu Akademii Morskiej  
w Szczecinie w Politechnikę Morską. Z dumą i energią patrzymy dziś w przyszłość  
i robimy krok w kierunku kolejnego etapu rozwoju naszej uczelni – 9 marca 2022 roku 
Sejm RP przyjął ustawę o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie. 
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wanie inżynieryjno-ekonomicznych 
kompetencji pozwoli na zwiększenie 
rozpoznawalności uczelni wśród po-
tencjalnych kandydatów na studia, ale 
także w środowisku gospodarczym  
i przemysłowym, z którym uczelnia od 
wielu lat nieustannie współpracuje. 

Kto był zaangażowany w prace nad 
projektem?

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, 
gdyby nie wielowymiarowe wsparcie, 
jakie uzyskaliśmy ze strony Minister-
stwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa 
Infrastruktury oraz parlamentarzystów. 
Inicjatywę ustawodawczą poparli jed-
nogłośnie i ponad podziałami wszyscy 
członkowie Zachodniopomorskiego 
Zespołu Parlamentarnego, którzy spo-
tkali się z władzami uczelni w siedzi-
bie Senatu RP 26 stycznia 2022 roku. 
Pozwoliło to otworzyć kolejny etap  
i skierować ustawę do prac w parla-
mencie. Szczególne podziękowania 
należą się posłowi Arkadiuszowi Mar-
chewce, który przeprowadził ustawę 
przez żmudne prace w komisjach i jako 
poseł sprawozdawca rekomendował jej 
poparcie na Sejmie 9 marca. Ustawę 
poparło 453 posłów, 4 wstrzymało się, 
nie było głosów sprzeciwu.

Kiedy oficjalnie Akademia Morska 
zostanie Politechniką Morską?

 Przy tak dużym poparciu wierzymy 
w powodzenie projektu na etapie po-
prawek w Senacie RP oraz w złożenie 
podpisu przez Prezydenta RP. Prze-
widujemy, że cały proces legislacyjny 
może się zakończyć w ciągu najbliższe-
go półtora miesiąca. 

Jakie motywacje przyświecały Panu 
Rektorowi, gdy rozpoczynał proces 
przekształcania Akademii Morskiej  
w Politechnikę?

Utworzenie Politechniki Morskiej  
w Szczecinie w oparciu o Akademię 
zdecydowanie podkreśli techniczny 
profil prowadzonej przez nią obecnie 
działalności dydaktycznej i naukowej 
oraz zwiększy jej konkurencyjność. Pol-
skie szkolnictwo morskie, obchodzące 
w tym roku swoje 75-lecie istnienia na 
Pomorzu Zachodnim, to połączenie 
tradycji i nowoczesności. Utworzenie 
Politechniki Morskiej w Szczecinie 
podniesie rangę i będzie naturalnym, 
kolejnym etapem rozwoju uczelni.

Rozmawiała:  
Paulina Mańkowska

3www.aam.am.szczecin.pl
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NOWE WŁADZE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
DZIEKAN DR HAB. INŻ. JAROMIR MYSŁOWSKI, PROF. AMS

Jaromir Mysłowski urodził się 29 
sierpnia 1966 r. w Szczecinie, w rodzi-
nie Bogdany i Janusza Mysłowskich. 
Przeszedł przez obligatoryjne eta-
py edukacji jak: Szkoła Podstawowa  
nr 20 i Technikum Mechaniczno-E-
nergetyczne w Szczecinie w klasie  
o profilu elektromechanika (1981–
1986), a następnie podjął  studia 
dzienne na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Szczecińskiej na kierunku 
eksploatacja pojazdów i maszyn (1986 
r.). Studia zakończył w 1991 r., broniąc 
pracę pt. „Wpływ parametrów powietrza  
w otoczeniu silnika na pracę tego silnika”  
i uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Następne przez 11 lat intensywnie 
pracował zawodowo na odpowiedzial-
nych, kierowniczych stanowiskach  
w serwisach międzynarodowych firm 
motoryzacyjnych i konsorcjów prze-
mysłowych takich jak: Schmitz, Volvo, 
Toyota, Scania, General Motors OPEL, 
Serwipol SA, Ramirent. Czas ten rów-
nież wykorzystał na stałe podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i poziomu 
wiedzy – uczestniczył w ok. 30 szkole-
niach praktycznych w Szwecji, Finlan-
dii, Niemczech i w Polsce.

W 2002 r. rozpoczął studia dokto-
ranckie na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Szczecińskiej. Stopień dok-
tora nauk technicznych w dziedzinie 
budowa i eksploatacja maszyn uzyskał 
28 czerwca 2005 r. po obronie pracy pt. 
„Ocena właściwości eksploatacyjnych 
silników wysokoprężnych na podsta-
wie jednostkowego zużycia paliwa”. Za 
dysertację tę otrzymał nagrodę Mini-

stra transportu w dziedzinie „Najlepsza 
praca doktorska w dziedzinie transport 
w roku 2005 /2006”.

W roku 2006 dr inż.  Jaromir My-
słowski został zatrudniony na stano-
wisku asystenta, a następnie adiunkta 
w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Sa-
mochodowych na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Szczecińskiej 
(przemianowanej później na Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w Szczecinie).

Za zasługi w pracy naukowej, dy-
daktycznej i organizacyjnej otrzymał 
na przestrzeni 15 lat: Srebrny Medal za 
badania i współpracę naukową nadany 
przez BAME Kaliningrad  w 2008 r.; 
Nagrodę indywidualną III stopnia Rek-

tora Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego w Szczecinie 
za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne 
w latach 2008, 2010, 2011, 2014.

W roku 2015 obronił rozprawę ha-
bilitacyjną na Wydziale Mechanicznym 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. Tytuł 
pracy to: „Analiza wpływu transpor-
tu samochodowego na poziom obcią-
żeń emisyjnych w obrębie aglomeracji 
szczecińskiej”.

Od roku 2019 jest zatrudniony 
jako profesor w Akademii Morskiej  
w Szczecinie na Wydziale Mechanicz-
nym w Katedrze Energetyki. W 2020 r. 
został członkiem Senatu AMS oraz 
prodziekanem ds. nauki. Pełni funkcję 
dziekana Wydziału Mechanicznego od 
2021 roku.

Zainteresowania naukowe to bada-
nia zanieczyszczeń powstających pod-
czas pracy silników konwencjonalnych 
i niskoemisyjnych (zasilanych paliwami 
niekonwencjonalnymi), ekomobilność, 
nowoczesne technologie w budowie sil-
ników i motoryzacji.

Jego hobby to kolekcjonowanie za-
bytkowych przedmiotów związanych 
z regionem Szczecina oraz militariów 
z pierwszej i drugiej wojny światowej. 
Aktywnie uczestniczy w rekonstrukcji 
bitew i wydarzeń historycznych z tego 
okresu w kraju i za granicą.

Obecnie mieszka na Bezrzeczu z ro-
dziną: żoną Joanną – lekarzem (absol-
wentka PAM w  Szczecinie) oraz synem 
Janem – ekonomistą  (absolwent SGH 
w Warszawie).

Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego o profilu matematycz-
no-fizycznym rozpoczęła studia na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Szczecińskiej. W roku 1994 podjęła stu-
dia zaoczne w Wyższej Szkole Morskiej 
w Szczecinie na Wydziale Nawigacyj-
nym. Studia wyższe na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Szczecińskiej 
ukończyła w roku 1997, obroniwszy 
pracę magisterską pod tytułem „Ba-
danie właściwości recyklingowych 
kompozytów polietylenowo-polisty-
renowych modyfikowanych poliety-
lenem". Studia wyższe na Wydziale 

Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Mor-
skiej w Szczecinie ukończyła w roku 
1998 na podstawie pracy inżynierskiej 
pt. „Analiza remontów żurawi maso-
wych w porcie Szczecin–Świnoujście".

W 1997 roku rozpoczęła pracę 
jako nauczyciel akademicki i pracow-
nik naukowo-badawczy na stanowi-
sku asystenta w Zakładzie Inżynierii 
Materiałów Okrętowych w Instytucie 
Podstawowych Nauk Technicznych 
(obecnie Katedra Podstaw Budowy Ma-
szyn i Materiałoznawstwa) na Wydziale 
Mechanicznym w Wyższej Szkole Mor-
skiej w Szczecinie (obecnie Akademia 

PRODZIEKAN DS. NAUKI PROF. DR HAB. INŻ. KATARZYNA GAWDZIŃSKA
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Prodziekan ds. Kształcenia Wydzia-
łu Mechanicznego Akademii Mor-
skiej w Szczecinie i kierownik WCK 
na stanowisku profesora uczelni od 
01.01.2022 r. Pełni również funkcję Peł-
nomocnika Rektora ds. Studiów An-
gielskojęzycznych na tym wydziale. 

Urodzony 11 marca 1970 r. Absol-
went Technikum Budowy Okrętów  
w Szczecinie, które ukończył z wyróż-
nieniem w 1989 r. W latach 1989–1994 
studiował w Wyższej Szkole Morskiej 
w Szczecinie, będąc starostą roku  
i stypendystą naukowym, w tym wy-
różniony nagrodą i stypendium Mini-
stra Gospodarki Morskiej. W 1994 r. 
uzyskał stopień mgr. inż. w specjalno-
ści eksploatacja siłowni okrętowych. 
Od 01.09.1993 r. jeszcze jako student 
rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, 
pełniąc funkcję asystenta stażysty,  a po 
obronie pracy magisterskiej awansowa-
ny na stanowisko asystenta. Od 1998 r. 
jest pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym nowo powstałego Zakładu 
Diagnostyki Maszyn i Remontów Urzą-
dzeń Okrętowych Wydziału Mecha-
nicznego AMS. W latach 1997–2000 
brał udział w przygotowaniu i realizacji 
międzynarodowego projektu Projekt 
Tempus Phare, przechodząc szkolenia 
z zakresu podstaw diagnostyki tech-
nicznej i analizy sygnałów w Techni-
sche Universitat Dresden, Professur 
fur Technische Diagnostik, diagnozo-
wania okrętowych tłokowych silników 
spalinowych w Universitat Rostock, 
Fachbereich Maschinenbau und Schif-
fstechnik. W latach 1998–2001 był 
głównym wykonawcą projektu Komitet 

Badań Naukowych – Diagnozowanie 
układu korbowego okrętowego silnika 
spalinowego z wykorzystaniem zre-
dukowanych drgań wzdłużnych. Jed-
nocześnie pogłębiał swoje kwalifikacje 
morskie, pełniąc funkcję oficera me-
chanika wachtowego na wielu jednost-
kach, różnych armatorów, od 1998 r. już 
jako oficer mechanik okrętowy 2 klasy. 
Zdobyta wówczas wiedza i doświad-
czenie połączone z pracą naukowo-
-badawczą zaowocowały uzyskaniem 
w 2002 r. na Wydziale Techniki Mor-
skiej, Politechniki Szczecińskiej stopnia 
doktora nauk technicznych na kie-
runku budowa i eksploatacja maszyn. 
Od dnia 01.01.2003 r. zatrudniony na 
stanowisku adiunkta na WM. Oprócz 
zajęć dydaktycznych na Wydziale 
Mechanicznym prowadzi lekcje dla 
uczniów Technikum Morskiego oraz 
kursy w Studium Doskonalenia Kadr 
Oficerskich. Kierował wieloma praca-
mi dyplomowymi magisterskimi i in-

żynierskimi, a także wielokrotnie był 
opiekunem grup szkoleniowych i prak-
tyk studenckich. W latach 2010–2015 
realizował zajęcia dydaktyczne dla 
specjalności logistyka i zarządzanie in-
żynierią produkcji na WIET. Od 2019 
prowadzi również zajęcia dydaktyczne 
na Wydziale Nawigacyjnym, w tym dla 
specjalności z językiem nauczania an-
gielskim. Współuczestniczył w opra-
cowaniu planu i programów nowego 
kierunku studiów na Wydziale Me-
chanicznym – inżynieria przemysłowa 
i morskie elektrownie wiatrowe oraz 
uczestniczy w projektach  naukowo-ba-
dawczych powiązanych z przemysłem. 
Jest autorem i współautorem kilkudzie-
sięciu opracowań, artykułów i referatów 
naukowych dotyczących diagnostyki 
oraz obsługiwania maszyn i urządzeń 
stanowiących podstawowy obszar za-
interesowań naukowych. Od 2006 r. 
jest również zatrudniony jako Chief 
Engineer przez jednego z największych 
armatorów na świecie – japońską fir-
mę MITSUI OSK Lines in Oil Tanker 
Division, pracując na zbiornikowcach 
typu VLCC. Uczestniczył w imieniu ar-
matora przy wdrażaniu systemów pla-
nowania remontów PMS oraz nadzoru 
stałego CMS uznawanych przez różne 
towarzystwa klasyfikacyjne. 

Prywatnie od 31 lat w związku mał-
żeńskim z dr inż. Beatą Drzewieniecką, 
adiunktem na WIET AMS. Ma dwoje 
dorosłych dzieci, córkę Kamilę i syna 
Aleksandra. Fan sportów zimowych  
i wodnych, żeglarz jachtowy, kitesurfer 
i płetwonurek AOWD oraz kibic Pogo-
ni Szczecin.

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA DR INŻ.,  ST. OF. MECH. OKR.  
JAN DRZEWIENIECKI, PROF. AMS

Morska w Szczecinie), gdzie pracuje do 
dziś. Dodatkowo w roku 2008 podję-
ła pracę jako nauczyciel w Policealnej 
Szkole Morskiej. Posiada od 2017 roku 
uprawnienia spawalnicze wg oznacze-
nia:  EN ISO 9606-1 136 P FW FM1  
Pt12 PF ml. Była promotorem licznych 
prac inżynierskich i magisterskich oraz 
trzech doktoratów, recenzentem prac 
doktorskich (4) i habilitacyjnych (4).

Stopień doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja 
maszyn, nadany przez Radę Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Szczeciń-
skiej w dniu 15 kwietnia 2003 roku, 
uzyskała na podstawie rozprawy dok-

torskiej: „Analiza i klasyfikacja wad 
struktury odlewów z metalowych kom-
pozytów z nasycanym zbrojeniem". 
Promotorem pracy był  prof. dr hab. 
inż. Michał Szweycer z Politechniki 
Poznańskiej. Natomiast stopień dokto-
ra habilitowanego nauk technicznych  
w dyscyplinie budowa i eksploatacja 
maszyn, nadany przez Radę Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatro-
niki Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego, otrzymała  
w dniu 18 grudnia 2012 roku, na pod-
stawie  tytułu jednotematycznego cyklu 
publikacji: „Materiałowo-technologicz-
ne uwarunkowania jakości odlewów  

z metalowych materiałów kompozyto-
wych". W dniu 25 października 2019 
roku Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadał Jej tytuł profesora nauk in-
żynieryjno-technicznych w dyscyplinie 
inżynieria mechaniczna. 

Zainteresowania naukowe Pani Pro-
fesor zaowocowały przyznaniem w tym 
samym roku przez Zachodniopomorski 
Klub Liderów Nauki nagrody Zachod-
niopomorskie Noble w dziedzinie nauk 
o morzu za opracowanie i wdrożenie 
do zastosowań w warunkach morskich 
technologii wytwarzania pian metalo-
wo-ceramicznych stanowiących wyso-
ce efektywny materiał izolacyjny.

5www.aam.am.szczecin.pl
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Panie Profesorze, prosimy po-
dzielić się z Czytelnikami, od kie-
dy i jak zaczęły się Pana kontakty  
z Akademią Morską.

Moje kontakty z  Wyższą Szkoła 
Morską, a obecnie AMS  zostały za-
początkowanie wiele lat temu (2008–
2012) podczas wspólnych konferencji  
Politechniki Szczecińskiej  / później 
ZUT w kraju i za granicą, na przykład: 
w Szwecji, Danii, Kaliningradzie.

Uczestnikami tych wyjazdów byli 
między innymi  panowie profesoro-
wie Behrent, Matuszak, Klyus, Ra-
jewski.

Z oczywistych względów istnia-
ła współpraca naukowa i wymiana 
myśli technicznej pomiędzy pracow-
nikami wydziałów mechanicznych 
obu uczelni znajdujących się w tym 
samym mieście.

Kolejny ważny punkt to rok 2019, 
kiedy byłem recenzentem pracy dok-
torskiej Pani dr inż. Katarzyny Prill. 
Po obronie dowiedziałem się, że 
Wydział Mechaniczny poszukuje do 
pracy wykładowców w mojej specjal-
ności. Złożyłem dokumenty, odbył 
się konkurs i nowy rok akademicki 
przywitałem już w szeregach AMS.

Został Pan Profesor dziekanem 
Wydziału Mechanicznego AM. Jak do 
tego doszło?

Pod koniec roku 2021 mimo trwa-
jącej kadencji JM Rektor postano-
wił dokonać zmian na Wydziale 
Mechanicznym. Ponieważ z racji struk-
tury organizacyjne byłem zastępcą prof.  
Z. Matuszaka,  JM Rektor powierzył 
mi funkcję przeprowadzenia wybo-
rów nowego dziekana, a w rezultacie 
dokonanie zmiany władz Wydziału. 
Był to trudny okres w funkcjonowaniu 
naszej jednostki, bo koniec roku, bę-
dący naturalnym okres podsumowań 
i kończenia pewnych projektów i za-
mierzeń, zbiegł się z bardzo poważnym 
wyzwaniem. Zgodnie z regulaminem 

uczelni Rada Dyscyplinarna po  licz-
nych dyskusjach i głosowaniu wskaza-
ła mnie jako kandydata do stanowiska 
dziekana WM. JM Rektor poparł moją 
kandydaturę i otrzymałem kolejną mi-
sję stworzenia nowych władz Wydziału. 
Kierując się fachowością i predyspozy-
cjami zawodowymi,  ponad podziałami 
i animozjami, dokonałem wyboru. Tak 
więc moimi zastępcami zostali prof.  
K. Gawdzińska jako prodziekan ds. na-
uki i prof. J. Drzewienicki jako prodzie-
kan ds. kształcenia.

W ostatnim czasie wiele się zmie-
niło na Wydziale: były „wielkie 
przenosiny”, otwarcie nowych sal  
z superwyposażeniem, wizyty wielu 
oficjeli itp. 

Jaką ma Pan Dziekan wizję 
przyszłości Wydziału? 

Początek mojej pracy w AMS 
zbiegł się w czasie z przeprowa-
dzinami do nowego budynku na 
ul. Willowej – fantastycznie odre-
montowany, rewelacyjny pod 
względem wyposażenia w sprzęt 
multimedialny i nowoczesną in-
frastrukturę; jest z powodzeniem 
wizytówką naszej uczelni. W czasie 
mojej pracy jako prodziekana ds. 
nauki rozwijałem prężnie kontakty 
z firmami zewnętrznymi – efek-
ty są widoczne na każdym kroku. 
Stała ekspozycja przygotowanych 
profesjonalnie podzespołów fir-
my MAN, specjalnie wyposażo-
na przez tę firmę sala do zajęć  
z nowych specjalności. Działania 
poprzednich władz Wydziału za-
owocowały oficjalnym otwarciem 
Nowoczesnego Symulatora Siłowni 
Okrętowych  w budynku na Wil-
lowej na potrzeby dydaktyczne 
studentów oraz uruchomieniem 
nowej specjalności dla studentów 
anglojęzycznych.

Bardzo dużym osiągnięciem 
było również otwarcie laboratorium 

siłowni okrętowych w technologii VR 
– spotkało się z wyjątkowo pozytyw-
nym przyjęciem przez studentów i dy-
daktyków, było szeroko komentowane  
w mediach ogólnopolskich i społeczno-
ściowych.

Przyszłość Wydziału to nowe kie-
runki i specjalności – już uruchomio-
ny kierunek: inżynieria przemysłowa 
i morskie elektrownie wiatrowe oraz 
specjalności dające możliwość pracy na 
morzu i lądzie:
�� eksploatacja siłowni wiatrowych 

(ESW),
�� diagnostyka systemów przemysło-

wych (DSP)
�� oraz kolejny kierunek: inżynieria 

eksploatacji ze specjalnościami da-
jącymi możliwość pracy na lądzie:

DR HAB. INŻ. JAROMIR MYSŁOWSKI  
DZIEKANEM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO!

Z końcem ubiegłego roku decyzją Rektora Akademii Morskiej kierowanie Wydziałem 
Mechanicznym powierzono nowym władzom. Dziekanem WM został prof. Jaromir 
Mysłowski, którego osobę mamy zaszczy Państwu przybliżyć.
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– pojazdy jednośladowe (PJ),
– hybrydowe układy napędowe 

(HUN),
– silniki spalinowe małych mocy 

(SSMM).
Chcemy wzmocnić pozycję Wydzia-

łu poprzez dobór i selekcję publikacji 
z naciskiem na wysoko punktowane 
oraz stopniowe odmładzanie kadry dy-
daktycznej. Liczymy na to, że nestorzy 
badań i dydaktycy przekażą swoje wie-
loletnie doświadczenie i umiejętności 
praktykom, których interesuje połącze-
nie pracy na morzu z tą na uczelni i dal-

szy rozwój zawodowy. Jesteśmy otwarci 
na nowe formy kształcenia i współpra-
cę z innymi uczelniami oraz firmami.

Co Pan jako dziekan chciałby do-
datkowo zmienić, coś nowego wpro-
wadzić?

Mam wiele pomysłów na rozwój 
Wydziału, ale trzeba być realistą – 
zwłaszcza w obecnej sytuacji geopoli-
tycznej w kraju i regionie. Jeżeli nasza 
nowa oferta edukacyjna zainteresuje 
studentów, to będą pieniądze na dalszy 
rozwój Wydziału, publikacje, laborato-

ria i nowe projekty badawcze oraz reali-
zację ambitnych zamierzeń. 

Oddalenie Wydziału od budynków 
na Wałach Chrobrego czy Pobożnego 
powoduje, że jest Pan Profesor dla 
wielu pracowników anonimowy, ale 
dzięki zdalnej pracy dla studentów 
rozpoznawalny. Czy odpowiada Panu 
taka sytuacja, czy może czeka Pan na 
koniec pandemii i nawiązanie bliż-
szych kontaktów?

Z pewnością dla wielu osób  
w AMS jestem zupełnie nieznaną oso-
ba z zewnątrz, która pojawiła się nagle  
i z niezrozumiałych dla nich przyczyn 
piastuje zaszczytną funkcję dzieka-
na Wydziału Mechanicznego. Ludzie,  
z którymi mam kontakt, czyli przed-
stawiciele władz i uczelnianej 
administracji, wykładowcy oraz stu-
denci wydziałów WM i WIET, z któ-
rymi mam zajęcia, mają okazję mnie 
poznać osobiście… Pozostali świetnie 
sobie radzą bez tej wiedzy. Poznawa-
nie współpracowników w każdym śro-
dowisku to proces rozłożony w czasie 
– wiedząc o tym, nie podejmuję spek-
takularnych działań, żeby to przyspie-
szyć. Natomiast chętnie uczestniczę  
w pozytywnych inicjatywach i oficjal-
nych wydarzeniach  takich jak: Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy Owsia-
ka, Święto Szkoły, początek roku akade-
mickiego, Dni Otwarte itp.

Generał major Robert „Roy” Elliott  Urquhart oraz 
dowódca Szkockiej Orkiestry Wojskowej

Spotkanie z  kolegami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej (którzy obecnie wspiera-
ją nasz kraj) oraz weteranów, którzy lądowali tam prawie 80 lat temu
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A teraz porozmawiajmy o stronie,  
z której (prawie) nikt Pana nie zna na 
Akademii, a my chcielibyśmy ją przy-
bliżyć, gdyż jest to niecodzienna pasja 
i fascynujące hobby. A jest nim…

Moje wieloletnie hobby – trwające 
nieprzerwanie od 20 lat – to kolekcjo-
nowanie przedmiotów z wyposażenia 
armii walczących w Wielkiej Wojnie 
(WW I) oraz w największym nowożyt-
nym konflikcie zbrojnym Drugiej Woj-
nie Światowej (WW II).

Związana jest z tym nierozerwalnie 
rekonstrukcja wielkich bitew w ramach  
Sekcji Historycznej 12. Pułku Ułanów 
Podolskich oraz w późniejszych latach 
w Grupie Rekonstrukcji Historycznej  
Zachód 1944. Wiele lat temu byłem 
współzałożycielem tych grup, brałem 
udział w wielu bitwach, potyczkach, 
ale również w uroczystościach i dzia-
łaniach edukacyjnych na terenie Polski  
i innych krajów europejskich, jak Bel-
gia, Holandia, Francja.

Czasami wydarzenia rekonstruk-
cyjne mają miejsce u nas, w Szczeci-
nie. Przykładem była mająca typowo 
morski charakter niesamowita rekon-
strukcja Operacji Dynamo – ewakuacji 
Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego  
z Dunkierki w 1940. Wykonane pod-
czas niej zdjęcia zostały uznane przez 
wielu ludzi za oryginały…

Wiele inscenizacji wydarzeń,  
w których brał Pan aktywny udział, 
przedstawiało lokalne historie. Które 
z nich zapadły w Pana pamięci?

W czasie jednego z pobytów w Ho-
landii, w miejscowości Groesbeek, 
byliśmy gośćmi Muzeum Wyzwole-
nia Narodowego 1944–1945, które  
stoi w historycznym miejscu. Wznie-
sione zostało w miejscu lądowania 
spadochroniarzy z 82. Amerykań-
skiej Dywizji Powietrznodesantowej 
podczas operacji Market Garden. 
Stąd oddziały amerykańskie ruszyły  
w kierunku mostów w Grave i Nijme-
gen. Ich przechwycenie otworzyłoby 
obszar między rzekami Mozelą, Waal  
i Renem dla sił alianckich, co miałoby 
olbrzymi wpływ na dalszy bieg wojny. 
Teren ten był również punktem star-
towym, z którego rozpoczęto operację 
Veritable mającą za zadanie oczyścić 
las Reichswald (luty 1945 r.). Właśnie 
tam mieliśmy okazję spotkać  kolegów 
z 82. Dywizji Powietrznodesantowej 
(którzy obecnie wspierają nasz kraj) 
oraz weteranów, którzy lądowali tam 

prawie 80 lat temu. Jeden z nich prze-
bił dach domu i wylądował przy sto-
le – gościnni Holendrzy zaprosili go 
więc do wspólnego posiłku, nie myśląc 
o dziurze w suficie.

Z bezpośredniej rozmowy dowie-
dzieliśmy się, że wielokrotnie znalazł 
się Pan wręcz w zaskakujących sytu-
acjach. Nam słuchającym spodobała 
się najbardziej ta związana z osobą 
generała aliantów. Poprosimy tym ra-
zem o nią dla naszych czytelników.

Podczas rekonstrukcji historycz-
nej odtwarzamy konkretne wydarze-
nia historyczne z niezwykłą dbałością  
o wszelkie szczegóły umundurowa-
nia, uzbrojenia, wyposażenia, metod 
walki. Tylko takie podejście ma sens; 
wszelkie zakłamywanie prawdziwej 
historii w zależności od potrzeb chwili 
to porażka. Nasze działania mają duże 
znaczenie w edukacji szerokich rzesz 
młodzieży oraz widzów dorosłych, któ-
rzy niekoniecznie muszą być specjali-
stami i posiadać wiedzę fachową. 
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Wiele lat temu za sprawą moich ko-
legów narodziła się legenda generała. 
Opierała się na moim fizycznym po-
dobieństwie do bardzo ważnej postaci  
z czasów WW II. Generał major Robert         
„Roy” Elliott  Urquhart  był dowódca 
1. Dywizji Powietrznodesantowej pod-
czas operacji Market Garden. Ponieważ 
moja grupa oraz inne z Polski bardzo 
często występowały w bitwach jako od-
działy powietrznodesantowe, istniała 
realna potrzeba odtwarzania tej posta-
ci. Po przeglądnięciu setek zdjęć i do-
kumentów  światowej sławy firma braci 
Kłoskowskich „Hero Collection” uszyła 
dokładną replikę munduru generała –  
i tak przygotowany ruszyłem z kolega-
mi do Holandii.

Moje liczne pobyty w Arnhem, 
Oosterbeek, Driel, Nijmegen obfi-
towały w liczne osobiste spotkania  
z weteranami, dla których osoba od-
twarzająca postać generała sama sta-
wała się częścią jego legendy. Dzięki 
temu mam znajomych na całym świe-
cie i szacunek ludzi z rekonstrukcji oraz 
zwykłych Holendrów, którzy zapraszają 
mnie do siebie, robią  pamiątkowe zdję-
cia. Wojskowi – zwłaszcza brytyjscy – 
oddają często honory  i traktują mnie 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym, 
co jest dowodem faktycznego uznania 
i respektu  dla mojego zaangażowania  
w rekonstrukcję historyczną.

W konkluzji prosimy podsumo-
wać, co daje Panu uczestnictwo w tak 
wielkich logistycznie wydarzeniach, 
wymagających rozległej wiedzy, sze-
rokich kontaktów międzyludzkich, 
niebagatelnych finansów, drogocen-
nych nakładów czasu itp.

To dla mnie wspaniałe hobby i od-
skocznia od szarości dnia codziennego 

razem ze znajomymi, dla których te 
same sprawy mają sens i znaczenie. Nie 
potrzeba wielkich słów, żeby wychować 
nowe pokolenie – wystarczy znać naszą 
historię i czerpać z niej przykłady dla 
siebie. Przedmioty, które zbieramy, były 
używane przez żołnierzy walczących na 
wszystkich teatrach działań wojennych. 
Często ciekawe jest wyjaśnienie historii 

pochodzenia konkretnego przedmiotu 
i ustalenie jego właściciela.

Największe rekonstrukcje z czasów 
WW II, to kilkuset żołnierzy, czołgi, 
działa, samoloty – posługujemy się 
prawdziwą, oryginalną bronią, wy-
buchy, ogień i bitewny klimat są na-
prawdę. Wymaga to wiedzy, rozsądku  
i wojskowej sprawności w działaniu, 
ale zapewnia uczestnikom niesamowitą 
adrenalinę.

Kiedy zakończy się pandemia, nasze 
wojska znów ruszą do ataku… 

Dziękujemy za rozmowę

Teresa Jasiunas
Tomasz Kwiatkowski

Zdjęcia: archiwum Jaromira Mysłowskiego

Generał Major Robert „ Roy” Elliott  Urquhart 
dowódca 1. Dywizji Powietrznodesantowej   
w 1944 i 2014. Zdjęcia wykonano pod ho-
telem Hartenstein w Oosterbeek, siedzibą 
dowództwa brytyjskiego w czasie lądowania 
pod Arnhem.
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23 lutego br. Parlament Studentów Aka-
demii Morskiej w Szczecinie zorganizo-
wał w uczelni Dzień Zdrowia pod hasłem 
„Zadbaj o zdrowie swoje i innych”. 

Termin zdecydowanie nie był przy-
padkowy – tego dnia obchodzimy Świa-
towy Dzień Walki z Depresją. Zdrowie 
to przecież nie tylko dobra kondycja, 
prawidłowe funkcjonowanie układów  
i narządów, ale również dobrostan 
umysłowy i emocjonalny. 

Celem inicjatywy była popula-
ryzacja zdrowego trybu życia oraz 
bezinteresownej pomocy drugiemu 
człowiekowi. Wielu z was wciąż zapo-

mina, że profilaktyka zdrowotna, czyli 
działania mające na celu zapobieganie 
i wczesne wykrywanie chorób, może 
uratować życie.

Podczas Dnia Zdrowia można było 
oddać krew w specjalistycznym auto-
busie oraz zapisać się do bazy dawców 
szpiku Fundacji DKMS. Do akcji przy-
łączyli się również studenci Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego, którzy 
przeprowadzili krótkie badania pod 
kątem prawidłowości ciśnienia, gluko-
zy oraz saturacji krwi. Wydarzenie cie-
szyło się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno studentów, jak i pracowników 
Akademii. Dzięki wspólnemu zaan-

gażowaniu udało się zebrać 75 litrów 
krwi, a do bazy potencjalnych dawców 
szpiku zapisało się 67 osób. 

Inicjatywy takie jak ta pokazują, jak 
wiele osób chce pomóc drugiemu czło-
wiekowi. Organizując Dzień Zdrowia, 
chcieliśmy wyjść naprzeciw wszystkim 
chętnym, jak i tym wciąż niezdecydowa-
nym. Pomaganie jest niezwykle proste.

Mamy nadzieję, że Dzień Zdrowia 
na stałe zapisze się w kalendarzu wyda-
rzeń organizowanych na naszej uczelni, 
a każda kolejna akcja zachęci więcej 
osób, by pomogły sobie i innym. 

Kinga Pelzner
Zdjęcia: archiwum samorządu studenckiego 

ZADBAJ O ZDROWIE, NIE TYLKO SWOJE! 

cc.@parlament.studentow.ams

10



AAMnr 1 (113) / 2022

Nasi studenci zaangażowani w pomoc jako wolontariusze segregują rzeczy, które trafiły tam jako wsparcie dla uchodźców z Ukrainy 
fot.: cc.@parlament.studentow.ams

W ostatnim czasie tragedia i horror 
wojny dotknęły miliony osób, w tym na-
szych kolegów, koleżanek i ich rodziny. 
W tej sytuacji potrzebna była natych-
miastowa pomoc. Nasi studenci zaczęli 
działać już kilka godzin po otrzymaniu 
informacji o rozpoczęciu wojny. Dzięki 
wsparciu władz Akademii oraz samo-
rządów zachodniopomorskich uczelni 
udało nam się zorganizować niezbędną 
pomoc. 

Nasze działania skupiają się przede 
wszystkim na wsparciu materialnym, 
które możliwe jest dzięki zorganizowa-
nej zbiórce produktów pierwszej po-
trzeby. Wielu studentów zaangażowało 
się również w pomoc przy sortowaniu 
i pakowaniu zebranych artykułów oraz 

wsparcie uchodźców docierających do 
Szczecina koleją.

Zbiórka prowadzona jest we 
wszystkich budynkach uczelni oraz 
w Studenckich Domach Marynarza.  
W holach głównych znajdują się kosze, 
do których wrzucać można środki higie-
ny osobistej, żywność długoterminową, 
koce, śpiwory oraz ubrania. Szczegól-
nie potrzebne są również apteczki, opa-
trunki, środki do dezynfekcji, termosy 
oraz żywność wysokoenergetyczna, 
taka jak batony proteinowe, konserwy 
czy żele energetyczne. 

Większość zebranych artykułów 
przekazywana jest do Cerkwi św. Mi-
kołaja, która stanowi jeden z głównych 
punktów pomocy Ukrainie w mieście. 

Stamtąd dary wyruszają w drogę na 
granicę z Ukrainą i trafiają do tych, któ-
rzy najbardziej ich potrzebują, zarówno 
uchodźców, jak i żołnierzy walczących 
na froncie. Pozostałe artykuły, między 
innymi żywność długoterminowa, tra-
fiają do studentów naszej uczelni po-
chodzących z Ukrainy. 

Zainteresowanie zbiórką i chęć 
niesienia bezinteresownej pomocy 
przewyższyły nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Kosze zapełniły się w zaledwie 
kilka godzin, a na granicę dotarły już 
pierwsze transporty. 

Pomoc wciąż jest potrzebna. Każdy, 
nawet najmniejszy gest, może odmie-
nić los drugiego człowieka.  

Kinga Pelzner

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
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STYLE REAKCJI W OBLICZU  
KONFLIKTU NA ŚWIECIE

Jako ludzie chcemy wierzyć, że inni kierują się głów-
nie dobrem i uniwersalnymi wartościami, jakimi są 
prawa człowieka. Chcemy mieć pewność, że dobro 
zwycięży i pokona u ludzi zbrodnicze instynkty pod-
czas wojny. Okazuje się jednak różnie i względem tego 
zaczynamy odczuwać dyskomfort zwany stresem, który  
w rezultacie daje różne stany emocjonalne i style radze-
nia sobie z nim. 

Stres pojawia się w nas jako naturalna reakcja organi-
zmu na zastaną rzeczywistość. Jest reakcją biochemicz-
ną wpływającą na podejmowane przez nas zachowania. 
Biologicznie mobilizuje organizm do określonego zacho-
wania, walki lub ucieczki. Psychologiczne skutki stresu 
są tym silniejsze, im jest on niespodziewany – nie byli-
śmy na niego przygotowani, kiedy nie jesteśmy w stanie 
zaakceptować sytuacji, w której się znaleźliśmy, kiedy 
stres przeżywany jest w izolacji – nie dzielimy się z ni-
kim swoimi najgłębszymi odczuciami, kiedy nie widzi-
my rozwiązania sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Sposoby radzenia sobie ze stresem potrafią determi-
nować działania, które będziemy podejmować w sytu-
acji zagrożenia. Nie ma uniwersalnego sposobu jak sobie 
radzić. Natomiast świadomość tego, jaki styl radzenia 
sobie ze stresem reprezentujemy, pozwala nam lepiej 
zrozumieć własne zachowanie w obliczu zagrożenia. 
Jedną ze skutecznych reakcji  na stres jest umiejętność 
oceny zastanej rzeczywistości, a następnie podejmowa-
nie działań. Stajemy się wtedy zadaniowi, nie jesteśmy 
bierni, walczymy o siebie, zaczynamy się wspierać, dzia-
łamy na rzecz tych, którzy tego potrzebują. W wyniku 
podjętych przez nas działań czujemy się potrzebni, od-
czuwamy swoją sprawczość. Mamy również w sobie wie-
le współczucia, empatii, co daje umiejętność działania  
w grupie, w tym rozpoznawania emocji i potrzeb u po-
zostałych. Wchodząc w działania na rzecz innych, w in-
terakcje społeczne, stajemy się częścią całości. Powyższy 
zadaniowy styl reakcji na stres spełnia funkcje adapta-
cyjne u człowieka wobec zastanej rzeczywistości. Dla-
tego na zło dookoła warto reagować swoją obecnością, 
empatią, realnym wspieraniem się. Kiedy pomagamy, to 
czujemy pewien rodzaj przynależności, co dodaje nam 

Różnie radzimy sobie z napływającymi informacjami  
o toczącej się wojnie w Ukrainie. To, co się wydarza, każdy 
przeżywa na swój sposób – dostosowany do własnych 
zasobów i umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością,  
w swoim tempie oraz z własnym pakietem strategii  
radzenia sobie ze stresem. Przejawiamy odmienne stany 
psychiczne i sposoby reakcji na zewnętrzne wydarzenia, 
począwszy od stanu przerażenia, szoku, wściekłości, 
bezradności, silnego paraliżującego stresu, mobilizacji  
do działania, po mechanizmy zaprzeczania, niedowierzania  
czy podejmowania zachowań unikowych. 
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odwagi, a łagodzi obawy, strach czy 
poczucie izolacji. Bądźmy też uważni 
na to, jak pomagamy, róbmy to zawsze  
w zgodzie ze sobą. Kiedy pomaganie 
jest zgodne z naszym systemem warto-
ści, umiejętnościami czy możliwościa-
mi, to jeszcze bardziej nas to mobilizuje. 
Ważne jest też, żebyśmy wsłuchiwali się 
w to, co mówią do nas osoby, którym 
pomagamy. W pomaganiu należy my-
śleć również o sobie i nie zaniedbywać 
własnych potrzeb czy zasobów, które 
trzeba rozłożyć na dłuższy czas poma-
gania innym. Jeśli wyeksploatujemy na 
początek większość swoich zasobów, 
zaczniemy się zniechęcać, wypalać. 

W przeciwieństwie do zadaniowego 
stylu działania niektórzy z nas reagu-
ją bardziej emocjonalnie, wtedy czę-
ściej zamartwiają się, płaczą, szukają 
oparcia u innych. Stanowczo za taki 
model reakcji nie należy oceniać się 
negatywnie, gdyż może nie mieliśmy 
szansy wymodelowania mechanizmów 
radzenia sobie z trudnymi zdarzeniami  
w zadaniowym stylu. Pamiętać należy, 
że naturalne jest się bać. I nie ma się 
czego wstydzić. Nie należy porówny-
wać się do innych oraz chcieć „napra-
wiać” siebie na siłę. Nie negujmy tego, 
co czujemy, oraz tego, jakie emocje 
przeżywamy. Nie bagatelizujmy wła-
snych odczuć, doznań z ciała, np. na-
pięcie, częste bóle głowy czy obniżona 
odporność organizmu. Nie ukrywajmy 
swoich emocji, wyrażajmy je, mów-
my o nich do bliskich osób z rodziny, 
przyjaciół. Nie podchodźmy również 
do siebie w taki sposób, że inni mają 
gorzej od nas, a nasze obecne proble-
my przy ich tragedii to nic wielkiego. 
Jesteśmy ważni w tym, co przeżywamy 
i mówimy.  Żeby sobie pomóc, skupiaj-
my się na procesie oddychania, róbmy 
to świadomie, liczmy własne oddechy, 
zwłaszcza kiedy zaczynamy odczuwać 
zbliżający się niepokój. Powstrzymuj-
my również powstawanie negatywnych 
wyobrażeń i myśli w głowie. Prostą 
techniką jest wyobrażanie sobie, że  
z każdym oddechem wydychamy to, 
czego w sobie już nie chcemy, co po-
woduje napięcie w ciele i nam nie słu-
ży. Wydychać należy każdą myśl, która 
wywołuje w nas dyskomfort. Rozgra-
niczajmy również swoje emocje od in-
nych, które w tych trudnych chwilach 
mogą się nam udzielać.

Emocjonalnemu stylowi reakcji na 
stres może częściej towarzyszyć two-
rzenie się czarnych scenariuszy w gło-

wie. Sprzyja temu też ciągłe oglądanie 
informacji i nakręcanie się nimi ne-
gatywnie. Poszukiwanie tragicznych 
wiadomości, obrazów jeszcze bardziej 
zaprowadzi nas na skraj emocjonalnej 
huśtawki, z którą sobie potem nie po-
radzimy. Z biegiem czasu będziemy 
tym wykończeni, co skutkować będzie 
zwiększonym stanem niepokoju, zabu-
rzeniami lękowymi czy bezsennością. 
Dlatego należy dawkować sobie in-
formacje stopniowo i oglądać je tylko 
ze sprawdzonych źródeł. Jeśli po tych 
informacjach występują np. problemy  
z zaśnięciem, zdecydowanie ogranicz-
my śledzenie mediów. Lepiej wyjść na 
wieczorny spacer, aniżeli oglądać wia-
domości z działań wojennych. Oczywi-
ście dobrze jest orientować się, co się 
dzieje, wiedza może obniżyć lęk, gdyż 
da względne poczucie kontroli i goto-
wości do ewentualnych działań.

W emocjonalnym stylu reakcji na 
stres może również dochodzić do znie-
kształceń poznawczych, takich jak: ka-
tastrofizacja czy myślenie czarno-białe. 
Wtedy niektórym z nas będzie trudniej 
przejść przez to, co się teraz wydarza. 
Dlatego dobrze jest swoje myśli opierać 
o fakty, a nie  o przewidywania pełne 
lęku. Warto zatem uświadomić sobie, 
czy któreś z powyższych zniekształ-
ceń poznawczych występuje u nas i jak 
wpływa to na naszą sferę emocjonalną. 
Jeśli któreś z nich występuje, to zacznij 
przekształcać swoje myśli na racjonal-
ne, realne, czyli takie, które są opar-
te o informacje, a nie o emocje i lęk. 
Nie dopowiadaj sobie również złych 
scenariuszy. Nie wizualizuj sobie scen 
z wojny, wtedy zaczynają się tworzyć 
dodatkowe treści dla twojej psychiki, 
które jeszcze bardziej zwiększą u ciebie 
stres. U niektórych ludzi pojawiają się 
na chwilę czarne scenariusze w głowie, 
ale trwają one raczej niedługo. Nato-
miast są ludzie, którzy nie będą potrafili 
zaprzestać ich tworzenia. Wtedy może 
wystąpić u nich przekroczenie granic 
zdolności adaptacyjnych i pojawi się 
ryzyko powstania traumy.  

Trauma może mieć podłoże oso-
bistych doświadczeń lub być rodowo 
„przeniesiona” po naszych przodkach 
poprzez ekspresję genów (epigenetyka). 
Kolejne zdarzenia losowe wyzwalać 
mogą traumę z naszego zapisu gene-
tycznego lub ją wzmacniają. Wiele pro-
blemów w naszym życiu wynikać może 
z traum wojennych naszych przodków, 
o czym niewiele ludzi wie. Wojenne 

traumy narodowe są przekazane od na-
szych przodków i znacząco wpływają 
na komfort   i   styl naszego życia oraz 
umiejętności radzenia sobie ze stresem. 
Dlatego ważna jest praca nad sobą, żeby 
nie przekazać tego, co dziś się dzieje  
w świecie na dalsze pokolenia. 

Oprócz zadaniowego czy emocjo-
nalnego stylu reakcji na stres niektórzy 
z nas reprezentują styl unikowy. Zaczy-
nają wtedy np. odraczać wykonywanie 
danego zadania na później albo wcale 
do niego nie przystępują. Osoby z taką 
strategią w dobie wiadomości mogą 
unikać informacji medialnych o wojnie 
lub oddawać się wszelkim uciechom 
czy używkom. Unikanie konfrontowa-
nia się z wydarzeniami nie jest najlep-
szą strategią radzenia sobie ze stresem. 
Ta metoda utwierdza nas w odczuciu, 
że dyskomfort nie ma prawa zaistnieć 
w naszym życiu. To z kolei nie konfron-
tuje nas do adaptowania się do nowych 
wyzwań, zdarzeń czy zagrożeń, co  
w konsekwencji nie szkoli do kolejnych 
kryzysowych sytuacji. Strategia unika-
nia nie jest też dobrym sposobem dla 
naszego zdrowia, jeśli np. uciekamy  
w używki czy towarzyskie imprezy, któ-
re regulują nam emocje. Wyraźna jest 
też w tej strategii postawa zaprzeczania 
rzeczywistości, która umniejsza fak-
tycznym zaistniałym wydarzeniom, co 
przejawiać się może typem myślenia: 
„wojna dzieje się daleko ode mnie, nie 
mam z tym nic wspólnego, mnie nie 
dosięgnie".

Jeśli ktoś nie chce rozmawiać z nami 
o tym, co się teraz dzieje, to może dlate-
go, że toczy się w nim wewnętrzna woj-
na, jak sobie z tym wszystkim poradzić. 
Dlatego nie oceniaj sposobu reakcji  
u innych, to jest dla każdego indywidu-
alna strategia radzenia sobie z trudnym 
wyzwaniem, jakim jest stres. Każdy ma 
swój własny pakiet, który już urucho-
mił. Pamiętajmy, że z każdym dniem 
do tego, co się teraz dzieje, będziemy 
się adaptować jako do nowego. Nie 
wywierajmy na nikogo wpływu swoim 
sposobem radzenia sobie z rzeczywi-
stością i oczekiwaniami. Lęk i niektó-
re niechciane przez nas emocje, które 
teraz odczuwamy, kiedyś się skończą, 
wyleczą i posłużą jako podbudowa  
i przygotowanie do kolejnych sytuacji 
stresowych, wyrażających się w świecie 
i w konfliktach między ludźmi czy na-
rodami. 

Sandra Rutkiewicz,
Psycholog AMS
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Projekt ten jest prowadzony od 2017 
roku. Do tej pory nasza uczelnia wzięła 
udział we wszystkich czterech edycjach 
programu.

Obecnie w Akademii Morskiej trwa 
nabór do jego V edycji. 

Warunkiem udziału w Programie 
jest posiadanie obywatelstwa polskiego, 
a także status studenta studiów dzien-
nych lub zaocznych z chwilą składania 
wniosku.

Celem szkolenia jest  wyposażenie 
studenta w minimalny zakres wie-
dzy niezbędnej do przetrwania na 
współczesnym polu walki, jak również 
przygotowanie go do realizacji pod-
stawowych, indywidualnych zadań  
w działaniach taktycznych i w garnizo-
nie.

Realizacja programu odbywa się 
w dwóch etapach, na które składa się  
część teoretyczna oraz praktyczna. Te-
matyka szkolenia opracowana została 
w Sztabie Generalnym Wojska Polskie-
go.

W pierwszym etapie szkolenia w ra-
mach programu „Legia Akademicka” 
prowadzone jest szkolenie wojskowe  
w ramach procesu dydaktyczne-
go realizowanego w Akademii przy 
współudziale patronackich jednostek 
wojskowych.

W ramach części teoretycznej reali-
zowane będą szkolenia dla studentów 
w ramach dwóch modułów meryto-
rycznych:

podstawowy – 13 godzin szkolenie 
programowe + 2 godziny egzamin, ra-
zem 15 godzin;

podoficerski –  13 godzin szkolenie 
programowe + 2 godziny egzamin, ra-
zem 15 godzin.

Kolejny etap edukacji wojskowej 
studentów to szkolenie praktyczne  
w jednostkach szkolnictwa wojskowego  
i w wytypowanych jednostkach woj-
skowych.

Studenci realizujący moduł pod-
stawowy oraz podoficerski po odbyciu  
i zaliczeniu części teoretycznej składa-

ją do komendanta Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień wniosek o powołanie  
w trybie ochotniczym do odbycia ćwi-
czeń wojskowych. Realizowane one są 
podczas przerwy wakacyjnej na terenie 
jednostek wojskowych w warunkach 
skoszarowania.

Moduł szkolenia podstawowego za-
kończony jest egzaminem i złożeniem 
przysięgi wojskowej – uzyskanie statu-
su szeregowego rezerwy. Moduł szko-
lenia podoficerskiego zakończony jest 
egzaminem i mianowaniem na stopień 
podoficera (kaprala) – uzyskanie statu-
su podoficera rezerwy.

W tym roku po raz pierwszy 8 Flo-
tylla Obrony Wybrzeża im. Wicead-
mirała Kazimierza Porębskiego jako 
jednostka patronacka zaprasza  wszyst-
kich uczestników  programu do udziału 
w Dniach Otwartych Koszar, podczas 
których zaplanowano szereg militar-
nych atrakcji.

Zachęcamy do udziału w programie!
Paulina Mańkowska

LEGIA  AKADEMICKA ZAPRASZA

„Legia Akademicka” to program ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów. 

fot: Janusz Uriasz
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30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy już za nami! 30 stycznia spotka-
liśmy się na pokładzie statku Nawigator 
XXI aby zagrać razem z Orkiestrą Jurka 
Owsiaka! 

Tegoroczny Finał odbywał się pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy”, a środki 
zebrane na jego cel przeznaczone zo-
stały na zapewnienie najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku  
u dzieci. 

Na tę okoliczność przygotowaliśmy 
liczne atrakcje, zarówno dla najmłod-
szych, jak i tych nieco starszych. Ra-
townicy ze Szczecińskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go przeprowadzili zajęcia z pierwszej 
pomocy oraz zademonstrowali spe-
cjalistyczny sprzęt, który wykorzystują 
do ratowania życia na wodzie i lądzie. 
Studenci kierunków pływających opro-
wadzali gości po Nawigatorze, opowia-
dając o sekretach morskiego życia. 

Największą atrakcję stanowił zde-
cydowanie mostek nawigacyjny, gdzie 
można było poznać tajniki bezpiecz-
nego nawigowania statkiem, zasiąść  
w fotelu kapitana i poczuć się jak praw-
dziwy wilk morski! 

Podczas wydarzenia odbyły się rów-
nież liczne konkursy i gry dla najmłod-
szych, w których można było wygrać 
atrakcyjne nagrody.  

Mimo trudnych warunków pogo-
dowych odwiedziło nas kilkaset osób. 
Wśród naszych gości pojawiły się 
władze uczelni, marynarze, zaprzyjaź-
nieni kapitanowie, rodziny z dziećmi, 
studenci oraz wolontariusze WOŚP-u 
kwestujący na ulicach Szczecina. Pusz-
ki zapełniły się w mgnieniu oka. Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 
nie tylko wydarzenia organizowane 
w dniu finału, ale również licytacje. 
W tym roku, dzięki wsparciu władz  
i przyjaciół Akademii, przygotowali-

śmy aukcje na portalu Allegro. Wylicy-
tować można było wiele wyjątkowych 
przedmiotów, między innymi telegraf 
maszynowy z lat 90. przekazany przez 
Dziekana Wydziału Nawigacyjnego,  
dr hab. inż. st. of. Pawła Zalewskiego, 
śpiewane życzenia od Chóru Akade-
mii Morskiej w Szczecinie, książki kpt.  
ż.w. Włodzimierza Grycnera oraz cząst-
kę złotej technologii przekazaną przez 
Kongsberg Maritime Poland. Aukcje 
cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem, co pozwoliło przekazać 3369,50 
zł na wsparcie tegorocznego Finału. 

O godzinie 20:00 pokład  Nawigato-
ra XXI rozbłysnął niebieskim światłem 
reflektorów, wysyłając symboliczne 
Światełko do Nieba i kończąc 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

O łącznej kwocie 30. Finału poinfor-
mował 30 marca na konferencji praso-
wej prezes fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.  
W tym roku udało się zebrać 224 376 
706 złotych i 35 groszy. To najwyższy 
wynik w historii Orkiestry.

Ogromnie dziękujemy za wsparcie  
i zaangażowanie. Do zobaczenia za rok!

Kinga Pelzner
Zdjęcia: archiwum samorządu studenckiego  

30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

NA POKŁADZIE NAWIGATORA XXI!
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Celem głównym tego programu był 
wzrost wykorzystania rezultatów badań 
społeczno-ekonomicznych w kształto-
waniu krajowych i regionalnych polityk 
rozwojowych. I właśnie w ramach tego 
celu konsorcjum w składzie: Głów-
ny Urząd Statystyczny, Politechnika 
Krakowska oraz Akademia Morska  
w Szczecinie podjęło się realizacji pro-
jektu TranStat o tytule „Inteligentny 
system produkcji statystyk transportu 
drogowego i morskiego z wykorzysta-
niem wielkich wolumenów danych na 
rzecz kształtowania polityki transpor-
towej kraju”. Projekt nakierowany był 
na utworzenie automatycznych narzę-
dzi gromadzenia danych statystycz-
nych i produkcji statystyk. Akademia 
Morska wspólnie z GUS realizowała 
komponent dotyczący transportu mor-
skiego. W efekcie końcowym dla trans-
portu morskiego opracowano:
�� metodykę wyznaczania natężenia 

ruchu statków w polskich portach 
morskich, 
�� metodykę wyznaczania wolumenu 

pracy przewozowej w transpor- 
cie ładunków i pasażerów drogą 
morską, 
�� metodykę szacowania wielkości 

emisji zanieczyszczeń emitowanych 
przez statki morskie.

W tym miejscu przedstawiam je-
den z opracowanych komponentów 
w AMS. Mianowicie, w zadaniu au-
tomatycznego wyznaczania pracy 
przewozowej dokonano integracji zbio-
rów danych GUS – Zestawu Danych  
o Transporcie Morskim z danymi sys-
temu Automatycznej Identyfikacji Stat-
ków (AIS) pozyskiwanymi w czasie 
rzeczywistym z opracowanym przez 
zespół AMS autorskim modelem tras 
statków, przedstawionym w postaci 
grafu. Schemat zależności pomiędzy 
źródłami danych wykorzystanymi  

w procesie harmonizacji przedstawio-
no na rysunku 2. Opracowany w ra-
mach tego zadania autorski grafowy 
model tras statków morskich składa 
się z 9859 wierzchołków obejmujących 
całą kulę ziemską. Między wierzchoł-
kami wyznaczono 10 731 połączeń. 
Porty morskie są wierzchołkami, które 
zostały opisane kodem UNLOCODE 
(United Nations Code for Trade and 
Transport Locations). W samym grafie 
dołączonych jest 3564 portów (rys. 1.). 

Wartością dodaną projektu dla Aka-
demii jest zbudowana infrastruktura, 
przeznaczona do gromadzenia danych 
AIS i ich analizy, która obejmuje:

1. Zespół stacji AIS zlokali-
zowanych w Szczecinie, Świnoujściu  
i Kołobrzegu i umożlwiających śledze-
nie jednostek morskich na Bałtyku Po-
łudniowym oraz akwatorium portów 
Szczecin–Świnojście;

2. Klaster BigData składający się 
z 4 serwerów zlokalizowany w budynku 
głównym AM;

3. Laboratorium BigData wypo-
sażone w 16 stacji roboczych i 2 moni-

tory 4k 55’’ zlokalizowane w budynku 
głównym AM.

Projekt TranStat zakończył się suk-
cesem. W efekcie zastosowania no-
woczesnych technik oraz danych 
pozastatystycznych opracowano narzę-
dzia pozwalające uzyskać szeroki za-
kres informacji wynikowych w krótkim 
czasie, które umożliwiają generowanie 
zestawów wymaganych statystyk w wy-
branych zakresach. Efekt końcowy wi-
doczny jest na stronie https://transtat.
stat.gov.pl.

Sukces projektu możliwy był do osią-
gnięcia dzięki zaangażowaniu zespołu 
AMS, w którego skład weszły następu-
jące osoby: dr inż. Mariusz Dramski, dr 
inż. Andrzej Lisaj, dr inż. Piotr Majzner, 
dr inż. Marcin Mąka, dr inż. Tadeusz 
Borkowski, prof. AMS, dr inż. Przemy-
sław Kowalak, dr inż. Jarosław Myśków, 
mgr inż. Izabela Bodus-Olkowska, mgr 
inż. Wojciech Czapliński, mgr inż. Woj-
ciech Gąsowski, mgr inż. Aleksander 
Wolak oraz dr hab. inż. Janusz Uriasz.

Konferencja podsumowująca pro-
jekt wzbudziła duże zainteresowanie. 

(BIG)STATYSTYKA  
W AKADEMII MORSKIEJ
W dniu 21 lutego 2022 r. odbyła się w murach Akademii konferencja podsumowująca 
wyniki projektu TranStat. Projekt realizowany był w ramach strategicznego Programu 
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 
w warunkach globalizujących się rynków” prowadzonych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.

16



AAMnr 1 (113) / 2022

Wzięli w niej udział członkowie kon-
sorcjum, w tym Prezes Głównego Urzę-
du Statystycznego. Przebieg konferencji 
transmitowany był na kanałach interne-
towych i śledziło go kilkadziesiąt osób. 

Podczas konferencji odbył się także 
panel dyskusyjny z udziałem:
�� dr. Dominika Rozkruta, Prezesa 

GUS,
�� dr. hab. inż. Janusza Uriasza, prof. 

AMS, Prorektora ds. Innowacji i 
Rozwoju AM,
�� prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, 

Dziekana Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Krakowskiej,
�� prof. dr. hab. Elżbiety Załogi, 

pracownika Katedry Zarządzania 
Transportem Instytut Zarządzania  
Uniwersytetu Szczecińskiego,
�� prof. dr. hab. Józefa Perenca, 

pracownika Katedry Marketingu, 
Instytut Zarządzania, Uniwersytetu 
Szczecińskiego,
�� dr. hab. Wojciecha Drożdża, prof. 

US, Kierownika Katedry Logistyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zagadnienia poruszone w czasie 
otwartej dyskusji panelowej dotyczyły 
użyteczności wyników projektu Tran-
Stat w kontekście aktualnych potrzeb 
informacyjnych i statystycznych społe-
czeństwa, ale także potrzeb wynikłych 
z nowych wyzwań związanych z roz-
wojem i zmianami w transporcie, na-
wigacji obejmujących automatyzację, 

jednostki bezzałogowe czy też potrzebę 
dekarbonizacji. Zgodzono się, że opra-
cowanie metod oraz narzędzi prze-
twarzania wielkich zbiorów danych 
zapewni uzyskiwanie porównywalnych 
wyników na poziomie międzynaro-
dowym, krajowym, regionalnym czy 
lokalnym. Wykorzystanie jednej uni-
wersalnej metody obliczania pozwoli 

na dokonywanie porównań jednostek 
administracyjnych w zakresie mode-
lowania ruchu, usprawnienia funkcjo-
nowania transportu i monitorowania 
ruchu. Cieszymy się, że przedstawione 
prace i wyniki projektu TranStat mogły 
być udziałem naszej Akademii.

Janusz Uriasz

Rys. 1. Fragment przygotowanego grafu dla obszaru Bałtyku Południowego  
i Morza Północnego Opracował: Janusz Uriasz

Rys. 2. Schemat zależności pomiędzy źródłami danych 
wykorzystanymi w procesie harmonizacji  
 Opracował: Janusz Uriasz.

Zestaw danych 
o Transporcie Morskim

Graf

Zharmonizowany
zbiór danych

Port meldunkowy

Zharmonizowany
zbiór danych

Praca 
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Obecnie wykorzystujemy wiele ty-
pów tłokowych silników spalinowych, 
pośród których na uwagę zasługują 
silniki okrętowe wykorzystywane od 
ponad wieku do napędu statków wod-
nych. Stopień ich rozwoju technicz-
nego osiągnął wysoki pułap. Należy 
podkreślić, że współczesne krzyżul-
cowe, wolnoobrotowe silniki tłokowe 
są najbardziej sprawnymi maszyna-
mi cieplnymi zbudowanymi przez 
człowieka – ich sprawności ogólne 
przekraczają obecnie w układach  
z głęboką utylizacją ciepła 55%, moce 
znamionowe przekraczają 80 MW, ich 
waga przekroczyła już 2300 ton, dłu-
gość i wysokość odpowiednio ponad 
27 m i 13 m, zaś objętość skrzyni kor-
bowej 500 m3. Silniki te są wciąż udo-
skonalane w kontekście podwyższania 
ich efektywności energetycznej, bez-
pieczeństwa eksploatacyjnego i nie-
zawodności oraz minimalizacji emisji 
szkodliwych substancji do otoczenia. 
Mając na uwadze powyższe parame-
try współczesnych silników oraz fakt, 
że zanieczyszczenie powietrza przez 
spaliny z silników okrętowych sza-
cowane jest przez Międzynarodową 
Organizację Morską na poziomie 2–3% 
całego antropogenicznego zanieczysz-
czenia środowiska, można przypusz-
czać, że silniki spalinowe jeszcze przez 
długi czas pozostaną podstawowym 
źródłem napędu statków.

Bardzo ciekawym jest jednak to,  
w jaki sposób silniki okrętowe osią-
gnęły tak wysoki poziom doskonałości 
technicznej oraz jakie były początki 
rozwoju silników. Niniejszy artykuł jest 
pierwszym z cyklu publikacji popu-
larnonaukowych opisujących ciekawe 
koncepcje, które pojawiły się na ścieżce 
rozwoju silników spalinowych, prowa-
dząc finalnie do nowoczesnych rozwią-
zań, które spotykamy dziś na statkach 
lub które zawitają do siłowni okręto-
wych w najbliższych latach. Chciałbym 
w nim przybliżyć czytelnikom przy-
puszczalnie pierwszy w historii techniki 
projekt tłokowego silnika spalinowego 
autorstwa włoskiego, renesansowego 
artysty i uczonego Leonarda da Vinci 

(ur. 15.04.1452, zm. 02.05.1519). Jest on 
twórcą m.in. wynalazków związanych  
z transportem wodnym, w tym na 
szczególną uwagę zasługuje koło ratun-
kowe wykorzystywane do dziś do rato-
wania osób, które znalazły się za burtą 
statku oraz wieloczerpakowe koło wod-
ne służące do napędu katamaranów. 

Profesor Horst O. Hardenberg  
w swojej książce „The Antiquity of the 
Internal Combustion Engine 1509–
1688” (SAE, Warrendale, 1993) jako 
pierwszą znaną obecnie koncepcję 
spalinowego silnika tłokowego wska-
zał maszynę ogniową wykorzystaną  
w podnośniku przedstawionym w pa-
ryskim manuskrypcie F autorstwa Le-
onarda da Vinci (Paryż, 1513, karta 16 
parzysta). Rozwiązanie to analizowali 
w swoich publikacjach naukowych wy-
bitni badacze historii nauki i techniki 
tacy jak Franz Maria Feldhaus, Gustav 
Goldbeck, Ladislao Reti czy Arturo Uc-
celli.

Reti podał, że Feldhaus był 
pierwszym, który próbował wy-
jaśnić konstrukcję maszyny Le-
onarda (1913 r.). Zauważył też, 
że maszyna jest wspomniana po-
nownie dopiero w 1939 r. w eseju 
autorstwa Sebastiano Timpanaro 
poświęconemu dziełom Leonarda, 
gdzie zamieszczono reprodukcję 
szkicu maszyny, jednak bez orygi-
nalnego opisu wynalazcy. Trzeba 
tu zaznaczyć, że pomimo odległego 
czasu powstania tego rozwiązania, 
z uwagi na skąpy opis, propozycja 
Leonarda da Vinci została zakla-
syfikowana jako najstarszy, znany 
silnik spalinowy dopiero w 1972 r.

Leonardo opatrzył rysunek ko-
mentarzem o następującej treści: 
Niech będzie naczynie [cylinder]  
o średnicy 1 łokcia i długości 10 
łokci, i niech będzie wytrzymałe,  
i niech będzie pod nim ogień, i niech 
wytrzyma jak bombarda [działo],  
i nagle niech ten otwór zostanie za-
mknięty, i natychmiast niech będzie 
zamknięty u góry, bo wtedy podnie-
sie się dno [tłok], które ma u dołu 
skórzaną klapę, jak bardzo silny 

miech, i to jest sposób na podniesienie 
każdego wielkiego przedmiotu w górę. 

Leonardo wynalazł więc maszynę 
do podnoszenia ładunku za pomocą 
podciśnienia powietrza. Jej metalo-
wy cylinder o długości dziesięciu łok-
ci (ta jednostka miary przyjmowała  
w czasach Leonarda w różnych włoskich 
miastach różne wartości; można przy-
jąć, że średnio odpowiada ona długości 
0,63 m) wypełniony jest powietrzem, 
które jest wypierane przez spaliny ge-
nerowane przez ogień przypuszczalnie 
podstawiany okresowo pod cylinder.  
W opisie Leonarda nie jest jednak wyja-
śnione, gdzie ma znajdować się płonący 
pod cylindrem ogień. Według Retiego 
ogień miałby znajdować się wewnątrz 
cylindra, co potwierdzałby szkic Le-
onarda pokazujący spaliny uchodzące 
na zewnątrz z cylindra i brak na szki-
cu zewnętrznego źródła ciepła uloko-
wanego pod cylindrem. Po wyparciu 
powietrza przez rozgrzany gaz zgodnie  

WYIMKI Z HISTORII TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH CZ. 1

MASZYNA OGNIOWA  
LEAONARDA DA VINCI
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z opisem Leonarda operator maszyny 
powinien zamknąć zawór zamykają-
cy otwór w tłoku oraz umieszczoną 
powyżej pokrywę cylindra, czyli swo-
istą ruchomą głowicę cylindrową.  
W przypadku zastosowania zewnętrz-
nego źródła ciepła należałoby usunąć 
ogień spod cylindra, natomiast jeśli 

prawdziwa jest teza Retiego, 
zawór i klapkę należałoby 
zamknąć niezwłocznie po 
całkowitym spaleniu się pa-
liwa w cylindrze. Działania 
powyższe poskutkują w ko-
lejnym kroku schłodzeniem 
gazów wewnątrz cylindra i 
w wyniku powstania pod-
ciśnienia wewnątrz cylindra 
do wciśnięcia tłoka do wnę-
trza cylindra podnoszą do 
góry ciężki przedmiot (Le-
onardo opisuje go na szkicu 
słowem „grave”, co można 
tłumaczyć z włoskiego jako 
„coś ciężkiego”). Brak jest  
w opisie autorstwa Leonar-
da da Vinci informacji 
dotyczących tego, w jaki 
sposób miałby z zewnątrz 
być zamykany otwór w den-
ku tłoka. Na załączonych 
rysunkach przedstawiony 
został obieg cieplny reali-
zowany w maszynie ognio-
wej oraz obliczone wartości 

sprawności indykowanej 
silnika w funkcji jednost-
kowej pracy indykowanej  
w oparciu o kalkulacje przed-

stawione przez prof. Hardenberga opu-
blikowane w książce „The middle ages of 
the internal-combustion engine 1794–
1886” (SAE, Warrendale, 1999). Najniż-
sze, teoretycznie osiągalne w cylindrze 
ciśnienie bezwzględne wynosi w tym 
przypadku 0,13 bar. Natomiast maksy-
malna sprawność indykowana wynosi 

4,24%, co jest bardzo niską wartością 
w porównaniu do obecnie budowanych 
silników, gdyż sprawność indykowana 
współczesnych silników okrętowych do-
chodzi do 60%.

Widzimy więc, że koncepcja Le-
onarda jest teoretyczna i obarczona 
szeregiem niedomówień, a potencjal-
na sprawność silnika bardzo niska. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że wy-
korzystanie zmiany ciśnienia gazów 
wewnątrz cylindra i oddziaływanie 
tym sposobem na tłok, wykorzystując 
ciśnienie atmosferyczne, stawia ma-
szynę Leonarda w pozycji prekurso-
ra później opracowywanych silników 
prochowych Christiaana Huygensa 
(1600) i Denisa Papina (1688). Wraz  
z tymi koncepcjami i atmosferycznym 
silnikiem parowym Thomasa New-
comena (1712) rozpoczyna się etap 
szybkiego rozwoju silników energe-
tycznych. W pierwszej połowie XIX 
wieku rozwijane były konstrukcje sil-
ników atmosferycznych, które osta-
tecznie doprowadziły do powstania  
i rozwinięcia stosowanych w przemy-
śle spalinowych silników tłokowych 
opracowanych i rozwijanych przez Ni-
colausa Otto, Eugena Langena, Étienna 
Lenoira, Gottlieba Daimlera, Wilhel-
ma Maybacha, Rudolfa Diesla i wielu 
innych. Dzięki temu tłokowe silniki 
spalinowe znalazły zastosowanie w fa-
brykach i do napędu statków wodnych.

Leszek Chybowski
szkice: Leonardo da Vinci

wykresy: Leszek Chybowski 
na podst. prac Horsta Hardenberga

Idealny obieg maszyny ogniowej Leonarda da Vinci: A–B 
– izochoryczne odprowadzenie ciepła i rozprężanie, B–C – 
izotermiczne sprężanie, C–A – izobaryczne doprowadzenie 
ciepła; pmin – ciśnienie minimalne, p0 – ciśnienie otoczenia, 
V0 – wyjściowa (maksymalna) objętość cylindra, Vmin – mi-
nimalna objętość cylindra 

Sprawność indykowana maszyny ogniowej pracującej we-
dług idealnego obiegu Leonarda da Vinci w funkcji jednost-
kowej pracy indykowanej

Szkic maszyny ogniowej Leonarda da Vinci wraz  
z opisem jej zasady działania zamieszczony w pary-
skim manuskrypcie F
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Wyruszył 3 sierpnia 1492 roku  
z Hiszpanii trzema karawelami naj-
pierw na Wyspy Kanaryjskie, kotwi-
cząc w jednej z zatok wyspy Gomera. 
Burmistrzem tej wyspy była urodziwa 
i gorącokrwista Beatriz de Bobadilla 
trzymająca dyscyplinę żelazną ręką ni-
czym rosyjska caryca. Podczas długiego 
postoju flotylli zakochała się w Kolum-
bie i na jego cześć na rynku stolicy San 
Sebastian rozkazała powiesić trzech 
przestępców, sądząc, że skłoni Kolum-
ba do pozostania na wyspie. Podczas 
romansu trwającego cały miesiąc, nie 
udało się jej go zatrzymać, który po 
ukończeniu remontów zebrał na rufie 
załogę celem odśpiewania Salve Regi-
na, podniósł kotwicę i wyruszył z eska-
drą na „Morze Mroków”. Na pamiątkę 
tego wydarzenia turysta może dzisiaj 
nabyć na całym archipelagu Wysp Ka-
naryjskich dobrą brandy „Beatriz de 
Bobadilla”.

Płynąc na zachód, Kolumb trzymał 
się 28 równoleżnika. Kazał sterować 
kursem 270°, tj. na zachód, i określał 
szerokość geograficzną w południe 
ze Słońca oraz o świcie i zmierzchu  
z Gwiazdy Polarnej. Jeśli szerokość była 
większa, poprawiał kurs kilka stopni  

w lewo, czyli bardziej na południe, jeśli 
była mniejsza – bardziej na północ. Jed-
nak na sześciu mapach morskich wiel-
kiego Genueńczyka, wyrysowanych na 
baranich skórach, zabrakło jeszcze siat-
ki współrzędnych geograficznych.

Dobowe przebiegi Kolumb pomniej-
szał w dzienniku okrętowym, co mogło 
świadczyć, że znał w przybliżeniu fak-
tyczną drogę, jaką jego statki miały do 
przebycia, a zabezpieczało go to przed 
buntem załogi, która chciała zawró-
cić. Kolumb musiał posiadać wiedzę  
o pasatach oraz o warunkach żeglugi 
na tych szerokościach, że są dogodne. 
Po 34 dniach żeglugi odkryto pierwszy 
ląd, tj. jedną z Wysp Bahama, a później 
Kubę i Haiti.

Przełom XV i XVI wieku jest okre-
sem silnej rywalizacji Portugalii i Hisz-
panii. Kolumb swoich doświadczeń nie 
przekazał, ale dopłynąwszy i powró-
ciwszy szczęśliwie z Morza Karaibskie-
go, udowodnił innym, że takie podróże 
są możliwe na ówczesnym poziomie 
nawigacji.

Czterech wielkich żeglarzy końca 
XV wieku: Krzysztofa Kolumba, Vasco 
da Gamę, Bartolomeu Diaza i Cabrala 
można nazwać nie tylko wielkimi od-

krywcami, ale i wielkimi nawigatorami, 
gdyż każdy z nich miał znaczące suk-
cesy w żegludze, zarówno przybrzeżnej, 
jak i oceanicznej. Wielkim nawigato-
rem początku XVI wieku był z kolei 
Ferdynand Magellan. Niestety wszy-
scy ówcześni nawigatorzy borykali się  
z małą dokładnością pomiarów jeszcze 
przez dwa wieki, do czasu wynalezienia 
kątomierza lusterkowego. Astrolabium 
było mało dokładne – tylko instrument 
bardzo duży, w którym jeden stopień 
miał rozmiar np. 3 cm, pozwoliłby na 
interpolację do 1/10 stopnia, czyli sze-
ściu minut kątowych, a więc sześciu mil 
morskich.

Drogę rozwojową kątomierzy luster-
kowych zapoczątkował londyński fizyk 
i matematyk, członek Royal Society, 
Robert Hooke w roku 1666, ale nie do-
prowadził jej do końca, chociaż był już 
na dobrym tropie.

Dopiero Izaak Newton w noc syl-
westrową 1699 zauważył, że panie po-
prawiające swoje fryzury, trzymając 
lusterko na rączce pionowo, widziały 
w nim własną twarz, a jeśli odchylały 
lusterko o 45 stopni, widziały stiuki na 
suficie. Jeśli więc obserwator odchyli 
płaszczyznę lusterka od pionu o 45°, to 

Mając niedokładne instrumenty nawigacyjne, ale duże doświadczenie żeglarskie 
i wiedzę oraz notatki zbierane przez całe dojrzałe życie, Kolumb wyruszając na 
pokonanie Atlantyku, stworzył pierwszy w historii system nawigacji oceanicznej.

SEKSTANT I JEGO ROZWÓJ
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obserwator zobaczy gwiazdę znajdującą 
się w zenicie. Gdyby lusterko zamoco-
wać na osi, to jego rączka, przesuwając 
się po wyskalowanym łuku, wskaże 
nam zawsze kąt dwa razy mniejszy od 
wysokości gwiazdy. Podstawowym 
niedomaganiem takiego kątomierza 
jest możliwość mierzenia wysokości 
gwiazd znajdujących się wyłącznie za 
obserwatorem, przy czym gwiazdy 
znajdujące się nisko nad widnokręgiem 
będzie on zasłaniał swoją głową. Nie-
dogodność tę usunął Newton, stosując 
kątomierz z dwoma lusterkami taki, że 
można mierzyć nim wysokość ciał nie-
bieskich znajdujących się przed obser-
watorem. Opis tego wynalazku został 
przetrzymany w biurku do roku 1731 
przez astronoma Edmunda Halleya, 
prezydenta londyńskiego Royal Society 
– a więc ponad trzydzieści lat! Czymże 
jest więc ten niezwykły instrument?

Sekstant to kątomierz lusterkowy, 
który dzięki wysokiej dokładności  
i związaniu pomiaru z ostrą linią wid-
nokręgu (zamiast trudnego do usta-
lenia na kołyszącym się statku pionu) 
do dziś skutecznie konkuruje z innymi 
udanymi rozwiązaniami. Pamiętamy  
z dziecinnych baśni pisanych przez mi-
strza Jana Brzechwę, że lis Witalis „miał 
lusterko posrebrzane, które z tego było 
znane, że gdy czyhał ktoś na lisa, po-
wstawała na nim rysa”. Wypolerowane 
metalowe płytki sekstantu stały się dla 
nawigatorów czarodziejskimi zwiercia-
dłami, pozwalającymi przekroczyć ba-
rierę dokładności.

Ponieważ poszukiwania nowego, 
dokładnego kątomierza morskiego 
prowadziło równocześnie wiele osób, 
w roku 1730 zgłosił do tejże instytucji 
wynalazek o nazwie sekstant Amery-
kanin Thomas Godfrey, który pracował  
w Filadelfii jako szklarz (zawód ten miał 
wówczas wysoki status społeczny i wy-
magał znajomości optyki). Wynalazek 
Godfreya został jednak rozpatrzony 
dopiero w roku 1733 razem z oktantem, 
który w roku 1731 zgłosił wiceprezydent 
Royal Society John Hadley.

Niezależnie od znanych fachowcom 
kontrowersji dotyczących pierwszeń-
stwa pomysłu trudno nie zadać sobie 
pytania, dlaczego Newton nie upo-
mniał się o swój wynalazek i nie podjął 
próby zastosowania go w praktyce. Ten 
najpotężniejszy umysł ścisły swoich –  
i być może wszystkich – czasów był już 
wtedy twórcą rachunku różniczkowe-
go i całkowego, a dwanaście lat przed 

wynalezieniem sekstantu opublikował 
fundamentalne dzieło Matematyczne 
zasady filozofii naturalnej, w którym 
sformułował ważne prawo powszech-
nego ciążenia. Jego osiągnięcia teore-
tyczne i tak dały mu już trwałe miejsce 
w historii nauki, a ponieważ on sam 
był opanowany pogłębiającą się obse-
sją, że nie starczy mu życia na doko-
nanie nowych ważnych odkryć, być 
może nie chciał tracić czasu na jałową 
walkę z tak wszechwładną biurokracją,  
o jakiej nawet nie śnił później profesor 
Northcote Parkinson. Newton mógł 
też zapomnieć o swoim projekcie, 
gdyż znane jest jego nieprawdopodob-
ne wręcz roztargnienie. Współcześni, 
którzy podpatrzyli, że lubił oglądać ka-
mienie i analizował zarówno ich skład 
chemiczny, jak i bogactwo kolorów 
czy kształtów,  żartowali, iż „rozmawia  
z kamieniami”.

Zachowała się anegdotka o tym, 
jak Sir Isaac w drodze do Cambrid-
ge (gdzie w latach 1669–1701 był wy-
kładowcą) znalazł na moście kamień,  
z którym zagłębił się w kilkuminutową 
dyskusję. Następnie spojrzał na jajko 
norymberskie, kunsztowny zegarek, 
który otrzymał w prezencie od przyja-
ciół na pięćdziesiąte urodziny, ale nie 
miał czasu kupić sobie łańcuszka, więc 
nosił go „luzem” w kieszeni kamizelki. 
Upewniwszy się, że godzina jest póź-
na, szepnął: „Obawiam się, że nie zdą-
żę na wykład”, po czym cisnął zegarek 
do rzeki, natomiast kamień schował do 
kieszeni.

Być może Newton nie przewidywał 
też, jak doskonale jego pomysł spraw-
dzi się na morzu i jak skutecznie bę-
dzie sławił jego geniusz wśród grupy 
zawodowej, w której naukowców zbyt-
nio się nie ceni. Tylko bardzo nielicz-
ne produkty umysłu ludzkiego łączą  
w sobie w sposób tak doskonały prosto-
tę i precyzję, niezawodność działania  
i przydatność praktyczną. Na rycinie 1 
przedstawiona została idea kątomierza 
z dwoma lusterkami – ozdobne luster-
ko z rączką ma powierzchnię odbijającą 
tak ustawioną, że pada na nią promień 
biegnący od gwiazdy, która znajduje się 
przed obserwatorem, dlatego na jego 
drodze musi być umieszczone jeszcze 
jedno lusterko, aby promień odbity po 
raz drugi wpadł następnie do oka ob-
serwatora. To drugie, nieruchome lu-
sterko jest dodatkowo podzielone na 
dwie połowy, z których jedna jest rze-
czywistym lusterkiem, a druga przezro-

czystym szkłem. To chytre rozwiązanie 
pozwala nawigatorowi widzieć w po-
łówce lustrzanej odbity obraz gwiazdy 
i równocześnie w połówce przezroczy-
stej poziomą linię widnokręgu. Wła-
śnie wtedy, gdy ta linia oddzielająca 
ciemniejszą wodę od jasnego nieba zo-
stanie „dotknięta” przez obraz gwiazdy, 
rączka lusterka ruchomego wskazu-
je jej wysokość, z tym, że odchyleniu  
o dwadzieścia dwa stopnie od poło-
żenia zerowego odpowiada wysokość 
gwiazdy wynosząca czterdzieści cztery 
stopnie, a więc dla wygody należy ska-
lować podziałkę od razu w podwójnym 
zagęszczeniu. Nazwa sekstant pochodzi 
od liczebnika łacińskiego; instrument 
sporządzony przez Thomasa Godfreya 
pozwalał mierzyć kąty od zera do stu 
dwudziestu stopni, a więc łuk, na któ-
rym była podziałka, wynosił sześć-
dziesiąt stopni, co stanowi jedną szóstą 
części koła. Kątomierz Johna Hadleya 
posiadał łuk wynoszący jedną ósmą 
koła, stąd nazwa oktant – dziś każdy 
z tych instrumentów nazywany jest 
umownie sekstantem.

Próby z użyciem sekstantu przepro-
wadzone na otwartym morzu wykazały, 
że można nim mierzyć kąty z dokład-
nością daleko większą od wymaganej,  
a zapotrzebowanie nań rosło tak szyb-
ko, że warsztaty nawigacyjne nie były  
w stanie nadążyć z realizacją zamówień.

Najstarsze sekstanty miały zakoń-
czenie alidady w kształcie litery „C”, 
ślizgające się po szerokim limbusie 
grawerowanym w równoległe łuki. 
W Polsce nazywa się takie urządzenie 
noniuszem, jakkolwiek nazwa ta jest 
historycznym, uświęconym tradycją 
nieporozumieniem. Pochodzi od na-
zwiska portugalskiego matematyka 
Pedro Nuñesa (1502–1578), zlatyni-
zowanego jako Noniusz. Wynalazł on 
tak zwaną skalę transwersalną, słu-
żącą do odczytywania ułamków ką-
tów, i taka właśnie skala używana była  
w pierwszych sekstantach, gdyż istnia-
ła już od dawna. Natomiast urządzenie 
nazywane u nas noniuszem wynalazł  
w roku 1631 matematyk francuski Pier-
re Vernier. We Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Rosji i Stanach Zjednoczonych 
jest ono zwane vernierem, natomiast  
w Niemczech mylnie nazwano je no-
niuszem, przypisując jego wynalezienie 
Noniuszowi, zaś z Niemiec nazwa ta 
przeniknęła do Polski.

W dalszym rozwoju udoskonalania 
sekstantu przez długie lata używano 
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śruby obracanej palcami, był to więc 
protoplasta odczytu z wykorzystaniem 
mikrometru. Kiedy zamiast zwykłej 
śruby zamontowano bębenek z 60 mi-
nutami kątowymi na obwodzie, wów-
czas pełen obrót bębenka przesuwał po 
limbusie ramię z lusterkiem ruchomym 
o jeden stopień, a 1/60 obrotu bęben-
ka to po wykreśleniu na mapie jedna 
mila morska. Można ją było jeszcze 
interpolować po zamontowaniu na 
bębenku rodzaju podziałki stosowanej  
w suwmiarkach. 

Wówczas dokładność pomiaru do 
ułamków minuty kątowej wyprzedza-
ła epokę, stąd sekstantów używano 
przez ponad dwieście pięćdziesiąt lat 
i do dzisiaj są one instrumentami re-
zerwowymi na wypadek awarii GPS. 
Pierwsze oktanty i sekstanty miały 
ramę z hebanu, zaś alidadę i mocowa-
nia lusterek oraz lunetki z mosiądzu, 
natomiast skalę na limbusie z kości 
słoniowej.

W ciągu XIX wieku produkowano 
ten typ sekstantu z wielkim pietyzmem, 
zaś okienko pomiarowe na końcu ali-
dady przesuwanym po limbusie działa-
ło podobnie do suwmiarki. (…)

Dzisiejsze sekstanty wykonane są 
całkowicie ze stopów metalowych 
(ewentualnie najtańsze z tworzyw 
sztucznych). Hebanowe sekstanty są 
antykami pożądanymi przez muzea 
morskie i prywatnych kolekcjonerów. 
Z sekstantów mosiężnych rarytasem są 
angielskie instrumenty Mercera, twór-
cy chronometrów okrętowych.

W obecnej dobie budowa dobrego 
sekstantu nie nastręcza większych trud-
ności, ale również pierwsze sekstanty, 
wykonywane technologią na poły cha-
łupniczą, charakteryzowały się dużą 
precyzją. Ponieważ dokładność pomia-
rów i pozycji, a w dalszej konsekwen-
cji bezpieczeństwo osobiste właściciela 
zależały od precyzji wykonania instru-
mentu, nawigator poświęcał na zakup 
sekstantu co najmniej dwa dni, które 
spędzał w warsztacie nawigacyjnym, 
sprawdzając gładź lusterek i wycen-
trowanie alidady. Najwięcej czasu zaj-
mowało mu sprawdzenie za pomocą 
specjalnej lupy równomierności nacięć 
podziałek limbusa i noniusza, rytych 
w dużym zagęszczeniu na wkładce ze 
srebra. Dawne warsztaty nawigacyj-
ne mieściły się zazwyczaj nad brze-
giem morza, aby żeglarz nabywający 
sekstant mógł widzieć z werandy linię 
widnokręgu, wyregulować przyrząd  
i zmierzyć kontrolnie wysokość Słoń-
ca. Ten przesadny – wydawałoby się 
– rytuał miał jednak ogromne znacze-
nie: sekstant stawał się dla nawigato-
ra czymś więcej niż kusza dla strzelca 
czy szpada dla kawalera maltańskiego 
– uczył go kultury zawodowej i budził 
szczególne przywiązanie, ugruntowane 
wyłącznością posiadania i doznaniami 
estetycznymi.

Dawne sekstanty często wyróżniały 
się piękną grawerką. Również kasety, 
w których były przechowywane i prze-
noszone, wykonywano z trwałego, spe-
cjalnie suszonego drewna i z zewnątrz 

pięknie zdobiono, a w środku wykłada-
no aksamitem. Kupujący otrzymywał 
dodatkowo filtry do lunet, buteleczkę 
oleju kostnego do konserwacji i mały 
śrubokręt zegarmistrzowski. Klu-
czyk do kasety nawigator nosił zawsze 
przy sobie, przeważnie zamocowany 
na bransolecie na nadgarstku lewej 
ręki. Bardzo subtelnie obchodzono się  
z sekstantem w codziennej praktyce 
żeglarskiej – już wyjmując go z kasety, 
nawigator brał urządzenie do ręki, tak 
jak się bierze drogocenne dzieło sztuki 
lub wyjątkowy sztucer. Myśliwi uważa-
ją polowanie za najlepszą zaprawę dla 
ciała i ducha, zaś operowanie sekstan-
tem ma w swojej istocie to, co w polo-
waniu jest najpiękniejsze – nie odbiera 
życia żadnemu stworzeniu. Ale nie tyl-
ko professional hunters, czyli zawodo-
wi selekcjonerzy z Parku Narodowego 
w Kenii, wiedzą, że polowanie jest już 
prawie morderstwem, gdyż wobec sztu-
cera z celownikiem optycznym nie ma 
dziś szans żadne najdziksze zwierzę, 
nawet szybkonogi gepard czy antylo-
pa gnu. Pomiar wysokości sekstantem 
przypomina składanie się do strzału,  
z tym że jest od niego bardziej finezyjne, 
a dobry lub nawet dostateczny rezultat 
pomiaru wymaga większej niż przy 
strzale koncentracji woli i zmysłów. 
Mierząc wysokość gwiazdy lub Słońca 
z chwiejnego pokładu, nawigator ba-
lansuje tułowiem, aby skompensować 
przechyły statku, przyciska łokcie do 
piersi, by wyeliminować zmęczenie rąk, 
a następnie łączy w wyobraźni swoje 
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Józef Gawłowicz – polski kapi-
tan żeglugi wielkiej, pisarz. W latach 
1993–1994 i 2006–2007 dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, od 
2007 do 2008 roku dyrektor Urzę-
du Morskiego w Słupsku. Wykładał 
astronawigację na Wyższej Szkole 
Morskiej w Szczecinie.
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Polska Żegluga Morska to największy 
polski armator i jeden z największych 
w Europie. Firma działa na rynku 
globalnym od siedemdziesięciu lat, 
świadcząc usługi na najwyższym pozio-
mie. Podstawą działalności PŻM jest 
żegluga nieregularna oraz przewozy 
ładunków masowych. Armator opiera 
się na własnym tonażu, proponując 
transport na zasadach wybranych przez 
klienta. Flota PŻM to masowce typu 
handysize o nośności od 16 600–38 000 
DWT oraz panamax o nośności 
80 000–82 000 DWT. Ten typ statków 
determinuje obszar działania armatora, 
który koncentruje się na rynku atlantyc-
kim oraz europejskim. Na życzenie 
dostawcy ładunku docieramy jednak do 
dowolnego portu masowego na świecie. 
Gwarancją sprawnego i bezpiecznego 
transportu towarów są zarówno nowo-
czesne statki, jak i doświadczone oraz 
świetnie wyszkolone załogi.  
       
Polska Żegluga Morska to armator 
z reputacją wypracowaną przez 70 lat 
nieprzerwanej działalności na między-
narodowym rynku przewozów mor-
skich. Rozpoczynając w 1951 roku od 
transportu ładunków na Bałtyku i 
Morzu Północnym, jeszcze w tej samej 
dekadzie PŻM rozwinęła aktywność na 
północny Atlantyk i Afrykę Zachodnią. 
W latach 60. statki armatora docierały 
już do Indii i Japonii, a przełomowym 
dla lokalnego rynku stało się w tym 
czasie zainaugurowane przez przedsię-
biorstwo pierwsze stałe połączenie 
promowe pomiędzy Polską i Skandyna-
wią. (Kolejna dekada �rmy to zaangażo-
wanie w przewozy ropy na�owej, 
największymi statkami, jakie mogą 
wpływać na Bałtyk oraz rozpoczęcie 
działalności na niszowym rynku siarki 
płynnej i wypracowanie na nim pozycji 
światowego lidera.) Lata 80. i 90. to z 
kolei ugruntowanie relacji z najważniej-
szymi globalnymi dostawcami ładun-
ków i rosnące znaczenie na rynku 
Wielkich Jezior Amerykański, który 
obecnie jest jednym ze strategicznych 
obszarów działania armatora. Pierwsze 
dekady XXI wieku to stały rozwój 
przedsiębiorstwa z realizowanymi 
kolejnymi programami inwestycyjnymi, 
służącymi odmłodzeniu �oty i podno-
szeniu jakości świadczonych usług. 
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oko z namierzanym ciałem niebieskim 
i zawiesiwszy na tej niewidzialnej nici 
sekstant, jedną ręką wykonuje nim łu-
kowanie, aby obraz gwiazdy lub Słońca 
dotknął linii widnokręgu.

Ponieważ w wyniku dziennego ob-
rotu Ziemi wszystkie ciała niebieskie 
mają swój ruch pozorny ze wschodu 
na zachód, pomiar sekstantem jest 
niczym polowanie na ruchomy cel. 
Obraz takiego obiektu wynurza się 
albo zapada w wodę widzianą przez 
szkiełko dolnego lusterka. Trzeba więc 
drugą ręką precyzyjnie przesuwać po 
limbusie alidadę z lusterkiem rucho-
mym, nie przerywając łukowania, wy-
brać moment styku z widnokręgiem  
i w tym samym ułamku sekundy odczytać  
z chronometru czas odpowiadający ob-
serwacji. Nawigatorzy o dużej praktyce, 
szczególnie I oficerowie pływający na 
szlakach oceanicznych, są niedościgły-
mi mistrzami w dziedzinie nawigacji 
według położenia ciał niebieskich. Ich 
wachty dzienne obejmuję porę świtu, 
a nocne – porę zmierzchu, mają więc 
oni największe doświadczenie w robie-
niu pozycji z Księżyca, gwiazd i planet. 
Dokładne pomiary są możliwe tylko 
podczas zmierzchów i świtów, gdyż 
dobrze wtedy widać widnokrąg, ale 
wymagają też większej zdolności roz-
dzielczej oka. Obserwacje Słońca są ła-
twiejsze i możliwe do wykonania przez 
cały dzień, pod warunkiem, że niebo 
jest bezchmurne, dlatego wachtę pełni 
wówczas II lub III oficer, aby nabrać 
odpowiedniej wprawy.

Współczesne sekstanty, posiadają-
ce zamiast noniusza śrubę mikrome-
tryczną z bębenkiem, którego obwód 
podzielony jest na sześćdziesiąt dzia-

łek minutowych, pozwalają na odczyt  
z błędem wynoszącym dziesięć sekund 
kątowych. Na pełnym morzu, nawet dla 
celów ratowniczych, wymagana jest do-
kładność określania pozycji do dwóch 
minut kątowych, czyli dwóch mil mor-
skich, a więc promienia, w jakim moż-
na dostrzec człowieka na powierzchni 
wody za pomocą lornetki. I choć do 
błędów pomiaru należy jeszcze dodać 
błędy obliczeń, w dodatku warunki ob-
serwacji nie zawsze przecież są idealne, 
to jednak sekstant ze swoją dokładno-
ścią wyprzedza zapotrzebowanie nawet 
dziś, kiedy odbywamy podróże w ko-
smos, a jego niezawodność ze względu 
na prostotę konstrukcji jest nieporów-
nywalna z żadnym innym przyrządem, 
który służy do określania pozycji pod-
czas żeglugi przez ocean. Choć nie ma 
obecnie na Ziemi ani jednego gatunku 
grubego zwierza, nieznajdującego się 
pod ochroną, układ lusterek sekstan-
tu jest jedynym wytworem, z którym 
człowiek, stając naprzeciwko całej ota-
czającej go natury, rzuca na szalę tyl-
ko pewność swojego oka i ręki. Przed 
celownikiem optycznym tego sztucera 
uciekają dniem i nocą widoczne go-
łym okiem obiekty kosmosu: Słońce, 
Księżyc i planety oraz równomiernie 
rozłożone na kopule nieba ciała nie-
bieskie noszące romantyczną nazwę 
gwiazd nawigacyjnych. Należy zazna-
czyć, że część nawigatorów lekcewa-
żyła prostopadłość lusterek sekstantu,  
a to ma duże znaczenie dla dokładności 
pomiaru. Pomijano również niektóre 
poprawki przy pomiarach parametrów 
Słońca i Księżyca zależne od niewielkiej  
(w porównaniu z gwiazdami) odległo-
ści tych ciał niebieskich od Ziemi.

Kiedy pod koniec XIX wieku ar-
matorzy zaczęli wyposażać statki  
w sekstanty wyprodukowane prze-
mysłowo, straciły one dużo ze swojej 
urody. Choć nadal miały sylwetkę re-
tro, bo taka była ich budowa, brako-
wało im grawerki i ozdobnych kaset, 
które zostały zastąpione przez proste, 
drewniane lub plastikowe skrzynki. 
Bardzo piękne sekstanty można oglą-
dać w muzeach morskich, szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, w dodatku z tego 
pierwszego okresu, gdy każde takie 
urządzenie miało swoje indywidu-
alne oblicze. Są to więc pamiątki po 
wybitnych ludziach morza, koman-
dorach i admirałach flot czy sław-
nych kapitanach statków handlowych.  
W National Maritime Museum w lon-
dyńskim Greenwich przechowywany 
jest sekstant admirała Johna Duckwor-
tha oraz Johna Napiera, słynnego 
twórcy pięciokąta trygonometrycz-
nego. Wiele zabytkowych sekstantów 
znajduje się na sławnych żaglowcach 
zacumowanych w suchych dokach  
i jako relikt ówczesnej potęgi Imperium 
Brytyjskiego, udostępnionych zwiedza-
jącym, oraz w Cowes na wyspie Wight 
w muzeum instrumentów nawigacyj-
nych urządzonym w hotelu Holmwo-
od. Wartościowe zbiory znajdują się 
również w Polsce i w muzeach krajów 
skandynawskich, wśród których pocze-
sne miejsce zajmuje twierdza Kronborg 
w duńskim mieście Helsingør – znana 
na świecie jako zamek Hamleta.

Józef Gawłowicz
*Tekst jest fragmentem książki Józe-

fa Gawłowicza „Sekstanty”, wyd. ZLP, 
Szczecin 2021
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Metodyka wyznaczania
mocy indykowanej silnika okrętowego
na podstawie pomiaru 
przemieszczenia tłoka
i ciśnienia gazu roboczego

Przemysław Kowalak – doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Siłowni Okrętowych Wydziału 
Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.  W 2001 roku ukończył studia magisterskie 
na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej  w  Szczecinie  na  kierunku  mechanika 
i budowa maszyn. Stypendysta Lloyd’s Register of Shipping.  Od 2002 roku zatrudniony na 
Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie w 2014 roku uzyskał stopień 
doktora nauk technicznych.

Autor i współautor 26 publikacji w materiałach konferencyjnych, zeszytach naukowych oraz 
w uznanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Współautor jednej 
monogra�i  oraz  dwóch  patentów,  w  tym  jednego  we  współautorstwie  z  promotorami 
w oparciu o niniejszą dysertację.

Przez 20 lat pracował na statkach �oty handlowej, m.in. na zbiornikowcach oraz 
kontenerowcach, od roku 2007 na stanowisku starszego mechanika. 

Ukończył szkolenie z zakresu budowy, funkcjonowania i obsługi silników okrętowych serii 
ME �rmy MAN B&W w centrum szkoleniowym MAN w Kopenhadze, szkolenie z zarządzania 
siłownią okrętową w Newcastle oraz posiada uprawnienia instruktorskie w zakresie szkoleń 
na symulatorach siłowni okrętowej �rmy Kongsberg.

Dwukrotnie nagradzany przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie – nagrodą zespołową 
II stopnia za wybitną i twórczą działalność naukową w roku 2010 oraz w 2019  nagrodą 
zespołową I stopnia za osiągnięcia organizacyjne. 
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Prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski jest pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na morzu jako 
oficer mechanik okrętowy. Wykłada przedmioty związane 
z budową i eksploatacją okrętowych silników spalinowych 
oraz ich mechanizmów pomocniczych.  Prowadzi  badania 
z zakresu bezpieczeństwa, niezawodności i oceny stanu 
technicznego maszyn i urządzeń. Jest autorem/współau-
torem ponad 200 publikacji naukowych i popularnonau-
kowych,  w  tym  sześciu  monografii,  a  także  jest  twórcą 
i współtwórcą kilkunastu wynalazków.

Praca poświęcona jest problematyce bezpieczeństwa eksploatacji silników okrętowych 
w aspekcie eksplozji w ich skrzyniach korbowych. Jest to ważny problem, który może 
stanowić zagrożenie zniszczenia silnika, jak i utratę statku oraz zagrożenie dla zdrowia 
i życia załogi.

[…] uważam, że przedstawiona mi do oceny monografia stanowi ważną publikację 
z zakresu diagnozowania uszkodzeń mechanicznych silników okrętowych 
oraz bezpieczeństwa eksploatacji siłowni okrętowych. Może być ona wykorzystywana 
w dydaktyce i w pełni zasługuje na  opublikowanie.
    
    prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
    Uniwersytet Morski w Gdyni

W swojej pracy Leszek Chybowski zajął się prezentacją zasadniczych problemów 
związanych z występowaniem eksplozji w skrzyniach korbowych okrętowych silników 
tłokowych podczas ich eksploatacji. Zagadnienie to nie zostało do tej pory ujęte 
w literaturze polskojęzycznej w wystarczający sposób, stąd wypełnia ona tę lukę  […] 

Moim zdaniem, omawiana pozycja książkowa autorstwa Leszka Chybowskiego 
pt. „Eksplozje w skrzyniach korbowych silników okrętowych – przyczyny, zapobieganie 
i minimalizacja skutków” będzie bardzo przydatna w procesach szkolenia i pracy 
zawodowej eksploatatorów silników okrętowych. 

prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki
    Akademia Morska w Szczecinie
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Eksplozje w skrzyniach korbowych  
silników okrętowych 
przyczyny,  zapobieganie i minimalizacja skutków

ORCID: 0000-0003-0245-3946

METODYKA WYZNACZANIA MOCY INDYKOWANEJ SILNIKA  
OKRĘTOWEGO NA PODSTAWIE POMIARU PRZEMIESZCZENIA  
TŁOKA I CIŚNIENIA GAZU ROBOCZEGO

Przemysław Kowalak
Wydanie I, format A4, s. 130, ISBN 978-83-64434-38-9
W rozprawie doktorskiej przedstawiono nowe podejście do zagadnienia wyznaczania 

mocy indykowanej cylindra tłokowego silnika spalinowego. Analiza dostępnej literatury 
dot. problemu pozwala stwierdzić, że stosowane obecnie metody wyznaczania mocy indy-
kowanej obarczone są wysoką niepewnością, sięgającą nawet 5–8% wartości zmierzonej. 
Zaproponowano, aby strumień energii przekazywanej od gazu roboczego do układu tłoko-
wo-korbowego silnika wyznaczany był jako iloczyn siły gazowej i prędkości tłoka, w miejsce 
stosowanego obecnie iloczynu ciśnienia i zmiany objętości przestrzeni roboczej. Zastoso-
wanie bezpośredniego pomiaru prędkości lub położenia tłoka pracującego silnika ma na 
celu poprawę dokładności wyznaczania mocy indykowanej. Opracowano metodykę wy-
znaczania mocy indykowanej na podstawie pomiaru ciśnienia gazu roboczego i prędkości 
tłoka. Zaproponowano metodykę szacowania niepewności wyznaczonej mocy indykowa-
nej zarówno dla dotychczas stosowanej metody wyznaczania mocy indykowanej, nazwanej  
w skrócie metodą Watta, jak i dla nowej metody, nazwanej w rozprawie metodą obserwacyjną. 
Zaprojektowano cykl eksperymentów biernych na czterosuwowym silniku okrętowym typu 8 
RDV 136. Zarejestrowane dane posłużyły do wyznaczenia mocy indykowanej metodą Watta  
i metodą obserwacyjną. Obliczone wyniki oraz ich niepewności porównano ze sobą.

W celu realizacji programu badań zaprojektowano i zbudowano układ detekcji położe-
nia tłoka obejmujący około 75% zakresu jego skoku. Opracowano metodę aproksymacji 
prędkości kątowej wału korbowego za pomocą funkcji ciągłej. Opracowano metodę wyzna-
czania funkcji ciągłej, aproksymującej prędkość tłoka na podstawie zmierzonych położeń 
pracującego tłoka oraz funkcji aproksymującej prędkość kątową wału korbowego wraz ze 
zmierzonym przebiegiem zmian ciśnienia gazu roboczego. Pozwoliło to na wyznaczenie 
strumienia energii przekazywanej tłokowi oraz mocy indykowanej cylindra.

Weryfikacji wyników dokonano poprzez porównanie GMP tłoka wyznaczonego meto-
dą obserwacyjną oraz GMP tłoka uzyskanego ze znacznika położenia wału korbowego, ze 
wzorcowym GMP tłoka określonego czujnikiem położenia tłoka zainstalowanym w głowicy 
cylindra. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że GMP tłoka wyznaczone metodą ob-
serwacyjną jest bliższe GMP wzorcowemu w porównaniu do wskazań czujnika położenia 
wału korbowego. Poprawa była zależna od obciążenia silnika i wynosiła od 1 do 2,3 OWK. 
Wartości mocy indykowanych wyznaczonych metodami Watta i obserwacyjną różniły się, 
aczkolwiek różnice te mieściły się w zakresie uzyskanych niepewności pomiarów. Na tej 
podstawie postawioną w rozprawie tezę uznano za zweryfikowaną pozytywnie.

EKSPLOZJE W SKRZYNIACH KORBOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
– PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE I MINIMALIZACJA SKUTKÓW

Leszek Chybowski
Wydanie I. Nakład 200 egz. Format B5, s.194.
ISBN 978-64434-37-2
W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty realizacji tematu badań statutowych „Po-

prawa efektywności funkcjonowania systemów technicznych poprzez zmianę ich struktury 
i wykorzystanie nowoczesnych materiałów”, prowadzonego w Katedrze Podstaw Budowy 
Maszyn i Materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie.

Monografia wprowadza czytelnika w zagadnienia procesów palenia, pożarów i eksplo-
zji. Omawia sekwencję zdarzeń prowadzących do zajścia eksplozji w skrzyni korbowej 
oraz główne przyczyny źródłowe tych eksplozji w silnikach wodzikowych i bezwodziko-
wych. Obiektem analizy są skrzynie korbowe i pracujące w nich elementy układu korbo-
wo-tłokowego silnika oraz urządzenia znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu skrzyni 
korbowej. Silniki okrętowe wykorzystywane są od ponad wieku na statkach, a stopień ich 
rozwoju technicznego osiągnął wysoki pułap. Współczesne wodzikowe (krzy¬żulcowe), 
wolnoobrotowe silniki tłokowe są najbardziej sprawnymi maszynami cieplnymi dotych-
czas zbudowanymi przez człowieka. Jednak pomimo rozwoju ich konstrukcji, zastosowania 
nowoczesnych materiałów, paliw, olejów smarowych oraz aplikacji systemów elektronicz-
nego sterowania, zabezpieczeń i nadzoru silniki te stanowią źródło wielu zagrożeń, które 
mogą wystąpić podczas ich użytkowania i obsługiwania. Jednym z takich zagrożeń, które 
wciąż jest obecne podczas pracy silników, zarówno napędu głównego, jak i pomocniczych, 
jest ryzyko eksplozji mgły olejowej w skrzyniach korbowych tych silników. Zamieszczono  
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w treści pracy m.in. budowę i zasadę działania detektorów mgły olejowej w podziale na 
detektory absorpcyjne i nefelometryczne, tj. typy detektorów spotykane w rozwiąza-
niach okrętowych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i podstawowe parametry 
techniczne detektorów mgły olejowej najpopularniejszych dostawców tych urządzeń. 
Pokazano budowę, zasadę działania i podstawowe rozwiązania konstrukcyjne systemów 
diagnostyczno-pomiarowych zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji silnika w za-
kresie prewencji eksplozyjnej skrzyń korbowych. Zaprezentowane zostały systemy mo-
nitoringu temperatury łożysk układu korbowo-tłokowego, monitoringu zużycia łożysk, 
czujniki gazu oraz detektory ciśnienia w skrzyni korbowej. W monografii wykorzystany 
został  materiał graficzny i informacje związane z tematem książki, które zaczerpnięto  
z prac znawców tematyki eksploatacji silników spalinowych (obszerna bibliografia).

Książka niniejsza jest kierowana przede wszystkim  do studentów kierunków tech-
nicznych związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń oraz wszystkich ope-
ratorów silników spalinowych dużej mocy, z nadzieją, że przyczyni się ona choćby  
w minimalnym stopniu do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji maszynowni różnych 
typów.

EKSPLOZJE W UKŁADACH POWIETRZA ROZRUCHOWEGO SILNIKÓW  
OKRĘTOWYCH – PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE I MINIMALIZACJA SKUTKÓW

Leszek Chybowski
Wydanie I, format B5, s. 116
ISBN 978-83-64434-39-6
W pracy przedstawiono syntezę zagadnień związanych z eksplozjami w układach po-

wietrza rozruchowego spalinowych silników okrętowych. Zagadnienia przedstawiono 
w odniesieniu do silników głównych i pomocniczych, dwusuwowych i czterosuwowych 
oraz jednopaliwowych i dwupaliwowych.

Realizacja tego celu odbyła się przez: 
1) wprowadzenie do tematyki eksplozji w kolektorach powietrza rozruchowego  

         i przewodach stowarzyszonych silników okrętowych, 
2) omówienie budowy i działania instalacji powietrza rozruchowego, 
3) scharakteryzowanie przyczyn i skutków eksplozji, 
4) omówienie minimalizacji ryzyka eksplozji i 
5) minimalizacji skutków eksplozji, 
6) opis diagnozowania szczelności zaworów rozruchowych oraz 
7) szkolenia mechaników okrętowych.
Dokonano wprowadzenia do tematyki eksplozji w układach rozruchowych silników 

okrętowych. Przedstawiono podstawowe informacje statystyczne dotyczące wypadków 
związanych z eksploatacją silników okrętowych i ich zidentyfikowanych przyczyn w po-
dziale na źródło zagrożenia. 

Przedstawiono podstawowe informacje na temat instalacji sprężonego powietrza  
i układów rozruchowych, ich budowy, zadań i rozwiązań konstrukcyjnych oraz wymagań 
dotyczących procesu sterowania silnikiem dla silników nawrotnych i nienawrotnych.

Omówiono przyczyny i skutki eksplozji w układach rozruchowych. Wprowadzono 
w zagadnienia procesów palenia, pożarów i eksplozji. Opisano parametry termodyna-
miczne gazu w kolektorze powietrza rozruchowego podczas uruchamiania i hamowania 
silnikiem oraz scharakteryzowano główne przyczyny źródłowe tych eksplozji.

Zaprezentowano możliwości dotyczące minimalizacji zagrożenia eksplozją w ukła-
dach rozruchowych i zalecenia ogólne oraz szczegółowo omówiono zagadnienia utrzy-
mania stanu technicznego zaworów rozruchowych, kontrolowania ich szczelności 
podczas pracy silnika oraz monitorowania szczelności komór spalania silnika.

Ukazano budowę i zasadę działania urządzeń minimalizujących skutki eksplozji,  
w tym kolejno omówiono przerywacze płomieni, bezpieczniki membranowe, zawory 
bezpieczeństwa oraz blokadę wtrysku paliwa w trakcie rozruchu silnika.

Przedstawiono budowę, zasadę działania i podstawowe elementy eksperymentalnego 
systemu diagnostyczno-pomiarowego potencjalnie zwiększającego bezpieczeństwo eks-
ploatacji silnika w zakresie prewencji eksplozyjnej układów rozruchowych.

      Dokonano przeglądu i przedstawiono propozycje dotyczące kształcenia inżynie-
rów mechaników okrętowych w zakresie tematyki eksplozji w układach rozruchowych. 
Pokazano możliwości wykorzystania symulatorów siłowni i systemu sprężonego powie-
trza w zakresie szkoleń poświęconych analizie przebiegu eksplozji i czynników do niej 
prowadzących oraz działania systemu zabezpieczeń silnika.
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Rada Naukowa Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych (ERC) przyjęła 
Plan Równości Płci – Gender Equality 
Plan 2021–2027. Opracowanie przez 
instytucje publiczne planu równości 
płci będzie wymogiem formalnym przy 
wnioskowaniu o granty z „Horyzontu 
Europa”.

Preambuła do Rozporządzenia  Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
ustanawiającego program ramowy  
w zakresie badań naukowych i inno-
wacji „Horyzont Europa” oraz zasa-
dy uczestnictwa i upowszechniania 
obowiązujące w tym programie oraz 
uchylające rozporządzenia (UE) nr 
1290/2013 i (UE) nr 1291/2013  pod-
kreśla rolę programu ramowego we 
wspieraniu działań na rzecz równości 
płci, odwołując się przy tym do Trak-
tatów Unii Europejskiej. Punkt 53 pre-
ambuły brzmi następująco: 

Działalność prowadzona w ramach 
Programu powinna dążyć do zniesienia 
uprzedzeń ze względu na płeć i różni-
ce w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
do poprawy równowagi między życiem 
prywatnym i zawodowym oraz propa-
gowania równości kobiet i mężczyzn  
w obszarze badań naukowych i inno-
wacji, w tym zasady równości wyna-
grodzenia bez dyskryminacji ze względu 
na płeć, zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 8 i 
157 TFUE. Aspekt płci powinien być 
uwzględniany w treściach z zakresu ba-
dań naukowych i innowacji oraz moni-
torowany na wszystkich etapach cyklu 
badawczego. Ponadto działalność w ra-
mach Programu powinna mieć na celu 
wyeliminowanie nierówności oraz pro-
mowanie równości i różnorodności we 
wszystkich aspektach badań naukowych 
i innowacji w odniesieniu do wieku, 
niepełnosprawności, rasy i pochodzenia 
etnicznego, religii lub przekonań oraz 
orientacji seksualnej. 

W konkursach programu „Horyzont 
Europa” każda instytucja publiczna 
musi zdeklarować na etapie składa-
nia wniosku, że zaprojektuje i będzie 
wdrażać Plan Równości Płci. Jednak na 
etapie podpisywania umowy grantowej 
taki plan musi już być wdrożony w in-
stytucji.

Aby spełnić wymagania UE,  Rektor 
AMS powołał 24 stycznia 2022 r. Zespół 
ds. Polityki Równości oraz wyznaczył  
pełnomocnika rektora ds. równości.

W obecnej kadencji Zespół tworzą:
dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. 

AMS – Prorektor ds. Innowacji i Roz-
woju – Przewodniczący  

mgr Marzena Piasecka – Kierownik 
Działu Nauki – Pełnomocnik Rektora 
ds. Równości  

mgr Bogdan Zieliński – Z-ca Kie-
rownika Działu Administracyjno-Go-
spodarczego  

dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. 
AMS – Prodziekan ds. Nauki WIET

Wiktoria Arbaros  – przedstawiciel 
Samorządu Studenckiego  

dr inż. of. mech. wacht.  Robert Ja-
siewicz – nauczyciel akademicki   

mgr Krzysztof Rup – Dział Rozwoju 
– Sekretarz.

Do zadań Zespołu należy m.in.:
�� opracowanie wytycznych do Planu 

Równości Szans w Akademii Mor-
skiej w Szczecinie;
�� diagnoza i analiza zebranych 

danych dotyczących ewentualnych 
ograniczeń szans rozwoju pracow-
ników i studentów w uczelni;

�� opracowanie Planu Równości Szans 
w Akademii Morskiej w Szczecinie;
�� pełnienie funkcji orzeczniczej  

w zakresie interpretacji przepisów 
wewnętrznych w kontekście Polity-
ki Równości i funkcji doradczej dla 
społeczności i organów uczelni;
�� opracowanie procedury diagno-

zowania, zgłaszania i reagowania 
na przypadki nierówności szans, 
w tym zachowań motywowanych 
uprzedzeniami.

Najistotniejszym celem planu bę-
dzie dążenie do tego, aby nasza uczelnia 
była instytucją bezpieczną dla całej spo-
łeczności akademickiej, funkcjonującą  
z poszanowaniem zasad równości  
i różnorodności, wolną od dyskrymina-
cji, umożliwiającą wszystkim wolny od 
przeszkód rozwój naukowy i osobisty.

Nasz plan będzie odpowiadał spe-
cyfice instytucji oraz naszym potrze-
bom zidentyfikowanym na podstawie 
gruntownej analizy stanu równości. 
Plan będzie stanowić długotermino-
we narzędzie zmian instytucjonalnych 
oraz dzięki ciągłemu monitorowaniu 
działań będzie aktualizowany w miarę 
rozwoju sytuacji i ewentualnych po-
trzeb wprowadzenia korekty działań. 
Do przeprowadzania monitorowania 
zaangażowani będą zarówno pracowni-
cy, jak i studenci.

Równość i różnorodność w nauce 
przynosi poprawę jakościową badań 
i procesu nauczania,   przyczynia się 
do podwyższenia poziomu dyskursu 
naukowego, wzbogaca dialog między-
kulturowy oraz wspomaga współpra-
cę interdyscyplinarną. Umacnia także 
społeczność akademicką w zakresie bu-
dowania poczucia tożsamości i przyna-
leżności. Wprowadzenie planu polityki 
równości przyczyni się do  wzmocnie-
nie pozycji naszej Akademii  w konku-
rencyjnym środowisku nauki w kraju  
i na świecie. 

Marzena Piasecka

RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ W NAUCE 
Akademia Morska w Szczecinie  od wielu lat prowadzi działania umożliwiające 
studiowanie, pracę i rozwój wszystkim przedstawicielom społeczności akademickiej. 
Dowodem tej sytuacji jest znaczący udział kobiet pracujących, prowadzących badania 
naukowe  i studiujących na naszych kierunkach technicznych. Doświadczenie to 
wpisuje się doskonale w wytyczne i rekomendacje Unii Europejskiej. 
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RAZEM Z UKRAINĄ 

Koncert odbył się w dzień nieprzy-
padkowy, 30 stycznia, kiedy to w całej 
Polsce odbywał się 30. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert 
Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie 
był zwieńczeniem działań związanych 
z ogólnopolską akcją, prowadzonych 
przez uczelnię m.in. na statku Nawi-
gator XXI oraz w Internecie w ramach 
licznych licytacji.

Wypełniona po brzegi Bazylika św. 
Jana Chrzciciela w Szczecinie, owacje 
na stojąco oraz niezliczona ilość cie-
płych słów po koncercie – to wszystko 
było dla zespołu niewyobrażalnym ła-
dunkiem emocjonalnym i jak zawsze, 
odbierało mowę. 

„Po prostu nie do opisania jest, jak 
wspaniale ogląda się radość i wzrusze-
nie malujące się na twarzach publicz-
ności” – mówią chórzyści.

Kolejnym ważnym wydarzeniem  
w życiu zespołu były jego dziewiętna-
ste urodziny przypadające na dzień 25 
lutego. Niestety, w niezwykle trudnych 

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch rok 2022 
zaczął klasycznie, racząc szczecińską publikę odbywającym się co roku Koncertem 
Noworocznym. Był on jednak tym razem dość szczególny, ponieważ zespół wystąpił 
w mocno poszerzonym składzie –  widzowie mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki w wykonaniu niemal 100-osobowego zespołu. W czasie koncertu 
zadebiutowali bowiem chórzyści, którzy dołączyli do chóru podczas ostatniego 
naboru. 
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okolicznościach przyszło grupie świę-
tować ten dzień.

Równy rok temu chór opublikował 
w przestrzeni Internetu swoją pierwszą 
muzyczną pocztówkę – fragment pró-
by, podczas której zespół uczył się do-
piero utworu „Dziwny jest ten świat". 
Zaledwie dwa miesiące temu pojawił 
się efekt końcowy projektu – pełna wer-
sja utworu. W komentarzach pod tele-
dyskiem wielokrotnie zwracano uwagę 
na wschodni akcent solistki, którą jest 
pochodząca z Ukrainy Daria Psekho.

Chór Akademii Morskiej w Szcze-
cinie od lat współtworzą piękne głosy  
z Ukrainy – bez nich z pewnością ze-
spół nie brzmiałby tak, jak brzmi. Są to 
też przyjaciele zespołu, część morskiej 
chóralnej rodziny, która tego dnia po-
winna była celebrować swoje święto. 
Nie da się jednak radośnie obchodzić 
urodzin, gdy część rodziny przeżywa 
żałobę nad swoim krajem i drży ze stra-
chu o swoich najbliższych... 

Trudno w to uwierzyć, ale dziś utwór 
Czesława Niemena jest jeszcze bardziej 
aktualny niż kiedykolwiek. W tym prze-
rażającym czasie brzmi jeszcze bardziej 
przejmująco i dobitnie, zwłaszcza wraz 
z przejmującym obrazem stworzonym 

przez firmę Kamera Jazda. Tego dnia 
serca naszych chórzystów były przede 
wszystkich z ukraińskimi chórzystami 
Akademii Morskiej w Szczecinie. 

W geście solidarności z obywatela-
mi Ukrainy Chór Akademii Morskiej 
w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fa-
biańczyk-Makuch włączył się w jeden  
z pierwszych koncertów charytatyw-
nych organizowanych w Szczecinie, 
który odbył się 5 marca na dużym dzie-
dzińcu Zamku Książąt Pomorskich  
w Szczecinie. 

Zaledwie pół roku temu w Operze na 
Zamku na zaproszenie Henryka Koło-
dzieja, Honorowego Konsula Ukrainy 
w Szczecinie, chór wykonał uroczysty 
koncert z okazji 30-lecia Niepodległości 
Ukrainy. Kilka miesięcy później, niemal 
w tym samym miejscu, w obecności 
Pana Konsula, chórzystom towarzyszyły 
już zupełnie inne emocje, a pieśni ukra-
ińskie nabrały nowego, niezwykle przej-
mującego wymiaru. Stało się to między 
innymi za sprawą solowych partii wyko-
nanych przez Darię Psekho, chórzystki 
pochodzącej z miasta Chersoń. Miasta, 
które zostało zajęte przez wojska rosyj-
skie już w pierwszych dniach inwazji ro-
syjskiej na Ukrainę. 

Niedługo po tym Chór Akademii 
Morskiej w Szczecinie został zapro-
szony do jednej z największych akcji 
charytatywnych w Polsce. 20 marca br. 
w Łodzi odbył się wyjątkowy koncert 
„Razem z Ukrainą”, którego celem było 
zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz 
pomocy obywatelom Ukrainy. Trans-
misję koncertu oglądać można było na 
antenie TVN.

Podczas koncertu w  łódzkiej hali 
Atlas Areny pojawiły się największe 
gwiazdy polskiej oraz ukraińskiej sceny 
muzycznej. Wraz z nimi wystąpił Chór 
Akademii Morskiej w Szczecinie pod 
dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch 
oraz Daria Psekho. Tym razem zespół 
i solistka wykonali  ponadczasowy ma-
nifest „Dziwny jest ten świat” w aran-
żacji a cappella w duecie z Krzysztofem 
Zalewskim. 

„Byliśmy zaszczyceni zaprosze-
niem przez Wojtka Urbańskiego do 
tego pięknego, organizowanego z roz-
machem wydarzenia – podkreśla Syl-
wia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka 
zespołu. – Pracowaliśmy bardzo in-
tensywnie, a przygotowania trwały  
w szalonym tempie, aby w kilkadzie-
siąt głosów zjednoczyć się i zaśpiewać  
w tym szczytnym celu”. 
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Szczecińscy wokaliści zaśpiewali aż  
w dziesięciu znanych utworach, wystę-
pując na jednej scenie z tak znakomity-
mi artystami jak: Stanisław Soyka, Anita 
Lipnicka, Kayah, Natalia Przybysz, Tina 
Karol, Dagadana, Jerry Heil, Vito Bam-
bino, Igo, Daria Zawiałow. Repertuar 
wieczoru wypełniły współczesne utwo-
ry oraz te, które już na stałe zapisały 
się w historii polskiej i ukraińskiej mu-
zyki. Do projektu włączyli się również 
wybitni polscy aktorzy, m.in. Andrzej 
Seweryn, Danuta Stenka, Maciej Mu-
siałowski, Tomasz Ziętek czy Vanessa 
Aleksander, którzy swoimi występami 
dopełnili część muzyczną wydarzenia.

„Możliwość wzięcia udziału w tak 
ważnym wydarzeniu wiązała się z ca-
łym ogromem przecudownych emo-
cji. W końcu wspólne muzykowanie  
z gwiazdami takimi jak Krzysztof Za-
lewski czy Stanisław Soyka nie zdarza 
się codziennie – mówi Weronika Mo-
tyka, chórzystka. – Myślę, że dla wielu  
z nas było to pewnego rodzaju spełnie-
nie marzeń, a kiedy jeszcze można po-
łączyć to z tak szczytnym celem, całość 
była jeszcze bardziej ekscytująca!”

Dyrektorem muzycznym był Woj-
ciech Urbański, kompozytor i produ-
cent. Koncepcja wydarzenia powstała 
w porozumieniu z Anną Stavychenko, 

dyrektorką Kijowskiej Orkiestry Symfo-
nicznej, przebywającą obecnie w Polsce. 
Aranżacje dla Chóru Akademii Mor-
skiej w Szczecinie stworzył specjalnie na 
tę okazję, od lat związany i współpracu-
jący z zespołem, Przemysław Skuz.

„Razem z Ukrainą” było niezwy-
kłym wydarzeniem muzycznym zor-
ganizowanym w geście solidarności  
z osobami uciekającymi przed wojną. 
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów 
został przekazany Polskiej Akcji Hu-
manitarnej, która od 2014 roku prowa-
dzi stałą misję w Ukrainie. 

Ewa Stojek
Zdjęcia: archiwum chóru
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Jak co roku od parudziesięciu lat 
rozegrane zostały zawody pływackie 
wśród braci akademickiej  US, ZUT, 
PUM i AMS. Każdy sezon to trzy rundy 
zawodów, w czasie których zdobywa się 
punkty dla uczelni, ale też indywidual-
nie medale i nagrody. Po półrocznych 
zmaganiach doszło do sensacyjnych 
wyników: NASZE PANIE MISTRZY-
NIAMI! W kategorii mężczyzn mie-
rzyliśmy wysoko (i tak trzeba), ale 
rzeczywistość okazała się okrutna, ro-
tacyjność zawodników (praktyki i ta-
kie tam inne) pozwoliła nam tylko nie 
spaść z podium.

W dniu 24 marca br. na pływal-
ni AMS odbyła się ostatnia już w tym 
roku akademickim runda wiosenna 
Akademickich Mistrzostw Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w Pły-
waniu. Podczas rywalizacji w rundzie 

jesiennej, zimowej i teraz wiosennej  
w konkurencjach indywidualnych 
(100 m dowolny, klasyczny, grzbieto-
wy, zmienny, 50 m motylkiem) oraz  
w sztafetach 4x50 m stylem dowolnym 
i zmiennym, reprezentanci poszcze-
gólnych uczelni Szczecina zdobywali 
punkty wliczane do klasyfikacji druży-
nowej.

W tym roku akademickim reprezen-
tacja AMS pod wodzą trenera Artura 
Lipeckiego osiągnęła ogromny sukces, 
zdobywając drużynowe mistrzostwo 
województwa zachodniopomorskiego 
w kategorii kobiet, panowie uplasowali 
się na 3 miejscu.
Gratulacje dla zawodniczek i trenera!
REPREZENTACJA AMS: 
��  Anna Maćkowiak 
��  Maja Skowron 
��  Wiktoria Chmara 

��  Wiktoria Wałajtys 
��  Aleksandra Krukowska 
��  Klaudia Jóźwicka 
��  Klaudia Kotwicka 
��  Kinga Troszczyńska 
��  Marta Karwowska 
��  Wiktoria Hruszka 
��  Nikola Kozłowska 
��  Dorota Mańka
��  Michał Bieroński
��  Gracjan Domański
��  Daniel Jakimczyk
��  Stefan Rybak
��  Rafał Bałenkowski
��  Kacper Krasiński
��  Eryk Guścin
��  Kacper Kaska
��  Jakub Butz
��  Mateusz Martenka

AZS
Zdjęcia: Norbert Marchewka

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PŁYWANIU ZDOBYTE!
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„BABOLAT CUP”
W dniach 19–20 lutego br. odbyła się 
23. edycja Międzynarodowego Tur-
nieju Badmintona „Babolat Cup”  
w Policach.

Nasz Klub Uczelniany AZS Aka-
demii Morskiej w Szczecinie re-
prezentowany był przez sześciu 
zawodników: Artura Lipeckiego, 
Jacka Sałapę, Joannę Szozdę, Adama 
Janowskiego, Danylo Pohonych oraz 
Adama Sałapę.

Nasi badmintoniści po ciężkich 
bojach wrócili z dwoma medalami:

TURNIEJ PRETENDENTÓW  
KOBIETY OPEN
złoty medal zdobyła Joanna Szozda
  
MĘŻCZYŹNI 50+
brązowy medal zdobył Artur Lipecki
Gratulacje!

AZS
Zdjęcia: archiwum AZS
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AWANS DO AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI  
W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN

TURNIEJ SZACHOWY 
O MISTRZOSTWO AKADEMII MORSKIEJ

W dniu 1 lutego 2022 r. w sali spor-
towej na Wałach Chrobrego odbył się 
ostatni mecz w ramach Akademickich 
Mistrzostw Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Siatkówce Mężczyzn. 
Nasza reprezentacja gościła zawodni-
ków PUM.

Mecz był o tyle ważny, że zwycięzca 
zdobywał awans do Akademickich Mi-
strzostwach Polski, które w tym roku 
odbędą się w Szczecinie.

Jak można było się spodziewać, 
mecz był bardzo zacięty i emocjonują-
cy i... trwał aż 2 godziny. Pierwszy set 
to bardzo wyrównana walka: punkt za 
punkt, jednak w połowie seta do dru-
żyny AM-ki wkradło się rozluźnienie 
i brak koncentracji, co doprowadziło 
do kilkupunktowej przewagi drużyny 
PUM-u. W konsekwencji nasi studenci 
nie zdołali odrobić strat i przegrali do 
21 pkt. Następne sety to znowu walka 
punkt za punkt, z pięknymi akcjami po 
jednej i drugiej stronie, jednak repre-
zentanci AM-ki nie popełnili już tego 
samego błędu, co w secie pierwszym, 
konsekwentnie odpowiadając na bar-
dzo dobrą grę PUM-u. Ostatecznie trzy 
następne sety padły łupem reprezen-
tantów AM-ki w setach do 22, 21 i 21.

Gratulacje! AZS
Zdjęcia: archiwum AZS

Reprezentanci AMS od lewej: Malwina Nazaruk (drugi trener), Patryk Bas (przyjmujący),  
Leszek Wziątek (atakujący), Maciej Mróz (środkowy), Norbert Marchewka (trener).
Dolny rząd od lewej: Radosław Russ (rozgrywający), Michał Suchomski (przyjmujący), Domi-
nik Marquardt (środkowy)

W Sali Senatu Akademii Morskiej  
16 marca br. odbył się turniej szachowy. 

Studenci rywalizowali systemem 
„każdy z każdym”– pojedynek i rewanż.

Najlepszym w rywalizacji okazał się 
Eryk Łukjan, który zwyciężył wszyst-
kie pojedynki, drugie miejsce dla Olek-
sandra Morenko, a trzecie dla Maryny 
Skliar.

Pierwszy krok do powstania sek-
cji szachów w KU AZS został zrobio-
ny. Mamy nadzieję, że od nowego roku 
akademickiego – już na Politechnice 
Morskiej będzie można trenować tę dys-
cyplinę sportową.

Wszystkim zawodnikom dziękujemy 
za uczestnictwo.

AZS
Zdjęcia: archiwum AZS
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Wesolych
Swiat

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
Redakcja AAM pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pogody ducha i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Niech te Święta będą pełne radości z okazji rodzinnych spotkań przy stole, 
niech stół będzie bogato zastawiony, 
a Wasze serca wypełnione miłością.

Wesołego Alleluja!


