
I o to znowu zbliża się ku końcowi rok akademic-
ki – sesja egzaminacyjna podsumowująca żmudną 
pracę zarówno tych, co się uczyli, jak i tych, którzy 
chcieli nauczyć.

Dla wszystkich nadchodzi czas zasłużonego wy-
poczynku. Na parę tygodni przycichnie uczelniany 
zgiełk, czas może zwolni, odwróci uwagę od co-
dziennych zmagań, da chwilę wytchnienia.

Na taki moment proponujemy lekturę naszego kwartalnika 
Akademickie Aktualności Morskie. Dzielimy się wydarzeniami, 
jakie miały miejsce w drugim kwartale. A więc witamy nowo wy-
branego Rektora AM – dr. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę i zachę-
camy do zapoznania się z jego programem wyborczym. 

Gościliśmy w murach Akademii Premier Rządu 
Beatę Szydło oraz delegację przedstawicieli Gene-
ralnej Komisji Portów Królestwa Arabii Saudyj-
skiej.

Radośnie obchodziliśmy Święto Szkoły co doku-
mentuje reportaż fotograficzny. Studenci zaś kultu-
ralnie i sportowo rozsławiali imię Akademii, o czym 
można przeczytać w naszym magazynie. Tradycją 

zaczyna być coroczny Tydzień Bibliotek, doskonale przygotowany  
przez pracowników Biblioteki AM, który cieszył się dużym zainte-
resowaniem nie tylko studentów i pracowników naszej uczelni, ale  
i też wielu osób z zewnątrz. Wszystkim czytelnikom życzę uda-
nych wakacji.

. Redaktor Naczelny 
 prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
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Szczegółowy Program Wyborczy
1. UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM

a) Budowa systemu praktyk wpierających armatorów i pośred-
ników pracy dla marynarzy w zakresie obsługi studentów, 
rozwiązanie problemu zatrudniania studentów na morskich 
statkach handlowych w oparciu o układ zbiorowy wynego-
cjowany z ITF.

b) Wspieranie studentów w poszukiwaniu praktyk obowiązko-
wych oraz wspieranie programów staży w trakcie studiów, 
jak i staży podyplomowych, w szczególności finansowanych  
w ramach projektów (np. Program POWER, programy kor-
poracyjne).

c) Uruchomienie studiów II i III stopnia na kierunkach, na któ-
rych będą grupy chętnych i wydział ma uprawnienia do pro-
wadzenia.

d) Uruchomienie kształcenia w języku angielskim na wszystkich 
wydziałach na I stopniu studiów.

e) Uruchamianie kierunków kształcenia i specjalności atrak-
cyjnych dla studentów i zgodnych z zapotrzebowaniem pra-
codawców (np. żegluga śródlądowa, energetyka wiatrowa, 
turystyka morska, eksploracja off-shore, logistyka portów 

morskich i śródlądowych), wspierane finansowo poprzez 
aplikowanie do Programu POWER.

f) Wspieranie studentów w zakresie odnajdowania się na ryn-
ku pracy poprzez rozwój Biura Karier, tworzenie przez Biuro  
Karier  projektów  nakierowanych na pomoc  absolwentom  
w oparciu o Program POWER, jak i RPO WZ w obszarze za-
rządzanym przez WUP.

g) Wpieranie finansowe inicjatyw nauczycieli akademickich  
w zakresie tworzenia nowych studenckich kół naukowych 
oraz wspieranie już istniejących. Wspieranie finansowe 
udziału studentów, członków studenckich kół naukowych  
w europejskich i krajowych konkursach innowacyjności, 
młodych wynalazców lub podobnych. Wspieranie Samo-
rządu Studenckiego i doktorantów w zakresie organizacji 
studenckich konferencji naukowych oraz ich uczestnictwa 
na ważnych forach spotkaniowych, np. Forum Parlamentów 
Uczelni Technicznych itp.

h) Wspieranie działalności Chóru Akademii Morskiej.
i) Poprawa komfortu mieszkania w akademikach, w szczegól-

ności poprzez budowę nielimitowanego  szerokopasmowego  
dostępu  do  sieci  komputerowej  i  Internetu.

j) Powołanie na poziomie administracji AM osoby współ-
pracującej z Samorządem Studenckim w zakresie  pomocy 

Uczelniane Kolegium Elektorów na zebra-
niu wyborczym 12.04.2016 r. wybrało na 
stanowisko rektora Akademii Morskiej  
w Szczecinie na kadencję 2016–2020  
dr. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. 
nadzw. AM.

Rektor elekt jest absolwentem Wydzia-
łu Nawigacyjnego WSM w Szczecinie, 
po studiach został pracownikiem naszej 
uczelni. W kadencji 2008–2012 był pro-
rektorem ds. morskich, następnie dy-
rektorem Instytutu Nawigacji Morskiej 
Wydziału Nawigacyjnego oraz pełnomoc-
nikiem rektora ds. morskich (do chwili 
obecnej). W 2004 r. powołany został przez 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczeci-
nie na członka komisji egzaminacyjnej ds. 
kwalifikacji na stanowiska oficerskie, dwa 
lata później – przez Ministra Gospodar-
ki Morskiej na członka Zespołu do Spraw 
Biało-Czerwonej Bandery.

Równolegle podwyższał swoje kwa-
lifikacje zawodowe poprzez pracę  
w zawodzie oficera, a następnie kapita-

na żeglugi wielkiej, pływając na statkach 
handlowych. W 2003 r. został odznaczo-
ny Brązowym Krzyżem Zasługi. W roku 
2004 zdobył stopień kapitana żeglugi 
wielkiej, bez ograniczenia w wielkości do-
wodzonych statków. 

Poprzez swoją pracę naukowo-ba-
dawczą aktywnie wpływa na rozwój  
i podnoszenie bezpieczeństwa transportu 

morskiego w Polsce. Podstawowy obszar 
jego zainteresowań naukowych to m.in. 
modelowanie symulacyjne ruchu statku 
budowane w oparciu o badania rzeczywi-
ste oraz modelownie ryzyka w transporcie 
morskim. Jest autorem m.in. metod wy-
miarowania akwenu w oparciu o teorię 
ryzyka, metod obliczania skutków awarii 
występujących w transporcie morskim.

Efekty swoich badań wykorzystywał 
w licznych projektach naukowo-badaw-
czych dot. inżynierii ruchu morskiego.  
Wiele z nich zostało wykorzystanych do 
projektowania akwenów portowych, dróg 
wodnych i budowli hydrotechnicznych 
oraz podczas definiowania parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych statków. Je 
dnym z jego głównych osiągnięć o cha-
rakterze aplikacyjnym jest zastosowanie 
teorii ryzyka w modelowaniu akwenu 
portowego do optymalizacji falochronu 
osłonowego terminalu LNG w Świnouj-
ściu.

Gratulujemy Rektorowi-Elektowi i ży- 
czymy pomyślnej realizacji zamierzeń  
w przyszłej kadencji. RED

Dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM  
nowo wybranym Rektorem!
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formalno-prawnej i obsługi uczelnianych systemów informa-
tycznych.

k) Zintensyfikowanie działań promocyjnych uczelni niwelują-
cych niż demograficzny poprzez wykorzystywanie dostęp-
nych elektronicznych kanałów informacyjnych, wspieranie 
Studenckich Zespołów Promocyjnych, modernizację strony 
WWW w zakresie jej atrakcyjności i prostoty obsługi, budo-
wa systemów kamer on-line w symulatorach pokazujących 
atrakcyjność procesu kształcenia.

l) Ustanowienie nagród rektorskich za działalność społeczną 
studentów na rzecz uczelni (np. praca w Samorządzie Stu-
denckim, Kompanii Reprezentacyjnej itp.), jak i za działal-
ność naukową.

ł) Wspieranie działań kulturalno-oświatowych i sportowych 
studentów (juwenalia, sekcje sportowe).

2. UCZELNIA PRZYJAZNA PRACOWNIKOM W ZAKRESIE  
 ROZWOJU ZAWODOWEGO I NAUKOWEGO

a) Utrzymanie aktualnych kategorii jednostek.
b) Wspieranie budowy silnych zespołów badawczych w ramach 

naszej uczelni, jak i w ramach konsorcjum z innymi uczelnia-
mi i podmiotami, metodą na zwiększenie szansy uzyskania 
projektów z NCN, NCBiR, FNP.

c) Wspieranie budowy silnych zespołów badawczych w ramach 
aplikowania do programu HORYZONT 2020 oraz europej-
skich programów obszarowych, np. BSR i podobnych.

d) Wspieranie  pracowników  naukowych  w  zakresie  rozwoju  
ich  karier  naukowych, w szczegolności w zakresie apliko-
wania o projekty badawcze na rozwój indywidualnej kariery 
naukowej.

e) Wspieranie pracowników naukowych i dydaktycznych w za-
kresie rozwoju ich karier zawodowych niezbędnych do utrzy-
mywania jakości kształcenia, audytowanej przez audytorów 
EMSA i ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej.

f) Uzyskanie uprawnień w zakresie nadawania stopnia nauko-
wego doktora co najmniej w jednej  dyscyplinie  naukowej  na  
Wydziale  Inżynieryjno-Ekonomicznym  Transportu.

g) Budowa pierwszego specjalistycznego laboratorium badaw-
czego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 
w oparciu o środki finansowe pozyskane w ramach projek-
tów naukowych, w szczególności tych priorytetów, w których 
możliwe jest wytworzenie aparatury badawczej na rzecz ba-
dań naukowych realizowanych przez przedsiębiorców.

h) Wspieranie zespołów pracujących nad wnioskami aplika-
cyjnymi o środki zewnętrzne (np. Program POWER, RPO 
WZ) dot. budowy specjalistycznych laboratoriów naukowo-
-badawczych,  w  szczególności  w  obszarach  wymaganych  
do  kształcenia  zgodnego z postanowieniami Konwencji 
STCW, takich jak np. symulator ARPA,  symulatory związa-
ne z kształceniem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu i nowymi technologiami na Wydziale Mechanicz-
nym, np. symulator turbiny wiatrowej.

i) Wspieranie rozwoju zespołów naukowych w nowych obsza-
rach dotychczas nie eksplorowanych przez naszych pracowni-
ków, jak górnictwo morskie, techniki off-shore, eksploatacja 
głębokowodnych urządzeń wydobywczych, energetyka wia-
trowa, inteligentne systemy napędowe oparte o dwa rodzaje 
paliwa.

j) Wspieranie CTTM i CIAM w zakresie pozyskiwania projek-
tów wdrożeniowych o charakterze badawczo-rozwojowym 

dla beneficjenta z zaangażowaniem przyszłych zespołów  
i pracowników naszej uczelni (projekty w ramach RPO WZ  
i innych województw, Rybactwo i Morze, IR).

k) Wspieranie  pracowników  naukowych  w  zakresie  komer-
cjalizacji ich  wyników  badań w formach spółek profesor-
skich typu spin-off.

l) Intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie liczby 
publikacji naszych pracowników naukowych w czasopismach 
znajdujących się na liście A publikowanej przez Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

m) Wspieranie zespołów naukowo-badawczych w zakresie po-
zyskiwania prac naukowych o charakterze aplikacyjnym od 
przemysłu, w szczególności z obszaru gospodarki morskiej.

n)  Rozwój badań naukowych związanych z żeglugą śródlądową 
wraz z reaktywacją konferencji Inland Shipping.

o) Wspieranie  cyklicznych  konferencji  naukowych  organizo-
wanych  przez  wydziały Akademii.

3. UCZELNIA PRZYJAZNA ABSOLWENTOM

a) Rozszerzenie działalności ośrodków szkoleniowych zgodnie 
z potrzebami rynku pracy, poszukiwanie  możliwości  kształ-
cenia  w  obszarze  szerszym,  związanym  pośrednio z gospo-
darką morską, np. obszary eksploatacji urządzeń off-shore, 
energetycznych, przetwórstwa rybnego.

b) Budowa w OSRB w Kołobrzegu Centrum inkubacji projek-
tów w ramach programu PO RYBY 2014–2020 Rybactwo  
i Morze dla potrzeb beneficjentów z miejscem realizacji dzia-
łań szkoleniowych i badawczych w ośrodku.

c) Stworzenie mechanizmu zatrudniania ekspertów zewnętrz-
nych o unikalnych kwalifikacjach w ramach kursów specjali-
stycznych.

d) Budowa systemu repozytorium pomocy dydaktycznych w ra-
mach ośrodków szkoleniowych.

4. W KIERUNKU UNIWERSYTETU MORSKIEGO

a) Opracowanie strategii utworzenia Wydziału Elektroautoma-
tyki wraz z gruntowną analizą możliwości pozyskania środ-
ków na tworzenie nowych programów nauczania i niezbędną 
aparaturę w ramach Programu POWER i POIR.

b) Opracowanie strategii utworzenia Wydziału Geoinformatyki 
wraz z gruntowną analizą możliwości pozyskania środków na 
tworzenie nowych programów nauczania i niezbędną apara-
turę w ramach Programu POWER i POIR.

c) Otwarcie uczelni na studentów z Dalekiego Wschodu, jak i za-
chodniej Europy, w szczególności poprzez nawiązanie bliskiej 
współpracy z regionami partnerskimi Zachodniopomorskie-
go Urzędu Marszałkowskiego w Chinach i Niemczech, ak-
tywny udział w wizytach studyjnych organizowanych przez 
Pomorski i Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

d) Zagospodarowanie budynku nr 2 przy ulicy Willowej po-
przez stworzenie mechanizmu pozyskania środków na jego 
rewitalizację, np. z Funduszu Norweskiego lub podobnego 
umożliwiającego odrestaurowywanie budynków jako obiekty 
zabytkowe.

e) Opracowanie koncepcji wykorzystania, komercjalizacji  
i oddanie do eksploatacji budynku przy ul. Podgórnej w wa-
riancie na cele dydaktyczne lub cele komercyjne, takie jak in-
kubator przedsiębiorczości dla absolwentów i pracowników 
naukowych uczelni szczecińskich oraz miejsce działalności 
spółek typu spin-off (wzorem Parku Technologicznego).

3www.aam.am.szczecin.pl
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Święto Szkoły 2016
Święto Szkoły, jak co roku, rozpoczęło uroczyste podniesienie 

bandery przed gmachem głównym uczelni przy Wałach Chrobrego. 

Najważniejszym punktem programu było uroczyste otwarte 
posiedzenie Senatu uczelni i prezentacja  Wydziału Mechanicznego 

w jego nowej siedzibie przy ulicy Willowej w Szczecinie.  
Gościem honorowym był Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.  

Posiedzenie rozpoczęto występem chóru naszej uczelni  
pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.

zdjęcia T. Kwiatkowski
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Od 6 lat stałym punktem Święta Szkoły jest wręczenie statuet-
ki „Wilk Morski” oraz nagrody dla najaktywniejszego studenta. 
W tym roku „Wilka Morskiego” otrzymał Jacek Wiśniewski. Ab-
solwent Wydziału Nawigacyjnego naszej Akademii  z  1993 roku. 
Bezpośrednio po studiach Jacek Wiśniewski został zatrudniony 
w Wyższej Szkole Morskiej na stanowisku asystenta, jednakże 
zacięcie biznesowe przeważyło nad aspiracjami naukowymi.   
W latach 1993–1997 został kierownikiem działu spedycji  
w firmie Dan Shipping & Trading sp. z o.o. W tym samym cza-
sie uzupełniał swoje wykształcenie, studiując na Uniwersytecie 
Szczecińskim, na Wydziale Ekonomiki Transportu i uzyskał  
w 1996 roku tytuł magistra. W późniejszym czasie studiował 
na tym samym uniwersytecie zarządzanie biznesem akredy-
towane przez Manchester Metropolitan University, uzyskując  
tytuł Master of Business Administration w 2000 roku. Umiał 
doskonale łączyć pracę z nauką. Podczas ww. studiów pełnił 
również funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Handlu Za-
granicznego Consulting sp. z o.o., a od 1998 roku związał się 
z firmą Euroafrica, przechodząc przez kolejne szczeble karie-
ry zawodowej, aż do dnia dzisiejszego jako Dyrektor Naczelny 
Euroafrica Shipping Lines. Sylwetka Pana Dyrektora znana jest 
i poważana na wielu forach związanych z gospodarką morską, 
zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Czynnie uczest-
niczy w pracach Związku Armatorów Polskich jako wiceprezes 
oraz udzielał się na forum międzynarodowym w pracach ko-
misji „Central an West Africa Working Group” Europejskiego 
Zrzeszenia Armatorów ECSA. Wysoce odpowiedzialna praca, 
jaką wykonuje, oraz pasmo sukcesów zawodowych, które osią-
gnął, nie mogły pozostać niezauważone przez kapitułę nagrody 
„Wilk Morski 2016”.

Tytułem najaktywniejszego studenta odznaczono zastępcę 
przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego Patryka 
Franca. Student 3 roku transportu morskiego jest również obec-
nie członkiem Rady Wydziału Nawigacyjnego, członkiem Sena-
tu naszej Akademii Morskiej, członkiem Komisji Dyscyplinarnej 
ds. Nauczycieli Akademickich, członkiem Uczelnianego Kole-
gium Elektorskiego. Od pierwszych dni studiów Patryk Franc 
ciężko pracował na otrzymany w tym roku tytuł. Ma na swoim 
koncie takie osiągnięcia jak:
�� Zmiana interpretacji Ordynacji Wyborczej ZSS;
�� Współorganizacja II Międzynarodowego Kongresu Mor-

skiego;
�� Prowadzenie  negocjacji w  sprawie zwiększenia liczby 

przyjmowanych praktykantów przez PŻM;
�� Zmiana regulaminu ZSS, usprawnienie pracy przez zmniej-

szenie quorum, zmiana trybu podejmowania uchwał;
�� Współorganizacja „Marinaliów 2014”;
�� Liczne wystąpienia medialne w telewizji, radiu, prasie zwią-

zane z reprezentacją uczelni, z prowadzonymi negocjacjami;
�� Poprawa jakości kształcenia w SNJO poprzez kontrole, 

ankietyzację oraz proces pokontrolny;
�� Przeprowadzenie i kontrolowanie ze strony ZSS wyborów 

władz AM na kadencję 2016–2020.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Tradycyjnym punktem obchodów Święta Szkoły był też „Mię-

dzywydziałowy Wielobój Pływacki o Puchar Rektora”, który 
rozegrany został na pływalni AM. W ramach imprez towarzy-
szących bawiono się podczas wspólnego grillowania i zawodów 
sportowych.

Paulina Mańkowska
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4 kwietnia 2016 r. premier Beata Szydło 
gościła w Szczecinie. Podczas swojej wizyty 
Pani Premier odwiedziła m.in. Europejskie 
Centrum Szkolenia LNG w Akademii Mor-
skiej w Szczecinie i wzięła udział w konfe-
rencji prasowej na pokładzie statku badaw-
czo-szkoleniowego Nawigator XXI.

Celem wizyty premier Beaty Szydło 
w Szczecie były rozmowy o odbudowie 
wizerunku miasta jako serca polskiego 
przemysłu stoczniowego. Mówiąc o sek-
torze stoczniowym, premier powiedzia-
ła, że chce, aby ta gałąź przemysłu była 
jednym z naszych fundamentów, filarów 
polskiej gospodarki. Jak dodała, gospo-
darka powinna być oparta na współpracy 
poszczególnych resortów i tworzyć dobre 
podstawy do działalności przedsiębior-
ców. 

Premier Beata Szydło podkreśliła, 
że sprawy gospodarcze są priorytetowe 

dla rządu, dlatego powstał komplekso-
wy program „Gospodarka+”, który opie-
ra się m.in. na planie odpowiedzialnego 
rozwoju. Jednym z jego elementów jest 
reindustrializacja, która będzie dotyczyła 
także przemysłu stoczniowego. Premier, 
przywołując przykład Autosanu w Sano-
ku, który dzięki wsparciu Ministerstwa 
Obrony Narodowej został uratowany, 
stwierdziła, że widzi możliwość realizo-
wania przez rząd potrzebnych zakupów  
w polskich stoczniach.

– Mam ogromną satysfakcję, że w tak 
krótkim czasie udało się przygotować 
projekt ustawy, który będzie przyjmowa-
ny przez rząd – mówiła premier o ustawie 
stoczniowej. Jednocześnie podziękowała 
za zaangażowanie w jej przygotowanie 
Markowi Gróbarczykowi, ministrowi go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
oraz Pawłowi Szałamasze, ministrowi fi-
nansów.

Dzięki wprowadzeniu ustawy możliwe 
będzie stworzenie odpowiednich warun-
ków do funkcjonowania przedsiębiorców. 
Jak poinformowała premier, wsparcie bę-
dzie skierowane zarówno do podmiotów, 
które obecnie inwestują i prowadzą dzia-
łalność w przemyśle stoczniowym, jak  
i do nowych firm.

– Wierzę, że w krótkim czasie uda 
nam się ten projekt zrealizować i bę-
dziemy mogli cieszyć się, że stocznie tęt-
nią życiem i jesteśmy krajem, który jest  
w czołówce państw produkujących statki 
– powiedziała Beata Szydło. Ponadto za-
znaczyła, że równie ważnym elementem 
gospodarki jest żegluga śródlądowa, która 
także będzie wspierana i rozwijania przez 
polski rząd.

Paulina Mańkowska
http://echokamienia.pl/powiat-i-region/ 

wizyta-premier-beaty-szydlo-szczecinie/

WIZYTA PREMIER BEATY SZYDŁO 
W AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

zdjęcia B. Tatko
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Centrum Innowacji Akademii Morskiej 
w Szczecinie Sp. z o.o. w wyniku otwartej 
procedury przetargowej w ramach projek-
tu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, 
Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, 
dofinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2007–2013,  
zostało wybrane operatorem tej infrastruk-
tury badawczej. 

Oznacza to, że CIAM będzie prowadził 
prace polegające na komercyjnym wyko-
rzystaniu powyższego Centrum (inaczej 
CBP) w celu umożliwienia realizacji prac 
badawczych na zlecenie przedsiębiorstw 
na zasadach komercyjnych w obszarze 
określenia obecnego i prognozowania 
stanu paliwa lub innych cieczy roboczych 
oraz ich optymalnego wykorzystania.

Do usług CBP zalicza się:
�� Określanie liczby cetanowej paliwa;
�� Określenie składu paliwa – prowa-

dzone badania pozwolą określić jakoś 
paliwa oraz wskazać czy jest ono 
adekwatne do potrzeb i wymagań 
poszczególnych maszyn/urządzeń;
�� Badanie emulgowania oleju;
�� Zidentyfikowanie stopnia zużycia  

i korozji poszczególnych elementów 
silników i układów hydraulicznych;
�� Ocenę zakwaszenia i procesów koro-

zyjnych;
�� Oznaczanie temperatury płynięcia 

– badania pozwolą na precyzyjne 
określenie temperatury płynięcia oraz 
temperatury, w której gęstość cieczy 
staje się zbyt duża, a tym samym 
może zakłócać lub uniemożliwiać 
pracę, w szczególności pomp zasysa-
jących paliwo;
�� Składy frakcyjne;
�� Rozkład cząsteczek;
�� Morfologia cieczy roboczych;
�� Badania odpadów ropopochodnych  

i ich składu.

Jest to trzecie laboratorium, które AM 
przekazuje w zarządzanie swojej spółce 

celowej. Rozwiązanie, w którym podmiot 
zewnętrzny obsługuje i zarządza infra-
strukturą badawczą jednostki naukowej, 
jest ciągle czymś nowym w Polsce. Ma ono 
jednak wiele plusów, do których należy 
zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą 
obsługę zleceniodawców oraz możliwość 
zastosowania konkurencyjnych stawek 
rynkowych.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Robo-
czych i Ochrony Środowiska powstało na 
bazie doświadczeń i sprzętu Wydziałowe-
go Laboratorium Badania Paliw i Cieczy 
Roboczych. W wyniku realizacji projektu 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską z EFRR w ramach RPO WZ na lata 
2007–2013 jest doposażane w unikalną, 
najnowocześniejszą specjalistyczną apa-
raturę badawczą oraz wyposażenie nie-
zbędne do prowadzenia innowacyjnych 
badań i usług. Centrum Badania Paliw, 
Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska 
to najnowszy tego typu ośrodek badawczy 
w Polsce.

Konrad Frontczak

CIAM Operatorem „Centrum Badania Paliw, 
Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” 

7www.aam.am.szczecin.pl
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Dlatego też Biuro Karier AM wraz  
z Działem Spraw Morskich i Praktyk po 
raz pierwszy zorganizowało Staff Training 
Week, organizowany w ramach Między-
narodowego Programu Erasmus+.

1st ERASMUS+ International Staff 
Training Week odbył się w dniach 16–20 
maja 2016 r.

Tematem przewodnim spotkania było: 
„Zatrudnienie. Wspieranie zatrudnialno-
ści studentów i absolwentów – najlepsze 
praktyki” („Employment. Supporting Stu-
dents and Graduates Employability – in-
ternational best practices”).

Uczestnikami międzynarodowego spo-
tkania byli przedstawiciele uczelni wyż-
szych z Litwy, Łotwy, Turcji oraz Gruzji. 
Reprezentowali różne jednostki admini-
stracyjne swoich uczelni. Połączyła ich 
chęć podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych, wymiana pomysłów i doświadczeń 
oraz potrzeba poznania rozwiązań orga-
nizacyjnych związanych z funkcjonowa-
niem analogicznych stanowisk pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli za-
poznać się nie tylko z najlepszymi prak-
tykami stosowanymi w celu zwiększenia 
zatrudnialności wśród studentów i absol-
wentów uczelni technicznych, ale także 
poznać kulturę polską.

W ramach treningu uczestnicy mieli 
możliwość wysłuchania prelekcji, m.in. 
Ewy Małeckiej – doradcy zawodowego 
z Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, Marty Spychalskiej z agencji 
rekrutacyjnej LSJ HR Group, Marzeny 
Zasińskiej-Igły z Klastra ICT Pomorze 
Zachodnie oraz Magdaleny Krawczak  
z Technoparku Pomerania.

Goście zostali zaznajomieni z funkcjo-
nowaniem Akademii Morskiej, systemami 
kształcenia oraz infrastrukturą uczelni.  
W ramach szkolenia wzięli udział w pa-
nelach dyskusyjnych oraz w wizytach 
studyjnych. Podczas zajęć outdoorowych 
zapoznali się z elementami edukacji niefor-
malnej kształtującej umiejętności miękkie. 
Nie zabrakło również czasu na poznanie 
najciekawszych miejsc Szczecina.

Dziękujemy wszystkim naszym Part-
nerom za chęć podzielenia się z nami i na-
szymi gośćmi doświadczeniem i dobrymi 
praktykami. Liczymy na to, że nowe kon-
takty zaowocują możliwością współpracy 
z kolejnymi ośrodkami akademickimi.

Monika Nowak  
Paulina Olenkowicz-Królasik

Staff Training Week po raz pierwszy 
w Akademii Morskiej

Współpraca międzynarodowa prowadzona jest w Akademii 
Morskiej w Szczecinie od wielu lat. Szczególną rolę w pracach 

odgrywają programy europejskie. 
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W dniu 11.05.2016 naszą uczelnię od-
wiedziła dwuosobowa delegacja przed-
stawicieli Generalnej Komisji Portów  
Królestwa Arabii Saudyjskiej w składzie 
inż. Mohammed Al Jandoul oraz kapitan 
Jamal Farhat Al Ghamdi. Wizyta była czę-
ścią III posiedzenia Polsko-Saudyjskiej 
Komisji ds. Współpracy Dwustronnej. 
Akademia Morska w Szczecinie została 
zarekomendowana przez Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej jako ważny punkt wizyty studyjnej 
grupy roboczej ds. gospodarki morskiej. 

Goście spotkali się z prorektorami ds. 
nauczania i spraw morskich, a dyskusje 
dotyczyły naszej oferty edukacyjnej i wy-
nikających z tego możliwości współpracy. 
Kolejnymi punktami wizyty było zwie-
dzanie symulatorów i laboratoriów na wy-
działach Nawigacyjnym i Mechanicznym. 
Strona saudyjska wyraziła zainteresowa-
nie konkretnymi kursami zawodowymi  
i aktualnie przygotowywana jest dla nich 
szczegółowa oferta w tym zakresie.  

Oprócz naszej uczelni goście zwiedzi-
li również port i terminal LNG w Świ-
noujściu, Stocznię Gryfia oraz odbyli 
szereg spotkań z Zarządem Portów Szczecin 
–Świnoujście. Przedstawiciele Arabii Sau-
dyjskiej bardzo entuzjastycznie odnieśli się 

do możliwości współpracy z instytucjami 
gospodarki morskiej ze Szczecina i regio-
nu, istnieje więc realna szansa na to, iż na-
sza Akademia zyska nowego partnera. 

 
Magdalena Markiewicz

Wizyta przedstawicieli Generalnej Komisji Portów  
Królestwa Arabii Saudyjskiej 

�� Od lewej: Pan Edward Święcicki (MGMiŻŚ), Prorektor ds. Morskich AM,  
kapitan Jamal Farhat Al Ghamdi, inż. Mohammed Al Jandoul, Prorektor ds. Nauczania AM

Pierwsza Rada Programowo-
-Naukowa na Akademii powołana!
Spotkanie powołujące Radę Programowo-
-Naukową Wydziału Mechanicznego od-
było się 19 kwietnia 2016 r. Organizatorem  
i prowadzącym był dziekan Wydziału Me-
chanicznego dr hab. inż. Zbigniew Matu-
szak, prof. AM. 

W spotkaniu wzięli udział zapro-
szeni do współpracy „interesariusze 
zewnętrzni”, czyli reprezentanci dwu-
nastu firm pracujących na rzecz gospo-
darki morskiej:
�� Cargotec Poland sp. z o.o.,
�� Polska Żegluga Bałtycka SA,
�� Poltramp Yard SA,
�� PTS sp. z o.o.,
�� Ship-Service SA,
�� Żegluga Świnoujska,
�� Ecol Sp. z o.o.,
�� Polska Żegluga Morska  

POLSTEAM,

�� Teknotherm Marine HVAC,
�� Reederei Strahlmann Branch 

Office,
�� West Hydraulics SC,
�� Interoceanmetal.

Współpraca ze zrzeszony-
mi instytucjami skutkować będzie 
zbliżeniem nauki do przemysłu i od-
wrotnie – wpływem przemysłu na tre-
ści programów nauczania. Być może 
studenci znajdą w nich miejsce na prak-
tyki indywidualne i zorganizowane oraz  
w przyszłości zatrudnienie. Ze współ-
pracy będą też wynikały tematy prac 
inżynierskich i magisterskich oraz 
projekty badawcze. W skład Rady 
przewidywalnie wejdzie kierownictwo 
wydziału, dyrektorzy zakładów i katedr 
oraz reprezentanci studentów.

Paulina Mańkowska
fot. T. Kwiatkowski
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Dnia 31 marca 2016 r. Koło Naukowe 
Studentów Geodezji i Kartografii „Me-
tiri” pod opieką dr. Grzegorza Stępnia 
zorganizowało wyjazd dydaktyczno-edu-
kacyjny do jednej z placówek Niemiec-
kiej Agencji Kosmicznej, która mieści się  
w Neustrelitz.

Uczestnikami wyjazdu byli studenci: 
Agata Kępowicz, Emilia Chmielarz, Ani-
ta Szcześniak, Amanda Wojciechowska, 
Alicja Wielecka, Monika Metynowska, 
Aneta Bochunewicz, Magdalena Gambal, 
Hanna Stanik, Roman Hałaburda, Kamil 
Borczyk, Maciej Derendarz, Marek Dem-
czyna i Aleksander Pietrzak. 

Celem wyjazdu była możliwość zapo-
znania się z pracą Centrum od przysło-
wiowej podszewki. Zwiedzanie zaczęliśmy 
po dwunastej. Na początku wysłuchali-
śmy krótkiego wykładu o położeniu sta-
cji, które ułatwia osiągnięcie korzystnego 

zasięgu dla Europy. Może ona odbierać 
dane zarówno teledetekcyjne, jak i ba-
dawcze, m.in. z satelity badającego ak-
tywność Słońca – położonego w miejscu 
równowagi grawitacyjnej Ziemi i Słońca 
(tzw. Punkt Libracyjny Lagrange’a). Na-
stępnie wysłuchaliśmy podstawowych 
informacji o satelitach oraz systemach, 
jakie nimi zarządzają. Dane, które zostają 
pozyskiwane przetwarzane są w celu reali-
zacji zamówień. Dane są długoterminowo 
przechowywane w dwóch niezależnych 
lokalizacjach.

Następnym punktem programu było 
zwiedzanie pracowni. Tu zapoznaliśmy 
się z bezpieczną żeglugą morską. Wspo-
mniano o inżynierii ruchu morskie-
go, badaniu zniekształceń (zakłóceń) 
sygnałów GNSS. Informacje pozyskiwane  
z satelit wykorzystuje się m.in. do ochrony 
akwenów morskich i do zwalczania nie-
legalnych działań (np. zanieczyszczeń). 

Przedstawiono nam również działanie 
supertestowego obszaru DEMMIN (50 x 
50 km), gdzie zbierane są dane meteoro-
logiczno-hydrologiczne, które następnie 
wykorzystuje się do poprawiania i walida-
cji danych uzyskiwanych z satelitów serii 
LANDSAT.

Oprócz zadań, jakie wykonują pra-
cownicy Agencji Kosmicznej, poznali-
śmy także nowoczesny sprzęt, który jest 
wykorzystywany w takim obiekcie. Dane 
pozyskane przez Agencję Kosmiczną prze-
kazywane są innymi instytucjom w bar- 
dzo krótkim czasie – sięgającym kilku mi-
nut po odebraniu danych satelitarnych. 

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Za-
trzymaliśmy się w Skarbimierzycach, 
aby wykonać jeszcze pomiary GPS, ale  
o wynikach tych pomiarów następnym 
razem...

Hanna Stanik

Z wizytą w Agencji Kosmicznej w Neustrelitz 
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STUDENCI W KOPALNI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

W dniach 20–21 kwietnia br. przedstawi-
ciele Koła Naukowego „Metiri”: Roman Ha-
łaburda, Kamil Borczyk, Anita Szcześniak, 
Hanna Sadowska, Hanna Stanik, Magda-
lena Gambal, Marek Demczyna oraz Alek-
sander Pietrzak wraz z opiekunami – dr. 
Grzegorzem Stępniem oraz z mgr. Antonim 
Myłką odwiedzili Kopalnię Zagłębia Mie-
dziowego w Lubinie. 

Dzień pełen wrażeń rozpoczęliśmy  
o 6 rano od szkolenia BHP, które miało 
na celu zapoznanie nas ze sprzętem do 
samoratowania się podczas pożaru lub in-
nych zagrożeń, które czyhają na górników. 
Po szkoleniu udaliśmy się do łaźni, gdzie 
przebraliśmy się w tradycyjne ubrania 
robocze, dostaliśmy kaski oraz kamizel-
ki odblaskowe. Następnie przeszliśmy do 
stołówki, gdzie każdy z nas mógł napić się 
kawy, mięty lub wody, które ciekły z kra-
nu. Było to dla nas dużym zaskoczeniem 
i wywołało niejeden uśmiech na naszych 
twarzach. Ze stołówki przeszliśmy do 
miejsca, gdzie nastąpiło zaopatrzenie nas 
w sprzęt samoratujący oraz latarki, które 

są nieodzownym elementem każdego gór-
nika. Po wyjściu z miejsca poboru osprzę-
tu udaliśmy się w stronę szybu. Na samym 
początku długiego korytarza powitała nas 
św. Kinga, która jest opiekunką górników.  
Przeszliśmy korytarzem do miejsca, gdzie 
oczekiwaliśmy na zjazd szybem pod zie-
mię na głębokość 600 m. Po zjechaniu 
zapoznaliśmy się z codzienną pracą gór-
ników, m.in. jak wygląda krok po kroku 
wydobycie, począwszy od założenia ła-
dunków wybuchowych, na sortowaniu 
skończywszy. Oprócz tego poznaliśmy 
również pracę geodety pod ziemią. Co 
ciekawe, wszystkie punkty osnowy oraz 
repery znajdują się na stropie, tak aby nie 
zostały uszkodzone przez pracowników 
obsługujących ciężkie sprzęty do wydoby-
cia miedzi. 

Osnowa liczy tam około 100 000 punk-
tów, wynika to z tego, że na każdym za-
łamaniu korytarza musi znajdować się 
osobny punkt, tak aby możliwa była wizu-
ra na każdy poprzedni – następny. 

Szczęść Boże – tradycyjne powitanie 
każdego górnika, bo zjeżdżając tyle me-

trów w dół, wiedzą, że ich życie nie zależy 
już tylko od nich samych. Ciekawe też jest, 
że wszystkie korytarze tworzą układ, któ-
ry przypomina miasto pod rzeczywistym 
miastem naziemnym. Dodatkowo nigdy 
nie panuje tam cisza, bo cały czas słychać 
pracujące maszyny. Kolejną niedogodno-
ścią jest temperatura, która w niektórych 
miejscach osiąga nawet 30 stopni. Pomi-
mo to praca sama w sobie jest bardzo in-
teresująca i odpowiedzialna. 

Po powrocie na powierzchnię i ponow-
nym skorzystaniu z łaźni udaliśmy się na 
wykład dotyczący skaningu laserowego 
wykonanego na terenie kopalni. Techno-
logie, jakie zostały nam przedstawione, 
wprawiły nas w zachwyt i chęć do dalszej 
nauki. Po zakończonym wykładzie zosta-
liśmy zaproszeni przez jednego z dyrekto-
rów kopalni pana Andrzeja Rożka, więc 
mogliśmy podziękować za zaproszenie  
i poświęcony nam czas oraz otrzymaliśmy 
drobne upominki, które będą przypomi-
nały o czasie spędzonym w kopalni. 

Hanna Sadowska
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Aktywizacja studentów to zawsze  wyzwanie 
– postanowiliśmy więc postawić na różno-
rodność. Oto, co się działo:

XVII OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Kontynuowaliśmy współpracę z Po-
litechniką Poznańską. Koordynatorzy  
Olimpiady mgr Halina Gajewska oraz 
mgr Zbigniew Tamilin zorganizowali  
I etap zmagań (poziom biegłości: Advan-
ced) na terenie naszej uczelni, do którego 
przystąpiło 53 studentów. Do drugiego 
etapu (poziom: Proficiency) zakwalifi-
kowało się trzech studentów AM I roku 
nawigacji: Eryk Kulbiej, Krzysztof Siwec-
ki i Mateusz Walasek, którzy pojechali  
w towarzystwie opiekuna mgr. Z. Tami-
lina do Poznania. Na miejscu przystąpili 
do egzaminu pisemnego oraz ustnego. 
Nasz wykładowca również się nie nudził, 
ponieważ wziął udział w pracach komi-
sji oceniającej prezentacje studentów.  
W finale (10 najlepszych osób) 7 miej-
sce w Polsce zdobył Mateusz Walasek, 
dzielnie walcząc ze stresem związanym  
z publicznym wystąpieniem podczas pre-
zentacji. Serdecznie gratulujemy!

QUIZ JĘZYKOWY

Najlepsi reprezentowali nas w Pozna-
niu. Jak dotrzeć do pozostałych? Zapro-
ponowaliśmy studentom udział w quizie 
językowym stworzonym przez mgr Ewę 
Ślufarską-Miączyńską „Idioms conntected 
with the sea and sailing“. Quiz odbył się w 
każdej grupie i jak się okazało, był również 
możliwością poznania nowych powiedzo-
nek. Na szczęście studenci nie zawiedli  
i znalazły się karty ze 100-procentową po-
prawnością odpowiedzi. Przedstawiciel 
Samorządu Studenckiego Damian Śnie-
gowski wylosował nagrodzonych (wszyscy 
z Wydziału Mechanicznego): 

1. Dawid Orsa III DiRMiUO; 
2. Michał Kuderski III DiRMiUO; 
3. Jakub Łyjak I mechatronika.

KONKURS NA FILM LUB PREZENTACJĘ: 
„JA I MOJE ŻYCIE PODCZAS STUDIÓW 
NA AKADEMII MORSKIEJ“

Finał za nami. 31 maja spotkaliśmy się 
na prezentacji konkursowych prac. Prace 
zgłosili studenci w 3 językach: angielskim, 
hiszpańskim oraz niemieckim. Komisja 

Konkursowa doceniła zarówno pomysło-
wość, wkład pracy, jak i umiejętności ję-
zykowe. Nagrody zdobyli:

Język hiszpański:
�� Katarzyna Klimek IV OFF  

(1 miejsce);
�� Michał Szczepański IV ratownictwo 

(2 miejsce).

Język niemiecki:
�� Natalia Wabik I ZIIP (1 miejsce);
�� Kacper Karabin II logistyka  

(1 miejsce);
�� Rusłana Mandrusiak I ZIIP  

(1 miejsce).

Język angielski:
�� Natalia Mikołajczyk II ZIIP  

(1 miejsce);
�� Michał Kamiński i Łukasz Borowski  

I MIBM (1 miejsce);
�� Mariusz Krupiński i Oskar Grams  

I MIBM (2 miejsce)

Serdecznie gratulujemy wszystkim  
finalistom!

Magda Kosińska

Dni Języków Obcych w Akademii        Morskiej w Szczecinie

fot. archiwum
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Dni Języków Obcych w Akademii        Morskiej w Szczecinie

THE UNITED NATION OF SZCZECIN

Cykl spotkań pod tym tytułem to 
umożliwienie  studentom AM spotka-
nia interesujących ludzi pochodzących  
z różnych krajów świata mieszkających  
w Szczecinie, przybliżenie ich kultur, tra-
dycji, mentalności i często dużego wkładu 
zarówno w gospodarczy, jak i kulturowy 
rozwój miasta. Równie ważne aspekty – to 
okazja do kontaktu z żywym angielskim 
native speakerów i jego różnymi odmia-
nami oraz również zachęta i motywacja 
do nauki języków obcych.

Pierwsza edycja projektu z grudnia 
2015 r. pt. „The marshmallow challenge” 
poprowadzona przez Amerykanina, Lo-

ren Ozanne, prawdziwego pasjonata pracy 
z młodzieżą, dla ponad 80 studentów była 
czasem znakomitej zabawy połączonej  
z interaktywnym eksperymentem dotyczą-
cym budowania relacji międzyludzkich, 
w tym załóg nakierowanych na tworzenie 
firm spod znaku SUCCESS. Tenże sam 
projekt posłużył do stworzenia tak potęż-
nych firm, jak Microsoft czy IBM. 

Kolejna edycja o nazwie „Looking at 
stereotypes with a different lens” w mar-
cu 2016 r. zgromadziła blisko setkę stu-
dentów AM. Zaproszonymi gośćmi była 
pięcioosobowa grupa młodych ludzi, któ-
rych pochodzenie dokładnie wpisało się 
w formułę projektu, bowiem ich korze-
nie sięgają czterech kontynentów: Darren 

Huang (Azja), Connor Scott (Afroame-
rykanin z Minnesoty), Cameron Stingley 
(Amerykanin z Wisconsin), Jena Koop-
man (pochodząca ze Szwajcarii) oraz Lo-
ren Ozanne obecnie mieszkający w Polsce. 
Przedmiotem spotkania były fascynujące 
opowieści z różnych stron świata, dysku-
sje, quizy mające na celu skonfrontowa-
nie młodzieży z poważnymi społecznymi 
problemami stereotypów i integracji spo-
łecznej, jak również wyzwanie do związa-
nych z nimi osobistych refleksji. Autorem 
oraz koordynatorem każdej z edycji pro-
jektu jest autorka niniejszej notki. Ob-
sługa techniczna i zdjęcia to zasługa inż. 
Michała Maksymca.  

Zofia Korcz

W roku akademickim 2015/2016 Studium Nauki Języków Obcych 
zaplanowało  cykl wydarzeń adresowanych do studentów, którzy 

chcą rozwijać swoje kompetencje językowe. 

fot. archiwum
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DZIEŃ HISZPAŃSKI NA AM

19 maja 2016 roku odbył się na Aka-
demii Morskiej, zorganizowany przez 
Studium Nauki Języków Obcych, Dzień 
Hiszpański. W ramach tego wydarzenia 
miała miejsce lekcja pokazowa, w której 
uczestniczyła grupa LO3 z I roku nawi-
gacji. Studenci poznali alfabet hiszpań-
ski oraz podstawowe zasady wymowy  
i akcentowania, nauczyli się przedstawiać 
i liczyć do 10, a ponadto sprawdzili swo-
ją znajomość muzyki hiszpańskiej oraz 
odkryli, jak popularny jest hiszpański na 
świecie (jest on językiem oficjalnym w 21 
krajach!). 

Kolejną część imprezy w języku hisz-
pańskim wspaniale poprowadziła stu-
dentka Patrycja Pietrzak (IV rok OFF). 
Pierwszą atrakcją była prezentacja mul-
timedialna przedstawiona przez studenta 
III roku nawigacji (TM) Roberta Jaroszu-
ka, który płynną hiszpańszczyzną, barw-
nie opowiedział o swoim niesamowitym 
pobycie w ramach programu Erasmus  
w Barcelonie, gdzie studiował na Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ro-
bert przekazał nam przydatne informacje 
o tym, jak znaleźć w Barcelonie mieszka-

nie, co zwiedzić, a nawet gdzie pójść na 
dobry obiad. Wskazówek z uwagą słuchali 
studenci II roku – Michał i Fryderyk, któ-
rzy już niebawem będą się uczyć w mie-
ście Gaudiego. Podsumowując, Robert 
przyznał też, że naprawdę trudno było mu 
znaleźć minusy wyjazdu i z chęcią poje-
chałby do Hiszpanii również w przyszło-
ści. Życzymy powodzenia! 

Drugim punktem programu był zapro-
ponowany studentom tandem językowy, 
do udziału w którym zaproszona zosta-
ła grupa studentów IV roku nawigacji, 
specjalizacji OFF, którzy swoją przygodę  
z hiszpańskim rozpoczęli niecałe 3 mie-
siące temu! Oczywiście najbardziej 
oczekiwanymi gośćmi byli nasi przesym-
patyczni studenci z Barcelony: Gut, Abel, 
Antonio, Luis, Enric i Benji. Studenci po-
dzielili się na 3-4-osobowe grupy. Każdej z 
nich przewodził jeden native. Zapropono-
wane zostały różne tematy do rozmowy, 
m.in. autoprezentacja, rodzina, zwierzęta, 
pogoda, wygląd zewnętrzny, ale studenci 
chętnie rozmawiali też o samej Barcelo-
nie i dowiedzieli się wielu ciekawostek o 
kraju naszych gości. Żywiołowe rozmowy 
przerwała wizyta grupy przedstawicieli 
UPC. Odwiedzili nas m.in. dziekan in-

stytucji Santiago Ordás Jiménez, koor-
dynator ds. Erasmusa, Clàudia Barahona 
Fuentes, Marcel·la Castells i Sanabra od-
powiadająca za współpracę naukową oraz 
Jordi Torralbo Gavilán sekretarz naukowy 
UPC. Goście wyświetlili prezentację mul-
timedialną o uczelni oraz o swoim mieście  
i zachęcali studentów AM do studiowania 
w Barcelonie. 

Akademię Morską podczas spotkania 
reprezentowali: prorektor ds. nauczania  
dr inż. Piotr Treichel, prorektor ds. mor-
skich dr inż. Andrzej Bąk, kierownik 
SNJO mgr Magda Kosińska, mgr Joanna 
Kowalczyk (lektor j. hiszpańskiego) oraz 
pracownicy Działu ds. Obcokrajowców  
i Wymiany Międzynarodowej – mgr Ewa 
Cerebież-Tarabicka i mgr Magdalena 
Markiewicz.

 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
Dzień Hiszpański będzie równie uda-
ny, a kto wie, może kiedyś przeobrazi się 
w Tydzień Hiszpański! Liczymy na to  
i zachęcamy wszystkich do nauki języka 
hiszpańskiego! Nowe książki dostępne są 
w bibliotece naszego studium. Zachęcamy 
do zapoznania się z nimi. 

Joanna Kowalczyk

fot. archiwum
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DZIEŃ DZIECKA  
Z AKADEMIĄ MORSKĄ W SZCZECINIE

3 czerwca 2016r. w ramach „Wesołego Dnia Dziecka” Akademia 
gościła dzieci żołnierzy poległych podczas służby w misjach za-
granicznych. Zwiedzający przyjechali z całej Polski. Podczas trzy-
dniowego pobytu w Szczecinie zaplanowano dla nich wiele atrakcji,  
a wśród nich między innymi pokazy w planetarium i zwiedzanie 
statku Nawigator XXI.

Mali goście z uwagą słuchali opowiadań o zawodzie maryna-
rza, zwiedzili mostek i maszynownię statku, z zainteresowaniem 

obserwowali studentów prezentujących kombinezony ratunko-
we. Na zakończenie wizyty w Akademii Morskiej w Szczecinie 
zaproponowaliśmy przygodę z astronawigacją w planetarium. 
W trakcie pokazu  można było prześledzić wędrówkę gwiazd 
na niebie północnym, równikowym i południowym. Prowadzą-
cy wprowadził słuchaczy w tajniki obserwacji nieba, wskazując 
główne konstelacje oraz sposoby rozpoznawania gwiazdozbio-
rów i wzbogacając opowieści ciekawymi legendami.

Joanna Pleszko

zdjęcia T. Kwiatkowski
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W bieżącym roku przy pięknej pogodzie 
rywalizowało 10 osad, w tym jedna gościnnie 
przybyła na jeden bieg – reprezentacja Uniwer-
sytetu im. Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. 
Na początku do zmagań przystąpiły osady re-
prezentujące wydziały AM. Po trzech wyścigach 
przechodni Puchar Rektora AM pozostał na 
Wydziale Mechanicznym, na drugim miejscu 
uplasował się WIET przed Wydziałem Nawiga-
cyjnym. 

Następna runda eliminacyjna to wyścigi na 
czas, które ustawiały osady w drabince finało-
wej. W tej rundzie rywalizowały dwie osady 
żeńskie: „Smutne Grubaski i „Prince$$-ki”. 
Zwyciężyły te pierwsze, wygrywając puchar  
i nagrody dla najlepszej osady żeńskiej. Najlep-
szy zaś czas osiągnął zespół mechaników „Sma-
ry”.

Runda finałowa była bardzo zacięta. O zwy-
cięstwie decydowały ostatnie metry. Ostatecz-
nie w finale o pierwsze miejsce zawalczył zespół 
WIET, pokonując studentów studiów magi-
sterskich „Sezonowcy”, a miejsce III przypadło 
dwóm osadom: „Smarom” i „Błękitnym Skor-
pionom”.

Po biegach odbyło się uroczyste zakończenie 
z udziałem licznie przybyłych gości. Przedstawi-
ciele władz uczelni wręczyli puchary i nagrody 
dla najlepszych osad, gratulując odniesionych 
sukcesów.

Dla uczestników, zaproszonych gości i kibi-
ców nie zabrakło pieczonych kiełbasek, napo-
jów chłodzących i wspaniałej atmosfery. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przy-
bycie. Do zobaczenia za rok (już mamy nowe 
pomysły)!

SWFiS i KU AZS AM

W dniu 11.06.2016 na terenie OSRM odbyły się tradycyjnie organizowane przez  
SWFiS i AZS regaty szalup wiosłowych „Szalupiada 2016”.



Szalupiada 2016

W dniu 11.06.2016 na terenie OSRM odbyły się tradycyjnie organizowane przez  
SWFiS i AZS regaty szalup wiosłowych „Szalupiada 2016”.

zdjęcia T. Kwiatkowski
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XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2016

BIBLIOTEKARZE AKADEMII MORSKIEJ – 
DZIECIOM

Z zaprzyjaźnionego z uczelnią przed-
szkola „Żagielek” zaproszone zostały dzie-
ci. Do biblioteki przybranej z tej okazji  
w „pomoce dydaktyczne” typu duża żab-
ka, miś czytający książeczkę, ryba, focz-
ka-marynarz i inne przybyły cztery grupy 
przedszkolaków. Dzieci pod opieką swo-
ich „cioć–opiekunek” przyniosły ze sobą 
kredki i świetne humory. Pierwszy raz 
miały okazję usiąść w prawdziwych stu-
denckich ławkach i posłuchać ciekawych 
opowieści. Najpierw pracownicy biblio-
teki czytali bajki, do których dzieci robiły 
rysunki. „Bajeczki z biblioteczki”  – każ-
da z morałem, słuchane były z otwartymi  
z emocji i zasłuchania buziami. Za każ-

dy rysunek dzieci dostawały nagrodę  
w postaci cukierków. Anonimowy spon-
sor zatroszczył się, aby nikomu nie za-
brakło słodyczy. Zapał w rysowaniu i 
zaangażowanie w odpowiadaniu na zada-
wane, pomocnicze pytania do bajek było 
ogromne.

 Po wysłuchaniu bajek i zakończeniu 
prac plastycznych dzieci zwiedziły bi-
bliotekę. Zaproszone zostały do wypoży-
czalni, przeszły przez wszystkie czytelnie, 
zobaczyły również magazyn biblioteczny. 

Ogromne wrażenie zrobiła na małych 
gościach winda do transportu książek, 
każde dziecko osobiście chciało spraw-
dzić, czy uda się tam wejść, ale panie 
bardzo pilnowały i obserwowały swo-
ich podopiecznych. Podobało się także 
stanowisko introligatorskie do naprawy 

zniszczonych książek. Odbyła się też pre-
zentacja przesuwnych, kompaktowych 
regałów na książki. Dzieci stały bardzo 
grzecznie i przyglądały się z zachwytem. 

Na koniec wizyty zrobione zostały pa-
miątkowe zdjęcia, a prace plastyczne na-
szych najmłodszych czytelników ozdobiły 
hol biblioteki. Niektóre z nich są tak wspa-
niałe, że aż trudno uwierzyć, że wyszły 
spod kredki 4- i 5-letnich dzieci. Mamy 
nadzieję, że fascynacja biblioteką i przy-
jemność ze słuchania bajek zaowocują w 
nich pragnieniem sięgania po literaturę 
piękną, najpierw bajki, a później po bar-
dziej i mniej poważne książki dla mło-
dzieży i dorosłych. 

Bożena Górska 
Magdalena Urbaniak

„Biblioteka inspiruje” – pod takim hasłem w dniach 8–15 maja 2016 r. obchodzony był  
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Bibliotekarze Akademii Morskiej w Szczecinie zaprosili 

wszystkich chętnych do  wspólnego świętowania i udziału w przygotowanych zabawach. Odbył 
się Turniej Scrabble, Dyktando Akademickie o tytuł „Akademickiego Mistrza Ortografii” oraz 

cykliczna zabawa dla dzieci pt. „Przedszkolaki słuchają, gdy im bajki czytają”.

zdjęcia T. Kwiatkowski
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XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2016

SCRABBLEMANIA

Niecodziennym wydarzeniem było 
zorganizowanie 10 maja br. w Bibliote-
ce Głównej Akademii Morskiej Turnieju 
Scrabble. W wydarzeniu wzięło udział 
16 osób. Wśród zawodników znaleźli się 
pracownicy i studenci Akademii Mor-
skiej, student Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego oraz kil-
kuosobowa reprezentacja Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Zawodników dobierał 
specjalny program turniejowy, który nie 
dublował grających par i pozwalał na 
sprawne rozpoczęcie słownych potyczek. 

Od tradycyjnych Scrabbli rozgrywanych 
w domowym zaciszu nasze rozgrywki 
różniło wprowadzenie do gry zegarów 
odmierzających 20 minut na układane 
wyrazy dla każdego zawodnika. Zwycięz-
cą został student Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego Ma-
ciej Kuś. Warto nadmienić, że nad cało-
ścią rozgrywek czuwał Szczeciński Klub 
Scrabblowy BLANK, a w przerwie zma-
gań nasi goście mogli podziwiać wystawę 
poświęconą Aleksandrowi Dobie, spor-
tom wodnym oraz „skarbom” znalezio-
nym w książkach opatrzonych wesołym 
komentarzem pracowników biblioteki.  

W trakcie głównych wydarzeń można 
było również częstować się kawą, herbatą, 
sałatkami, kanapkami oraz ciasteczkami 
ufundowanymi przez Cukiernię „Bajdek” 
oraz pyrzycką Restaurację Park.

Po raz pierwszy nasza reprezentacja 
pod kierownictwem pani dyrektor Elż-
biety Edelman została zaproszona do 
Pomeranii TV gdzie został z nami prze-
prowadzony wywiad o czytelnictwie oraz 
tegorocznych wydarzeniach organizo-
wanych w Bibliotece Głównej Akademii 
Morskiej w ramach XIII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek 2016. 

Dominika Szycko
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DYKTANDO AKADEMICKIE – II EDYCJA

12 maja przed południem zostały za-
jęte wszystkie miejsca w Czytelni Książek 
w Bibliotece Głównej – właśnie zebrali 
się odważni do stawienia czoła pułapkom 
polskiej ortografii. II edycja Dyktanda 
Akademickiego spotkała się z zaintere-
sowaniem nie tylko studentów i pracow-
ników Akademii Morskiej, ale i innych 
uczelni oraz mieszkańców Szczecina. Jako 
że było o nas głośno w lokalnych mediach, 
szczecinianie, zainteresowani imprezami 
organizowanymi w Ogólnopolskim Tygo-
dniu Bibliotek, mogli zaplanować w nich 
swój udział, co też uczynili.

Poprzeczka w walce o tytuł Akade-
mickiego Mistrza Ortografii została  
w tym roku podniesiona. Niżej podpisana 
bohaterem tegorocznego dyktanda uczy-
niła Aleksandra Dobę, a motywem prze-
wodnim – jego pierwszą transatlantycką 
wyprawę kajakową. Kajakarz z Polic, bijąc 
światowe rekordy w sportach ekstremal-
nych, propaguje na świecie Police i Re-
gion Zachodniopomorski. Jego wyprawy 

to doskonały materiał na filmy i książki 
podróżnicze. Zmagania Doby podczas 
wypraw śledzą prawie wszyscy Polacy. 
Koszulki z autografem Aleksandra Doby 
były nagrodami dla autorów najlepszych 
prac ortograficznych.

Uczestników piszących tekst dyktan-
da nie przestraszyły żadne trudne wyra-
zy. Pokazali się od jak najlepszej strony. 
45-minutowe zmagania zakończyły się 
szczęśliwie dla dwóch Mistrzów: Kordia-
na Kowalskiego (studenta AM) i Zofii 
Sudoł (pracownika AM). Oprócz tytułów 
mistrzowskich przyznano jeszcze dwa 
drugie miejsca oraz trzy wyróżnienia. 
Wysoki poziom wszystkich uczestników 
sprawił, że możemy pogratulować każde-
mu z nich ortograficznej wiedzy i spraw-
ności. 

NAGRODY

Dyplomy, nagrody i gratulacje to ostat-
ni punkt imprez Tygodnia Bibliotek. 30 
maja, podczas spotkania osób wyróż-
nionych z organizatorami cyklu imprez 

bibliotecznych wręczono nagrody i dyplo-
my. Spotkanie uświetnił prorektor ds. na-
uki dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. 
AM i razem z dyrektorem Biblioteki 
Głównej Elżbietą Edelman gratulowali 
nagrodzonym.

Nagrody w tym roku zostały ufundo-
wane przez sponsorów: Polsteam Żeglugę 
Szczecińską Sp. z o.o., Zarząd Morskich 
Portów Szczecin–Świnoujście SA, Cen-
trum Edukacji i Turystyki Wiking Ro-
bert Filipski, EuroAfrica Shipping Lines 
Cyprus Ltd. c/o EuroAfrica Services Ltd. 
sp. z o.o. Oddział w Polsce, Pracownię 
Plastyczną Doroty Orzechowskiej w Poli-
cach, Polską Żeglugę Morską, Klub Scrab-
blowy Blank, Restaurację Park Pyrzyce, 
Cukiernię „Bajdek”. Wszystkim przedsię-
biorcom, którzy zechcieli wesprzeć naszą 
pracę i nagrodzić uczestników turniejów, 
serdecznie dziękujemy! 

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy za rok – będzie kolejny Ogólnopol-
ski Tydzień Bibliotek!

Małgorzata Tarka

zdjęcia T. Kwiatkowski
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW LEGNICA CANTAT 47

Sukces Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie!

W tegorocznej 47 edycji konkursu Le-
gnica Cantat, która odbyła się w dniach 
27–29 maja, pięćdziesięcioosobowy Chór 
Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyr. 
Sylwii Fabiańczyk-Makuch zdobył Złoty 
Dyplom, drugie miejsce w ogólnej kla-
syfikacji oraz Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Legnicy. Zespół jako jedyny otrzymał 
również wyjątkowe wyróżnienie: Nagrodę 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Za-
rządu Głównego w Warszawie za najlepsze 
wykonanie utworu kompozytora polskie-
go. Dziełem, za które została przyznana 
nagroda, jest Ave Maris Stella Piotra Jań-
czaka. 

Ogólnopolski Turniej Chórów w Le-
gnicy jest najstarszym i najbardziej pre-
stiżowym festiwalem chóralnym w kraju. 
Najcenniejsze trofeum, czyli Rubinowa 
Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy, de-
cyzją jury pod przewodnictwem prof. 
Stanisława Krawczyńskiego w tym roku 
trafiło do Chóru Akademickiego Politech-
niki Warszawskiej. 

Udział w konkursie Legnica Cantat nie 
jest dziełem przypadku – zespoły chóralne 

wyłaniane są na podstawie wcześniejszych 
eliminacji i starannej selekcji. Sam udział 
w tym konkursie jest już wyróżnieniem, 
a zajęcie czołowego miejsca świadczy  
o bardzo wysokim poziomie i doskonałym 
przygotowaniu chóru, jest spełnieniem 

marzeń każdego dyrygenta i chórzysty. 
Tegoroczna edycja była szczególna, gdyż 
po 23 latach przerwy koncerty odbyły się 
znów w Sali Królewskiej w legnickiej Aka-
demii Rycerskiej.

Klaudia Nowak

zdjęcia archiwum chóru
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Wymiana handlowa z Chinami 
datuje się od przełomu starej 
i nowej ery. Był to tak zwany 
„jedwabny szlak”. W rejon Eu-
ropy ciągnęły karawany z jedwa-
biem i przyprawami korzenny-
mi. Produkty te rozpowszechniły 
się w całej Europie i wzrastało na 
nie zapotrzebowanie.

Pod koniec wieków śred-
nich portugalscy i hiszpańscy 
żeglarze, dążąc do obniżenia 
kosztów transportu tych towa-
rów, próbowali znaleźć drogę 
morską do Indii. Odkrywcza 
podróż Krzysztofa Kolumba 
do Ameryki była tego dowodem. 
Krzysztof Kolumb był przekona-
ny, że odkrył drogę morską do 
Indii. Toteż rdzennych miesz-
kańców Ameryki błędnie nazwał 
Indianami. 

Na początku XVI wieku han-
dlem z nowo odkrytymi kon-
tynentami zajmowali się tylko 
żeglarze i kupcy portugalscy oraz 
Hiszpanie. Około roku 1600 rozpoczę-
ły swą działalność „wschodnioindyjskie 
kompanie” Holandii i Wielkiej Brytanii. 
Tą działalnością handlową zainteresowali 
się także kupcy szwedzcy. W roku 1731 
powstała pierwsza Szwedzka Kompania 
Wschodnioindyjska. Założył ją kupiec 
Henryk König z Göteborga. Szwedzkie 
żaglowce rozpoczęły regularne rejsy po 
dalekich szlakach oceanicznych. 

Szwedzka kompania uzyskała prawo 
prowadzenia handlu na wschód od Przy-
lądka Dobrej Nadziei. W dokumencie 
fundacyjnym postanowiono między inny-
mi, że w czasie pokoju żaglowce będą wy-
posażone w sprzęt wojenny, a załogi będą 
szkolone wojskowo. Na wypadek wojny 

wszystkie statki kompanii będą wcielone 
do floty wojennej. Postanowiono też, że 
wszystkie jednostki kompanii zobowiąza-
ne są do załadunku i wyładunku swoich 
towarów wyłącznie w porcie  Göteborg. 

Podróże ze Szwecji do Chin i z po-
wrotem do Szwecji trwały od półtora do 
trzech lat. Wymiana handlowa z China-
mi dawała niezwykle duże dochody, zysk 
przekraczał często sto procent. Jednym  
z pierwszych dyrektorów Wschodnioin-
dyjskiej Kompanii Żeglugowej w Göte-
borgu był Niklas Sahlgren. Miał dochody 
tak wielkie, że ufundował szpital, który 
nosi nazwę od jego nazwiska „Sahlgrenski 
Hospital”. Podobnie wspólnik Sahlgrena 
– William Chalmers ufundował gmach 

Wyższej Szkoły Technicznej, której też 
nadano jego imię.

Podróże do Chin w XVII wieku 
były bardzo niebezpieczne i uciążliwe 
dla żeglarzy. Ciężka służba na żaglow-
cach – ciasnota pomieszczeń, trudne 
warunki pogodowe, kiepska jakość  
i monotonne wyżywienie powodo-
wały liczne choroby wśród załogi. 
Jednak przygody i egzotyczne pejzaże 
zachęcały i wabiły. Częstym niebez-
pieczeństwem czyhającym na żeglarzy 
i ich towary byli piraci. Na wypadek 
spotkania z nimi statki kompanii były 
uzbrojone. Podczas 132 wypraw kom-
pania straciła 8 statków oraz około 
dwóch tysięcy załogi. 

Żaglowce dla kompanii budowano 
w Osterboten w Finlandii, w Götebor-
gu, Karlskronie i w Sztokholmie. Wiele 
z tych żaglowców było dziełem słynne-
go konstruktora żaglowców Fryderyka 
Henryka Chapmana. Regulamin kom-
panii zabraniał wywożenia ze Szwecji 
pieniędzy. Zezwalał natomiast wywozić 
towary szwedzkiej produkcji, między 
innymi: powrozy, stal, żelazo i wyroby 

żelazne oraz liny stalowe.
Bardzo liczne były załogi żaglowców. 

Zatrudniały niekiedy do 150 osób. Ża-
glowce wypływały zazwyczaj na przełomie 
starego i nowego roku – aby wykorzystać 
sprzyjającą  pogodę i dobre kierunki wia-
tru. W drodze do Chin żaglowce zawijały 
jeszcze do pośrednich portów. Takim po-
średnim portem był Kadyks w Hiszpanii. 
W Kadyksie sprzedawano część ładunku 
za hiszpańskie srebrne piastry. Były to 
jedyne monety akceptowane przez Chiń-
czyków. W Kadyksie natomiast kupowa-
no między innymi hiszpańskie wino. Stryj 
Carla Mikaela Belmansa pełnił honorową 
funkcję szwedzkiego konsula oraz był 
handlarzem win w Kadyksie. Udzielał on 

SZWEDZKA KOMPANIA  
WSCHODNIOINDYJSKA

Carl von Linnes – Linneusz 
(1707–1778) był sławnym 
szwedzkim przyrodnikiem  

i lekarzem.

fot. www.wikipedia.pl
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szwedzkim żaglowcom i ich załogom róż-
norodnej pomocy. 

Następnym dużym portem na szlaku, 
gdzie zawijały żaglowce, był Kapsztad na 
Przylądku Dobrej Nadziei. Tu zaopatry-
wano żaglowce w świeży prowiant i świe-
żą pitną wodę. Rozwiązaniem problemu 
aprowizacji na tak długie podróże było 
zabieranie na pokład żywych zwierząt, ta-
kich jak: drób, świnie, owce, kozy. Bardzo 
trudno było w długiej podróży zachować 
świeżą wodę, dlatego zabierano 
sporą ilość piwa, którym gaszono 
pragnienie po słonych posiłkach. 
Wyżywienie było raczej mono-
tonne. Jedzono sporo ryb su-
szonych i solonych oraz solone 
mięso, chleb. Jadłospis składał się 
z grochu, fasoli, kaszy jęczmien-
nej oraz mięsa i ryby solonej albo 
boczku. 

W rejsie do Chin żaglowce pły-
nęły wzdłuż wybrzeży Afryki. Za-
wijały do Suratte – największego 
na owe czasy portu indyjskiego. 
Tam kupowano też między innymi 
materiały bawełniane. Na wyspach 
indonezyjskich ponownie uzupeł-
niano zapasy świeżego prowian-
tu. W porcie Batawii – dzisiejsza 
Dżakarta – kupowano kawę i arak. 
Arak dodawano do ponczu. Nazwa 
„poncz” wywodzi się z sanskrytu  
i znaczy „pięć”, albowiem miesza-
no pięć składników dla uzyskania 
tego napoju. W skład tego napoju 
wchodził także sok z cytryny. Za-
uważono, że ci, którzy pili poncz, 
unikali niebezpiecznej w owych 
czasach choroby, jaką był szkorbut. 
Dopiero później stwierdzono, że 
choroba ta powodowana była niedo-
borem witaminy C.  

Po ponad półrocznym pływaniu 
żaglowiec zawijał do portugalskiej 
posiadłości – wyspy Makao i portu 
o tej samej nazwie. Towarzyszące niekiedy 
marynarzom w podróży kobiety musia-
ły zejść na ląd, gdyż Europejki nie miały 
prawa wjechać na teren Chin. Tu na ża-
glowiec przybywał chiński pilot, który 
prowadził statek w górę rzeki Chu-Kiang 
– rzeka Perłowa, w kierunku Wampoa. 
Pilot prowadził statek do cieśniny rzeki 
Kanton, zwanej też Tygrysim Portem lub 
Tygrysimi Ustami, droga wiodła pomię-
dzy dwoma czerwonymi skałami. Oczom 
żeglarzy ukazywał się piękny zielony 
krajobraz z małymi fortecami i domami  
o zabawnych kręconych wieżach, uży-
wanych często jako punkty strategiczne.  

W Wampoa żaglowce pozostawały nawet 
pół roku. Ponieważ rzeka Perłowa była 
zbyt płytka, towary przeładowywano na 
mniejsze łodzie i transportowano w górę 
rzeki. Wschodnioindyjska Kompania 
miała w Kantonie swoje biura i magazy-
ny. Kanton był jedynym miastem w Chi-
nach, które prowadziło otwarty handel  
z portami Europy Zachodniej. Europejczy-
cy kupowali towary tylko na jednej ulicy  
o nazwie Chińska. 

Wschodnioindyjski kupiec nazywa-
ny był „supercargo”. Uprawiał on handel  
z tak zwanym Co-Hongem. Był to zwią-
zek, w skład którego wchodziło 12 man-
darynów, posiadających monopol na 
handel z krajami Zachodu. Mandarynów 
wyznaczał sam cesarz. Ich rangę określał 
kolor guzika na kapeluszu. 

Z Chin przywożono do Szwecji jedwab, 
hafty, wiele gatunków herbaty, przyprawy, 
słynne chińskie lekarstwa, ryż, porcela-
nę, różnego rodzaju meble, malowidła, 
jedwabne tapety i inne towary. Porcelana 
była w większości dekorowana w kolo-
rze niebieskim. Motywami tych dekora-

cji była fauna i flora. Wiele szlacheckich 
bogatych rodów mieszczańskich dostar-
czało artystom chińskim rysunki swoich 
posiadłości, które ci później przenosili 
na półmiski i talerze. Bogini miłosierdzia 
Kuan-Yin była patronką chińskich mary-
narzy. Często wykonywano jej podobiznę 
na figurkach z porcelany.

Carl von Linnes – Linneusz (1707–
1778) był sławnym szwedzkim przy-
rodnikiem i lekarzem. Jego uczniowie 

przywieźli z Chin wiele okazów fau-
ny i flory, jak ryby akwariowe i różne 
insekty. Paw i bażant też pochodzą  
z Chin. Oprócz tych pięknych ptaków 
do Szwecji, a później do całej Europy, 
dostał się z ładunkiem zamoczonej 
herbaty karaluch. Herbatę w Göte-
borgu osuszono, ale nie wytępiono 
karaluchów. 

Moda na „chińszczyznę” zaczęła 
rozpowszechniać się w całej Europie. 
W obrazach i dekoracjach szukano 
podobieństwa do chińskich malo-
wideł. Przejawem mody z krajów 
wschodnich były jedwabne tapety. 
Próbowano naśladować chińskie me-
ble i chińską porcelanę. Bogaci ludzie 
urządzali swoje ogrody na wzór ogro-
dów chińskich. Punktem kulminacyj-
nym tej mody w Szwecji była budowa 
królewskiej altany „Chiny” na wyspie 
Drottningsholm za Sztokholmem. 

Także kwiaty pelargonii zawdzię-
czamy Wschodnioindyjskiej Kom-
panii. Przywieźli je uczniowie von 
Linnesa z Południowej Afryki. Para-
sole, wachlarze, lampiony i smoki tak-

że pochodzą z Chin. 
Powroty żaglowców z wschodnio-

indyjskich wypraw były oczywiście 
wielkim wydarzeniem w Göteborgu. 
Właściciele spółek czekali na zyski, za-
łogi żaglowców wyczekiwały spotkań  
z rodzinami i przyjaciółmi. Przyby-
cie żaglowca do Göteborga ogłaszano  

w portach całej Europy. Przybywały wów-
czas rzesze bogatych kupców. 

W roku 1813 zniesiono monopol  
w handlu z Dalekim Wschodem. Ozna-
czało to, że odtąd każdy mógł żeglować 
i handlować bezpośrednio z tubylcami. 
Był to zarazem koniec Szwedzkiej Kom-
panii Wschodnioindyjskiej, która wcze-
śniej zmonopolizowała prawo do rejsów 
do Chin. Złote wschodnioindyjskie cza-
sy zostały definitywnie zakończone i dni 
chwały Szwedów żeglujących do Indii 
Wschodnich i Chin przeszły do historii. 

Zebrał i opisał 
Wiktor Czapp 

Bogini miłosierdzia  
Kuan-Yin była patronką 

chińskich marynarzy

fot. www.wikipedia.pl
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Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 maja 2016 r. W tym 
roku nagrody zdobyli:
I miejsce: Park Kasprowicza „Magia deszczu" Inha Kurmas 
– bon podarunkowy o wartości 2000 zł od firmy PBP Enamor  
Sp. z o. o.
II miejsce: „Jaskrawe chwile" Vitalii Kupchynskyi – bon poda-
runkowy o wartości 1600 zł od Polaris Maritime Services
III miejsce: Katedra „Płynność czasu" Inha Kurmas – bon  
o wartości 1200 zł do Media Markt od Unibaltic Sp. z o.o.
IV miejsce: „Awantura" Michał Ławer – bon o wartości 1200 zł 
od Döhle Marine Services Europe Ltd.

Wyróżnienia:
�� „Droga do domu" Rafał Majkowski – bon podarunkowy  

o wartości 800 zł od Döhle Marine Services Europe Ltd.
�� „Szczecińskie młodziki" Patrycja Staniszewska – bon poda-

runkowy o wartości 500 zł do sklepu Saturn od Magemar 
Polska Sp. z o.o.

�� „Przemysłowy Szczecin" Hubert Sobieraj – bon o wartości 
300 zł do wykorzystania w salonach EMPIK od Seaman
�� „Nocne palmy" Anastasiia Paranchuk – dysk zewnętrzny Se-

agate Backup Plus Slim 2TB od KK Wind Solutions Polska 
sp. z o.o.
�� „Moje miasto a w nim terminal kontenerowy" Przemysław 

Kęsicki – słownik języka angielskiego oraz bon na przystą-
pienie do egzaminu Marlins od MEC
�� „Moje miasto a w nim... betonowy totem" Szymon Ważny 

 – markowe pióro od Rektora AM
�� „Szczecin od strony wody" Piotr Górajek – markowe pióro 

od Rektora AM
�� „Odra – fantazja" Sandra Faryna – markowe pióro od  

Rektora AM.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia. Gratulujemy lau-
reatom!

Katarzyna Erlichowska

VIII KONKURS FOTOGRAFICZNY BIURA KARIER AM

Moje miasto a w nim...
VIII Konkurs Fotograficzny Biura Karier pn. „Moje miasto a w nim...”, jak każdego roku, cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.  
Spośród ponad 100 nadesłanych zdjęć jury wybrało 12 najciekawszych. 

1.
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4.

�� „Jaskrawe chwile” Vitalii Kupchynskyi

�� „Awantura” Michał Ławer

�� Katedra „Płynność czasu”  
Inha Kurmas

3.
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Dni Morza 2016

Za nami trzy dni  
z żaglowcami  

i mnóstwem atrakcji  
na Wałach Chrobrego.  

10–12 czerwca  
celebrowaliśmy  

coroczne  
Dni Morza  

w Szczecinie. 



Blisko 30 różnych jednostek zacumowało 
przy nabrzeżu, a na scenie pojawiły się pol-
skie i zagraniczne gwiazdy muzyczne.

W tym roku do Szczecina przypłynęło 
27 jednostek z Polski, Niemiec, Hiszpanii, 
Szwecji i Finlandii. Gwiazdą nabrzeża była 
Nao Victoria, wierna replika XI-wiecz-
nego okrętu Magellana, który w latach 
1519–1522 jako pierwszy opłynął świat. 
Był też słynny Dar Młodzieży i Fryderyk 
Chopin – drugi co do wielkości (po Darze 
Młodzieży) żaglowiec pływający pod pol-
ską banderą, a także HMS Falken – okręt 
szwedzkiej królewskiej marynarki wo-
jennej. W tym roku nastąpił prawdziwy 
„najazd” jednostek wojennych, pojawił 
się m.in. okręt podwodny ORP Kondor 
z Gdyni i ORP Toruń – okręt desantowo-
-minowy. Nowością było to, że tym razem 
zacumowały przy Wałach także holowni-
ki, lodołamacze, a nawet jednostki poża-
rowe.

Przestrzeń lądowa została podzielona 
tradycyjnie na strefy, ale po raz pierwszy 

pojawiła się strefa chilloutowa. Program 
wydarzenia stanowiły występy artystów 
grających takie gatunki jak: house, elec-
tro swing, chillout, reggae. Druga strefa – 
szantowa gościła takie gwiazdy jak: zespół 
Stary Szmugler, Chango i Bubliczki. Naj-
ważniejsza była jak zawsze scena głów-
na. W piątek zaprezentował się założony  
w 1988 roku rockowy zespół Golden Life. 
Zagraniczną gwiazdą tegorocznych Dni 
Morza – Sail Szczecin 2016 był niemiecki 
zespół z pogranicza rocka i popu, jedna z 
najpopularniejszych kapel lat 80. ubiegłe-

go wieku – Alphaville. W sobotę na scenie 
gościła Anna Cyzon, Agata Dziarmagow-
ska i Patryk Kumóra. Zagrały także zespo-
ły: Banda i Wanda, Róże Europy, Rezerwat 
oraz Big Day. W niedzielę na scenie głów-
nej odbył się koncert: „Klasyka spotyka 
Detroit Techno”. Wystąpili: Kelvin Sholar, 
Sylwester Ostrowski, NFM Leopoldinum 
– Orkiestra Kameralna oraz Dorrey Lin 
Lyles (przebój „It’s raining man”). 

Wszystkim atrakcjom Dni Morza to-
warzyszył wielki Jarmark Rozmaitości  
z licznymi stoiskami z rękodziełem, kuch-
nią i produktami regionalnymi, a także 
stoiskami typowo gastronomicznymi. 
Zwiedzający cenią sobie jarmark za at-
mosferę i wystawców, u których można 
nabyć niepowtarzalne przedmioty i spró-
bować smaków z różnych stron świata. 
Nie zabrakło – jak co roku – strefy dzie-
cięcej z animacjami i konkursami dla 
dzieci oraz wesołego miasteczka.

Paulina Mańkowska
http://mts.pl/pl/

http://wiadomosci.onet.pl/

zdjęcia T. Kwiatkowski
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„Jest Moc!”
Nie było chyba osoby w mieście, która nie wiedziała o trwają-

cym święcie żaków, bo szczecińskie juwenalia to jedne z najgło-
śniejszych imprez. Przez kilka dni włodarzami miasta stają się 
studenci i to dla nich przyjeżdżają tu największe gwiazdy mu-
zyczne.

Oficjalnie Juwenalia 2016 rozpoczęły się 19 maja od studenc-
kiego korowodu, który wyruszył spod akademika przy ulicy 
Kordeckiego i przemaszerował pod Urząd Miasta. Tam Piotr 
Krzystek wręczył żakom klucze do władania miastem. Jednak 
kilkanaście godzin wcześniej przez Szczecin przebiegł mniej ofi-
cjalny peleton w nocnym biegu, który był sygnałem dla wszyst-
kich studentów w Szczecinie, że oto rozpoczęło się ich święto. 
Po nocnym biegu nie było wiele czasu na odespanie szaleństw…

O godzinie dziesiątej rozpoczął się w dwóch szczecińskich 
akademikach „Dzień Studenta”. Panowała tam iście karnawałowa 
atmosfera. Prawdziwe tłumy przyszły wieczorem na szczecińską 
Łasztownię. Tam odbył się koncert ETA, potem koncert szcze-
cińskiego zespołu Antiplan, Ani Dąbrowskiej i znanej wszyst-
kim pokoleniom grupy Lady Pank. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych i chyba nikt nie żałował tego, że w czwartkowy 
wieczór wybrał się na juwenalia. 

Następnego dnia zaśpiewali Dawid Podsiadło i Kamil Bedna-
rek. W sobotę przed miłośnikami rapu wystąpiły takie gwiazdy, 
jak: TEDE, O.S.T.R., Sobota i KęKę.

Poza wieczornymi koncertami można było wziąć też udział 
w innych wydarzeniach, np. w bitwie na balony czy dniu sportu. 
Hasło tegorocznych szczecińskich juwenaliów brzmiało – „Jest 
Moc” i studenci udowodnili, że „Moc” była w tych dniach z nimi.

 

Paulina Mańkowska

Juwenalia  
2016
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ŚWIĘTO AKADEMII MORSKIEJ NA SPORTOWO
W ramach obchodów Święta Szkoły w naszej uczelni w dniu 

11 maja br. SWFiS oraz AZS przygotowali dla studentów i pra-
cowników konkurencje rekreacyjno-sportowe, które uatrakcyj-
niły odbywający się na świeżym powietrzu piknik. Każdy mógł 
wziąć udział w pięciu konkurencjach wymagających nie tylko 
umiejętności sportowych, ale także sprytu, cierpliwości i szczę-
ścia.

Na pływalni odbył się tradycyjny wielobój międzywydziałowy 
o puchar Rektora AM. W tym roku studenci rywalizowali w sze-
ściu konkurencjach. Na początek rozgrzewka: sztafeta 4 x 50 m 
stylem dowolnym. Następnie odbyły się nietypowe wyścigi (tro-

chę na wesoło), wymagające od studentów wszechstronności: 
bieg w kombinezonach, żabka na przyczepkę, wyścig w łupinie, 
wyścig na siedząco i przepychanie po dnie ciężaru 20 kg.

Po godzinie zmagań i zaciętej rywalizacji oraz dopingu ze 
strony kibiców zgromadzonych na balkonie pływalni zwyciężył 
Wydział Nawigacyjny, przed Wydziałem Mechanicznym i Wy-
działem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Nagrody dla 
studentów wręczali goście – przedstawiciele władz uczelni, któ-
rzy z zaangażowaniem dopingowali swoich studentów.

AZS

Juwenalia  
2016

fot. AZS
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI  
W ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM
W dniach 9–10 kwietnia 2016 r.  

w Warszawie spotkali się najlepsi wioślarze 
akademiccy z całej Polski, którzy rywalizo-
wali w Mistrzostwach Polski w Ergometrze 
Wioślarskim (tzw. suche wiosła).

Na dystansie 1000 m w kategorii ko-
biet i mężczyzn w dwóch wagach odbyły 
się wyścigi, które wyłoniły najlepszych  
w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 
Drużyna kobiet reprezentująca Akade-

mię Morską zajęła IV miejsce drużynowo  
w typie uczelni społeczno-przyrodni-
czych, a najlepszy wynik indywidualny 
osiągnęła Izabela Kamińska, która pobiła 
swój rekord życiowy 3:39,8.

Drużyna mężczyzn AM zajęła II miej-
sce drużynowo w typie uczelni, a student 
Jan Kucera wynikiem 2:52,4 zajął III 
miejsce w klasyfikacji ogólnej i I miejsce  
w klasyfikacji typów uczelni. Kolejny 

bardzo dobry wynik panów to II miejsce 
Krzysztofa Dziubka (3:08,2) w wadze lek-
kiej w typach uczelni.

Gratulacje dla trenera Wojciecha Jaś-
kiewicza i całej drużyny, bowiem wyniki 
wszystkich przyczyniły się do zdobycia 
tak wysokich miejsc w Mistrzostwach 
Polski!

KU AZS AM

fot. AZS
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MARINALIA 2016 NA SPORTOWO

W dniu 19 maja br. w ramach obcho-
dów juwenaliów odbyły się rozgrywki 
sportowe dla studentów AM. Klub Uczel-
niany AZS zorganizował w sali sportowej 
naszej Akademii rywalizację międzywy-
działową w koszykówce, siatkówce i piłce 
nożnej, tradycyjnie, wzorem ubiegłych lat 
nazwaną „Marinalia”. Studenci, reprezen-
tanci poszczególnych wydziałów AM, ro-
zegrali mecze systemem „każdy z każdym” 

we wcześniej wspomnianych dyscypli-
nach. W koszykówce nie miał sobie rów-
nych Wydział Nawigacyjny, pokonując 
wyraźnie Wydział Mechaniczny i WIET. 
W piłce siatkowej sytuacja się odmieniła. 
Tutaj Wydział Mechaniczny pokazał się  
z jak najlepszej strony, a wyrównaną walkę 
stoczyli WIET z Nawigacją. Rozstrzygnię-
cie zapadło więc w ostatniej konkuren-
cji, czyli w piłce nożnej. Tutaj zacięty bój 

stoczyły wszystkie wydziały, jednak osta-
tecznie zwyciężyła Nawigacja i to właśnie 
oni zostali mistrzami „Marinaliów”2016. 
Drugie miejsce przypadło Mechanikom, 
a trzecie  – Wydziałowi Inżynieryjno-Me-
chanicznemu Transportu. Gratulacje dla 
wszystkich studentów za wysoki poziom 
umiejętności, zaangażowanie i grę „fair 
play”. Do zobaczenia za rok! 

KU AZS AM

fot. AZS
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SUKCES REPREZENTACJI  
AKADEMII MORSKIEJ W ŻEGLARSTWIE

W dniach 30.05–02.06.2016 r. na wodach Jeziora Niegocin w Wil-
kasach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie. 

Naszą uczelnię reprezentowały dwie załogi w składzie:
1. Patryk Urba – sternik, Filip Woźniak, Jan Olkiewicz;
2. Krystian Doch – sternik, Adrian Korneluk, Adrian Stawicki.

Pierwsze trzy wyścigi to eliminacje, które udowodniły znako-
mitą formę sportową naszych studentów, dając im I miejsce na 
podium. Kolejne trzy wyścigi to już finały, które odbywały się  
w niełatwych warunkach, przy silnym wietrze. Nasi reprezentan-
ci do końca walczyli o podium w klasyfikacji generalnej (należy 
wspomnieć, że wystartowało 70 załóg) z takimi potęgami że-

glarskimi, jak Politechnika Gdańska i Uniwersytet Warszawski. 
Ostatecznie na 30 uczelni startujących w regatach reprezenta-
cja AM zajęła bardzo dobre 5 miejsce, pokonując  Uniwersytet 
Gdański czy SGH Warszawa.

W klasyfikacji drużynowej w typach uczelni zajęliśmy I miej-
sce, zdobywając złoty medal, a sternik Patryk Urba – złoty medal 
wśród sterników.

Cieszymy się, że Akademia Morska ze Szczecina zaczęła liczyć 
się na arenie ogólnopolskiej w żeglarstwie, życzymy dalszych 
sukcesów, jak najlepszego rozwoju sekcji i składamy serdeczne 
gratulacje dla zawodników i trenera Bartosza Piotrowskiego!

KU AZS AM

fot. T. Kwiatkowski
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