
Chociaż lato kalendarzowe dopiero co się skoń-
czyło, ustępując miejsca jesieni, to słońce jest nam 
niezmiernie łaskawe. Wakacyjne miesiące były 
wspaniałe – słońce, bezchmurne niebo, upały (te 
niektórym szczególnie dały się we znaki). Wypo-
częci i z naładowanymi akumulatorami wracamy 
do codzienności. Cieszymy się i z optymizmem pa-
trzymy w przyszłość. Jest on niezmiernie potrzebny, 
gdyż pozwala dostrzegać dobre strony nawet w bez-
nadziejnych sytuacjach. 

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki na naszej uczelni. 
Jaki będzie? Co przyniesie? Niepewność, a jednak optymistycz-
ne perspektywy. Wydział Mechaniczny za swoje dokonania  
w dziedzinie nauk technicznych otrzymał prawo do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego. Od 2013 r. realizuje 
projekt pn. Marine Power, który ma na celu podniesienie jako-
ści kształcenia na kierunku mechatronika. Kolejny sukces AM 
to podpisanie dokumentu o współpracy między naszą uczelnią  
a Politechniką Katalońską. Umowa ma na celu m.in. promowa-
nie wymiany naukowej nauczycieli i studentów. Akademia Mor-

ska aktywnie angażuje się w budowanie relacji 
nauki z biznesem – umowa o współpracy z Bilfin-
ger Crist Offshore. Uczelnia nasza jest też otwarta 
na młodzież interesującą się problematyką morską.  
W czerwcu przez dwa dni nasi studenci z Wydziału 
Nawigacji wraz ze studentami Politechniki War-
szawskiej w ramach „Szczecińskich Dni Hydrogra-
fii” mieli możliwość osobiście prowadzić pomiary, 
praktycznie wykorzystując specjalistyczne urządze-

nia i systemy hydrograficzne, a w lipcu gościliśmy aż 600 młodych, 
uzdolninych podopiecznych Fundacji Nowego Tysiąclecia. 

Ponadto o osiągnięciach naszych naukowców można przeczy-
tać w „Kronice wydarzeń Zachodniopomorskich Nobli”. Ciekawe 
są reminiscencje z podróży do Ekwadoru chórzystki Anny. Że-
glarzy zainteresują zapewne artykuły poświęcone szczecińskiemu 
żeglarstwu.

Wszystkim Czytelnikom – pracownikom i studentom życzę 
wielu sukcesów w nadchodzącym roku akademickim
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Ku szczytom wiedzy

Akademia Morska jako uczelnia z tradycjami została w tym roku 
akademickim szczególnie wyróżniona. Otóż w grudniu ubiegłego 
roku Wydział Mechaniczny otrzymał uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego – doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 

W strukturze Wydziału Mechaniczne-
go znajdują się 2 katedry, 3 instytuty, 7 za-
kładów i 2 laboratoria:
�� Katedra Diagnostyki i Remontów 

Maszyn
�� Katedra Fizyki i Chemii 

– Zespół badawczy EURATOM
�� Instytut Eksploatacji Siłowni Okręto-

wych
– Zakład Maszyn Urządzeń Okręto-
wych
– Zakład Siłowni Okrętowych

�� Instytut Elektrotechniki i Automatyki 
Okrętowej
– Zakład Elektrotechniki i Elektroniki 
Okrętowej
– Zakład Automatyki i Robotyki
�� Instytut Podstawowych Nauk Tech-

nicznych
– Zakład Mechaniki Technicznej
– Zakład Inżynierii Materiałów Okrę-
towych
– Zakład Podstaw i Eksploatacji Ma-
szyn

�� Laboratorium Siłowni Okrętowych
�� Wydziałowe Laboratorium Badawcze

Rada Wydziału Mechanicznego doce-
niając dorobek naukowo-badawczy przy-
znała stopieć doktora habilitowanego: dr. 
hab. inż. Mirosławowi Czechowskiemu z 
Akademii Morskiej w Gdyni i dr. hab. inż. 
Krzysztofowi Nozdrzykowskiemu z Aka-
demii Morskiej w Szczecinie. Fakt ten jest 
godny odnotowania, dlatego przybliżymy 
Państwu sylwetki obu naukowców.

Fot. Zbigniew Tomczak
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dr hab. inż.  
Krzysztof nozdrzyKowsKi

Jest pracownikiem naukowo-dy-
daktycznym Wydziału Mechanicznego 
Akademii Morskiej w Szczecinie, zatrud-
nionym obecnie na stanowisku adiunkta 
w Instytucie Podstawowych Nauk Tech-
nicznych, pełniącym od 2002 r. funkcję 
kierownika Zakładu Podstaw Budowy  
i Eksploatacji Maszyn. Jego zainteresowa-
nia naukowe obejmują podstawy metrolo-
gii i metrologię wielkości geometrycznych. 
Jest autorem wielu opracowań z dziedziny 
metrologii technicznej, w szczególności 
związanych z pomiarami wielkogabaryto-
wych elementów maszyn. W 1981 r. odbył 
dwutygodniowy rejs szkoleniowy na m/s 
Nawigator, a w 1983 r. czteromiesięczny na 
m/s Kapitan Ledóchowski, gdzie miał bez-
pośredni kontakt z zagadnieniami zwią-
zanymi z eksploatacją siłowni i urządzeń 
okrętowych.  Praktycznie od początku za-
trudnienia w Wyższej Szkole Morskiej jest 
corocznym opiekunem praktyk lądowych. 
W latach 1987–1990 był członkiem komi-
sji dyscyplinarnej do spraw studentów. Od 
2013 r. członek Zachodniopomorskiego 
Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw 
Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn 
Polskiej Akademii Nauk.

t.J.: Wybrał Pan placówkę o profilu 
technicznym jako miejsce pracy, dlaczego? 
Co zadecydowało o tym?

K.n.: Moje zainteresowania dziedzi-
ną „nauki techniczne” sięgają początków 
lat siedemdziesiątych, kiedy to w roku 
1973 ukończyłem z wyróżnieniem Tech-
nikum Mechaniczne w Szczecinie – spe-
cjalność obróbka skrawaniem. W tym 
też roku podjąłem studia na Wydziale 
Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki 
Szczecińskiej. W trakcie studiów miałem 
możliwość uczestniczenia w pracach ba-
dawczych, które stały się pomocne przy 
pisaniu pracy dyplomowej. Prace badaw-
cze dotyczyły oceny wpływu parametrów 
skrawania na stan geometryczny po-
wierzchni obrobionej głowicą frezarską. 
Badania te realizowane były w ramach 
praktyk naukowych organizowanych 
przez Studenckie Koło Naukowe Mecha-
nik na zlecenie Fabryki Obrabiarek JAFO 
Jarocin. Studia na Politechnice Szcze-
cińskiej ukończyłem w 1978 r., uzysku-
jąc tytuł mgr. inż. mechanika w zakresie 
technologia maszyn obróbka skrawaniem. 
W listopadzie 1978 r. podjąłem pracę na 
Wydziale Mechanicznym Wyższej Szko-
ły Morskiej w Szczecinie, gdzie na sta-
nowisku asystenta, a następnie starszego 
asystenta pracowałem do 1987 r. –  począt-

kowo w Zakładzie Technik Wytwarzania 
i Napraw, a następnie w Zakładzie Re-
montów i Podstaw Budowy Maszyn. Tema-
tyka zagadnień naukowych prowadzonych  
w ramach zakładów dotyczyła zwiększenia 
trwałości i niezawodności pracy elemen-
tów silników okrętowych, w szczególno-
ści układu korbowo-tłokowego silników. 
Powiązana była bezpośrednio z tematyką 
prac o charakterze naukowo-badawczym 
realizowanych na rzecz  przedsiębiorstw 
związanych z gospodarką morską (firmy 
żeglugowe, stocznie remontowe).

t.J.: Czego dokładnie dotyczą Pańskie 
zainteresowania?

K.n.: Dziedzina moich zainteresowań 
naukowych obejmuje podstawy metrolo-
gii i metrologię wielkości geometrycznych. 
Metrologia jest wymagającą dziedziną 
nauki. Obecny stan wiedzy metrologicz-
nej i jej rozwój umożliwia zwiększenie 
dokładności pomiarowej i udoskonalenie 
procedur pomiarowych części maszyn, 
głównie dzięki stosowaniu nowoczesnych 
i nowatorskich rozwiązań oprzyrządowań 
pomiarowych oraz intensywnej obecnie 
ich komputeryzacji. W całym okresie pra-
cy zawodowej moje zainteresowania na-
ukowo-badawcze ukierunkowane były na 
pomiary odchyłek kształtu i płożenia osi 
powierzchni walcowych części maszyn  
o dużych masach i gabarytach. Celem 
nadrzędnym wyznaczającym kierunki ba-
dań było opracowanie kompleksowej i po-
prawnej pod względem metrologicznym 
metodyki pomiarów geometrycznych 
odchyłek wielkogabarytowych elementów  

z uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
ich odkształcalności oraz wynikającej stąd 
problematyki ustalenia i podparcia obiek-
tu mierzonego. 

t.J.: Czy mógłby Pan Doktor doprecyzo-
wać, co leży w zasięgu tych zainteresowań?

K.n.: Działalność naukowo-badaw-
cza skupiająca się w moim przypadku na 
opracowaniu układów i metod pomiarów, 
które dostosowane byłyby do rosnących 
dokładności wykonania geometrycznego 
stawianym elementom układu korbowo
-tłokowego silnika, zaowocowała powsta-
niem pracy doktorskiej. Wymiernym jej 
efektem było opracowanie propozycji 
kompleksowej metodyki pomiarów ele-
mentów tworzących łożyska ślizgowe, 
do których zaliczono: gniazda, panewki 
oraz czopy wału. Właściwości każdego  
z wymienionych elementów wymagały 
indywidualnego podejścia do zagadnie-
nia pomiarów, a następnie stworzenia dla 
nich jednolitego aparatu oceny stanu geo-
metrycznego. Stopień doktora nauk tech-
nicznych nadany decyzją Rady Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Szczeciń-
skiej uzyskałem w 1987 r.

t.J.: Jaki problem obejmuje Pańska pra-
ca habilitacyjna?

K.n.: Problematyka zagadnień stano-
wiących podsumowanie pracy doktor-
skiej oraz doświadczenie zdobyte podczas 
stażu zawodowego stały się inspiracją 
do dalszego kontynuowania  tej tema-
tyki. Moja działalność naukowa związa-
na była, jak już wcześniej podkreślałem, 

Fot. Tomasz Kwiatkowski
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z zagadnieniami pomiarów odchyłek 
geometrycznych elementów maszyn  
o dużych masach i gabarytach, których 
specyficznym przykładem są wały kor-
bowe silników okrętowych. Elementy ta-
kie charakteryzują się złożoną geometrią, 
małą i zmienną sztywnością, a jednocze-
śnie wysoką podatnością giętną. Pomiary 
tego typu elementów wymagają zapew-
nienia warunków podparcia umożliwia-
jących wyeliminowanie ugięć sprężystych 
wału pod wpływem ciężaru własnego.  
Z punktu widzenia geometrycznego 
kształt i forma wałów korbowych utwo-
rzona jest między innymi z zespołu po-
wierzchni walcowych rozmieszczonych 
na dużych odległościach, co znacznie 
ogranicza możliwości ich podparcia. 
Uwzględniając obecny stan wiedzy i tech-
niki pomiarowej oraz potrzebę szybkich, 
kompleksowych, pełnych i poprawnych 
pod względem metrologicznym po-
miarów odchyłek geometrycznych ele-
mentów maszyn zawierających zespoły 
powierzchni walcowych, w pełni uza-
sadniona stała się potrzeba opracowania 
takiej metodyki pomiarów dla dużych 
wałów korbowych. Jest to przedmiot mo-
jej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Metody-
ka pomiarów geometrycznych odchyłek 
powierzchni walcowych wielkogabaryto-
wych elementów maszyn na przykładzie 
wałów korbowych silników okrętowych”. 
Praca stanowi zbiór kolejno podejmowa-
nych i rozwiązywanych zagadnień, które 
tworzą kompleksowy aparat  pomiarowy 
przyjętej do rozważań grupy elementów 
maszyn.

t.J.: Co jest nowatorskie w Pana opra-
cowaniu?

K.n.: Opracowany według mojej kon-
cepcji nowatorski system pomiarowy  
z elastycznym  podparciem  obiektu mie-
rzonego i kontrolowaną wartością sił 
zmiennego oddziaływania podpór elimi-
nuje wszystkie niedogodności związane 
z pomiarami wałów korbowych, umoż-

liwiając przeprowadzenie ich pomiarów 
poprawnych pod względem metrologicz-
nym. Niezależnie od tego,  czy wał jest 
ustalony w kłach czy w pryzmach, rolę 
elementów kompensujących możliwe 
ugięcia sprężyste wału spełniają rozmiesz-
czone w jego części środkowej podpory 
elastyczne. Podpory te realizują zadane 
wartości sił odciążających. Wartości sił 
są kontrolowane w układzie sprzężenia 
zwrotnego za pomocą czujników siły. Pre-
cyzyjny ciągły nadzór sił realizowanych 
przez podpory gwarantuje w przypad- 
ku ustalenia wału zewnętrznymi czo-
pami w pryzmach minimalizację ugięć,  
a w przypadku ustalenia wału w kłach 
całkowitą ich eliminację. Do przepro-
wadzenia niezbędnych obliczeń umożli-
wiających wyznaczenia poszukiwanych 
wartości sił odciążających zastosowałem 
nowoczesne programy obliczeń wytrzy-
małościowych. Otrzymane wyniki ba-
dań porównawczych dały podstawę do 
przeprowadzenia statystycznej walidacji 
wyników, w rezultacie której wyznaczo-
na została wartość eksperymentalnego 
względnego błędu metody, a następnie 
dokładność pomiarowa metody. Ba-
dania te wykazały, że zastosowanie za-
proponowanej metodyki pomiarów  
w warunkach praktycznych umożliwi 
przeprowadzenie pomiarów odchyłek 
geometrycznych wielkogabarytowych wa-
łów korbowych z odpowiednią dokładno-
ścią, poprawnych pod względem zasad ich 
realizacji, jak i metrologicznym.

t.J.: Co chciałby Pan jeszcze o sobie po-
wiedzieć czytelnikom AM?

K.n.: Oprócz działalności naukowo
-badawczej za szczególnie istotną uwa-

żam pracę dydaktyczno-wychowawczą. 
Moja działalność dydaktyczna to od 
szeregu lat prowadzone w ramach przed-
miotów: podstawy konstrukcji maszyn 
oraz techniki wytwarzania wykłady  
i ćwiczenia laboratoryjne. Z mojej inicja-
tywy i według mojej koncepcji utworzo-
ne zostało w 2003 r. nowe laboratorium 
metrologii warsztatowej. Do realizacji 
ćwiczeń  laboratoryjnych opracowa-
ny został przeze mnie skrypt z podstaw 
metrologii. Pod moim kierownictwem  
i nadzorem powstało kilka oryginalnych 
stanowisk laboratoryjnych i badawczych. 
W latach 2011–2012 uczestniczyłem  
w Międzynarodowym Projekcie „Roz-
wój i Promocja Kierunków Technicz-
nych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, 
opracowując materiały dydaktyczne 
dla kierunku mechatronika. Od 2012 r. 
wchodzę w skład  Komisji ds. Dydaktyki 
Wydziału Mechanicznego.

Jestem  promotorem około 80 prac dy-
plomowych inżynierskich i magisterskich 
oraz wielokrotnym opiekunem grup stu-
denckich Wydziału Mechanicznego róż-
nych specjalności.

W ramach Studium Doskonalenia 
Kadr Oficerskich od roku 1992 prowadzę 
zajęcia dla oficerów mechaników okręto-
wych, podwyższających swoje kompeten-
cje zawodowe.  Od szeregu lat prowadzę 
również zajęcia z młodzieżą Policealnej 
Szkoły Morskiej w Szczecinie. Mam na 
swoim koncie trzy zgłoszenia patentowe, 
uzyskanie jednego patentu i wzoru użyt-
kowego oraz udział w realizacji projektów 
naukowo-badawczych. Aktywnie uczest-
niczę w konferencjach krajowych i zagra-
nicznych, gdzie prezentuję wyniki badań 
w formie artykułów lub referatów.

Fot. www.charterworld.com

�� siłownia
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dr hab. inż.  
MirosŁaw CzEChowsKi

Jest absolwentem Wydziału Mechanicz-
no-Technologicznego Politechniki Gdań-
skiej, kierunku mechanika i specjalności 
technologia maszyn. Doktorat obronił 
na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym 
Akademii Marynarki Wojennej. Nato-
miast 3 czerwca br. został pierwszym ha-
bilitantem naszej Akademii.

T.J.: Panie Doktorze, obronił Pan roz-
prawę habilitacyjną pt. ,,Podatność na 
niszczenie środowiskowe złączy stopów 
Al-Mg spajanych wybranymi metodami’’. 
W czym zamyka się nowatorstwo Pańskiej 
pracy?

M.CZ.: Nowatorstwem monografii jest 
uzyskanie oryginalnych osiągnięć:

– wyjaśnienie wpływu mikrostruktury 
na mechanizm zarodkowania i propagację 
pęknięć w czasie odkształcenia plastycz-
nego stopów aluminium z magnezem;

– opis mikrostruktury, właściwości 
mechanicznych i podatności na niszcze-
nie środowiskowe  stopu AlMg3 przeto-
pionego wiązką elektronów;

– określenie podatności złączy zgrzewa-
nych tarciowo z przemieszaniem (Friction 
Stir Welding – FSW) stopów  aluminium 
AW 5083 oraz stopu AW 5059 na niszcze-
nie środowiskowe, określenie właściwości 
mechanicznych, mikrostruktury, odpor-
ności na niszczenie w warunkach szybkie-
go przepływu wody morskiej, podatności 
na korozję naprężeniową oraz określenie 
charakterystyki niskocyklowej trwałości 
zmęczeniowo-korozyjnej;

– wykazanie, że złącza zgrzewane me-

todą FSW stopów aluminium AW 5083 
oraz stopu AW 5059 posiadają: najwyższe 
właściwości wytrzymałościowe, najlep-
szą odporność na korozję naprężeniową, 
najlepszą niskocyklową trwałość zmę-
czeniową, dobrą odporność na korozję  
w szybkim przepływie wody morskiej oraz 
dobrą odporność na korozję wżerową.

T.J.: Czy będzie kontynuowany problem 
podjęty w habilitacji?

M.CZ.: Problem podatności na niszcze-
nie środowiskowe materiałów konstruk-
cyjnych stosowanych w budownictwie 
okrętowym czy złączy stopów metali spa-
janych różnymi metodami (np. zgrzewane 
tarciowo metodą FSW) będzie na pewno 
kontynuowany w dalszej pracy badawczej.

T.J.: Czym się Pan zajmuje na co dzień?
M.CZ.: Dużo czasu poświęcam obo-

wiązkom, które  wynikają z zajmowane-
go stanowiska prorektora ds. kształcenia  

w Akademii Morskiej w Gdyni. Pełnię 
nadzór nad procesem kształcenia, pro-
cesem rekrutacji, zajmuję się współpracą  
z samorządem studenckim, nadzoruję 
pracę kół naukowych, biblioteki. Jestem 
także członkiem kilku komisji: ds. kształ-
cenia, ds. promocji, ds. jakości kształcenia, 
ds. budżetu i finansów oraz pełnomocni-
kiem Rektora ds. Systemu Zarządzania 
Jakością. 

T.J.: Jakie ma Pan dalsze plany nauko-
wo-badawcze?

M.CZ.: Plany dalszych prac badaw-
czych wiążą się z możliwością wykorzysta-
nia nowej metody zgrzewania tarciowego 
FSW (Friction Stir Welding) do łącze-
nia różnych stopów metali stosowanych  
w okrętownictwie oraz do regeneracji czę-
ści maszyn. Badania te wykonywane będą 
w zespole, co powinno doprowadzić do 
powstania prac kwalifikacyjnych (dokto-
raty) młodych pracowników naukowo- 
-dydaktycznych.

T.J.: Hobby i rąbek prywatności…
M.CZ.: Poznawanie ciekawych miejsc 

świata, fotografia przyrody, a zimą nar-
ciarstwo.

W imieniu Redakcji AAM obu Panom 
habilitantom – Krzysztofowi Nozdrzykow-
skiemu i Mirosławowi Czechowskiemu – 
serdecznie dziękuję za rozmowę. Gratuluję 
uzyskania kolejnego stopnia naukowego, 
wieńczącego Panów pracę naukowo-ba-
dawczą oraz życzę dalszych sukcesów na 
tej niwie, a także pomyślności w życiu oso-
bistym.  teresa Jasiunas

Fot. T. Kwiatkowski

Fot. www.charterworld.com�� Maszynownia luksusowego jachtu
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XVII Konferencja Kolegium Prorektorów 
ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych 
Szkół Technicznych na temat „Działania 
badawczo-rozwojowe prowadzące do wzro-
stu innowacyjności i konkurencyjności 
polskiej gospodarki” odbyła się w dniach 
11–13 czerwca 2014 roku w Akademii Mor-
skiej w Szczecinie. 

W konferencji udział wzię-
ło 21 prorektorów ds. 
nauki i rozwoju z 18 pu-
blicznych wyższych szkół 

technicznych oraz zaproszeni goście: 
Pani Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwo-
ju, Pan Piotr Pryciński – Przedstawiciel 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Pan Marek Tałasiewicz – Wojewoda Za-
chodniopomorski, Pan Wojciech Drożdż 
– Wicemarszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego, Pan Piotr Mync – Za-
stępca Prezydenta Miasta Szczecina.

Gospodarzem konferencji był wiceprze-
wodniczący KPNiR dr hab. inż. Artur Bej-
ger, prof. nadzw. AM, Prorektor ds. Nauki 
Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uczestników spotkania powitał Rektor 
Akademii Morskiej w Szczecinie – prof. 
dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma. 

Posiedzenie kolegium otworzył prze-
wodniczący KPNiR prof. dr hab. inż. 
Piotr Szczepaniak – Prorektor ds. Nauki 

Politechniki Łódzkiej, który przedstawił 
zakres działania KPNiR, a następnie po-
prosił prelegentów o wystąpienia.  

Pani minister Iwona Wendel zapre-
zentowała zagadnienia dotyczące założeń  
i oczekiwań polityki państwa w odniesie-
niu do działań badawczo-rozwojowych 
polskiej nauki. Wskazała, że badania  
i innowacje będą odgrywały szczególną 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
polskiej gospodarki. Przedstawiła unijne 
i krajowe dokumenty strategiczne od-
noszące się do wsparcia rozwoju nauki 
w latach 2014–2020. Omówiła również 
najważniejsze założenia programów „In-
teligentny Rozwój” oraz „Wiedza Eduka-
cja Rozwój”, które będą najistotniejszym 
źródłem finansowania badań naukowych. 

Podczas wywiązanej dyskusji uczestni-
cy kolegium rzeczowo wypowiadali się na 
temat polityki prowadzonej wobec nauki 
przez państwo.

Następnie dr inż. Piotr Pryciński – 
zastępca kierownika Działu Zarządza-
nia Programami Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju poruszył problem fi-
nansowania badań naukowych i prac 
rozwojowych w ramach programów Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Mówił o misji NCBiR, jaką jest wspieranie 
wzrostu potencjału naukowego i gospo-
darczego Polski poprzez finansowanie in-
nowacyjnych projektów realizowanych we 

współpracy nauki i biznesu. Przedstawił 
informacje o programach strategicznych, 
horyzontalnych, sektorowych i między-
narodowych oraz zapoznał uczestników  
z harmonogramem konkursów krajowych 
i międzynarodowych.

Po wystąpieniu przeprowadzono dys-
kusję, w której prorektorzy odnieśli się do 
poruszanych zagadnień. 

Po obradach dr hab. inż. Artur Bej-
ger, prof. nadzw. AM zaprosił gości do 
zapoznania się z laboratoriami nauko-
wymi Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Na Wydziale Mechanicznym zobaczono: 
Laboratorium Symulatora Siłowni Okrę-
towych, Laboratorium Siłowni Okręto-
wych i Laboratorium Zielona Energetyka. 
Na Wydziale Nawigacyjnym zaprezento-
wano: Laboratorium LNG (symulator do 
załadunku ładunków ciekłych), Laborato-
rium ECDIS (symulator Systemu Zobra-
zowania Elektronicznej Mapy i Informacji 
Nawigacyjnej), Symulator Żeglugi Śródlą-
dowej i Symulator Nawigacyjno-Manew-
rowy POLARIS.

Obrady XVII Konferencji Prorektorów 
ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych 
Szkół Technicznych podsumował prze-
wodniczący prof. Piotr Szczepaniak, który 
również poinformował o terminie następ-
nej konferencja – zostanie zorganizowana  
w listopadzie 2014 roku.

Elżbieta Jankowska-terenowicz

Spotkanie prorektorów 
ds. NAuKi i RoZwoju PublicZNych wyżsZych sZKół TechNicZNych

Fot. T Kwiatkowski

7www.aam.am.szczecin.pl
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MARINE POWER
PodNiesieNie jAKości  
KsZTAłceNiA NA KieRuNKu  
mechATRoNiKA w AKAdemii  
moRsKiej w sZcZeciNie

Obecnie na Wydziale Mechanicznym AM trwa realizacja projektu 
pn. Marine Power, którego nadrzędnym celem jest podniesienie 

jakości kształcenia na kierunku mechatronika.  
Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a instytucją finansującą – 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Pozyskano środki w wysokości 1,8 mln zł. 

Kierownikiem projektu jest dr inż. Marcin Szczepanek. 
Projekt realizowany jest od października 2013 r. do września 2015 r. 

Fot. T. Kwiatkowski
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MARINE POWER jest czwar-
tym projektem, na którego realiza-
cję Wydział Mechaniczny pozyskał 
fundusze w ramach priorytetu IV 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki „Szkolnictwo Wyższe  
i Nauka”. W ramach projektu 
przewidziano realizację czterech 
zadań merytorycznych. Trzy  
z nich, tj. szkolenia dydaktycz-
ne, szkolenia specjalistyczne re-
alizowane za granicą oraz staże 
zagraniczne, skierowane są do 
40 pracowników dydaktycznych 
lub naukowo-dydaktycznych Wy-
działu Mechanicznego. Ostatnie 
zadanie, które jest jednocześnie wiel-
kim wydarzeniem i wyzwaniem dla 
Wydziału Mechanicznego, ma na celu 
stworzenie dwujęzycznej platformy 
e-learningowej, która umożliwi zdalne 
nauczanie wybranych przedmiotów.

Szkolenia dydaktyczne realizowane 
w projekcie zostały już zakończone. Ich 
celem było podniesienie umiejętności 
dydaktyków WM z zakresu tworzenia 
prezentacji multimedialnych, technik 
prowadzenia zajęć grupowych oraz emi-
sji głosu. W listopadzie i grudniu 2013 r. 
odbyło się 57 wizytacji zajęć dydaktyków  
z Wydziału Mechanicznego, w wyniku 
których utworzone zostały listy uczest-
ników szkoleń. Szkolenia przeprowadzo-
ne zostały poza siedzibą AM w małych, 
wręcz kameralnych grupach. Wszystkie 
zajęcia miały charakter warsztatowy.

Zakres merytoryczny szkoleń zo-
stał dostosowany do poziomu wiedzy 
uczestników, a wielkość grup umożliwiła 
osiągnięcie wysokich efektów. Szkolenia 
dydaktyczne, zrealizowane w pierwszej 
połowie 2014 r., cieszyły się dużym za-
interesowaniem ze strony dydaktyków, 
zostały bardzo wysoko ocenione przez 
uczestników – zarówno ich zakres me-
rytoryczny, jak i wysokie kompetencje, 
elastyczność oraz komunikatywność tre-
nerów. Znaczna większość uczestników 
wykazała dalszą chęć pogłębiania wiedzy 
oraz zadeklarowała udział w tego rodzaju 
warsztatach.

Począwszy od II kwartału 2014 r., 
realizowane są specjalistyczne szkole-

nia zagraniczne oraz staże zagraniczne.  
W ramach wspomnianych szkoleń dy-
daktycy WM biorą udział w 16 różne-
go rodzaju kursach realizowanych m.in.  
w Anglii, Niemczech, Danii, Szwecji  
i USA. Kursy obejmują obszary z zakre-
su: informatyki, elektroniki, energetyki, 
mechaniki oraz chemii. Są one prowa-
dzone w światowej sławy firmach szkole-
niowych takich jak: Mistras Group Inc, 
ASTM International i innych. Przykła-
dowo w maju 2014 r. czterech dydak-
tyków WM uczestniczyło w szkoleniu 
Jakość paliw okrętowych i ich obróbka  
w renomowanej firmie Alfa Laval Cor-
porate AB, a następnie także w Danii na 
szkoleniu Diagnostyka drganiowa dla in-
żynierów w siedzibie firmy Brüel & Kjær. 
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość 
i zakres merytoryczny szkoleń.

Największe pod względem kosztowym 
zadanie, czyli staże zagraniczne (war-
tość ponad pół miliona złotych) polega 
na realizacji miesięcznych lub dwumie-
sięcznych staży przez dydaktyków WM 
w uznanych ośrodkach naukowo-ba-
dawczych za granicą. W początkowej 
fazie realizacji projektu zaplanowano 
15 miejsc stażowych, jednakże w wyni-
ku rekrutacji przeprowadzonej w marcu 
2014 r. otrzymano większą ilość zgłoszeń. 
Dzięki staraniom zespołu projektowego 

uzyskano zgodę na zwiększenie licz-
by staży do 20. Zatem 1/3 wszystkich 
dydaktyków WM odbędzie w ramach 

projektu międzynarodowy staż  
w dowolnie wybranym ośrodku na 

świecie (!). 
Staże zagraniczne realizowa-

ne w ramach projektu to wy-
jątkowa okazja na nawiązanie 
cennych kontaktów oraz zdo-
bycie doświadczenia w pracy 
w renomowanych ośrodkach 
badawczych, jakiej dotąd  
w uczelni nie było i prawdo-

podobnie w najbliższym czasie 
nie będzie. Istotnym elementem 

tego działania jest fakt, iż program 
stażu jest indywidualnie ustalany 
między ośrodkiem naukowo-badaw-
czym a pracownikiem WM wyjeż-
dżającym na staż. Projekt od strony 

finansowej zapewnia zrefundowanie 
kosztów transportu, zakwaterowania  
i diet w trakcie całego okresu trwania 
stażu. Staże realizowane będą m.in. na 
Uniwersytecie w Edynburgu (Szkocja), 
Uniwersytecie Technicznym w Warnie 
(Bułgaria) oraz Duńskim Uniwersytecie 
Technicznym.

Ostatnie, czwarte zadanie polega na 
wdrożeniu e-learningu na wybranych 
zajęciach z mechatroniki. Zgodnie z pro-
jektem powinno to nastąpić w czerwcu 
2015 r. Na ten cel przeznaczono pół mi-
liona złotych. Środki te pozwolą m.in. na 
opracowanie materiałów do prowadzenia 
zajęć w formie e-learningu, dostosowa-
nie dwóch sal do prowadzenia nauczania 
zdalnego, na zakup kamer internetowych  
i tablic multimedialnych wraz ze specjal-
nymi rzutnikami oraz opracowanie uni-
kalnego oprogramowania do platformy. 
W efekcie na kierunku mechatronika  
w systemie e-learningu nauczanych bę-
dzie 16 przedmiotów. Wszystkie treści 
z platformy przetłumaczone zostaną na 
język angielski, dzięki czemu WM jesz-
cze bardziej otworzy się na studentów  
z zagranicy. 

Realizacja projektu trwa i nowe wy-
zwania przed nami…

Małgorzata Grab

�� tablica multimedialna 
wraz ze specjalnym rzutnikiem

9www.aam.am.szczecin.pl
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Delegacja polska na pierwszej sesji    Podkomitetu NCSR w Londynie

W otwarciu posiedzenia 
Podkomitetu uczestni-
czył Sekretarz General-
ny Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej Koji Sekimizu. Do 
najważniejszych zadań Podkomitetu za-
liczył m.in. kontynuację prac związanych  
z wprowadzeniem nowych i modernizacją 
istniejących tras żeglugowych i systemów 
meldunkowych statków, zakończenia prac 
nad planem strategii wdrażania e-nawiga-
cji, modernizacji systemu GMDSS, rozpa-
trzenia systemu IRIDIUM jako dostawcy 

usług w systemie GMDSS oraz zakończe-
nia prac nad Kodeksem Polarnym.

Ze względu na fakt, że było to pierwsze 
posiedzenie Podkomitetu, na początku 
przeprowadzono wybory przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego Podkomi-
tetu. Przewodniczącym wybrany został 
Carlos Salgado Riveros z Chile, a jego za-
stępcą Ringo Lakeman z Holandii. 

Nowo powstały Podkomitet utwo-
rzony został przez połączenie Podkomi-
tetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi NAV 
i Podkomitetu Radiokomunikacji oraz 

Poszukiwania i Ratownictwa COMSAR. 
Połączenie wymienionych podkomite-
tów nastąpiło w wyniku reorganizacji 
przeprowadzonej z początkiem roku 
2014 w Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO), dzięki czemu zmniej-
szono liczbę podkomitetów z dotychcza-
sowych 9 na 7. 

Delegacji polskiej przewodniczyła pani 
Anna Wypych-Namiotko, stały przed-
stawiciel RP przy IMO. W obradach,  
w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli  
w charakterze ekspertów pracownicy Wy-

W dniach 30.06–4.07.2014 r. w Londynie odbyła się  
1 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, 
Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa NCSR 
(Navigation, Communication and Search and Rescue) 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).  
Obradom Podkomitetu przewodniczył  
Carlos Salgado Riveros. 

�� sesja plenarna Podkomitetu nCsr, Londyn 2014
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Delegacja polska na pierwszej sesji    Podkomitetu NCSR w Londynie

działu Nawigacyjnego AM: dr hab. inż. 
Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM 
i dr inż. Paweł Zalewski.

Tematyka obrad obejmowała m.in. 
zagadnienia poszukiwania i ratownictwa 
na morzu, tras żeglugowych, e-nawigacji 
oraz systemów łączności, ujęte w 27 punk-
tach porządku obrad.

Prace Podkomitetu toczyły się w ra-
mach obrad plenarnych oraz powołanych 
trzech grup roboczych i grupy redak-
cyjnej: ds. poszukiwania i ratownictwa 
SAR (WG1), ds. tras żeglugowych, sys-
temów meldunkowych statków  i spraw 
z tym związanych (WG2), ds. technicz-
nych (WG3) i do zakończenia prac nad 
okólnikami i rezolucją IMO (DG2). Nie 
powołano planowanej wcześniej grupy 
redakcyjnej ds. opracowania planu wdro-
żenia strategii e-nawigacji (DG1). Punkt 
programu Podkomitetu grupy DG1 roz-
patrzono na obradach plenarnych. 

Jednym z dokumentów przyjętych na 
sesji był raport Grupy Korespondencyj-
nej e-nawigacji, w pracach której aktyw-
nie uczestniczyli przedstawiciele Polski,  
w tym pracownicy Wydziału Nawigacyj-

nego naszej uczelni. Dokument zatytu-
łowany „Opracowanie planu wdrożenia 
strategii e-nawigacji” precyzuje 5 naj-
bardziej istotnych zadań e-nawigacji. 
W dokumencie podkreślono znaczenie 
opracowywania w ramach strategii e-na-
wigacji nowych funkcjonalności zarówno 
w obecnie użytkowanych, jak i w nowych 
systemach, w tym nawigacyjnych syste-
mów wspomagania decyzji.

W czasie przerw w obradach przedsta-
wiono dziesięć prezentacji, w tym m.in. 
dotyczących identyfikacji i wyznaczania 
portu schronienia (Wielka Brytania), 
standaryzacji procesu gromadzenia da-
nych na statku i na lądzie (Japonia), świa-
towego monitoringu morskiego (Wielka 
Brytania), wystąpienia o uznanie Iridium 
jako dostawcy usług GMDSS (USA), wy-
ników realizowanego aktualnie projek-
tu UE pt. MonaLisa w zakresie rozwoju 
zrównoważonego transportu (Szwecja), 
narzędzia wspomagania decyzyjnego do 
unikania zderzeń (Izrael).

Warto zaznaczyć, że prezentacja Izraela, 
dotycząca przedstawienia systemu wspo-
magania decyzji w zakresie unikania ko-

lizji, unaoczniła kierunek prowadzonych 
prac badawczych w innych państwach, 
który jest w swoim zamyśle bardzo zbli-
żony do prac badawczych zakończonych  
w naszej Akademii opracowaniem i zgło-
szeniami patentowymi systemu NAVDEC. 
Wskazuje to na możliwość współpracy 
w zakresie opracowania wymagań tech-
niczno-eksploatacyjnych takich urządzeń  
i w efekcie wprowadzenia ich do po-
wszechnej eksploatacji na statkach.

Podkomitet przyjął raporty grup ro-
boczych oraz grupy redakcyjnej, jak też 
raport końcowy z pierwszej Sesji Podko-
mitetu NCSR. Podkomitet powołał jedną 
grupę korespondencyjną ds. przeglądu 
systemu GMDSS. 

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów przewodniczącym Podkomitetu na 
rok 2015 wybrany został ponownie Carlos 
Salgado Riveros z Chile, a jego zastępcą 
Ringo Lakeman z Holandii. 

Następne, drugie posiedzenie Podko-
mitetu NCSR odbędzie się w marcu 2015 r. 
w Londynie.

zbigniew Pietrzykowski

�� delegacja polska na 1 sesję Podkomitetu nCsr.  
od lewej: zbigniew Pietrzykowski, Jerzy żurek, anna wypych-namiotko – przewodnicząca delegacji – ryszard wawruch, Paweł zalewski

Zdjęcia – archiwum autora
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Detekcja GNSS spoofingu  
i bezpieczeństwо transportu

ciąg dalszy artykułu z AAM nr 2(82) 2014

SpooFIng gnSS na moRzU 

Grupa badaczy pod kierunkiem Todda Humphreysa z Tek-
sasu powiadomiła o pomyślnej próbie zmiany kursu za pomocą 
spoofingu GNSS jachtu White Rose of Drachs o wartości ok. 80 
milionów dolarów i długości 70 m. 

fot. http://www.charterworld.com

�� Jacht white rose of drachs

Celem doświadczenia była chęć zrozumienia, jak skutecznie 
aparaty nawigacyjne GNSS  jachtu mogą rozpoznać fałszywy 
(podrobiony) sygnał oraz jak bardzo podatne na spoofing mogą 
być duże statki morskie. 

„Biorąc pod uwagę, że 90% towarów transportowanych jest 
drogą morską, a większość osób podróżuje drogą powietrzną, 
powinniśmy lepiej rozumieć konsekwencje spoofingu GPS – 
mówił profesor Todd Humphreys. – Przed rozpoczęciem ekspe-
rymentu nie wiedziałem, że tak łatwo jest zmylić kurs statku i tak 
trudno ujawnić ten atak”. 

Jacht White Rose of Drachs podążał z Monako na wyspę Ro-
dos. Eksperyment odbywał się 30 mil od  wybrzeża Włoch. Ba-
dacze nadawali fałszywe sygnały GNSS za pomocą urządzenia 
wielkości teczki, wprost na systemy radarowe statku i w końcu 
zmusili odbiorniki GNSS statku do odebrania fałszywych sy-
gnałów jako prawdziwych. Przed wykonaniem ataku naukowcy 
skopiowali sygnały wysyłane przez satelity (na otwartym morzu 
liczba sygnałów dochodziła do dziesięciu), tworząc mapę wszyst-
kich odbieranych sygnałów przez statek. Następnie badacze roz-
poczęli nadawanie sygnału w niewielkim stopniu mocniejszego 
od oryginalnego, modyfikując swój sygnał o trzy stopnie i utrzy-
mywali go do momentu, aż system nawigacyjny bez wszczynania 
alarmu poinformował załogę o zboczeniu z kursu. Na podstawie 

fałszywych danych załoga poprawiła ster w taki sposób, aby sta-
tek ponownie znalazł się na wyznaczonej przez przyrządy linii 
kursu. Manewr został powtórzony kilkakrotnie w pewnych od-
stępach czasu, przez co ostatecznie statek znalazł się kilkaset me-
trów od prawidłowego kursu.

Następnie Todd Humphreys wykonał „końcowy akord”. 
Zmieniwszy dane do określenia wysokości nad poziomem mo-
rza, kierownik grupy badaczy zmusił komputer nawigacyjny 
jachtu, by ten „sądził”, że okręt znajduje się pod wodą. 

Przed wykonaniem eksperymentu większość ludzi myśla-
ła, że wyżej wymienione zagrożenie ma charakter teoretyczny  
i z pewnością przestępcy nie potrafią wykorzystać tej podatności 
w sytuacji rzeczywistej. Przecież potrzebny byłyby drogi sprzęt, 
wysokie kwalifikacje i fizyczna obecność w pobliżu, a w rzeczywi-
stości wartość części składowych spoofera (notebooka i anteny)  
w sumie nie przekraczała 3000 $. Zdaniem badaczy nie ma prze-
szkód, aby doświadczenie, które odbyło się na statku, zostało 
przeprowadzone z odległości kilku kilometrów. 

Podsumowując eksperyment Chandra Bhat – dyrektor cen-
trum badań ds. transportu na UT Austin – powiedział: „(…) 
zaskakująca łatwość, z jaką Todd Humphreys i jego zespół prze-
jęli kontrolę nad wartym wiele milionów dolarów statkiem, jest 
dowodem na to, że musimy stworzyć lepsze zabezpieczenia sys-
temów transportowych przed fałszowaniem sygnału” .

sPooFiNg gNss NA lądZie

Do niedawna za pomocą spoofingu udawało się wprowa-
dzać w błąd tylko najbardziej prymitywne odbiorniki GNSS,  
w których brak jest ochrony przed zakłóceniami i nie ma ko-
rygujących algorytmów programowych. Obecnie głównym 
celem śledzenia są zwykłe samochody, np. z wypożyczalni lub 
transport ładunkowy. Operatorzy wielu firm transportowych 
otrzymują informacje o ruchu swoich pojazdów. W pojazdach 
tych zainstalowany jest wyspecjalizowany sprzęt zawierający od-
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biornik i nadajnik GNSS. Oprócz współrzędnych geograficznych 
do operatorów wysyłane są odczyty czujników paliwa, prędko-
ściomierza i innych urządzeń. Zgromadzone informacje są wy-
korzystywane na potrzeby logistyki, zmniejszania ryzyka utraty 
towarów oraz do uniknięcia posługiwania się samochodami fir-
mowymi w celach prywatnych. 

Kiedy Roger Johnston  eksperymentował z systemem kontroli 
ruchu ciężarówki, postanowił zbadać: czy można ukraść ją w taki 
sposób, żeby operator się nie zorientował. Odpowiedź brzmi – 
tak. Gdy nierzetelni kierowcy próbowali po prostu odłączyć mo-
duł śledzący albo go przesterować – natychmiast zdradzali swoje 
zamiary. Johnston postanowił działać ostrożniej. Podłączywszy 
generator sygnałów GNSS do notebooka, utworzył dokładny, 
wymagany zestaw fałszywych sygnałów. Na początku wprowa-
dził on w błąd urządzenie śledzące (ang. tracker) GNSS, znajdu-
jąc się w kabinie ciężarówki. Idealnym momentem do zamiany 
sygnałów z kodem standardowej dokładności był przejazd tune-
lem. Gdy kontakt z prawdziwymi satelitami zanikł, wystarczył 
nawet niewielkiej mocy symulator do skutecznego wprowadze-
nia fałszywej trasy. Johnston nie zatrzymał się na osiągniętym 
rezultacie i w następnym eksperymencie zwiększył moc spoofera 
kilka razy. Znajdując się w samochodzie, który jechał równole-
głym kursem w odległości kilkudziesięciu metrów, udało mu się 
oszukać operatora i uprowadzić ciężarówkę.

Todd E. Humphreys, na konferencji zorganizowanej przez 
fundusz TED, tak komentuje sytuację: „System GNSS przezna-
czony dla sektora cywilnego pozbawiony jest wszelkiego rodzaju 
ochrony, brak w nim szyfrowania oraz brak procedur niezawod-
nej identyfikacji. Atakującemu wystarczy dokładnie zsynchroni-
zować fałszywy sygnał z nadajnikiem i nadać go jako mocniejszy 
od rzeczywistego”. 

Z oszukaniem wojskowych systemów nawigacyjnych jest 
trudniej. Sygnały w paśmie częstotliwości L2 są odporne na za-
kłócenia i mają ochronę kryptograficzną. Oprócz większej mocy 
dodatkowo do podstawowych sygnałów L1/L2 wykorzystuje się 
korygujący M-kod, specjalnie opracowany do celów przeciw-
działania metodom walki radioelektronicznej. Jednak spoofing 
systemów GNSS przeznaczenia wojskowego jest technicznie 
możliwy, zgodnie z tymi samymi podstawowymi zasadami. 

Profesor Cornell University Mark L. Psiaki zaproponował  
w ubiegłym roku sposób ochrony przed spoofingiem GNSS. On 
razem z grupą asystentów zrealizował następujące doświadcze-
nie: jego grupa stworzyła zmodyfikowany odbiornik GPS z an-
teną, która zmienia swoje położenie z pewną częstotliwością. 
Ponieważ satelity znajdują się w znacznej odległości od siebie, 
a fałszywe sygnały przychodzą z jednego bliskiego miejsca, faza 
zmiany własnego położenia dla takiego odbiornika będzie zmie-
niać się na różne sposoby, co pozwoli rozpoznać oszustwo. 

antySpooFIng gnSS

Inżynierowie izraelskiej firmy Totem Plus  twierdzą, że stały 
monitoring żyroskopu i logu hydrodynamicznego w połączeniu 
z sygnałami GPS potrafi zabezpieczyć statki przed spoofingiem 
GNSS. Monitoring obliczenia trasy (DR – ang. dead reckoning), 
tj. budowa kursu i szybkości, jest sprawdzoną i niezawodną me-
todą nawigacji morskiej. Inżynierowie Totem Plus zapewniają, 
że jeden z produktów firmy pod nazwą Totem ECDIS zdolny jest 
stale śledzić i wykonywać monitoring żyroskopu i logu hydrody-
namicznego w uzupełnieniu do sygnałów GNSS. Jeżeli odległość 
między punktami, otrzymywanymi z GNSS i DR, ma wartość 

większą niż ustalona przez użytkownika, to urządzenie zasygna-
lizuje o tym fakcie alarmem. Jak tylko odebrany zostanie sygnał 
alarmowy, użytkownik powinien ustalić współrzędne za pomocą 
innej metody pozycjonowania, na przykład za pomocą radaru 
w menu „Tools\navigationTools\ManualFix”. Jeżeli okaże się, że 
GNSS nie zapewnia wiarygodnego określenia lokalizacji i istnieje 
podejrzenie o spoofing GNSS, to użytkownik może wybrać jako 
główną metodę określenia pozycji/trasy metodę obliczenia DR 
trasy.  Użytkownik może też wybrać tryb „Bezpieczny okres” (ang. 
safe period), a następnie DR i GNSS mogą być automatycznie syn-
chronizowane. „Bezpieczny okres” oznacza czas, w ciągu którego 
dopuszczalne są normalne różnice w wartościach GPS i DR. 

Podsumowując, należy zauważyć, że jedną z metod zwięk-
szenia bezpieczeństwa środków  transportu jest jednoczesne 
wykorzystanie wielu grup satelitarnych GNSS. Na przykład dwu-
systemowy nawigator iMap-525MG  działa zarówno z systemem 
satelitów NAVSTAR GPS, jak i z GLONASS. Możliwość odbiera-
nia sygnału z dwóch systemów satelitarnych naraz została uzy-
skana dzięki zastosowaniu chipsetu nowej generacji MSB 2320, 
wytwarzanego przez MSTAR. Specjalny wzmacniacz sygnału po-
zwala działać z bardzo słabymi sygnałami, co zapewnia precyzyj-
ne śledzenie ruchu. Inteligentny system nawigatora określa moc 
sygnału i wybiera najpotężniejszy sygnał z systemów NAVSTAR 
GPS i GLONASS. Główną zaletą wykorzystania podwójnego 
systemu nawigacji jest dokładniejsze określenie współrzędnych, 
znaczne zmniejszenie powstających błędów i szersze możliwości 
antyspoofingu. 

Szczegóły praktycznej realizacji systemów wykrywania spo-
ofingu można znaleźć w poniższych publikacjach:
1. Ochin E., Dobryakova L., Lemieszewski Ł., The analysis of the 

detecting algorithms of GNSS-spoofing, Zeszyty Naukowe Akademii 
Morskiej w Szczecinie, 2013, 36(108) z. 2 s. 30–36, 
http://repository.am.szczecin.pl/bitstream/handle/123456789/561/06_
ZN_AM_36%28108%29_2_Dobryakova_Lemieszewski_Ochin.
pdf?sequence=1

2. Ochin E., Lemieszewski Ł., Lusznikov E., Dobryakova L., The study 
of the spoofer’s some properties with help of GNSS signal repeater, 
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej 2013, 36(108) z. 2 s. 159–165, 
http://repository.am.szczecin.pl/bitstream/handle/123456789/581/27_
ZN_AM_36%28108%29_2_Ochin_Lemieszewski_Lusznikov_Dobry-
akova.pdf?sequence=1

3. Ochin E., Dobryakova L., Lemieszewski L., Antiterrorism – design 
and analysis of GNSS antispoofing algorithms, Zeszyty Naukowe 
Akademii Morskiej, 2012, 30(102) s. 93–101,  
http://repository.am.szczecin.pl/bitstream/handle/123456789/358/
zn_am_30102_ochin_dobryakova_lemieszewski.pdf?sequence=1

4. Ochin E., Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Architecture of mobile 
differential GNSS, Журнал Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. — 
СПб.: СПГУВК, 2013.

5. Ochin E., Gucma L., Petlin S., Vidmar P., Gucma M., Puszcz A., Per-
kovic M., Harsh R., Lemieszewski Ł., Problems of telecommunication 
networks for the safety of maritime transport, WMTC 2012, Saint 
-Petersburg, Russia, 29.05÷01.06. 2012, Журнал Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. — СПб.: СПГУВК, 2013.

6. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., LusznikovE., Ochin E., The ap-
plication of satellite compass for GNSS-spoofing detecting”, Zeszyty 
Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2014, 37(109).

 Evgeny ochin

13www.aam.am.szczecin.pl



nr 3 (83) / 2014AAM

AKAdemiA moRsKA – PoliTechNiKA KATAloŃsKA

Współpraca rozkwita
Od ponad roku Akademia Morska ze Szcze-
cina prowadzi w Barcelonie działania zmie-
rzające do nawiązania współpracy z pod-
miotami naukowymi oraz komercyjnymi 
w zakresie prowadzenia wspólnych kierun-
ków studiów, projektów naukowo-badaw-
czych oraz promocji regionu zachodniopo-
morskiego w Katalonii.

W dniu 30 października 
2013 r. został podpisany 
list intencyjny pomię-
dzy Akademią Morską  

w Szczecinie a Politechniką Katalońską. 
Ze strony Akademii list podpisał dr inż. 
Piotr Treichel – Prorektor ds. Nauczania, 
natomiast Politechnikę Katalońską repre-
zentował Dziekan Wydziału Nawigacyj-
nego Santiago Ordás Jiménez 

Obie uczelnie zadeklarowały chęć roz-
poczęcia skoordynowanych działań w za-
kresie badań, nauki i rozwoju technologii. 
List intencyjny był pierwszym krokiem 
w rozpoczęciu wspólnych przedsięwzięć, 
których celem było stworzenie długoter-
minowej współpracy.

Podczas spotkań z władzami kataloń-
skiej uczelni zostały omówione zagadnie-
nia dotyczące, między innymi możliwości 
otrzymywania podwójnego dyplomu na 
różnych poziomach edukacji, począwszy 
od studiów 1 stopnia do ofert na pozio-
mie doktoranckim, kształcenia i szkolenia 
zawodowego (m.in. w Ośrodku Szkolenia 
Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu), 
a także kursów kwalifikacyjnych oraz spe-
cjalistycznych.

Obie uczelnie przedstawiły zakres 
swojej działalności, określając jednocze-
śnie zakres możliwych wspólnych badań.  
Z dużym zainteresowaniem ze strony Po-
litechniki Katalońskiej spotkała się moż-
liwość współpracy w ramach projektów 
badawczych na temat toksyczności spalin 
i wykrywania zanieczyszczeń przez sate-
lity.

Podczas pobytu w Hiszpanii przed-
stawiciele naszej uczelni: dr inż. Piotr 
Treichel - Prorektor ds. Nauczania, dr. 
inż. Andrzej Bąk - Prorektor ds. Mor-
skich, Ewa Cerebież-Tarabicka z Działu 
ds. Obcokrajowców i Wymiany Między-
narodowej oraz Katarzyna Opalińska – 
Pełnomocnik ds. współpracy z Katalonią 

wzięli udział w Dniach Polskich w Reus, 
podczas których spotkali się z przedsta-
wicielami Izby Gospodarczej w Reus. Na 
spotkaniu został zaprezentowany poten-
cjał naukowy, biznesowy (patenty, opra-
cowane technologie), kierunki nauczania,  
profil studenta i absolwenta oraz możliwe 
obszary współpracy z przedstawicielami 
firm hiszpańskich i katalońskich z regio-
nów Reus i Tarragona. Przedstawiono 
zagadnienia dotyczące energii wiatrowej  
i udziału Akademii w tym sektorze – 
funkcjonowanie, diagnostyka oraz re-
monty farm wiatrowych.

W drugiej części spotkania zapoznano 
uczestników z ofertą komercyjną Akade-
mii Morskiej w Szczecinie. Omówiono 
profil działalności ośrodków szkolenio-
wych dla marynarzy (OSRM), oficerów 
nawigatorów i mechaników (SDKO), ry-
baków i pracowników administracji zwią-
zanej z sektorem rybackim (OSRB).

Kolejną instytucją, z którą Akademia 
nawiązała współpracę, jest centrum tech-
nologiczne LEITAT Terrasa*.

Zostało ono powołane, by pobudzać 
współpracę pomiędzy firmami i instytu-
cjami poprzez pracę nad nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi i sferą 

badań, wdrożeń i promowanie innowacji 
w przemyśle. Przedstawiciele Akademii 
omówili na spotkaniu infrastrukturę AM 
pod kątem wykorzystania we wspólnych 
projektach, przekrój badań i szkoleń oraz 
zaangażowanie AM w projekty międzyna-
rodowe. 

Ze strony Centrum LEITAT zosta-
ła przedstawiona struktura organizacji 
(dział projektów europejskich oraz działy 
zajmujące się poszczególnymi działami, 
np. transportem, gospodarką morską, 
smart cities). Ponadto zapoznano uczest-
ników spotkania z  opisami realizowanych 
projektów, jak też zaprezentowano labora-
toria LEITAT.

Obszary współpracy pomiędzy AM  
a LEITAT:

•	 Realizacja	 wspólnych	 projektów	
unijnych (Horyzont 2020), 

•	 Zainteresowanie	 AM	 innymi	
projektami dla branży morskiej i trans-
portu prowadzonymi/planowanymi przez 
LEITAT,

•	 Omówienie	 możliwości	 realiza-
cji praktyk i staży przez studentów AM  
w LEITAT i współpracujących z nimi in-
stytucji,

•	 Omówienie	 możliwości	 reali-

�� Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy akademią Morską w szczecinie a Po-
litechniką Katalońską. od lewej: andrzej bąk, prof. aM – Prorektor ds. Morskich, santiago 
ordás Jiménez – dziekan wydziału nawigacyjnego Politechniki Katalońskiej

Fot. archiwum
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zacji staży dla pracowników naukowych  
i administracyjnych AM w LEITAT

26 czerwca 2014 r. Akademia Morska 
w Szczecinie i Politechnika Katalońska  
w Barcelonie podpisały umowę ramową  
o współpracy pomiędzy uczelniami. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest 
współpraca i doradztwo oraz koordyno-
wanie działalności polegającej na rozwoju 
obu uczelni poprzez wspólne prowadze-
nie wybranych badań naukowych, wza-
jemną wymianę informacji i wyników  
w dziedzinie edukacji oraz badań nauko-
wych, a także transferze technologii oraz 
prowadzenie szkoleń dla studentów i osób 
związanych z gospodarką morską.

Umowa pomiędzy uczelniami ma na 
celu wzmocnienie i wspólne promowanie 
wymiany naukowej nauczycieli akademic-
kich oraz studentów, a także współpracę 
badawczą w projektach morskich. Dzięki 
tej współpracy powstaną i będą rozwijane 
specjalistyczne kursy i szkolenia obejmu-
jące praktyki na symulatorach będących 
na wyposażeniu Akademii oraz na statku 
szkolno-badawczym Nawigator XXI. Po-
nadto obie instytucje podejmą niezbędne 
kroki w celu przedłożenia wniosku o po-
dwójnym stopniu kształcenia, z którego 

w przyszłości będą mogli skorzystać stu-
denci i absolwenci obu uczelni. Wreszcie, 
obie uczelnie, jako sygnatariusze umowy 

będą wspólne aplikować o środki na mię-
dzynarodowe i krajowe przedsięwzięcia 
projektowe w dziedzinie edukacji, badań, 
technologii i szkoleń. Jednym z pierw-
szych wspólnych projektów będzie projekt 
„Różnice kulturowe w branży morskiej  
i ich wpływ na bezpieczeństwo żeglugi” 
(projekt unikalny ze względu na swój za-
sięg geograficzny – Morze Śródziemne  
i Bałtyk).

Obie uczelnie mają już za sobą 
pierwsze wspólnie wykonane zadanie.  
W dniach 25–27 czerwca odbyła się  
w Barcelonie konferencja Maritime Trans-
port 2014. Prorektor ds. Morskich dr. inż. 
Andrzej Bąk reprezentował naszą uczelnię  
Ww komitecie naukowym ww. konferen-
cji. W trakcie jej trwania wszystkie wy-
działy Akademii Morskiej w Szczecinie 
zaprezentowały wyniki niektórych swoich 
prac badawczych. Wystąpienia spotkały 
się z dużym zainteresowaniem, a udział 
w konferencji otworzył dla nas drogę do 
nowych kontaktów, szczególnie ważnych, 
ponieważ łączących świat międzynarodo-
wej nauki z biznesem.

* (http://leitat.org/english/)

andrzej bąk

�� informacja Konsulatu Polski  
w barcelonie na temat prezentacji oferty 

akademii Morskiej w szczecinie podczas 
dni Polskich w reus

„seAboARd legeNd” ZAwiTAł do sZcZeciNA

Przez jeden dzień (14.08) gościł w 
Szczecinie pełnomorski wycieczkowiec 
„Seaboard Legend”, pływający pod bande-
rą Wysp Bahama. Tradycyjnie zacumował 
przy Wałach Chrobrego, u podnóża naszej 
Akademii. Śmiało można rzec: jest to kolos. 

Jego parametry to: 135 m długości, 20 m 
szerokości i 5,7 m zanurzenia, 10 tys. tonaż, 
6 pokładów. Może zabrać 208 pasażerów, 
nad którymi piecze dzierży 165-osobowa 
załoga. Statek odbywał 9-dniowy rejs po 
Bałtyku, który rozpoczął w Kopenhadze, a 

zakończył w Sztokholmie. W Polsce poza 
Grodem Gryfa odwiedził Gdańsk.

Szczecinianie podziwiali już inny wy-
cieczkowiec „Silver Cloud”, który 3-krot-
nie odwiedził Szczecin: w 2009, 2010, 
2011 roku. barbara tatko

Fot. bernard łasecki
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W dniach od 22 lipca do 2 sierpnia 2014 roku 
chór Akademii jako jedyny z Europy wraz  
z zespołami z Argentyny, Brazylii, Puerto Rico 
i Ekwadoru wziął udział w dwóch międzyna-
rodowych festiwalach chóralnych: Voces de 
altura w stolicy Ekwadoru – Quito i w XXXVI 
edycji festiwalu El canto coral hermana a los 
pueblos w Guayaquil. Była to pierwsza wypra-
wa naszego zespołu poza granice Europy.

Chór naszej uczelni propozycję koncer-
towania w Ekwadorze otrzymał po swoim 
koncercie na międzynarodowym festiwalu 
Universitas Cantat w Poznaniu w 2013 r. To 
niezwykłe zaproszenie do Ameryki Po-
łudniowej Pani dyrygent Sylwia Fabiań-
czyk-Makuch wraz z chórem dostała od 
Fernanda Gila Estrady – dyrektora Ekspery-
mentalnej Szkoły Muzycznej Uniwersytetu 
w Guayaquil i dyrygenta Chóru Uniwersy-
tetu w Guayaquil (gościa Universitas Can-
tat 2013 w Poznaniu). W dowód uznania 
za pracę i wkład w chóralistykę Ameryki 
Łacińskiej otrzymał tytuł Konsula Honoro-
wego w Ekwadorze przyznany przez Argen-
tyńską Federację Dyrygentów Chóralnych. 
Fernando Gil prowadzi bowiem warsztaty 
w zakresie dyrygentury i ekwadorskiej mu-
zyki chóralnej, rytmów, stylów oraz form 
muzycznych Ameryki Południowej w takich 
krajach, jak: Meksyk, Chile, Wenezuela, Ko-
lumbia, Ekwador i Polska. Jest dyrektorem 
generalnym Fundacji DIDECOR organizu-
jącej Międzynarodowy Festiwal Chóralny El 
Canto Coral Hermana a los Pueblos na Uni-
wersytecie w Guayaquil, do którego udzia-
łu chciał zaprosić właśnie Chór Akademii 
Morskiej (gościem 33 edycji w 2011 roku 
był Chór Kameralny Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza). Nasi chórzyści po podjęciu 

decyzji o wyjeździe do Ekwadoru rozpoczęli 
wielomiesięczne przygotowania.

Pierwszy koncert Chóru Akademii Mor-
skiej na oddalonych o ponad 10 000 km od 
Polski ziemiach ekwadorskich miał miej-
sce 22 lipca na Katolickim Uniwersytecie  
w Quito, gdzie nastąpiła inauguracja pierw-
szej edycji międzynarodowego festiwalu  

Voces de altura. W wydarzeniu wzięły udział 
zespoły z Ekwadoru, Brazylii, Argentyny, Pu-
erto Rico i Polski. Nasz chór zaprezentował 
się wówczas w krótkim programie artystycz-
nym, w którym przeważyły utwory rozryw-
kowe, co przykuło uwagę publiczności już od 
pierwszego wyśpiewanego dźwięku. Na sto-
licy jednak się nie skończyło, w następnych 

Chór Akademii Morskiej pod dyrekcją dr Sylwii Fabiańczyk-Makuch 
po ponad dwutygodniowej trasie koncertowej w Ekwadorze  

powrócił do kraju. 

Chór Akademii Morskiej zaśpiewał w kraju Inków

Panorama Quito, widok ze stoku wulkanu Pichincha Centrum Guayaquil Rotonda Malecon 2000 Okolice posiadłości konsula honorowego Polski w Ekwadorze
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dniach chór zaśpiewał koncerty, podbijając 
publiczność w kolejnych miejscowościach: 
Ambato, Saquisili i Latacundze. Chórzyści 
zaskoczyli mieszkańców Ameryki Łaciń-
skiej nie tylko swoim egzotycznym wyglą-
dem, ale również bogatym repertuarem,  
w którym nie zabrakło zarówno tradycyj-
nych pieśni polskich – „Mazurowie mili”  

Chór Akademii Morskiej pod dyrekcją dr Sylwii Fabiańczyk-Makuch 
po ponad dwutygodniowej trasie koncertowej w Ekwadorze  

powrócił do kraju. 

Chór Akademii Morskiej zaśpiewał w kraju Inków

– Uczestnictwo w spotkaniu chóralnym  
w odległym zakątku świata sprzyja wielu do-
brym doświadczeniom dla chórzystów. Każdy 
chór miał przewidziane zaprezentowanie kilku 
utworów, by  następnie połączyć siły do wspól-
nej pieśni – powiedział Fernando Gila, dyrektor 
chóru Uniwersytetu w Guayaquil i organizator 
festiwalu El canto coral hermana a los pueblos 
–  ten typ spotkań jest nie tylko wzbogaceniem 
chórzystów pod względem artystycznym, ale 
także humanistycznym. Uczą się żyć z innymi 
osobami, respektować ich przestrzeń,  solidary-
zować się, kiedy któryś z członków ma proble-
my, i  ponieważ różnice są nieodzowne, uczą się 
negocjować. 

– Ponadto jest to okazja do poznawania in-
nych kultur i nowych przyjaciół – wyznaje Ur-
szula Mikołajczyk. 

–Bardzo nas interesuje wasz kraj. Docenia-
my ludzi i waszą wrażliwość na naszą muzykę 
– mówi redaktor ekwadorskiej gazety. – Pozna-
łem wiele sympatycznych osób, a także wasz 
wspaniały chór. Zachwyciło mnie, jak razem 
śpiewaliście i bawiliście się z naszymi chórzy-
stami w bardzo przyjaznej atmosferze…

Zainteresowanie jedynym europej-
skim chórem na festiwalu było tak duże, 
że na koncercie pojawiła się telewizja, 
a cały koncert został opisany w lokalnej 
gazecie. 

Widok na stolicę Ekwadoru - Quito liczące ponad 1,5 
mln mieszkańców. W 1978 roku otrzymało od UNESCO 
status Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.  
A w roku 2004 uzyskało miano stolicy kultury iberoame-
rykańskiej.

Okolice posiadłości konsula honorowego Polski w Ekwadorze Bazylika Del Voto Nacional w starym centrum Quito Równik przechodzący przez miejscowość Mitad del Mundo Plac Niepodległości w centrum Quito

17www.aam.am.szczecin.pl
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i „Czerwone jabłuszko”, utworów sakral-
nych – „Modlitwa do Bogarodzicy”, jak  
i piosenek zespołu The Beatles – legendar-
nych „Yellow submarine” i „Obla di obla 
da” oraz marynistycznych, m.in. „Drun-
ken sailor” i „Widziałem wiatr”. 27 lipca 
odbył się finałowy koncert, w którym 
wszystkie uczestniczące w festiwalu chó-
ry zaśpiewały razem. Zespoły, po prawie 
tygodniu koncertowania w stolicy i w po-
bliskich jej miejscowościach, zgromadziły 
wokół siebie wielu miłośników muzyki. 
Dowodem na to były wiwaty publiczności 
na cześć artystów. 

Następnego dnia wszystkie chóry wy-
jechały już do Guayaquil odległego o po-
nad 200 km od Quito, aby wziąć udział  
w XXXVI Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym El canto coral hermana a los 
pueblos, który odbywał się od 28 lipca do   
2 sierpnia na Uniwersytecie w Guayaquil. 
Przez prawie tydzień w sali koncertowej 
uniwersytetu zaśpiewało blisko 20 chó-
rów, w tym Uniwersytetu Guayaquil pod 
dyrekcją Fernanda Gila Estrady – organi-
zatora wydarzenia, dziecięcych i młodzie-
żowych z Guayaquil oraz zaproszonych 
spoza Ekwadoru. Chór Akademii Mor-
skiej spotkał się z bardzo dobrym przyję-
ciem. Uznanie i zainteresowanie jedynym 
europejskim chórem na festiwalu było tak 
duże, że na koncercie pojawiła się tele-
wizja, a całe wydarzenie zostało opisane  
w lokalnej gazecie. 

Wspólnie spędzony czas zaowocował 
nawiązaniem przyjaźni i dał możliwość 

poznania kultury ludzi Ameryki Łaciń-
skiej. Okazali się oni niezwykle otwarci, 
życzliwi i skorzy do tańca, co z fantazją 
udowadniali na każdej zabawie. Chociaż 
kontynent ten zdominowany jest przez 
język hiszpański, a znajomość języka an-
gielskiego znikoma, to w trudnych sy-
tuacjach spieszyła nam z pomocą jedna  
z chórzystek uczelni – Urszula Mikołaj-
czyk. Swoim płynnym hiszpańskim nie 
tylko zapowiadała występy zespołu, ale 
również pomagała rozwiązywać kłopotli-
we sytuacje.

Nasi chórzyści mieli okazję pozna-
nia nie tylko przesympatycznych ludzi, 
ale również piękna samej ziemi Ekwa-
doru. Ecuador po hiszpańsku znaczy 

równik. Państwo, którego ponad połowę 
powierzchni pokrywają lasy, jest wyjąt-
kowe przez swoje zróżnicowanie klima-
tu – panują tu cztery strefy klimatyczne: 
umiarkowana na wybrzeżu, wysokogór-
ska w Andach, tropikalna w dżungli ama-
zońskiej i podrównikowa na Wyspach 
Galapagos. Stolicą Ekwadoru jest Quito, 
które zwiedził nasz chór. Jest ono poło-
żone na wysokości prawie trzech tysięcy 
metrów n.p.m. i panują w nim dużo niższe 
temperatury niż np. w Guayaquil. W sa-
mym mieście można było zwiedzić piękne 
gotyckie kościoły, takie jak Bazylika Del 
Voto Nacional w starym centrum Quito  
i podziwiać różnorodną egzotyczną ro-
ślinność, otaczającą turystę na każdym 

Uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Voces de Valtura. Zdjęcie pamiątkowe zrobione podczas zwiedzania 
Muzeum Oswalda Guayasamina w Quito

Zwierzęta z parku botanicznego w Guayaquil

Dyrygenci chórów uczestniczących w festiwalu Z wizytą u honorowego konsula Polski w Ekwadorze Coro de Camara z Argentyny

Z lamami na stoku wulkanu Pichincha
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kroku. Jedną z atrakcji było miejsce,  
w którym równik przebiega  przez miej-
scowość Mitad del Mundo (hiszp. Środek 
Świata) położoną niedaleko Quito. Inną 
był wjazd kolejką linową na punkt wido-
kowy na stoku wulkanu Pichincha, skąd 
można oglądać interesującą panoramę 
miasta. Jednak nie tylko widoki okazały 
się przyciągać uwagę turystów, chórzyści 
tłumnie ustawiali się w kolejce, aby zrobić 
sobie zdjęcie z lamami. Te urocze zwie-
rzęta z rodziny wielbłądowatych często 
pełnią funkcję pasterską i choć wygląda-
ją niewinnie, są w stanie ochronić owce 
przed kojotami. 

Guayaquil, czyli największe miasto 
Ekwadoru, ma zupełnie odmienny cha-
rakter od Quito, co może niektórych 
zaskoczyć. Jako główny port handlowy 
jest dużo bardziej zatłoczone niż stolica  
i pełne bardziej nowoczesnych budyn-
ków. Także w tym mieście znajduje się 
ogród botaniczny. Spotkać tam można 
było wiele gatunków ptaków, a należy 
tu dodać, że w całym kraju jest ich ty-
siąc sześćset czterdzieści. Napotkane  
w ogrodzie bardzo chętnie pozowały do 
zdjęć. Mniej skore były leniwce i małpy, 
nie wspominając o krokodylach, które 
nawet na chwilę nie potrafiły zapomnieć, 
że polują. Mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się pająki, wzbudzając mieszane 
uczucia.

Temperatura wód Ekwadoru w lipcu 
sprzyja wodnym harcom wielorybów, 
dzięki czemu można je podziwiać w peł-

nej krasie. Nasi śpiewacy na jeden dzień 
opuścili Guayaquil i wypłynęli statkiem  
w głąb Pacyfiku, aby poobserwować te 
niezwykłe zwierzęta. Wyprawa okazała 
się obfita w wrażenia, dla cierpiących na 
chorobę morską była walką o przetrwa-
nie, ale szczęśliwcom udało się uwiecznić 
wyczyny tych ogromnych ssaków. 

Godnym podkreślenia jest fakt, że 
Pani dyrygent i chór zostali zaprosze-
ni przez polskiego konsula honorowego  
w Guayaquil i jego żonę. Francisco Rizzo 
Pastor, oczarowany występem polskich 
artystów, nie szczędził pochwał, gorąco 
komentując występ. Następnie zapro-
sił wszystkich na wystawny obiad. Choć 
konsul pochodzi z rodziny o korzeniach 

hiszpańsko-włoskich, to jednak urzekły 
go tradycyjne pieśni i marynistyczny cha-
rakter polskiego zespołu. Chórzyści z kolei 
mieli okazję podziwiać prawdziwą planta-
cję kakao, otaczającą posiadłość konsula, 
jak i lasy pełne wysokich bambusów. 

Sam Ekwador, jak przyznają chórzyści, 
zachwycił ich gościnnością i życzliwo-
ścią jego mieszkańców, a dobra pogoda 
i piękna muzyka sprzyjała wspaniałym 
nastrojom. Wszyscy mają nadzieję na od-
wdzięczenie się organizatorom festiwalu 
serdecznym przyjęciem –  tym razem już 
w Polsce. 

anna suchy
Zdjęcia: małgorzata Kaleta, grzegorz Kozłowski, 

urszula mikołajczyk, janusz stencel, 
Paulina żukowska

Dyrygentka chóru wraz z konsulem honorowym Polski w Ekwadorze Francisco Rizzo Pastorem i jego żoną

Chórzyści Akademii Morskiej i z Puerto Rico Chór z Puerto Rico Chór AM w ogrodzie botanicznym w Guayaquil 

 Flora i fauna w ogrodzie botanicznym w Guayaquil Wielorybie harce
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W  wydarzeniu poza pracownikami Instytutu 
Geoinformatyki i studentami Wydziału 
Nawigacyjnego AM kierunku Geodezja  

i Kartografia uczestniczyli Geodeta Województwa 
Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz oraz stu-
denci Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji 
i Kartografii z Prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju 
Wydziału dr. hab. inż. Dariuszem Gotlibem, prof. 
nadzw. PW.

Uczestnicy imprezy wzięli udział w pomiarach 
hydrograficznych zarówno wykonywanych w opar-
ciu o jednostkę hydrograficzną AM HYDROGRAF 
XXI (sonda wielowiązkowa i sonar holowany), jak 
również w warsztatach prowadzonych w oparciu 
o sonar stacjonarny i pojazd podwodny. Zaintere-
sowaniem cieszyły się również seminaria dotyczą-
ce produkcji elektronicznych map nawigacyjnych. 
Uczestnicy mieli możliwość osobiście prowadzić 
pomiary z praktycznym wykorzystywaniem specja-
listycznych urządzeń i systemów hydrograficznych.

andrzej stateczny

W dniach 24 – 25 czerwca 2014 r. na terenie 
Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego 

Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się 
„Szczecińskie Dni Hydrografii”. 

SZCZECIŃSKIE Dni Hydrografii

Zdjęcia: Archiwum organizatora
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wspiera przemysł  
energetyki wiatrowej

Do tej pory zespół Akademii Morskiej pod 
kierownictwem dr. hab. inż. Lucjana Gucmy, 
dyrektora Instytutu Inżynierii Ruchu Morskie-
go, był już autorem opracowań i ekspertyz dla 
inwestora dotyczących stanowisk załadunko-
wych i Mostu Brdowskiego. Teraz obie strony 
zdecydowały się sformalizować i poszerzyć 
zakres wspólnych działań. Współpraca doty-
czyć ma m.in. umożliwienia studentom uczelni 
odbywanie praktyk zawodowych i dyplomo-
wych. W zakresie naukowo-badawczym oraz 
dydaktycznym realizowane mają być wspólne 
prace badawczo-rozwojowe. Inwestor i uczelnia 
wspierać się także będą w konsultacjach tech-
niczno-technologicznych oraz ekonomicznych, 
przy budowie systemów symulacyjnych wyko-
rzystywanych do szkoleń operatorów załadun-
ku oraz systemów transportowania i załadunku 
elementów konstrukcji offshore. 

– Cieszę się, że będziemy mogli korzystać 
z wiedzy i kompetencji pracowników Waszej 
uczelni, widzę w naszych działaniach dobre per-
spektywy na przyszłość – powiedział Volker Mes-
serschmidt, wiceprezes Zarządu Bilfinger Crist 
Offshore sp. z o.o. – Wyniki prac badawczych 
mają być wdrażane do obszaru gospodarki.

– Mam nadzieję, że korzyści wynikające z tej 
współpracy będę obopólne. Doceniamy możli-
wość współdziałania z jedną z najlepszych firm 
nie tylko w Europie, ale i na świecie – powiedział 
dr hab. inż. Artur Bejger, prorektor ds. nauki 
Akademii Morskiej w Szczecinie. – Wspólne 
działania mają być ukierunkowane również na 
wysokiej jakości badania, tak by konkurować 
wspólnie na rynku i stworzyć wysokiej jakości 
partnerstwo przemysłowo-naukowe.

Podczas spotkania dr hab. inż. Lucjan Gucma, 
odpowiedzialny za współpracę z inwestorem, 
opowiedział o działalności uczelni w zakresie 
dydaktyki oraz rozwojowo-badawczym. Przed-
stawiciele Bilfinger Crist Offshore zwiedzili la-
boratoria uczelni – Centrum Inżynierii Ruchu 
Morskiego, symulator żeglugi śródlądowej In-
SYM oraz Laboratorium Zielonej Energetyki.

Umowę 25 czerwca 2014 r. podpisali dr 
hab. inż. Artur Bejger – prorektor ds. nauki 
Akademii Morskiej w Szczecinie, Volker Mes-
serschmidt – wiceprezes Zarządu Bilfinger 
Crist Offshore sp. z o.o. oraz Mieczysław Ma-
tej – członek Zarządu Bilfinger Crist Offshore  
sp. z o.o.

bogna bartkiewicz

Nasza uczelnia 
podpisała umowę o współ- 
pracy z Bilfinger Crist Offshore  
– spółką, która na wyspie Gryfia 
buduje fabrykę fundamentów 
morskich elektrowni wiatrowych. 
Tym samym Akademia kolejny 
raz aktywnie angażuje się  
w budowanie relacji  
nauki z biznesem.

Akademia 
Morska

�� od lewej: dr hab. inż. Lucjan Gucma, Volker Messerschmidt,  
dr hab. inż. artur bejger, Mieczysław Matej fot. A. soboń

fot. bilfinger crist offshore
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Podopieczni fundacji uczestniczyli 
w przygotowanych dla nich wy-
kładach i zapoznali się z historią 
szkoły, bazą dydaktyczną oraz 

ofertą edukacyjną, którą przedstawił pro-
rektor ds. nauczania Piotr Treichel. Mło-
dych gości podzielono na 6 grup, aby przez 
dwa dni mogli sprawnie zwiedzać Akade-
mię Morską i brać udział w całodziennych 
zajęciach, które być może w przyszłości 
sprawią, że zdecydują się tu studiować.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekono-
micznym Transportu odbyły się warsz-
taty towaroznawcze i prezentacja badań 
właściwości użytkowych ładunków trans-
portowanych drogą morską. Podopiecz-
ni fundacji mieli możliwość dowiedzieć 
się czegoś o charakterystyce właściwości 
użytkowych, tzn. takich, których moni-
torowanie jest niezbędne podczas zała-

dunku ładunku na statek, a także poznać 
sprzęt kontrolno-pomiarowy do oznacza-
nia właściwości  ładunku, np. oznacza-
nia temperatury zapłonu cieczy palnych, 
pomiarów wilgotności różnorodnych ła-
dunków (np. zboża, pasze, drewno), po-
miarów kąta nasypu i naturalnego zsypu 
według survey test i tilting box oraz gra-
nicy płynności ładunków masowych apa-
ratem Casagrande’a, badania właściwości 
ładunków płynnych (olejów, ropy itp.) wi-
skozymetrem Englera. 

Duże zainteresowanie wśród młodzie-
ży wzbudziły pokazy symulatorów na 
Wydziale Mechanicznym, które obsługi-
wał inż. Jerzy Banaszak, między innymi 
symulatora siłowni okrętowej z prezen-
tacją kabiny kontrolno-manewrowej  
i symulatora siłowni statku wyposażone-
go w  wolnoobrotowy silnik dwusuwowy.   

Po Laboratorium Siłowni Okrętowej opro- 
wadził mgr inż. Mirosław Grędowicz. 

Z kolei Wydział Nawigacyjny udostępnił 
symulator do za- i wyładunku ładunków 
ciekłych, obrazujący rzeczywisty terminal 
przeładunkowy LNG/LPG w porcie Świno-
ujście – tu gościom towarzyszyła mgr inż. 
Monika Hapanionek. Oprócz tego każda 
grupa odwiedziła planetarium, gdzie został 
odtworzony obraz nieba na różnych szero-
kościach geograficznych oraz dobowy ruch 
ciał niebieskich i zjawiska im towarzyszą-
ce. O wszystkim tym barwnie opowiadał  
kpt. ż.w. Józef Gawłowicz. 

Uczestnicy warsztatów zgodnie stwier-
dzili, że wizyta na Akademii Morskiej była 
dla nich niezwykle ciekawa i być może 
jeszcze kiedyś tu wrócą, ale już nie jako 
goście, a jako studenci.

Joanna Pleszko

sPecjAlNe wARsZTATy dlA sPecjAlNych gości

600 młodych z wizytą na Akademii 
W dniach 21–22 lipca 2014 r. Akademię Morską w Szczecinie odwiedziła, licząca 

ponad 600 osób, grupa młodzieży z Fundacji Nowego Tysiąclecia. Organizacja wspiera 
uzdolnioną edukacyjnie młodzież z małych miast i wsi na terenie całej Polski.  

Goście zostali bardzo ciepło przyjęci w murach uczelni.

Zdjęcia: Karol wiecheć
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Akademia Morska w Szczecinie, tak 
jak w latach poprzednich, przygotowa-
ła oferty dla chętnych, których pasją jest 
morze. Są one skierowane zarówno do 
młodzieży polskiej, jak i zagranicznej. Re-
krutacja na studia prowadzona była z wy-
odrębnieniem poszczególnych kierunków 
i specjalności ustalonych według potrzeb 
przez poszczególne dziekanaty. Celem 
pełnego zobrazowania tegorocznej rekru-
tacji przedstawiamy tabelę  z wynikami 
pierwszego naboru na studia stacjonarne.

Jednocześnie informujemy, iż uru-
chomiono drugi nabór na I rok studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia na po-
szczególnych kierunkach:

Lucyna Karwacka

jAK co RoKu AKAdemiA ZAPRAsZA 

Kierunek TRANSPORT LOGISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA 
PRODUKCJI
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Kierunek NAWIGACJA INFORMATYKA GEODEZJA I KARTOGRAFIA TRANSPORT
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Kierunek MECHANIKA I BUDOWA  
MASZYN MECHATRONIKA

Rodzaj   
i typ
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Wydział Nawigacyjny

Wydział Mechaniczny 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
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Kronika wydarzeń  
Zachodniopomorskich Nobli

KilKA słów o NAgRodZie

Zachodniopomorski Klub Liderów 
Nauki (ZKLN) powstał z inicjatywy Uni-
wersytetu Szczecińskiego w czerwcu 2000 
r. Klub skupia naukowców będących nie-
kwestionowanymi autorytetami w swoich 
dziedzinach ze względu na osiągnięcia 
mierzone obiektywnie według listy fila-
delfijskiej, rankingów KBN czy osiągnięć 
patentowych. Członkami ZKLN zostali 
profesorowie: Michał Białko – Politechni-
ka Koszalińska, Józef Hozer – Uniwersytet 

Szczeciński, Edward Kołakowski – Aka-
demia Rolnicza, Jan Lubiński – sekretarz 
– Pomorska Akademia Medyczna, Anto-
ni Morawski – Politechnika Szczecińska, 
Aleksander Wolszczan – przewodniczący 
– Uniwersytet Szczeciński. 

Klub przyjął za główny cel promowanie 
znamienitych pracowników naukowo-ba-
dawczych uczelni naszego województwa 
wyłonionych w konkursie  pod nazwą 
Zachodniopomorskie Noble. Celem tego 
przedsięwzięcia jest coroczna promocja 
nieprzeciętnych osiągnięć w nauce w na-

szym województwie w minionym roku. 
Nagroda Zachodniopomorskie Noble 
przyznawana jest w ośmiu dyscyplinach 
naukowych, tj. humanistycznych, me-
dycznych, ekonomicznych, podstawo-
wych, technicznych, rolniczych, o morzu 
i od 2008 r. – artystycznych. Kapitułę 
konkursu stanowią członkowie Zachod-
niopomorskiego Klubu Liderów Nauki. 
Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy 
uczelni i członkowie klubu. Nagrodzone 
mogą być jedynie prace o najwyższym 
standardzie, takie jak wdrożone i/lub 

Nauka jest wspaniałym zajęciem, o ile nie musimy z niej czerpać 
środków do życia. Na życie powinno się zarabiać pracą, co do 
której nie mamy wątpliwości, że jesteśmy do niej zdolni.  
Tylko wtedy, gdy nie musimy się nikomu opowiadać,  
możemy znajdować przyjemność w uprawianiu nauki

– albert Einstein

Zdjęcia – archiwum prywatne
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sprzedane opracowania patentowe lub 
publikacje w czasopismach wysoko noto-
wanych na liście filadelfijskiej. Promowa-
ne są prace wykonane w Polsce – wartość 
publikacji jest podwajana wówczas, gdy 
pierwszym autorem jest pracownik uczel-
ni naszego regionu i podwojona dodatko-
wo, gdy kierownikiem zespołu jest także 
pracownik uczelni zachodniopomorskiej. 
Laureaci nagrody podczas uroczystej gali 
otrzymują okolicznościowe dyplomy, me-
dale oraz granty.

Czytelnikom  AAM zamierzamy przy-
bliżyć dokonania na polu nauki i od-
noszone sukcesy naukowców naszego 
regionu  w chronologii odwróconej od 
2013 do 2001 roku.

lAuReAci  ZAchodNioPomoRsKich 
nobLI 2013 

W dziedzinie nauk humanistycz-
nych: dr hab. Renata Ziemińska, prof. US  
z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego za osiągnięcia naukowe, a w szcze 
gólności za opublikowanie w 2013 roku 
monografii pt.: „Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności”.

W dziedzinie nauk podstawowych: dr 
hab. Paweł Cięszczyk, prof. US z Zakładu 
Biologicznych Podstaw Kultury Fizycz-
nej Wydział Kultury Fizycznej i Promocji 
Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego za 

„szerokorozumiane zastosowanie badań 
genetycznych w sporcie i  traumatologii 
sportowej”.

W dziedzinie nauk technicznych: ze-
spół w składzie: dr Jan Staśkiewicz (po-
śmiertnie) – kierownik projektu dr hab. 
inż. Andrzej Czyżniewski,  prof. PK, dr 
hab. inż. Witold Gulbiński,  prof. PK, dr 
inż. Adam Gilewicz, mgr inż. Zbigniew 
Galocz, prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżań-
ski, dr hab. inż. Piotr Myśliński, prof. dr 
hab. Jerzy Ratajski, dr inż. Tomasz Suszko, 
dr hab. inż. Jan Walkowicz,  prof. PK, dr 
hab. inż. Bogdan Warcholiński,  prof. PK, 
z Instytutu Mechatroniki, Nanotechnolo-
gii i Techniki Próżniowej (obecnie: Insty-
tut Technologii i Edukacji) Politechniki 
Koszalińskiej  w Koszalinie za „badania 
i opracowanie hybrydowych technologii 
modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.

W dziedzinie nauk rolniczych: prof. dr 
hab. Danuta Szczerbińska z Katedry Ho-
dowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, 
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwie-
rząt, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie za „badania 
nad biologią, użytkowością rozpłodową 
oraz rozwojem embrionalnym emu (Dro-
maius novaehollandiae)”.

W dziedzinie nauk medycznych: To-
masz Huzarski z Zakładu Genetyki i Pa-
tomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie za „wykazanie 

że profilaktyczne usunięcie jajnika i jajo-
wodu u kobiet z mutacją BRCA1 jest naj-
skuteczniejszą metodą leczenia raka piersi 
i obniża o 70% ryzyko zgonu w ciągu 10 
lat od rozpoznania nowotworu”.

W dziedzinie nauk o morzu: zespół 
pod kierunkiem dr. hab. inż. Zbigniewa 
Pietrzykowskiego, prof. AM w składzie: 
dr Piotr Borkowski, mgr inż. Jarosław 
Chomski, mgr inż. kpt. ż.w. Tadeusz Dzie-
dzic, dr inż. Witold Kazimierski, mgr inż. 
Janusz Magaj, dr inż. Marcin Mąka, mgr 
inż. kpt. ż.w. Tomasz Szewczuk, dr hab. 
inż. St. Of. Pokł. Janusz Uriasz, mgr inż. 
kpt. ż.w. Mirosław Wielgosz, dr inż. kpt. 
ż.w. Piotr Wołejsza z Wydziału Nawiga-
cyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie 
za „opracowanie  i wdrożenie systemu 
NAVDEC do bezpiecznego prowadzenia 
obiektu pływającego”.

Redakcja AAM gratuluje pracowni-
kom naszej uczelni otrzymania tak za-
szczytnego wyróżnienia.

W kolejnych publikacjach AAM 
przedstawimy sylwetki i osiągnięcia pozo-
stałych laureatów tej prestiżowej nagrody.

opracowała 
Katarzyna biniek

http://www.kultura.wzp.pl/index.
php?option=com_content&view=artic-

le&id=445:zachodniopomorskie-noble-2013-przyzna-
ne&catid=27:wydarzenia-kulturalne&Itemid=58

�� Uroczysta gala rozdania nagrody zachodniopomorskie noble 2013 
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P rzypomnę, że ten jeden z najsłyn-
niejszych polskich jachtów – re-
gatowy kecz, 13,8 m dł., 80 m kw. 
żagla – powstał w 1972 r. w byłej 
Szczecińskiej Stoczni Jachtowej 
im. L. Teligi, wg projektu E. Hof-
fmana i Kuby Jaworskiego, potem 
„z marszu” wystartował na nim  
w regatach OSTAR’72 Krzysztof Ba-
ranowski, a następnie opłynął nim 
świat, jako trzeci Polak w dziejach, 

w latach 1972–1973, tłumnie po-
witany w Szczecinie przy Wałach 
Chrobrego! Słynny już jacht został 
oddany po tym rejsie studentom  
z JK AZS szczecińskiej WSM, gdzie 
pozostawał w eksploatacji do 1987 r.  
– udostępniony jeszcze raz K. Ba-
ranowskiemu w latach 1976–1977 
na transatlantycki rejs do USA, po 
czym został sprzedany Lechowi 
Grobelnemu. Nowy właściciel roz-

począł nigdy nie skończony wspo-
mniany remont i przebudowę na 
jacht turystyczny, co nie udało się 
też kolejnemu armatorowi – Stoczni 
Szczecińskiej. Uratował „Poloneza” 
dopiero Bruno Sakiewicz i przyja-
ciele, i wreszcie podczas obchodów 
Dni Morza w Szczecinie 13 czerwca 
2008 r., na gruntownie wyremonto-
wanym jachcie, uroczyście podnie-
siono ponownie banderę polską…

Polonez po  
szczecińsku
w PieRwsZej PARZe   
…„PoloNeZ”  
i „FRydeRyK choPiN”

Przez 20 lat butwiał gdzieś na zapomnianym slipie, w cieniu swej 
wspaniałej legendy. Na szczęście nie pogodził się z tym jeden  

z miłośników wielkiej historii polskiego żeglarstwa, znany  
i uparty kapitan jachtowy Bruno Salcewicz, który znalazł nowego 
właściciela i sponsora – warszawską spółkę Włodarzewska S.A. – 
dzięki czemu doprowadził do końca remont jachtu i tym samym 

przywrócił „Poloneza” polskiej banderze.

fot. Zbigniew bosek (www.wikipedia.org)

��  fryderyk Chopin pod żaglami (Madera, 2011).

26



AAMnr 3 (83) / 2014

Rozpoczęte wtedy drugie morskie ży-
cie „Poloneza” potoczyło się ze zmiennym 
szczęściem, z krótkimi rejsami i ze zmianą 
portu macierzystego ze Szczecina – najpierw 
na Sopot, potem na Gdańsk. Ostatnio na 
szersze wody chcą wyprowadzić „Polone-
za” młodzi pasjonaci z YK Polski Szczecin, 
m.in. z kapitanami Piotrem Gruszczyńskim 
i Tomaszem Bielińskim, już z tegorocznym 
udziałem jachtu w „tolszipach”. Doprowa-
dzili też do ponownego zarejestrowania 
jachtu w Szczecinie, z symbolicznym finałem  
w niedzielę 31 sierpnia br., w niezwykłej 
chociaż deszczowej scenerii, bowiem powią-
zali to z wizytą żaglowca „Fryderyka Chopi-
na”, przy historycznych dla jachtu Wałach 
Chrobrego. Nie było takich tłumów jak przy 
powitaniu „Poloneza” w 1973 r. po wokół-
ziemskim rejsie, był za to …polonez odtań-
czony pomimo deszczu na nabrzeżu przez 
gości, przyjaciół i załogi obu jednostek,  
w takt polonezów Chopina, odegranych 
na fortepianie, pod namiotem, przez pia-
nistkę Zuzannę Całka. Zabrakło kapitana 
Krzysztofa Baronowskiego, ale na pokładzie 
„Poloneza” był on gościnnie nieco wcze-
śniej, także w sierpniu tego roku, stając 
za sterem i startując w odbywających się  
w Świnoujściu Bałtyckich Regatach Samot-
ników o „Puchar Poloneza”. Historia kołem 
– i polonezem – się zatoczyła…

Na oficjalną część niedzielnej uroczystości 
złożyło się jeszcze przekazanie nowemu ka-
pitanowi bandery Szczecina i ceremonialne 
odsłonięcie na rufie jachtu nowej – starej na-
zwy portu macierzystego, czyli Szczecina, co 
wspólnie dokonali kapitan Bruno Salcewicz  
i zastępca prezydenta miasta Krzysztof Soska 
(obaj na zdjęciach), akurat w momencie, gdy 
na deszczowym niebie pojawiła się tęcza – na 
dobry znak! 

Wcześniej na pokładzie „Fryderyka Cho-
pina” kapitan Bartłomiej Skwara złożył pre-
zydentowi miasta meldunek po powrocie  
z regat i przekazał prestiżową nagrodę 
Friendship Trophy 2014 (na zdjęciu), którą w 
tym roku organizatorzy i kapitanowie TTSR 
uhonorowali właśnie szczecińską załogę ża-
glowca. Kolejny piękny szczeciński „tolszipo-
wy” dorobek…

„Polonez” jest więc znowu szczeciński!  
Z „F. Chopina” zeszła  międzynarodowa za-
łoga z Baltic University Programm, a kolejna 
w „Rejsie Odkrywców” żegluje do Sztok-
holmu, skąd żaglowiec wróci do Szczecina  
i 9 września na osiem miesięcy ponownie 
opuścić kraj, ruszając na Morze Śródziemne  
i na Karaiby z załogami Niebieskiej Szkoły 
Pod Żaglami.

tekst i zdjęcia: wiesław seidler

�� Poloneza odtańczono pomimo deszczu

�� odsłonięcie nazwy portu macierzystego 

��  Prestiżowa nagroda friendship trophy 2014 dla załogi szczecińskiej
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Pudełko złotej rybki; bazgranie po ścianie; ożywianie na żądanie; 
zamień słowa na obrazy; słowna igraszka; czytanka dziekanka – te  
i podobne zadania przygotowali pracownicy Biblioteki Głównej 
AM dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie i innych użyt-
kowników, którzy odwiedzili nasze progi w ramach ogólnopolskiej 
akcji Tygodnia Bibliotek. 

P
rodziekani AM zachwycili swoją pasją do książek.  
I tak Pani Barbara Kwiecińska (na zdjęciu) przyniosła 
ze sobą książki i tablet. Czytając fragmenty „Mistrza  
i Małgorzaty” Bułhakowa, wywołała ożywioną dyskusję 

na temat książki tradycyjnej i e-booków. 
Natomiast Pan Grzegorz Nicewicz ujawnił swoje szerokie za-

interesowania związane z kulturą Indian. Emocjonalnie wpro-
wadził słuchaczy w arkana książki Jamesa Coopera „Pogromca 
zwierząt”.

Z kolei Pan Tomasz Dudek przeniósł studentów w świat mu-
zyki, czytając biografię Keitha Richardsa z popularnego zespołu 
Rolling Stones.

Studenci zaś uczestniczący w spotkaniach popisali się swoją 
wyobraźnią, kończąc przygotowane zdania, np. „Kiedy idę pustą 

ulicą, obliczam azymuty na ciała niebieskie w trzech systemach”; 
„Nigdy nie umiałam jeździć samochodem na rowerze”; „Często 
myślę o arachibutyrofobii”.

Pracownicy zatrudnieni w placówce dowiedzieli się także,  
w jakim celu studenci przychodzą do biblioteki. Okazuje się, że 
nie tylko po książki. Oto kilka przykładów: „Tylko tutaj mogę 
posłuchać własnych myśli”; „Jest tu fajnie, cicho i ciepło”; „Tu 
znajdę zawsze coś ciekawego”.

W holu biblioteki odwiedzający mogli obejrzeć kilka wystaw: 
książka w miniaturze, antybiblioteka w oczach Umberto Eco, 
gdzie: „należy zniechęcać do wypożyczania”, „jeśli się tylko da – 
żadnych toalet”.

W czytelni „stanęła” stereotypowa bibliotekarka. Można było 
podziwiać jej modne stroje na przestrzeni lat.

Tydzień Bibliotek w dniach 8–15 maja 2014 r. upłynął pod 
hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”. W związku z tym nie mo-
gło zabraknąć najmłodszych czytelników z zaprzyjaźnionego 
przedszkola i szkół podstawowych. Dzieci z zainteresowaniem 
słuchały bajek czytanych przez pracowników biblioteki. 

Elżbieta Edelman

nasi studenci dobrze się bawili, ujawniając w konkursach 
swoje ukryte talenty, tworząc „słowne igraszki – fraszki”, np:

Dokończ zdanie o studencie...
Co się uczy wśród zieleni...

By się skąpał w atramencie...
W murach Morskiej Akademii...

Pudełko złotej rybki
cZyli TydZieŃ biblioTeK w biblioTece główNej Am

Zdjęcia: T. Kwiatkowski
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N
a starcie do waliki o medale 
stawiło się 15 najlepszych za-
łóg z Polski, w tym kilka z na-
szego regionu. Jachty zostały 

zwyczajowo podzielone na 2 grupy: więk-
sze i szybsze jednostki walczyły o złoto  
w grupie ORC Int. I, natomiast mniej-
sze, ale liczniejsze jachty stanęły do walki 
o najwyższe laury w grupie ORC Int. II. 
Wśród nich na jachcie Master3 w składzie: 
Bogdan Wrzesień, Darek Konopczak, 
Adam Laskowski i Olek Waszkiewicz – re-
prezentanci szczecińskiego Centrum Że-
glarskiego.  W pierwszej grupie zabrakło 
niestety 2 czołowych załóg z Trójmiasta  
i Ustki. Obie z powodów technicznych nie 
mogły stawić się na starcie mistrzostw.

Jak przystało na regaty tej rangi, ob-
serwować można było na wodzie wiele 
ciekawych pojedynków, a niejednokrot-
nie o kolejności na mecie, zarówno po 
przeliczeniu, jak i bezpośrednio, decydo-
wały ułamki sekund. Jeśli dodamy do tego 
wiatr wiejący z siłą między 4 a 7 st. B oraz 
wysokie fale, nietrudno sobie wyobrazić, 
że widowisko było interesujące nawet dla 
plażowiczów nie znających się na żeglar-
stwie.

W pierwszym dniu odbyły się 3 wyści-
gi: 2 krótkie (tzw. up&down) oraz wyścig 
średni. I już po pierwszym dniu można 
było zauważyć, że w grupie mniejszych 
jachtów faworytami byli szczeciński 
Smyczek, trójmiejski Oiler III oraz rów-

nież szczeciński Master3. Jednak kolejne  
4 jachty miały na tyle niewielką stratę, 
że jeszcze nie można było przesądzać ich 
losów. Natomiast w grupie ORC I każdy 
poza Bryzą 33 miał szansę na zwycięstwo.

Drugi dzień regat to długi wyścig. 
Ważny, bo z dużą wagą punktową. Bar-
dzo silny wiatr był dużym wyzwaniem 
szczególnie dla najmniejszych jednostek 
– nie obyło się bez awarii i porwanych 
żagli. Po tym wyścigu stało się jasne, że  
w ORC II podium podzielą między siebie 
załogi Smyczka, Oilera III i Mastera3. Tyl-
ko awarie lub naprawdę poważne błędy  
w dwóch ostatnich wyścigach mogły po-
zbawić te załogi medali. Z kolei w grupie 
większych jednostek sprawa zwycięstwa 
była nadal otwarta.

Dwa ostatnie niedzielne wyścigi 
ustaliły kolejność na podium. W ORC  
I szczeciński Kingfisher rzutem na taśmę 
wdrapał się na najwyższy stopień podium 
– decydowały pojedyncze sekundy.

Nie inaczej było w grupie mniejszych 
jachtów. W pierwszym niedzielnym wy-
ścigu różnice na mecie pomiędzy czoło-
wymi jachtami były 3–4-sekundowe.

 
Ostatecznie podium wyglądało następująco:
ORC I

1. Kingfisher (Szczecin)
2. Hobart
3. Aquarella

 ORC II
1. Smyczek (Szczecin)
2. Oiler III
3. Master3 (Szczecin)
 
To duży sukces szczecińskich żeglarzy 

– 3 medale trafiły do Szczecina! 

Gratulacje dla zwycięzców.
olek waszkiewicz

Udany start  
szczecińskich załóg  
w Darłowie

Od 21 do 24 sierpnia w Darłowie  
trwały Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 2014  

w formule ORC International.

www.aam.am.szczecin.pl
fot. Roger Kołomłocki i daria Pawęda
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Nowości wydawnicze

Praca naukowa prezentuje możliwości dostaw energii elektrycznej z sieci na-
ziemnej do statków zacumowanych w porcie ograniczające negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. Większa integracja między krajami na całym świe-
cie doprowadziła do wzrostu handlu światowego, wykorzystującego transport 
morski. Spowodowało to zwiększenie zanieczyszczenia powietrza generowa-
nego przez statki, a to stanowi zagrożenie dla miast portowych, dodatkowo 
proces cumowania statku jest źródłem hałasu i wibracji. Wśród różnych me-
tod zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery prezentowany w publikacji 
STS System wydaje się według autorów najbardziej skuteczny.

Artykuły omawiają m.in. metody detekcji fałszowania sygnałów GNSS w od-
biornikach – w oparciu o szczegółową analizę zastosowania dostępnych sys-
temów kompasów satelitarnych oraz dwuantenowych zestawów GPS w celu 
wykrycia takiego zagrożenia. Przedstawiają model zarządzenia zdarzeniami 
radiokomunikacyjnymi, a także dokonują analizy problemu wstępnej oceny 
predyspozycji operatora specjalnego systemu technicznego. Wyniki badań sy-
mulacyjnych pod kątem bezpieczeństwa nawigacji będą wytycznymi do zapro-
jektowania nowego portu morskiego w Mielnie.

Jest to zbiór artykułów poruszających tematykę m.in. bezpiecznego przewozu 
ładunków stałych masowych środkami transportu morskiego. Przedstawio-
no schemat wyznaczania wielkości statku do wydobywania konkrecji Fe-Mn  
w zależności od rocznej wydajności wydobywania oraz okresu przechowywa-
nia urobku w ładowniach statku, wykonując wizualizację przestrzenną kon-
cepcji projektowej statku wydobywczego. Zaprezentowano prace naukowe 
autorów z wielu europejskich uczelni.

Izabela Kotowska

Wydanie I 
format B5 
s. 261
ISBN 978-83-64434-02-0

Józef Gawłowicz 
Teresa Jasiunas

Wydanie I 
format B5
s. 253
ISBN 978-83-64434-01-3

ShORE TO ShIP SySTEM

Dariusz Tarnopowicz
Tadeusz Borkowski

Wydanie I 
format B5 
s. 104
ISBN 978-83-64434-03-7

Pod redakcją  
Zbigniewa Matuszaka
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Zbigniewa Matuszaka
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Przedmiotem przeprowadzonych badań i analiz przedstawionych w publi-
kacji jest żegluga morska bliskiego zasięgu, funkcjonująca w ramach inter-
modalnych lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz transport 
drogowy, stanowiący ogniwo tych łańcuchów. Badaniami objęto największe 
przedsiębiorstwa żeglugowe, w tym w szczególności obsługiwane przez nie 
linie żeglugowe: kontenerowe, promowe i ro-ro oraz przewoźników drogo-
wych, obsługujących przewozy do i z morskich terminali intermodalnych.

Książka stanowi przegląd 50-letniego dorobku naukowego profesora. Za-
wiera fragmenty z prac badawczych i wybrane artykuły z zakresu oceano-
grafii i nawigacji, a także wykaz pełnej bibliografii naukowej. Dołączony 
został spis wypromowanych doktorantów i prac dyplomowych, które pro-
wadził. Rąbka tajemnicy ze swojego życia profesor uchylił zaś w wywiadzie. 
Publikacja została wzbogacona o ilustracje dotyczące zarówno pracy na 
uczelni, jak i życia rodzinnego Jubilata.

ŻEGluGA MORSKA BlISKIEGO ZASIęGu W śWIETlE IDEI ZRóWNOWAŻONEGO ROZWOJu TRANSPORTu

ZESZyTy NAuKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZyTy NAuKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

PER ASPERA AD ASTRA. 50-lECIE PRACy NAuKOWEJ PROfESORA BERNARDA WIśNIEWSKIEGO
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Gdzie Ta Keja

Szanty 
Gdzie ta keja – to jedna z najpopularniejszych polskich piosenek 
żeglarskich, ma już ponad 40 lat. Słowa i muzykę utworu napisał 
członek legendarnego zespołu Stare Dzwony Jerzy Porębski, muzyk, 
doktor oceanografii, marynarz i rybak. 
Jak wspomina: Był początek lat 70. Stałem przy kei w Świno-
ujściu. Żegnałem statek rybacki. W tamtych czasach wypłynąć 
statkiem na ocean to było coś niewyobrażalnego. Marzyłem więc 
sobie z ołówkiem w dłoni: ech, gdyby tak ktoś do mnie przyszedł  
i zapytał, czy popłynę na dwa lata, przez oceany... Nastrojony tym 
pożegnaniem poszedłem do baru mlecznego przy Stacji Badawczej 
Morskiego Instytutu Rybackiego. Poprosiłem o bułę z serem. Wzią-
łem serwetkę i zacząłem skrobać...

W późniejszym okresie piosenkę mieli w swoim repertuarze tak 
znani wykonawcy muzyki żeglarskiej, jak Anna Sojka, Robert 
Szozda, Jan Krawczyński, EKT Gdynia, Zejman & Garkumpel, 
Trzy Majtki, Roman Roczeń czy Czterech na keję.

Gdzie ta keja – to nostalgiczna piosenka, przedstawia tęsknotę 
żeglarza za morzem. Wspomina on keję, przy której stoją jachty, 
koję, w której można wypocząć. Tęskni on za wolnością odczuwaną 
w trakcie rejsu. Żeglarz deklaruje, że gdyby otrzymał taką propo-
zycję, natychmiast porzuciłby dom i wypłynął nawet w najdalszy 
rejs. Propozycja taka jednak nie nadchodzi.

Autorzy
słowa: Jerzy Porębski
muzyka: Jerzy Porębski

Zwrotka 1
Gdyby ktoś przyszedł i powiedział stary czy masz czas
Potrzebuję do załogi jakąś nowę twarz
Amazonka, Wielka rafa, oceany trzy
Rejs na całość rok, dwa lata – to powiedziałbym

Refren
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht
Gdzie ta koja wymarzona w snach
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat
Gdzie ta brama na szeroki świat. 

Gdzie ta keja, przy niej ten jacht
Gdzie ta koja wymarzona w snach
W każdej chwili płynę w taki rejs
Tylko gdzie to jest, gdzie to jest?

Zwrotka 2
Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż
Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz
W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam
Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. 

Refren
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht…

Zwrotka 3
Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw 
A na przystani czółno stało – kolorowy paw
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step
Lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb.

Refren
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht…

Opracował na podstawie 
http://muzyka.wikia.com
http://teksty.org
http://www.magazynwiatr.pl

Tomasz Kwiatkowski

31www.aam.am.szczecin.pl
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G

dr inż. Grzegorz Nicewicz

 rzegorz Nicewicz na studia do Szczecina przyjechał 
z rodzinnej Łomży. Tu w 1999 r. ukończył ówczesną Wyż-
szą Szkołę Morską – był absolwentem jednolitych studiów 
magisterskich na Wydziale Mechanicznym (kierunek me-
chanika i budowa maszyn, specjalności eksploatacja siłowni 
okrętowych). Pracę na uczelni rozpoczął w lutym 2000 r. na 
stanowisku asystenta na Wydziale Mechanicznym. W roku 
2005 otrzymał od ówczesnego rektora uczelni pisemne wy-
razy uznania i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia 
i działalność naukową oraz dydaktyczną na rzecz uczelni. 
Przez wiele lat pracował również jako mechanik okrętowy na 
statkach transportowych, a także oceanotechnicznych, w tym 
badawczych statkach sejsmicznych.

W grudniu 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, 
specjalności siłownie okrętowe, na naszym Wydziale Me-
chanicznym. Promotorem Jego pracy doktorskiej pt. „Iden-
tyfikacja obciążeń systemu elektroenergetycznego siłowni 
okrętowych w warunkach eksploatacyjnych” był dr hab. inż. 
Zbigniew Matuszak.

Od 2009 r. pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie 
Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechaniczne-
go. W tym samym roku i rok później została Mu przyzna-
na nagroda indywidualna za wybitną działalność naukową 
(drugiego stopnia za rok 2008 i trzeciego stopnia za rok 
2009). 

Jako dydaktyk prowadził zajęcia m.in. z grafiki inżynier-
skiej, mechaniki analitycznej i wytrzymałości materiałów. 
Był promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynier-
skich oraz magisterskich. Interesowały Go badania z zakresu 
niezawodności maszyn, mechaniki wibroizolatorów, ochrony 
przed hałasem, oceny stanu technicznego maszyn, a także 
energetyki probabilistycznej. Był autorem kilkudziesięciu ar-
tykułów naukowych, referatów i podręczników. Uczestniczył 
w wielu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.

Na obecną kadencję do pełnienia funkcji prodziekana ds. 
studiów niestacjonarnych i praktyk Wydziału Mechanicz-
nego został wybrany przez Kolegium Elektorów Wydziału 
Mechanicznego. W ubiegłym roku otrzymał nagrodę indy-
widualną Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za osią-
gnięcia organizacyjne w 2012 roku.

Już podczas studiów dał się poznać jako niezwykle sym-
patyczny kolega i zdolny student – otrzymał stypendium 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Jak wspomina 
Jego kolega z czasów studiów: – Wszyscy byliśmy dobrzy  
z matmy, ale Grzesiek był geniuszem.

Cieszył się ogromną sympatią studentów. W jednej  
z ankiet, w której oceniano wykładowców, studenci najbar-

5 września 1975 – 4 lipca 2014

dziej docenili to, że był sprawiedliwy i przyjaźnie do nich nastawiony.  
W 2013 r. otrzymał od nich tytuł Najlepszego Nauczyciela na Wydziale 
Mechanicznym. W pracy bezkonfliktowy, zawsze można było na Niego 
liczyć. W sytuacjach trudnych zwykł mówić: – OK, nie ma problemu, 
zrobimy to. – Bardzo pracowity i zaangażowany w rozwój Wydziału 
Mechanicznego – miał dalekosiężne plany utrzymania wysokiej jakości 
nauczania mechaników okrętowych.

Był amatorem podróży, przygód, uwielbiał sport – siatkówkę, wio-
ślarstwo. W ubiegłym roku zwyciężył w organizowanych przez uczelnię 
Mistrzostwach Akademii w Ergometrze Wioślarskim w wyścigach na-
uczycieli akademickich na dystansie 1000 m. Trenował karate i biega-
nie – pasją do tego ostatniego zarażał innych. Sześciokrotnie uczestniczył  
w maratonach – wszystkie ukończył z bardzo dobrymi wynikami.  
W sierpniu miał biec w VI Maratonie Karkonoskim. 

A odszedł nagle, zbyt wcześnie…
Grzesiu, będzie nam Ciebie bardzo brakować – Twojej charaktery-

stycznej sylwetki na korytarzu i obecności w pokoju „na wieży”… 
Przyjaciele

Fot. archiwum prywatne
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Na wieczną wachtę odszedł


