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Tra fia do Pań stwa rąk ko lej ny
nu mer Aka de mic kich Ak tu al -

no ści Mor skich, któ ry in au gu ru -
je dru gi rok na szej re dak cyj nej
pra cy. Dzię ki Wa sze mu za an ga -
żo wa niu i pod ję tej współ pra cy
ka żda edy cja sta je się cie kaw sza.
Ser ce uczel ni bi je bar dzo moc no,
stąd dzie je się wie le, co od no to -
wu je my skru pu lat nie. W pierw -
szym ty go dniu ro ku fe to wa-
li śmy 80-le cie Pro fe so ra Alek san -
dra Wal cza ka, nie dłu go po tem
gra tu lo wa li śmy dr. inż. Zbi gnie -
wo wi Szoź dzie, któ re mu po wie -
rzo no funk cję prze wod ni czą ce go
Pod ko mi te tu ds. sta tecz no ści, li -
nii ła dun ko wych i bez pie czeń -
stwa stat ków ry bac kich Mię dzy-
na ro do wej Or ga ni za cji Mor skiej,
a dy rek to ro wi In sty tu tu Na wi ga -
cji Mor skiej dr. inż. Ja nu szo wi
Uria szo wi za wy bór na człon ka
pol skiej de le ga cji se sji IMO
w Lon dy nie.

Pra cow ni cy aka de mii włą czy -
li się w re ali za cję wie lu pro jek tów
na uko wo -ba daw czych. Szcze gól-
nie na uwa gę za słu gu je przy go -
to wa ny przez AM pro jekt bu do -
wy Cen trum Ter mi na lu LNG
i Sy mu la to ra Ła dun ko we go Stat -
ków do Prze wo zu Ła dun ków Cie -
kłych. Bi blio te ka Głów na zaś
za pra co wa ła na mia no pierw szej
mor skiej bi blio te ki cy fro wej.
O tych i in nych wy da rze niach
trak tu je ni niej szy ma ga zyn, do
któ re go lek tu ry ser decz nie za -
pra szam. Z po zdro wie niem wio -
sen nym –

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

Ber nard Wi śniew ski
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AAM: W trak cie 52. Se sji Pod ko mi te tu
SLF, któ ra od by ła się w dniach
25–29 stycz nia 2010 r. w sie dzi -
bie IMO w Lon dy nie, zo stał Pan
wy bra ny na prze wod ni czą ce go
te go pod ko mi te tu na rok 2010.
Pro szę przy jąć ser decz ne gra tu -
la cje z tej oka zji. My ślę, że wie -
lu Czy tel ni ków za in te re su je, jak
do te go do szło.

Zbi gniew Szoz da: W po sie dze niach
pod ko mi te tu bio rę udział ja ko de le gat
Pol ski nie prze rwa nie od ro ku 1998.
Spra wy szcze gól nie wa żne oma wia ne
są w trak cie ko lej nych se sji w tzw. gru -
pach ro bo czych. Z ra cji swo ich za in te -
re so wań za wo do wych uczest ni czę
z re gu ły w po sie dze niach gru py ro bo -
czej, któ ra zaj mu je się sta tecz no ścią
stat ków w sta nie nie usz ko dzo nym.
Sta ram się być ak tyw nym człon kiem
tej gru py. Od 2006 do 2009 ro ku by -
łem wi ce prze wod ni czą cym pod ko mi -

te tu. Fak ty te z pew no ścią by ły wzię te
pod uwa gę przy wy bo rze kan dy da ta
na prze wod ni czą ce go. Wy bierając
mo ją oso bę na prze wod ni czą ce go,
pod ko mi tet dał wy raz uzna nia dla
wkła du ca łej pol skiej de le ga cji, któ ry
jest wno szo ny do prac IMO od wie lu
lat, co zo sta ło pod kre ślo ne przez Se -
kre ta rza Ge ne ral ne go w trak cie je go
wy stą pie nia po ko rzyst nych dla mnie
wy bo rach. Se kre tarz Ge ne ral ny wy -
mie nił dwa na zwi ska pro fe so rów: Do -
erf fe ra i Ko by liń skie go. 

AAM: Czym zaj mu je się Pod ko mi tet
SLF?

Z.S.: Za kres dzia łal no ści pod ko mi te tu
jest bar dzo sze ro ki. Głów ne jego ele -
men ty są zawarte w sa mej na zwie.
Gdy bym miał wy mie nić dwie naj wa ż-
niej sze z ak tu al nie pro wa dzo nych
spraw, to mo im zda niem na le ży pod -
kre ślić:

Po pierw sze: kry te ria oce ny sta -
tecz no ści stat ku w sta nie nie usz ko dzo -
nym no wej ge ne ra cji (new ge ne ra �on
of in tact sta bi li ty cri te ria). Za mie rze -
niem pod ko mi te tu jest wpro wa dze nie
do pro jek to wa nia stat ków naj no wo -
cze śniej szych świa to wych osią gnięć
na uko wych z dzie dzi ny hy dro me cha -
ni ki okrę tu, ba dań mo de lo wych i sy -
mu la cji kom pu te ro wych. Sta tecz ność
stat ku jest jed ną z naj wa żniej szych je -
go cech, de ter mi nu ją cą użyt ko wa nie
stat ku ja ko środ ka trans por tu i nie -
zbęd ną dla bez pie czeń stwa że glu gi.
War to pod kre ślić, że Pol ska ma pe -
wien wkład w two rze nie prze pi sów
sta tecz no ścio wych, któ re zo sta ły wpro -
wa dzo ne w ży cie w grud niu 2008 r.
przez przy wo ła nie ich w kon wen cjach
SO LAS i Lo ad Li ne. Prze pi sy te zna ne
są ja ko In ter na �o nal Co de on In tact
Sta bi li ty (2008 IS Co de). Bę dą obo wią -
zy wać od lip ca 2010 r. 

Dr inż. Zbi gnie w 
Szoz da został no wo 
wy bra nym prze wod ni-
czą cym Pod ko mi te tu 
ds. Sta tecz no ści, 
li nii ła dun ko wych 
i bez pie czeń stwa 
stat ków ry bac kich 
(Sub -Com mit tee 
on Sta bi li ty and Lo ad 
Li nes and on Fi shing 
Ves sels Sa fe ty – SLF) 
Mię dzy na ro do wej 
Or ga ni za cji Mor skiej
(IMO).

Nowo wybrany przewodniczący dr inż. Zbi gnie w Szoz da FOT. ELLE
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Po dru gie: prze pi sy bez pie czeń -
stwa stat ków ry bac kich. Jest to bar dzo
wa żne, a jed no cze śnie bar dzo trud ne
za gad nie nie do re ali za cji dla IMO. Sta -
ty sty ki po da ją, że w świa to wym ry bo -
łów stwie mor skim do cho dzi rocz nie
do oko ło 240 000 wy pad ków śmier tel -
nych. Wpro wa dze nie mię dzy na ro do -
wych prze pi sów bez pie czeń stwa
stat ków ry bac kich to praw do po dob nie
je dy na mo żli wość zmniej sze nia tej
licz by. Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja
Mor ska już dwu krot nie po dej mo wa ła
pró bę wpro wa dze nia ich w ży cie
– w la tach 1977 i 1993. Dru gie po dej -
ście skut ko wa ło uchwa le niem tzw.
Tor re mo li nos Pro to col. Aby po sta no -
wie nia te go pro to ko łu we szły w ży cie,
po trzeb ne jest ra ty fi ko wa nie go co
naj mniej przez 15 państw dys po nu ją -
cych flo tą ry bac ką więk szą niż 14 000
stat ków ry bac kich. Przez kil ka na ście
lat, ja kie upły nę ły od uchwa le nia po -
sta no wień Tor re mo li nos Pro to col, zo -
stał on ra ty fi ko wa ny przez 17 państw,
któ re dys po nu ją flo tą stat ków ry bac -
kich nie wie le więk szą niż 3500 stat -
ków. Dla te go pro to kół ten nie wszedł
do tych czas w ży cie. Wnio sko wać mo -
żna z te go, że świat nie chce z ró żnych
przy czyn prze pi sów bez pie czeń stwa
stat ków ry bac kich. W związ ku z tym
IMO po szu ku je no wych mo żli wo ści,
czym zaj mu je się wła śnie Pod ko mi tet
SLF. War to pod kre ślić, że Unia Eu ro -
pej ska wpro wa dzi ła w ży cie po sta no -
wie nia Pro to ko łu Tor re mo li nos od po-
wied nią dy rek ty wą.

Po da łem dwa przy kła dy, ale
chciał bym za zna czyć, że po dob nych
te ma tów jest wię cej, a kon kret nie
szes na ście.

AAM: Ja kie są dal sze Pa na pla ny zwią -
za ne z peł nie niem funk cji prze -
wod ni czą ce go SLF?

Z.S.: Peł nie nie no wej funk cji to oczy -
wi ście no we obo wiąz ki. Pod ko mi tet
SLF jest jed nym z kil ku pod ko mi te tów
wcho dzą cych w skład Ko mi te tu Bez -
pie czeń stwa na Mo rzu (Ma ri � me Sa -
fe ty Com mit tee – MSC). Do mo ich
obo wiąz ków bę dzie na le ża ło mię dzy
in ny mi re pre zen to wa nie pod ko mi te tu
w trak cie ob rad ko mi te tu, za bie ga nie
o wy ra że nie zgo dy ko mi te tu na pro po -
zy cje, z któ ry mi wy stę pu je pod ko mi -
tet, a ta kże re ali za cja wy tycz nych
ko mi te tu. Do no wych obo wiąz ków na -
le ży ta kże śle dze nie po stę pu prac
w Mię dzy se syj nych Gru pach Ro bo -
czych. Pod ko mi tet po wo łał czte ry gru -
py ro bo cze, któ re pro wa dzą okre ślo ne
pra ce i przy go to wu ją ma te ria ły na na -
stęp ną se sję, wyzna czo ną na sty -
czeń 2011 r. Na to miast pla ny
za wo do we zwią za ne z pra cą na uczel -
ni nie ule ga ją zmia nom.

AAM: Pro szę po wie dzieć, czym dla Pa -
na i dla aka de mii jest osią gnię -
ty przez Pa na suk ces?

Z.S.: Wy bór pra cow ni ka uczel ni,
w tym przy pad ku mnie, na prze wod -
ni czą ce go jed ne go z tech nicz nych
Pod ko mi te tów IMO, to do wód na to,
że Aka de mia Mor ska za trud nia wy so -
kiej kla sy spe cja li stów w za kre sie zwią -
za nym z pro wa dzo ny mi kie run ka mi
stu diów i ba da nia mi na uko wy mi. Jest

to nie zmier nie wa żne dla wy so kiej
oce ny uczel ni ja ko ośrod ka aka de mic -
kie go i ośrod ka szko lą ce go ma ry na rzy.
Oczy wi ście, jest to czyn nik jak naj bar -
dziej bu du ją cy pre s�ż aka de mii. Nie
bez zna cze nia jest ta kże mo żli wość
prze ło że nia wie dzy, ja ką po zy sku je się,
pia stu jąc wa żne funk cje w mię dzy na -
ro do wych or ga ni za cjach, na ja kość za -
jęć dy dak tycz nych pro wa dzo nych
za rów no ze stu den ta mi, jak i ze słu -
cha cza mi SDKO. Jest ta kże dru ga stro -
na me da lu. Mia no wi cie zwięk szo ne
obo wiąz ki i zwięk szo ne kosz ty dzia łal -
no ści uczel ni. Peł nie nie funk cji prze -
wod ni czą ce go SLF to ko niecz ność
częst szych wi zyt w Lon dy nie w sie dzi -
bie IMO i być mo że ta kże w in nych
miej scach. Z te go po wo du bar dzo go -
rą co dzię ku ję kie row nic twu Aka de mii
Mor skiej – JM Rek to ro wi oraz pro rek -
to rom za wspar cie, ja kie go udzie li li mi,
gdy przy go to wy wa łem się do ob ję cia
tej funk cji. Mam na my śli za rów no
wspar cie fi nan so we, jak i or ga ni za cyj -
ne. Je stem prze ko na ny, że w przy szło -
ści uczel nia osią gnie sze reg ko rzy ści
wy ni ka ją cych z te go ty tu łu. 

Je że li cho dzi o mnie, to wy bór
na prze wod ni czą ce go SLF po strze gam
przede wszyst kim w ka te go riach
awan su za wo do we go. W pew nym
sen sie ob ją łem „ster” w naj wa żniej -
szych spra wach, ja kie dzie ją się ak tu al -
nie na świe cie w za kre sie mo ich
za in te re so wań za wo do wych – sta tecz -
no ści stat ków, a ta kże „przy oka zji” li -
nii ła dun ko wych i bez pie czeń stwa
stat ków ry bac kich. Licz ba osób
na świe cie, któ re prze wod ni czy ły pra -
com pod ko mi te tów IMO, jest ogra ni -
czo na i dla te go jest dla mnie wiel kim
za szczy tem, że mo głem zna leźć się
w tym gro nie.

Dzię ku ję za roz mo wę.
Rozmawiała Elwira Goryczko

FOT. ARCHIWUM



Ce re mo nii otwar cia do ko nał Pro -
dzie kan ds. Stu diów Nie sta cjo -
nar nych mgr inż. kpt. ż.w., kpt.

ż.ś. Ja cek Fry dec ki, wy bi ja jąc tra dy cyj -
ne „szklan ki”, a ca łą uro czy stość
uświet nił wy stęp chó ru uczel nia ne go,
któ ry przy go to wał na tę oko licz ność
spe cjal ny pro gram, nie za po mi na jąc
o „ka pi tań skim tan gu”. 

Syl wet kę Ju bi la ta, pro zę Je go ży -
cia ja ko wy bit ne go wy cho waw cy, na -

uczy cie la, na ukow ca i prak ty ka, prze -
ło żo ne go i człon ka ro dzi ny przy bli żył
Dzie kan Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go dr
inż. kpt. ż.w. Je rzy Haj duk, prof. AM:

(…) ob ser wo wa łem w tym cza sie
dzia ła nia Sza now ne go Ju bi la ta na ni wie
dy dak tycz nej, na uko wej i wy cho waw -
czej z nie ukry wa nym uzna niem, ca ły
czas po dzi wia jąc Je go nie sa mo wi tą ak -
tyw ność, en tu zjazm w dzia ła niu, ży cio -
we po dej ście i życz li wość dla lu dzi. (…)

Jest wy bit nym wy cho waw cą po ko -
leń na wi ga to rów w Pol sce, au ten tycz -
nym współ twór cą pol skie go szkol -
nic twa mor skie go, orę dow ni kiem za -
rów no kla sycz ne go po dej ścia do słu żby
na mo rzu, jak i wdra ża nia no wych roz -
wią zań tech no lo gicz nych. (…) Przez ca -
łe ży cie od da wał się swo im pa sjom,
zwią zu jąc się na do bre i na złe z mo -
rzem oraz z go spo dar ką mor ską, re ali -
zu jąc kon se kwent nie swo je idee,
rów no cze śnie sta ra jąc się nie kon flik -
to wać współ pra cow ni ków (…).

W imie niu Sa mo rzą du Stu denc kie -
go wy stą pi ła Iga Kwie ciń ska, prze wod -
ni czą ca, któ ra wy ra zi ła sta no wi sko
ele wów:

Sza now ny Ju bi la cie, do stoj ni Go -
ście! Nie zwy kle trud no ubrać w sło wa
wy ra zy wdzięcz no ści ca łych po ko leń
mło dych adep tów sztu ki in ży nier skiej,
któ rzy mie li za szczyt pod Pań skim do -
wódz twem wal czyć o so lid ne wy -
kształ ce nie, kon se kwent nie kształ to -
wać wła sną oso bo wość i cię żko pra co -
wać dla lep sze go ju tra. Dzię ki Pań skiej
cha ry zmie, od da niu, pra co wi to ści
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Tort uro dzi no wy w kli ma cie ma ry ni stycz nym

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości

Świę to wa li śmy w pierw szej de -
ka dzie stycz nia w na szej uczel ni
ju bi le usz 80. uro dzin Pro fe so ra
Alek san dra Wal cza ka. Z tej oka -
zji od by ła się wiel ka uro czy -
stość, w któ rej uczest ni czy ło
po nad 120 osób. Przy by ła 
ro dzi na oraz przy ja cie le Ju bi la -
ta, wy cho wan ko wie i współ pra -
cow ni cy, licz ni go ście z wie lu
pol skich uczel ni, przed się -
biorstw zwią za nych 
z mo rzem i or ga ni za cji
mor skich. 



i ogrom nej wie rze w nas, wie lu mło -
dym lu dziom uda ło się z te go bo ju
wyjść zwy cię sko. Dzię ku je my. 

Wie le bi tew w ży ciu za wo do wym
mu siał Pan sto czyć wła sny mi si ła mi,
a po la tych bi tew na prze strze ni dzie -
jów kry ły sporo za sa dzek i nie bez pie -
czeństw. Trwa łe świa dec twa Pań skiej
nie złom no ści w ich po ko ny wa niu do -
star czy ły kil ku po ko le niom za rów no
god ne go wzo ru do na śla do wa nia, jak
i owo ców, z któ rych czer pie my i czer -
pać bę dzie my peł ny mi gar ścia mi.
Dzię ku je my. 

Dro dzy go ście! Nie jed no krot nie
wspie ra jąc Pa na Ka pi ta na w je go dzia -
ła niach, w rze czach wiel kich, jak i tych
pro za icz nych, wspie ra li ście nas, stu -
den tów. Za wszel ki wy si łek wło żo ny
we współ two rze nie suk ce su Pa na Pro -
fe so ra, na szej Al ma Ma ter, ja ki i ca łej
pol skiej ma ry nar ki – dzię ku je my.

Dro dzy Stu den ci! Aka de mia Mor -
ska jest wa szym dru gim do mem,
a chwi le spę dzo ne tu taj bę dą śmia -
ło kon ku ro wać o ty tuł naj pięk niej -
szych i naj cie kaw szych mo men-
tów wa sze go ży cia. Ni gdy nie za -
po mi naj cie o go spo da rzach te go
do mu, któ rzy uczy nili z was tych,
kim je ste ście dzi siaj. 

My, stu den ci Aka de mii
Mor skiej w Szcze ci nie
ma my pew ność co
do dwóch rze czy.
Pierw szą jest to, że
spo tka ło nas nie sa -
mo wi te szczę ście, iż
w na szym ży ciu ze -
tknę li śmy się i po -
ko cha li śmy że g-
lu gę mor ską, któ -
ra w mu rach aka -
de mii kształ tu je
nas ja ko eli tar nych
in ży nie rów i do brych
oby wa te li, a w przy -
szłej pra cy za wo do wej da je

peł nię mo żli wo ści sa mo re ali za cji
i god ne go ży cia. Dru gą rze czą, co
do któ rej je ste śmy prze ko na ni, jest to,
że to pol ska że glu ga mor ska mia ła
wiel kie szczę ście, iż spo tka ła i po ko -
cha ła ze wza jem no ścią Pa na Ka pi ta na.
Bez Pa na, jak ob lu bie niec bez ob lu bie -
ni cy, nie by ła by tym, czym jest dzi siaj.
Dzię ku ję. 

Wśród wie lu wy stą pień pa da ły
licz ne sło wa po dzię ko wań, gra tu la cji
i ży czeń ko lej nych suk ce sów, dal szej
ak tyw no ści za wo do wej, zdro wia.
Oprócz ser decz nych i wzru sza ją cych
słów Ju bi la ta ob da ro wa no licz ny mi
pa miąt ka mi, bę dą cy mi wy ra zem uzna -
nia dla Je go oso by. A na pew no w pa -
mię ci ze bra nych na dłu go po zo sta nie
prze mó wie nie (utrwa lo ne na dal szych
stro nach), któ re wy gło sił Pro fe so r
Alek san der Wal czak.

Po ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści Ju -
bi lat za pro sił go ści na przy ję cie oko -
licz no ścio we, pod czas któ re go przy jął
jesz cze wie le in dy wi du al nych ży czeń,
a nie spo dzian ką dla Pro fe so ra był oka -
za łych roz mia rów tort.

Uczest ni cy spo tka nia w do wód
wdzięcz no ści za pa mięć otrzy ma li pu -
bli ka cję Jac ka Fry dec kie go pt. Alek san -
der Wal czak – współ twór ca pol skie go
wy ższe go szkol nic twa mor skie go.
W mo no gra fii, opa trzo nej sło wem
wstęp nym JM Rek to ra Sta ni sła wa
Guc my, przed sta wio no ży cie Ju bi la ta,
Je go do ro bek na uko wy, osią gnię cia
na po lu za wo do wym, co zna la zło od -
zwier cie dle nie w za łą czo nej bi blio gra -
fii. Pu bli ka cję wzbo ga ca ją zdję cia
z ar chi wum Ju bi la ta. 

Tekst i zdjęcia: elle
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Szanowny Jubilat 
po otrzymaniu jednego 
z wielu prezentów



Pa ni Mi ni ster,
Ma gni fi cen cjo Rek to rze,
Pa nie Dzie ka nie,
Sza now ni, Dro dzy i Do stoj ni Go ście!

Fakt, że się uro dzi łem – wi dać i że
by ło to bar dzo daw no te mu
– także mo żna do strzec. Przy -

znam się, nie wiem, ja ką kon wen cję
przy jąć w swo im wy stą pie niu. Z plą ta -
ni ny my śli i chę ci wy po wie dzenia wie -
lu spraw i upo rząd ko wa nia ich wo bec
te go, co zo sta ło wcze śniej sze ro ko
przed sta wio ne, wy ni ka trud ność mo -
jej sen sow nej wy po wie dzi.

Jed no cze śnie zda ję so bie spra wę,
że dzi siej sza uro czy stość wy pły wa
z ist nie nia okre ślo nych zwy cza jów, tra -
dy cji aka de mic kich i mor skich. Z tych
kło po tów wy ba wił mnie Jó zef Hen
i za in spi ro wał. Kie dy sta nął na gi
przed woj sko wą ko mi sją le kar ską, za -
py ta ny przez le kar kę, dla cze go jest
w skar pe tach, od po wie dział: „bo je -
stem wsty dli wy”. Otóż przy peł nym
zro zu mie niu ob rzę do wo ści i do ko na -
nych ocen po sta no wi łem sam przed -
sta wić na gość mo je go ży cia w uję ciu
wła snych od czuć, w re tro spek tyw nym
spoj rze niu na ich prze bieg. Bę dzie to
skrót prze wod ni ka po sa mym so bie.

Ży łem w kil ku okre sach dzie jów
mo je go kra ju, II RP, w cza sie oku pa cji
hi tle row skiej, w PRL -u, III RP, na wet
pró bo wa no mnie ob da ro wać szan są
ży cia w IV RP. 80 lat to szmat prze by tej
dro gi. (…)

Swój los zwią za łem z mo rzem. By -
łem mu wier ny przez 63 la ta swe go
do ro słe go za wo do we go ży cia, za rów -
no na okrę tach, stat kach lub po za ni -
mi, ale za wsze zwią za ny z mo rzem
– tzn. z kra jo wym i za gra nicz nym
szkol nic twem mor skim oraz Mię dzy -
na ro do wą Or ga ni za cją Mor ską.

W wy stą pie niach dzi siej szych by ło
du żo po chwał, słów życz li wych, któ re
są ka żde mu mi łe, na wet gdy się nie
czu je me ga lo ma nem. Ro zu miem, że
przy te go ro dza ju ju bi le uszo wych uro -
czy sto ściach mó wi się za wsze do brze,
choć oso bi ście nie sta ram się ośle piać
ni ko go au re olą swo jej świę to ści. Mó -
wi się, że „Er ra re hu ma num est”, czy -
li my lić się jest rze czą ludz ką,
pod wa run kiem, że nie jest ona nie -
spra wie dli wym i krzyw dzą cym dzia ła -
niem.

We dług mo jej fi lo zo fii – swo je ży -
cie trak tu ję ja ko si nu so idę. Raz po wy -
żej osi x, raz po ni żej, ale w re zul ta cie
bi lan su je się ono, po zo sta jąc na li nii
dzie lą cej te war to ści. Nie mó wię o am -
pli tu dzie, któ ra z wie kiem ma le je. Naj -
pro ściej mo żna po wie dzieć: „by wa ło
się raz na wo zie, raz pod wo zem”.

Mia łem szczę śli we, choć krót kie
dzie ciń stwo. Po tem po nu ry czas oku -
pa cji. Dzie li łem los z in ny mi, bie dę
i cią gły strach o ży cie swo je i naj bli ż-
szych. Ob ser wo wa łem ła pan ki, wi dzia -
łem lu dzi idą cych na śmierć. Nie
wy ka zy wa li pa trio tycz ne go pa to su, ra -
czej zdra dza li pa nicz ny, obłęd ny strach
oraz bez sil ność i bez rad ność. Nie do -
szu ki wa łem się wśród nich bo ha te rów
i tchó rzów. Wy no si łem prze ko na nie,
że w tych sze re gach jest to bar dzo ma -
ła ró żni ca. Ale zo staw my to hi sto ry -
kom, psy cho lo gom, li te ra tom i po e-
tom. Otrzy ma my rze tel ne opi sy al bo
mi ty.

Po tym ma ra zmie – krót kie za chły -
śnię cie się wol no ścią. Da lej to zło żo -
ność pa nu ją ce go wów czas sys te mu,
czas za koń czo ny dla mnie po zba wie -
niem ry cer skich ma rzeń w sze re gach
Ma ry nar ki Wo jen nej. Wrzu co no mnie
w szkol nic two mor skie. Szyb ko tam się
od na la złem. Do strze głem szan sę i mo -

żli wo ści spre cy zo wa nia sen sow ne go
ce lu ży cio we go.

Dy na micz ny roz wój ów cze snych,
pol skich flot wy ma gał wy kształ co nych
kadr. Wi dzia łem tam sie bie. By ło to
wy zwa nie, któ re pod ją łem. Nie by ło
ła twe. Ono stało się pod mio tem mo -
ich roz le głych ba dań w aspek cie bez -
pie czeń stwa że glu gi. Re flek sja – trze ba
po znać gorz ki smak ży cia, aby po wa -
żnie trak to wać ka żde go czło wie ka. 

Za szczę śli we chwi le uwa żam po -
zna nie wie lu zna ko mi tych lu dzi,
od któ rych czer pa łem wie dzę i któ rzy
w du żym stop niu po mo gli mi w re ali -
za cji wspo mnia nych ce lów. Mia łem
mo żli wość słu cha nia wy kła dów pro fe -
so rów: Eu ge niu sza Kwiat kow skie go,
Jó ze fa Ku li kow skie go, Sta ni sła wa Dar -
skie go, jak rów nież Ar ka diu sza Pie ka -
ry i Sta ni sła wa Tur skie go. Wpro wa -
dza li mnie w taj ni ki wie dzy za wo do -
wej ko man do rzy, m.in.: Sta ni sław
Miesz kow ski i Zbi gniew Przy by szew -
ski, za nim ode bra no im ży cie. Do zna -
łem za szczy tu pra co wać z pro fe so -
ra mi: Je rzym Do erf fe rem, Je rzym Bu -
kow skim, Ka zi mie rzem Ko pec kim,
Fran cisz kiem Gro now skim, Zyg mun -
tem Mey erem, Bo le sła wem Ma zur kie -
wi czem, Eu ge niu szem Skrzy mow skim
i ko le ga mi z ro ku: adm. Wi tol dem
Gliń skim, prof. Jó ze fem Urbań skim
i póź niej szy mi ko men dan ta mi AMW,
adm.: Ka zi mie rzem Bos sym, An to nim
Ko mo row skim i obec nym tu taj adm.
Cze sła wem Dyr czem. Dum ny je stem
ze współ pra cy z ka pi ta na mi: An to nim
Le dó chow skim, Ka ro lem Bor char d-
tem, Wi tol dem Po in cem, Ta de uszem
Me is sne rem, Hen ry kiem Bo ra kow -
skim, Wik to rem Go rząd kiem, Zbi gnie -
wem Szy mań skim, Eu ge niu szem
Dasz kow skim, An drze jem Hu zą i in ny -
mi.
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Mia łem rów nież wy jąt ko wą spo -
sob ność i przy jem ność dwu krot nej
oso bi stej roz mo wy z Oj cem Świę tym
Ja nem Paw łem II, z an giel ską kró lo wą
Elżbie tą II oraz uści śnię cia dło ni pre zy -
den to wi Fran cji Char le s'o wi de Gaul -
le'owi, pre zy den to wi Cy pru Glaf kos
Kle ri de so wi, spo tkań z prze wod ni czą -
cym Ra dy Pań stwa prof. Hen ry kiem
Ja błoń skim i pre zy den tem RP Le chem
Wa łę są oraz Alek san drem Kwa śniew -
skim. 

Do ta kich naj wa żniej szych i bar dzo
trud nych chwil za li czam okres sta nu
wo jen ne go i usi ło wań li kwi da cji na szej
uczel ni. Po dej mo wa ne wów czas prze -
ze mnie de cy zje w ob li czu za gro żeń
dla dzie sią tek stu den tów i pra cow ni -
ków wy zwa la ły we mnie śmia łość
sprze ci wu, wy ra ża nie pro te stów i opo -
ru, przy wie rze w peł ne po par cie ca łej
spo łecz no ści uczel ni. 

Do wstrzy ma nia li kwi da cji uczel ni
do łą czy ły się do nas do dat ko we si ły
przed się biorstw szcze ciń skiej go spo -
dar ki mor skiej, a przede wszyst kim
oso bi ste za an ga żo wa nie ów cze sne go
bi sku pa die ce zji szcze ciń sko -ka mień -
skiej ks. prof. Ka zi mie rza Maj dań skie -
go. Prze ka zał mi on zna mien ne dla
na szej WSM swo je sta no wi sko: „Do -
pó ki tu taj je stem, nie upad nie
w Szcze ci nie żad na uczel nia. To po ten -
cjał in te lek tu al ny tej zie mi, szcze gól nie
wa żny w jej geo gra ficz nym po ło że niu”.

Prze ży łem dłu gie la ta – trud ne,
lecz ta kże i pięk ne. Do nich za li czam
okre sy pły wa nia. Pły wa nie jak to pły -
wa nie, przede wszyst kim wy zwa la ło
czło wie ka od biu ro kra cji lą do wej. To
in ny cha rak ter pra cy, in ne pro ble my,
in ne trud no ści i uro ki. To ró żno rod -
ność ła mi głó wek eks plo ata cyj nych, sy -
tu acji po go do wych i na wi ga cyj nych.
In ny tryb ży cia okrę to we go usta lo ne -
go tra dy cją po ko leń.

Za okrę to wa niem swym wy wo ły -
wa łem czę sto nie po trzeb ny po płoch
wśród ofi ce rów, śmiesz ne sko ja rze nia
pro wa dzą ce do od ku rza nia ksią żek
z oba wą, że „sta ry” mo że „od py ty -
wać”.

Był to od dziel ny roz dział me go ży -
cia, bar dzo wa żny i nie za po mnia ny.

Przez więk szość do ro słe go ży cia
pra co wa łem w Szcze ci nie. W dzie jach
na sze go mia sta i re gio nu by wa ły ró żne
chwi le splą ta ne z hi sto rią kra ju, po li -
ty ką na szej przy na le żno ści, usi ło wa nia
pro sto wa nia gra nic. Ży li śmy w tym cza -
so wo ści ist nie nia z Pol ską. Nie za wsze
nas ko cha no w sto li cy. 

Tak by ło i z na szą uczel nią i jej
ludź mi, od bie ra ją cy mi skut ki nie za wi -
nio nych przy czyn. Z tym, że powo li na -
bie ra li śmy wszy scy do świad cze nia
i si ły zwar tej jed ną my ślą i czy nem ich
sta no wią cych.

Ży łem i pra co wa łem w ró żnym
cza sie i eta pach mo jej pra cy, wśród

ser decz nych i szcze rze od da nych
uczel ni lu dzi. Lu dzi, któ rych ce cho wa -
ła świa do mość zna cze nia na uki i edu -
ka cji oraz ro li go spo dar ki mor skiej
w roz wo ju kra ju. Te nad zwy czaj ne na -
rzę dzia i mo żli wo ści nie tyl ko słu ży ły
do przy go to wa nia mło dzie ży do za wo -
du, lecz ta kże do ży cia, do speł nia nia
i wy ko ny wa nia wie lu ról spo łecz nych. 

Wszyst kim współ pra cow ni kom
za ich pra cę, po sta wę i po moc oraz
oka zy wa ną mi życz li wość – dzi siaj ser -
decz nie dzię ku ję. (…)

W koń co wej kon klu zji na pod kre -
śle nie za słu gu ją trzy za sad ni cze fak ty:
że mia łem mo żli wość czer pa nia na le -
ży tych wzor ców od zna czą cych, wy bit -
nych osób. Po zwo li ło mi to na do ko -
ny wa nie wła sne go war to ścio wa nia
ob ser wo wa nych zja wisk oraz usta le -
nie swo ich ce lów ży cio wych; że mia -
łem szczę ście pra co wać z od po-
wie dzial ny mi ludź mi ro zu mie ją cy mi
i re ali zu ją cy mi z za an ga żo wa niem
swo je za da nia; że u schył ku swo jej ak -
tyw no ści spo łecz nej do zna ję uczu cia
sa tys fak cji z ty się cy wy cho wan ków,
któ rzy god nie re pre zen tu ją pol skie
szkol nic two mor skie w kra ju i na świe -
cie oraz z efek tyw nych wy ni ków dzia -
łań mo ich na stęp ców od po wia -
da ją cych współ cze snym i przy szło ścio -
wym wy ma ga niom cy wi li za cji.

Ale jed no cze śnie po za ty mi po zy -
ty wa mi ro dzi się we mnie pe wien nie -
po kój, gdy ob ser wu ję ludz kość peł ną
spo rów, nie na wi ści, gwał tów i roz war -
stwień oraz utrzy mu ją cy się czar no -
-bia ły sche mat ocen zja wisk, fak tów
i lu dzi. 

W wa ha dle mo żli wo ści ewa lu acyj -
nych naj czę ściej wy mie nia ne są skraj -
ne po ło że nia: do bry – zły, przy ja ciel
– wróg, ge nial ny – idio ta, bo ha ter
– tchórz. Mo żna tu taj wy li czać set ki
an to ni mów na ró żnych po zio mach
i prze kro jach współ cze sne go ży cia.
NAJ TRUD NIEJ JEST DO STR ZEC ZWY -
KŁE GO CZŁO WIE KA. Nie tra cę jed nak
na dziei w po pra wę tych ne ga tyw nych
ob ra zów, a kon se kwen cją te go bę dzie,
że po mi nę tę kwe s�ę pod czas na stęp -
ne go ju bi le uszu. �

FOT. ELLE
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Stwo rzyć pierw szą w Pol sce
bra nżo wą bi blio te kę cy fro wą
z za kre su go spo dar ki mor skiej
– ta ka myśl przy świe ca ła
w 2008 r. przy wy stą pie niu
o do fi nan so wa nie pro jek tu
Bi blio te ka Cy fro wa Świat Mor -
skich Pu bli ka cji. Po my sło daw cą
jest Pro rek tor ds. Mor skich
Woj ciech Ślącz ka.

i blio te ka Głów na AM po sia da
po ten cjał w po sta ci mło de go ze -
spo łu oraz do świad cze nia

w two rze niu i udo stęp nia niu in for ma -
cji przy za sto so wa niu no wych tech no -
lo gii. Od 10 lat wsza kże współ pra cu je
z 22 bi blio te ka mi uczel ni tech nicz nych
w two rze niu ogól no pol skiej ba zy bi -
blio gra ficz no -abs trak to wej, za wie ra ją -
cej uni ka to wą ko lek cję opi sów ar ty-
ku łów z pol skich cza so pism tech nicz -
nych BAZ TECH. Od 2 lat pra cow ni cy bi -
blio te ki opra co wu ją ka ta log te ma ty-
cz ny wi tryn in ter ne to wych Baz Tol z za -
kre su oce ano lo gii i oce ano gra fii.
Od ro ku bi blio te ka jest jed nym
z uczest ni ków pro jek tu Za chod nio po -
mor ska Bi blio te ka Cy fro wa „Po me ra -
nia”. W 2005 r. zre ali zo wa ła swój
pierw szy pro jekt w ra mach ZPORR
„Czy tel nia Mul � me dial na”, któ ry był
bar dzo uda nym i nie wąt pli wie po -
trzeb nym przed się wzię ciem. 

Wraz z Pro gra mem Ope ra cyj nym
„In no wa cyj na Go spo dar ka” i dzia ła -
niem 2.3 „In we sty cje zwią za ne z roz -
wo jem in fra struk tu ry in for ma tycz nej
na uki” po ja wi ła się szan sa na re ali za -
cję bi blio te ki cy fro wej oraz na za kup
i wdro że nie no wo cze sne go zin te gro -
wa ne go sys te mu bi blio tecz ne go. Jest
to już dru gi re ali zo wa ny pro jekt unij ny. 

Głów nym ce lem pro jek tu jest
umo żli wie nie i uła twie nie sze ro kie go

zdal ne go do stę pu do źró deł wie dzy
i za so bów cy fro wych oraz naj cen niej -
szych wy daw nictw z sze ro ko po ję tej
go spo dar ki mor skiej. Obec nie brak jest
bi blio te ki cy fro wej da ją cej bez płat ny
peł no tek sto wy do stęp do pu bli ka cji
z te go za kre su. Świat Mor skich Pu bli -
ka cji bę dzie pierw szą w Pol sce bra nżo -
wą bi blio te ką cy fro wą do ty czą cą
go spo dar ki mor skiej. Bę dzie ona słu ży -
ła wie lu gru pom od bior ców, za rów no
in sty tu cjom, jak i in dy wi du al nym użyt -
kow ni kom, a efek tem za im ple men to -
wa nia jej bę dzie nie wąt pli wie: 
– wy mia na my śli i prac na uko wo -ba -
daw czych oraz do świad czeń mię dzy
ka drą na uko wą i pod mio ta mi go spo -
dar czy mi;
– pod nie sie nie kon ku ren cyj no ści Aka -
de mii Mor skiej w Szcze ci nie na rynku
kra jo wym i eu ro pej skim ja ko in sty tu cji
na uko wej, dba ją cej o roz wój form
kształ ce nia;
– pod nie sie nie atrak cyj no ści na szej
uczel ni ja ko part ne ra w mię dzy na ro do -
wych pro jek tach ba daw czych w dzie -
dzi nie go spo dar ki mor skiej.

W po cząt ko wej fa zie re ali za cji pro -
jek tu wpro wa dza ne bę dą pu bli ka cje
z re gio nu za chod nio po mor skie go, na -
stęp nie ba za zo sta nie po sze rzo na o cy -
fro we utwo ry/dzie ła in nych ośrod ków
w Pol sce, a ta kże za gra ni cą. Znaj dą się
w niej mię dzy in ny mi:
– wy daw nic twa cią głe uczel ni mor -
skich;
– skryp ty, pod ręcz ni ki, ma te ria ły dy -
dak tycz ne;
– do ro bek na uko wy pra cow ni ków
AM w Szcze ci nie i in nych uczel ni zwią -
za nych z go spo dar ką mor ską;
– ma te ria ły kon fe ren cyj ne;
– dok to ra ty;
– cza so pi sma i ar ty ku ły z cza so pism;
– ad re sy por ta li i stron in ter ne to wych
po wią za nych z go spo dar ką mor ską;
– ak tyw ne lin ki do stę pu do baz IMO
i EM SA;

– peł no tek sto we ba zy mor skie za ku -
pio ne przez Bi blio te kę Głów ną aka de -
mii;
– ma te ria ły do ty czą ce hi sto rii szcze -
ciń skiej uczel ni.

Ist nie je du że za po trze bo wa nie
śro do wi ska użyt kow ni ków na ta kie
wła śnie pu bli ka cje, któ re uła twią swo -
bod ny i pro sty do stęp do po szu ki wa -
nych in for ma cji. Jed nak w przy pad ku
za so bów cy fro wych po trze by użyt ko-
w ni ków we ry fi ko wa ne są uwa run ko -
wa nia mi praw ny mi. Pu bli ka cje ele-
k tro nicz ne mu szą więc mieć ure gu lo -
wa ny sta tus praw ny. To też przed pod -
ję ciem pra cy nad di gi ta li za cją zbio rów
bi blio tecz nych czy też nad ar chi wi za -
cją nie zbęd ne jest uzy ska nie zgo dy au -
to rów lub wła ści cie li praw wy daw -
ni czych na zwie lo krot nie nie utwo ru
tech ni ką cy fro wą i umiesz cze nie
w ogól no do stęp nych sie ciach kom pu -
te ro wych. W związ ku z po wy ższym
mo że zda rzyć się, iż do stęp do nie któ -
rych ma te ria łów bę dzie ogra ni czo ny
w ró żnym stop niu – w za le żno ści
od de cy zji au to ra. 

Do gro ma dze nia i udo stęp nia nia
pu bli ka cji w for mie cy fro wej za in sta lo -
wa no opro gra mo wa nie d’Li bra, słu żą -
ce do bu do wy pro fe sjo nal nych re po-
zy to riów obiek tów elek tro nicz nych.
Za sób Bi blio te ki Cy fro wej Świat Mor -
skich Pu bli ka cji bę dzie po dzie lo ny
na ko lek cje, czy li zbio ry o okre ślo nym
cha rak te rze. Opis bi blio gra ficz ny ka ż-
dej udo stęp nia nej pu bli ka cji bę dzie
spo rzą dzo ny wg mię dzy na ro do we go
for ma tu Du blin Co re, a ta kże zgod nie
z pol ski mi nor ma mi ka ta lo go wa nia.
Dla prze szu ki wa nia za so bów – opar -
tych na dzie dzi nach wie dzy, sło wach
klu czo wych, sło wach z opi su pu bli ka cji
lub też z tre ści – przez użyt kow ni ka za -
in sta lo wa na zo sta nie wy szu ki war ka.
Czy tel nik bę dzie mógł więc na kil ka
spo so bów wy szu kać i prze glą dać ma -
te riał za war ty w bi blio te ce cy fro wej.
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Bi blio te ka pro wa dzi sta ra nia nad po zy -
ska niem jak naj więk szej ilo ści pu bli ka -
cji w wer sji pa pie ro wej, któ re zo sta ną
pod da ne di gi ta li za cji i umiesz czo ne
w ka ta lo gu cy fro wym. 

Oprócz zbio rów zdi gi ta li zo wa nych
znaj dą się ar ty ku ły na pi sa ne spe cjal nie
na po trze by bi blio te ki cy fro wej, któ re
w trak cie trwa nia pro jek tu bę dą wy na -
gra dza ne. Wszy scy au to rzy chcą cy za -
mie ścić swo je ar ty ku ły bę dą rów nież
twór ca mi Świa ta Mor skich Pu bli ka cji.

Po zy ska nie środ ków z pro jek tu
umo żli wi ło za kup 6 peł no tek sto wych
baz mor skich, z któ rych mo żna sko rzy -
stać, pra cu jąc w sie ci AM:
– In ter net Ships Re gi ster – ba za obej -
mu je in for ma cje na te mat stat ków
han dlo wych i ich wła ści cie li, ope ra to -
rów; 
– Gu ide to Ports and Ter mi nals In for -
ma �on On li ne – ba za za wie ra in for ma -
cje na te mat por tów i ter mi na li
na ca łym świe cie; 
– Sea -web Lloyd's Re gi ster of Ships
On li ne – podaje in for ma cje do ty czą ce
stat ków, bu dow nic twa okrę to we go,
wy pad ków mor skich, rze czy wi stej po -
zy cji stat ku, kon tro li por tów; 
– Sea -Sen � nel – rejestruje in for ma -
cje o wy da rze niach o za się gu glo bal -
nym ma ją cym wpływ na bez pie czeń -
stwo por tów i stat ków;
– AISLI VE. The First Glo bal AIS Ne t-
work – ba za ak tu ali zo wa na na bie żą co
po ka zu je rze czy wi stą po zy cję stat ków
oraz do star cza szcze gó ło wych in for ma -
cji na te mat stat ku;
– Ba za IMO. 

Dru gą ogrom ną ko rzy ścią pły ną cą
z apli ko wa nia do Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go „In no wa cyj na Go spo dar ka” jest
za kup no wo cze sne go zin te gro wa ne go
sys te mu bi blio tecz ne go. Do tych cza so -
wy sys tem wy ko rzy sty wa ny przez Bi -
blio te kę Głów ną AM jest jed nym
z pierw szych w do bie kom pu te ry za cji
bi blio tek szcze ciń skich. W ro ku 2000

zo stał za mknię ty ka ta log kart ko wy bi -
blio te ki i od te go cza su ist nie je tyl ko
do stęp do ka ta lo gu kom pu te ro we go.
Mi mo to jed nak in te gra cja z in ny mi ka -
ta lo ga mi bi blio tek na uko wych Szcze ci -
na czy Pol ski nie by ła mo żli wa ze
wzglę du na śro do wi sko DOS, w któ rym
dzia ła obec ny sys tem SO WA. Ze środ -
ków pro jek tu za ku pio no sys tem bi blio -
tecz ny ALEPH, któ ry po sia da więk szość
szcze ciń skich bi blio tek na uko wych.
Jest to no wo cze sny sys tem bi blio tecz -
ny po zwa la ją cy na in te gra cję ka ta lo -
gów i zbio rów da nych z in ny mi
bi blio te ka mi w kra ju i za gra ni cą.
W sys te mie tym mo żli we jest w try bie
on -li ne: wy szu ki wa nie bez po śred nio
w ka ta lo gu, za ma wia nie lub re zer wo -
wa nie pu bli ka cji, a ta kże przed łu ża nie
ter mi nu wy po ży cze nia.

Z ra cji te go, że sys tem ten jest zin -
te gro wa ny z in ny mi sys te ma mi bi blio -
tecz ny mi, ta kże wy szu ki wa nie w ka ta-
lo gach na uko wych bi blio tek szcze ciń -
skich bę dzie mo żli we bez spe cjal ne go
prze łą cza nia się na stro ny ty chże bi -
blio tek. 

Nie ba ga tel ną po mo cą dla sa mych
bi blio te ka rzy jest mo żli wość przej mo -
wa nia re kor dów opi sów bi blio gra ficz -
nych z in nych ośrod ków, co nie -
wąt pli wie skró ci czas opra co wa nia
zbio rów. Przy wy po ży cze niach mię -
dzy bi blio tecz nych skró ci się czas ocze -
ki wa nia na spro wa dza ne zbio ry
z in nych bi blio tek, za ist nie je też mo żli -
wość prze sy ła nia on -li ne peł nych tek -
stów ar ty ku łów z cza so pism w for mie

pli ków. Wdro że nie te go no wo cze sne -
go sys te mu bi blio tecz ne go nie wąt pli -
wie zwięk szy mo żli wo ści współ pra cy
z in ny mi bi blio te ka mi, co w kon se -
kwen cji spo wo du je pod nie sie nie ran -
gi Bi blio te ki Głów nej AM w ska li
re gio nu i kra ju. Aby za pew nić wła ści -
we wdro że nie i funk cjo no wa nie tych
sys te mów, ko niecz na by ła i jest mo -
der ni za cja sie ci in ter ne to wej, za kup
nie zbęd ne go sprzę tu in for ma tycz ne -
go oraz ska ne ra. Na stą pi ła rów nież
zmia na fi lo zo fii za rzą dza nia sys te ma -
mi in for ma tycz ny mi oraz pro ce sa mi
bi blio tecz ny mi. Od by ły się szko le nia
w za kre sie ad mi ni stra cji i użyt ko wa nia
sys te mów, a ta kże re dak cji re kor dów
do bi blio te ki cy fro wej.

Przed pra cow ni ka mi sta nę ły nie
la da wy zwa nia. Wpro wa dze nie no we -
go sys te mu bi blio tecz ne go wią że się
z wie lo ma szko le nia mi, zmia ną sys te -
mu i or ga ni za cji pra cy w ka żdym dzia -
le bi blio te ki oraz ze zwięk szo ną ilo ścią
pra cy – bo to prze cież po cząt ki. 

Pra ca zwią za na ze spraw dza niem
po praw no ści kon wer sji oraz przy go to -
wa nie wszyst kich usta wień sys te mo -
wych spo czy wa na pra cow ni kach
bi blio te ki i in for ma ty kach, któ rzy są
bar dzo moc no za an ga żo wa ni we wdra -
ża nie no we go sys te mu oraz cy fry za cję
zbio rów bi blio tecz nych. 

Od stycz nia 2010 ro ku na sza bi -
blio te ka roz po czę ła pra cę w no wym
sys te mie ALEPH.

Elżbie ta Edel man
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związ ku z roz wo jem flo ty i to wa rzy szą cą mu
zwięk szo ną licz bą awa rii, ta kich jak: wej ścia stat -
ków na mie li znę, ko li zje stat ków, po ża ry na stat -

kach, za ist nia ła po trze ba opra co wa nia na rzę dzia
po zwa la ją ce go na oce nę bez pie czeń stwa na wi ga cyj ne go
kom plek so wych sys te mów in ży nie rii ru chu mor skie go. Jed -
nym z naj od po wied niej szych po dejść do te go pro ble mu
jest za sto so wa nie sto cha stycz nych mo de li sy mu la cyj nych.
Mo de le ta kie by ły już bu do wa ne, jed nak nie uwzględ nia ją
one wszyst kich czyn ni ków wpły wa ją cych na bez pie czeń -
stwo na wi ga cyj ne, a w efek cie nie po zwa la ją na peł ną oce -
nę bez pie czeń stwa kom plek so wych sys te mów in ży nie rii
ru chu mor skie go. Z te go po wo du pod ję to de cy zję o bu do -
wie no we go mo de lu sy mu la cyj ne go uwzględ nia ją ce go mo -
żli wie sze ro ki za kres czyn ni ków wpły wa ją cych na bez pie-
czeń stwo na wi ga cji.

Pro po no wa ny mo del uwzględ nia ta kie czyn ni ki, jak: za -
cho wa nie się na wi ga to ra, dy na mi kę ru chu stat ku, pa ra me -
try stru mie ni ru chu stat ków, ze wnętrz ne wa run ki
hy dro me te oro lo gicz ne. Po zwa la on rów nież na ba da nie
wpły wu zmian pa ra me trów stru mie ni ru chu na bez pie -
czeń stwo na wi ga cyj ne. Sche mat w peł ni roz wi nię te go mo -
de lu oce ny bez pie czeń stwa na wi ga cyj ne go przed sta wio no
na ry sun ku 1.

Mo del ru chu stat ków
Ruch stat ków opi sa ny zo stał na pod sta wie ana li zy da nych
z sys te mu AIS oraz da nych sta ty stycz nych o wej ściach i wyj -
ściach z por tów. Da ne na wi ga cyj ne po cho dzą z map na wi -
ga cyj nych.

Ja ko ob szar ba dań wy bra no re jon po łu dnio we go Bał ty -
ku. Wy bór ten po dyk to wa ny był du żą dy na mi ką roz wo ju

że glu gi, ka ta stro fal ny mi po ten cjal ny mi skut ka mi awa rii
oraz do stęp no ścią da nych. W ce lu za mo de lo wa nia ru chu
stat ków na ba da nym akwe nie wy zna czo no głów ne tra sy
że glu go we. Tra sy te przed sta wio ne są na ry sun ku 2.

Ruch stat ków na po szcze gól nych tra sach sy mu lo wa ny
jest ja ko nie sta cjo nar ny pro ces Po is so na, je go in ten syw -
ność okre ślo na zo sta ła na podsta wie da nych z sys te mu AIS.
Zgro ma dzo ne da ne AIS wy ko rzy sta ne zo sta ły rów nież
do okre śle nia pa ra me trów roz kła dów ty pów, dłu go ści,
pręd ko ści i za nu rze nia stat ków. Do bu do wy mo de lu wa run -
ków hy dro me te oro lo gicz nych wy ko rzy sta ne zo sta ły da ne
z pol skich sta cji me te oro lo gicz nych.

Mo del ko li zji

Do sy mu lo wa nia ko li zji stat ków za sto so wa no uprosz czo -
ny mo del sta ty stycz ny. Po mi ja on sze reg za le żno ści, ale
po nie waż opar ty jest na da nych sta ty stycz nych, uzy ski -
wa ne wy ni ki są bar dzo bli skie da nym rze czy wi stym. Naj -
trud niej szym do osza co wa nia pa ra me trem ko niecz nym
do ob li cze nia praw do po do bień stwa ko li zji stat ków jest
licz ba spo tkań stat ków. Zo sta ła ona okre ślo na za po mo -
cą przed sta wio ne go mo de lu sy mu la cyj ne go. Od le gło ści
po mię dzy stat ka mi, w któ rych na wi ga tor po dej mu je de -
cy zję o ma new rze an ty ko li zyj nym, przy ję te zo sta ły
na pod sta wie opi nii na wi ga to rów -eks per tów osob no dla
trzech ty pów spo tkań (kur sy prze ciw ne, rów no le głe
i prze ci na ją ce się). Do okre śle nia praw do po do bień stwa
ko li zji wy ko rzy sta ne zo sta ły da ne z sy mu la cji oraz da ne
o li czeb no ści ko li zji na ba da nym akwe nie. Ob li czo ne
praw do po do bień stwa wy no szą oko ło 2 .10-5. Jest to ty -
po wa war tość przyj mo wa na w ba da niach praw do po do -
bień stwa wy stą pie nia ko li zji.

Rys. 1. Schemat modelu oceny bezpieczeństwa

Rys. 2. Badany akwen i wyznaczone główne trasy
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Mo del wej ścia na mie li znę

Mo del zo stał opra co wa ny przy za ło że niu, że praw do po do -
bień stwo wej ścia na mie li znę za le ży od od le gło ści do izo ba -
ty bez piecz nej (lub brze gu). Praw do po do bień stwo wej ścia
na mie li znę wy ra żo ne jest iloczynem praw do po do bień stwa
geo me trycz nego i praw do po do bień stwa błę du czło wie ka. 

Praw do po do bień stwo geo me trycz ne jest ob li czo ne
na pod sta wie ana li zy rze czy wi ste go ru chu stat ków. Aby
opi sać ruch stat ków w po bli żu nie bez pie czeństw, za sto so -
wa ny zo stał spe cjal ny roz kład kom bi no wa ny. Jest on zło że -
niem dwóch roz kła dów nor mal nych o śred niej rów nej ze ro
i ró żnych od chy le niach stan dar do wych. Praw do po do bień -
stwo błę du czło wie ka okre ślo ne zo sta ło na po zio mie 
1 .10-4, co jest ty po wą war to ścią przyj mo wa ną w ba da -
niach do ty czą cych błę dów czło wie ka, po twier dzo ną w wie -
lu ba da niach do ty czą cych wejść stat ków na mie li zny.

Mo del po ża ru

Na pod sta wie ana li zy sze re gu baz da nych za ło żo no, że praw -
do po do bień stwo wy stą pie nia po ża ru na stat ku han dlo wym
jest za le żne od prze by tych przez sta tek ki lo me trów. Pod czas
pod ró ży mor skiej śred nie praw do po do bień stwo wy stą pie -
nia po ża ru na stat ku wy no si 5,18 . 10-5 na ki lo metr pod ró ży.

Wy ni ki

Mo del po zwa la: na okre śle nie po zy cji sy mu lo wa nych ko li -
zji stat ków, wejść na mie li zny oraz po ża rów na stat kach;
na okre śle nie po zy cji i wiel ko ści roz le wów ole jo wych.  

Przy kła do we wy ni ki sy mu la cji przed sta wio ne zo sta ły
na ry sun kach 3–6. Dłu gi czas ob li cze nio wy po zwa la na uzy -
ska nie sta bil nych sta ty stycz nie wy ni ków.

Marcin Przywarty

Rys. 5. Pozycje symulowanych rozlewów olejowych spowodowanych kolizją
statków (700 lat obliczeniowych)

Rys. 6. Pozycje symulowanych rozlewów olejowych spowodowanych wejściem
na mieliznę (700 lat obliczeniowych)

Rys. 3. Pozycje symulowanych kolizji statków (700 lat obliczeniowych) Rys. 4. Pozycje symulowanych wejść na mieliznę (700 lat obliczeniowych)
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PROJEKTY

Pro gram Uni wer sy te tu Bał tyc -
kie go re ali zo wa ny przy Uni wer -
sy te cie w Up psa li zrze sza
po nad 220 uczel ni wy ższych 
re jo nu bał tyc kie go. Aka de mia
Mor ska w Szcze ci nie ak tyw nie
w nim uczest ni czy po przez
udział za rów no na uczy cie li 
aka de mic kich, jak i stu den tów.

P ew ne go ro dza ju eks pe ry men -
tem by ło zor ga ni zo wa nie let -
nie go kur su SA IL na po kła dzie

ża glow ca „Po go ria”. Szcze gól ną ro lę
w tym przed się wzię ciu mie li ode grać
re pre zen tu ją cy na szą uczel nię stu den -
ci. Or ga ni za to rzy kur su oce ni li, że ich
zdol no ści or ga ni za cyj ne i ak tyw ność,
cze go do wie dli już w in nych dzia ła -
niach pro gra mu, po zwa la ją na ob ję cie
obo wiąz ków prze ło żo nych (star szych)
wacht.

I tak Ar ka diusz Hry siu ko wicz
z II ro ku Trans por tu Mor skie go oraz
au tor ni niej sze go ar ty ku łu sta nę li 25
wrze śnia 2009 ro ku na na brze żu ho -
len der skie go por tu Del fzijl, aby wziąć
udział w tym kur sie pod ża gla mi, z za -

mia rem do tar cia wraz z „Po go rią”
do Li zbo ny. Po obo wiąz ko wym prze -
szko le niu i za ba wie na od by wa ją cym
się w mie ście zlo cie ża glow ców (Delf-
sa il 2009) „Po go ria” wy ru szy ła w sie -
dem na sto dnio wy, ob fi tu ją cy – jak się
po tem oka za ło – w nie spo dzian ki
rejs.

Tuż po noc nym wyj ściu z por tu na -
stą pi ła dość po wa żna awa ria sil ni ka.
Ża glo wiec mu siał wró cić do por tu, by
do ko nać nie zbęd nych na praw. Sy tu -
acja po wtó rzy ła się na stęp ne go dnia,

jed nak ka pi tan Je rzy Ra ko wicz za de cy -
do wał, że nie wró ci już do Del fzijl, lecz
po pły nie da lej. Przy cu mo wa li śmy więc
do uro kli wie wy lud nio ne go na brze ża,
bę dą ce go ser cem upstrzo nej wia tra -
ka mi, roz le głej elek trow ni wia tro wej.
Nie ste ty, po ko lej nym dniu dro gi i ten
po stój nie zdał się na wie le. „Po go ria”
po su wa ła się na przód bez sil ni ka
w żół wim tem pie, brnąc ostro
pod wiatr, w co raz to bar dziej po gar -
sza ją cej się po go dzie.

Szyb ko wy szło na jaw, że pro wa -
dze nie za jęć w sztor mo wych wa run -
kach jest nie mo żli we – cho ro ba
mor ska na si la ła się u więk szo ści stu -
den tów i na uczy cie li. My też cier pie li -
śmy, jed nak nie da li śmy za wy gra ną.
Dzię ki te mu prze ży li śmy jed ne z naj -
wspa nial szych, a za ra zem naj bar dziej
prze ra ża ją cych chwil w ży ciu. Bo daj
naj wier niej szym świad kiem kry tycz -
nych sy tu acji był wia tro mierz, któ ry
po wska za niu pręd ko ści wia tru po -
nad 50 wę złów (9 stop ni w ska li Be au -
for ta), od mó wił po słu szeń stwa
i prze stał wska zy wać co kol wiek.

Po dłu gim i nie efek tyw nym hal so -
wa niu do tar li śmy wresz cie do por tu,

Wyścig przez Zatokę Biskajską – „Pogoria” nadrabia zaległości w uroczym towarzystwie

Akademia Morska zdobyła Lizbonę! Arek Hrysiukowicz pod zamkiem Św. Jerzego



PROJEKTY

nr 1(65) 2010 13Akademickie Aktualności Morskie 

któ ry ze chciał przy jąć nasz nie spraw ny sta tek w ce lu do ko -
na nia na praw. By ło to Sche ve nin gen w Ho lan dii. Nie któ rzy
na uczy cie le i stu den ci ze szli z bur ty i po że gna li się tym sa -
mym z kur sem.

Kurs SA IL obej mo wał te ma ty kę do ty czą cą nie tyl ko
zrów no wa żo ne go roz wo ju ja ko po ję cia, ale też wszyst kich
je go czyn ni ków tech nicz nych, so cjal nych i eko no micz nych.
Stu den ci bra li udział w warsz ta tach, wy kła dach i pa ne lach
dys ku syj nych na te mat or ga ni za cji ró żnych dzie dzin ży cia
w wa run kach zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ro dza jem spraw -
dzia nu by ło po le ce nie stwo rze nia stat ku, któ ry miał by, bez
za wi ja nia do por tu, i bez ja kich kol wiek emi sji sub stan cji
szko dli wych oraz od pad ków pły wać po mo rzach i oce anach
przez 6000 lat z za ło gą li czą cą 6000 osób. Mi mo nie ogra ni -
czo nych mo żli wo ści fi nan so wo -tech nicz nych pro jekt ten
oka zał się nie la da wy zwa niem.

Tym cza sem to wia try oka za ły się bar dziej sprzy ja ją ce
i wpu ści ły „Po go rię” do Ka na łu An giel skie go, aby otwo rzyć
przed na mi Za to kę Bi skaj ską. Po wi ta ła ona za chwy co nych
stu den tów sło necz ną, nie mal bez wietrz ną po go dą. Ze stat -
kiem za czę ło się ści gać ma łe sta do del fi nów, bu dząc po -
wszech ne za in te re so wa nie. Aby po pra wić na stro je za ło gi,
w trak cie zu peł nej flau ty ka pi tan po le cił zrzu cić ża gle, a tym
sa mym umo żli wił stu den tom chwi lę ką pie li w błę kit no -
-krysz ta ło wych wo dach za to ki.

Na Mo rzu Pół noc nym wiatr opóź nił nas na ty le sku tecz -
nie, że nie do tar li śmy na czas do por tu prze zna cze nia. Na -
wet przy bar dzo sprzy ja ją cych wia trach mo gli śmy do trzeć
naj wy żej w oko li ce Por to.

Kurs rów nież do bie gał koń ca. Pięć grup przed sta wi ło
swo je pro jek ty, a dzię ki tech nicz nym zdol no ściom i wie dzy
stu den tów z na szej aka de mii to ich pro jek ty otrzy ma ły wy -
so kie oce ny za rów no od ko le gów, jak i od na uczy cie li.

Osta tecz nie „Po go ria” przy bi ła do kei ry bac kie go por -
tu w Le ixo es, nie opo dal Por to. Część za ło gi uda ła się
na zwie dza nie mia sta, a resz ta zaś śpie wa jąc na ro do we pie -
śni państw bio rą cych udział w pro jek cie, po że gna ła sta tek.

Udział w SA IL 2009 był dla pol skich uczel ni bar dzo pre -
s� żo wy – wstęp nie uni wer sy tet w Up psa li przy znał Pol sce
tyl ko pięć miejsc, z cze go aż dwa otrzy ma ła Aka de mia Mor -
ska w Szcze ci nie. Świad czy to o do ce nie niu za an ga żo wa nia
na szych stu den tów w Pro gram Uni wer sy te tu Bał tyc kie go
i ro zu mie nia pro ble mów współ cze sne go świa ta.

Tekst i zdjęcia: Sła wo mir Wój cik

Wybrzeże Holandii – przerwa na kolejne naprawy Ćwiczenia z bezpiecznej obsługi żagli rejowych

Zwycięski projekt studentów AM – sterowana wyspa „ATLANTIS”
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AAM: Ja ka idea przy świe ca ła two rze -
niu biur ka rier na uczel niach?

Ju sty na Cej row ska: Pierw sze biu ra
po wsta ły w Wiel kiej Bry ta nii już na po -
cząt ku XX wie ku. Za kres dzia ła nia Ca -
re ers Se rvi ces do sko na le od da je
ge ne zę tych in sty tu cji – po wsta wa ły
one przy głów nych i li czą cych się uni -
wer sy te tach ja ko ele ment ca łe go sys -
te mu po rad nic twa psy cho lo gicz ne go
dla mło dzie ży ode rwa nej od do mu ro -
dzin ne go w wy ni ku spe cy fi ki sys te mu
pry wat ne go szkol nic twa bry tyj skie go.
Biu ra bry tyj skie głów ny na cisk kła dą
na po rad nic two, po moc w okre śle niu
dal szej za wo do wej dro gi ży cio wej stu -
den tów.

Biu ra ka rier (BK) w Pol sce dzia ła ją
od 1993 r. Ini cja to rem utwo rze nia biur
ka rier w na szym kra ju był John C.
Franks, dy rek tor BK na Uni wer sy te cie
w Hull w Wiel kiej Bry ta nii. Wła śnie
dzię ki je go sta ra niom po wsta ło pierw -
sze pol skie biu ro ka rier na Uni wer sy -
te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.
Biu ra w Pol sce or ga ni zo wa ne by ły
przy wspar ciu pro gra mów mię dzy na -
ro do wych, cho ciaż wspar cie to czę sto
ogra ni cza ło się do szko leń pro wa dzo -
nych przez eks per tów unij nych lub wy -
jaz dów pra cow ni ków BK na szko le nia
za gra nicz ne, a głów ny cię żar fi nan so -
wy, czy li pła ce, po miesz cze nia i sprzęt
po no si ły uczel nie. 

W grud niu 1998 ro ku po wsta ła
Ogól no pol ska Sieć Biur Ka rier (OSBK),
bę dą ca wy ni kiem po ro zu mie nia o po -
wo ła niu Sie ci – nie for mal nej struk tu -
ry part ner skiej, gru pu ją cej biu ra ka rier
w na szym kra ju – pod pi sa na przez kie -
row ni ków ty chże in sty tu cji, dzia ła ją -
cych w pol skich ośrod kach aka de mi -
ckich. Ce lem Sie ci by ło przede wszyst -
kim wspar cie no wo po wsta ją cych biur
oraz wy pra co wa nie stan dar dów ich
funk cjo no wa nia. Obec nie OSBK za -
wie si ło swo ją dzia łal ność. 

W la tach 2002–2004 mi ni ster ds.
pra cy ogło sił za po śred nic twem Wo je -
wódz kich Urzę dów Pra cy 4 kon kur sy
gran to we na two rze nie i roz wój biur
ka rier przy pol skich uczel niach w ra -
mach pro gra mu „Pierw sza pra ca”.
W efek cie po wsta ło 207 BK. Obec nie
na 456 szko łach wy ższych w Pol sce
dzia ła ok. 200 BK, naj wię cej jest
w woj. ma zo wiec kim, bo aż 27, a w za -
chod nio po mor skim funk cjo nu je 9.

AAM: Kie dy w Aka de mii Mor skiej po -
wsta ło Biu ro Ka rier?

J.C.: Zgod nie z Za rzą dze niem Rek to ra
Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
z dniem 15.02.2008 r. utwo rzo no Biu -
ro Ka rier w struk tu rze Dzia łu Spraw
Mor skich i Prak tyk. Zo sta łam za trud -
nio na 18.03.2008 r. i mo im za da niem
by ło utwo rze nie oraz or ga ni za cja Biu -
ra Ka rier na szczecińskiej aka de mii.

AAM: Mia ła Pa ni wcze śniej ja kieś do -
świad cze nia zwią za ne z tym za -
gad nie niem?

J.C.: Tak, to jest już trze cie biu ro ka rier,
w któ rym mam przy jem ność pra co -
wać. Mo ja współ pra ca z ty mi jed nost -
ka mi za czę ła się w 2002 ro ku, kie dy
bra łam udział w two rze niu Biu ra Ka -
rier Stu denc kich na Po li tech ni ce
Gdań skiej. Na stęp nie w roku 2007
prze pro wa dzi łam się do Szcze ci -
na i do sta łam pro po zy cję pra cy w Aka -
de mic kim Biu rze Ka rier przy Uni -
wer sy te cie Szcze ciń skim. Tam też zor -
ga ni zo wa łam spo tka nie za chod nio po -
mor skich biur ka rier, w któ rym
uczest ni czy ła Mo ni ka Wie se – kie row -
nik Dzia łu Spraw Mor skich i Prak tyk
(w tym cza sie Aka de mia pod ję ła dzia -
ła nia zmie rza ją ce do utwo rze nia ta kiej
jed nost ki w swo ich struk tu rach).
Wkrót ce zo sta łam za pro szona
do współ pra cy z Aka de mią Mor ską,
gdzie mia łam mo żli wość stwo rze nia
ca łej jed nost ki od pod staw, co uczy ni -
ło tę pra cę jesz cze bar dziej atrak cyj ną.

AAM: Ja kie są za da nia Biu ra Ka rier
na na szej uczelni?

J.C.:  Mi sją Biu ra Ka rier jest przy go to -
wa nie i wspar cie stu den tów oraz ab -
sol wen tów na szej uczel ni w pro ce sie
pla no wa nia i re ali za cji ka rie ry za wo do -
wej. Za da nie nad rzęd ne to do radz two
za wo do we – ka żdy stu dent czy ab sol -
went AM mo że zwró cić się do do rad -
cy za wo do we go, aby po roz ma wiać

Rozmowa 
z Ju sty ną Cej row ską
doradcą zawodowym
Biura Karier 
Akademii Morskiej 
w Szczecinie

Ju sty na Cej row ska FOT. ELLE
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o wąt pli wo ściach zwią za nych z wła sną
dro gą za wo do wą, przy go to wać się
do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej czy sko -
rzy stać z te stów okre śla ją cych m.in.
pre fe ren cje za wo do we.

Or ga ni zu ję rów nież bez płat ne
warsz ta ty i szko le nia po świę co ne pla -
no wa niu ka rie ry za wo do wej, po szu ki -
wa niu pra cy, do sko na le niu wła snych
umie jęt no ści do ty czą cych au to pre -
zen ta cji, ra dze niu so bie ze stre sem itp.

Po nad to na si stu den ci i ab sol wen -
ci mo gą się re je stro wać na por ta lu
Biu ra Ka rier i uzy skać do stęp do ak tu -
al nych ofert pra cy, prak tyk i sta ży. Pra -
co daw cy za in te re so wa ni za trud nie -
niem na szych ab sol wen tów i stu den -
tów mo gą po przez stro nę internetową
do ko nać bez płat nej re je stra cji, umie -
ścić wi zy tów kę swo jej fir my oraz ak tu -
al ne ogło sze nia. W sie dzi bie Biu ra
Ka rier mo żna otrzy mać wy daw nic twa
ad re so wa ne do stu den tów i ab sol -
wen tów uczel ni wy ższych, np. „In for -
ma tor Ka rie ra”, „Pra co daw cy”,
przej rzeć ak tu al ną pra sę i li te ra tu rę
zwią za ną z funk cjo no wa niem na ryn -

ku pra cy. Bar dzo nie ty po wą dzia łal no -
ścią, jak na Biu ro Ka rier, jest co rocz ny
kon kurs fo to gra ficz ny, któ ry obec nie
ma swo ją trze cią edy cję.

AAM: Skąd po ja wił się po mysł na kon -
kurs fo to gra ficz ny?

J.C.:  Kie dy roz po czę łam pra cę na Aka -
de mii, wy my śli łam ten kon kurs, al bo -
wiem uwa ża łam, że jest to do bry
spo sób na pro mo cję no wej jed nost ki
w uczel ni. Za le ża ło mi na tym, aby jak
naj wię cej stu den tów do wie dzia ło się,
że ist nie je ta kie miej sce, do któ re go
mo gą przyjść po po ra dę, in for ma cję
czy wie dzę z za kre su umie jęt no ści
mięk kich. Na pierw szy kon kurs wpły -
nę ło 66 zdjęć. Te na gro dzo ne i wy ró -
żnio ne zo sta ły wy da ne w po sta ci
ka len da rza, któ ry wy sła łam do firm
i in sty tu cji zwią za nych z kie run ka mi
kształ ce nia na AM. Mu szę przy znać, że
ka len darz Biu ra Ka rier cie szy się du -
żym za in te re so wa niem. Dzię ki nie mu
chcę pro mo wać na szych stu den tów
ja ko war to ścio wych i cie ka wych przy -
szłych pra cow ni ków, któ rzy oprócz
wie dzy ma ją jesz cze swo je pa sje. Dla -
te go też w tym ro ku te ma tem III kon -
kur su jest: „Aka de mia Mor ska – nie
tyl ko stu dia, nie tyl ko pra ca. Pa sje
w obiek ty wie”.

Wręczenie nagród podczas I edycji konkursu fotograficznego Biura Karier FOT. ARCHIWUM BK

www.biu ro ka rier.am.szcze cin.pl  – tu można znaleźć rozwiązania nurtujących problemów
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AAM: Mi ja ją już dwa la ta dzia łal no ści
Biu ra Ka rier, co w tym cza sie
uda ło się osią gnąć?

J.C.: Z sa tys fak cją mo gę po wie dzieć,
że uda ło mi się stwo rzyć jed nost kę,
któ ra re ali zu je za da nia wg mo de lu
bry tyj skie go, ja ki przy świe cał two rze -
niu pierw szych biur ka rier w Pol sce
na UMK w Toruniu (no ta be ne któ re go
je stem ab sol went ką) i m.in. na Po li -
tech ni kach: Kra kow skiej, Ślą skiej,
Świę to krzy skiej, Wro cław skiej, SGGW
w War sza wie. 

Je śli cho dzi o pro wa dze nie do -
radz twa za wo do we go (in dy wi du al ne -
go i gru po we go) – w mi nio nym ro ku
prze pro wa dzi łam po nad 100 roz mów

do rad czych, 85 stu den tów uczest ni -
czy ło w warsz ta tach zwią za nych z te -
ma ty ką po szu ki wa nia pra cy oraz
kom pe ten cji mięk kich.

Po nad to biu ro do star cza in for ma -
cji o ryn ku pra cy i mo żli wo ściach pod -
no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych
– mie sięcz nie śred nio od wie dza nasze
Biu ro Ka rier 40–50 stu den tów.

Zbie ra nie, kla sy fi ko wa nie i udo -
stęp nia nie ofert pra cy, sta ży i prak tyk
za wo do wych oraz pro wa dze nie ba zy
da nych stu den tów i ab sol wen tów
zgła sza ją cych się w ce lu zna le zie nia
pra cy – to za da nie re ali zu ję za po mo -
cą por ta lu Biu ra Ka rier, któ ry zo stał
uru cho mio ny pod ko niec 2008 ro ku.

Umiesz czam tu więc ak tu al ne ofer ty,
któ re wy sy łam do za lo go wa nych stu -
den tów i ab sol wen tów na szej uczel ni,
po nie waż tyl ko oni ma ją do te go do -
stęp. W chwi li obec nej za lo go wa nych
jest ok. 500 stu den tów i 260 ab sol -
wen tów. Do stęp do por ta lu ma ją
też 52 fir my, któ re – jak wspo mnia łam
wcze śniej – rów nież mo gą się lo go wać
i umiesz czać swo je ofer ty pra cy, cho -
ciaż czę ściej po pro stu prze sy ła ją je
za po mo cą e -ma ila. Nie mniej jed nak
jest to też for ma na wią zy wa nia i utrzy -
my wa nia kon tak tów z pra co daw ca mi.
Re ali za cja po wy ższych za dań by ła nie -
zbęd na do otrzy ma nia w 2009 ro ku
cer ty fi ka tu wpi su do pod mio tów pro -
wa dzą cych agen cje za trud nie nia, któ -
ry jest do wo dem na to, że pro -
wa dzi my dzia łal ność zgod ną z Usta wą
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy. W li sto pa dzie 2009 ro ku
Biu ro Ka rier by ło kon tro lo wa ne w kon -
tek ście tych za dań i otrzy ma ło po zy tyw -
ną opi nię o pro wa dzo nej dzia łal no ści,
co po czy tu ję rów nież za suk ces.

AAM: Ja kie są naj bli ższe Pani pla ny
związane z Biu rem Ka rier?

J.C.: Od te go ro ku za czy nam re ali za cję
pro jek tu dla Biu ra Ka rier, któ ry jest uję -
ty w ca ło ścio wym pro jek cie „Roz wój
i pro mo cja kie run ków tech nicz nych
w Aka de mii Mor skiej w Szczeci nie”.
Pro jekt ten bę dzie re ali zo wa ny

Spotkanie z Organizacją Marynarzy Kontraktowych „NSZZ Solidarność” cieszyło się dużym
zainteresowaniem studentów – 2 lutego 2010 r. FOT. ELLE

Wystawa pokonkursowa prezentująca nagrodzone zdjęcia II edycji konkursu BK FOT. ARCHIWUM BK
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od wrze śnia 2010 r. do 2014 r. Mo je
pla ny z nim zwią za ne to za ofe ro wa nie
na szym stu den tom 210 miejsc
w warsz ta tach z au to pre zen ta cji, aser -
tyw no ści, po ru sza nia się po ryn ku pra -
cy, ko mu ni ka cji w pra cy oraz 2 kur sy
przy go to wu ją ce do li cen cji na agen ta
cel ne go i 2 kur sy pod sta wo we z eks -
plo ata cji zbior ni kow ców. Jed no cze śnie
prze wi du ję or ga ni za cję spo tkań stu -
den tów z fir ma mi. Po nad to bę dę dys -
po no wać fun du sza mi na 50 trzy -
mie sięcz nych płat nych sta ży w fir mach
zwią za nych z kie run ka mi kształ ce nia
na Aka de mii Mor skiej. Jed no cze śnie
bę dę mo gła roz bu do wać In for ma to -
rium Biu ra Ka rier m.in. o li te ra tu rę, ko -
lej ne te sty pre dys po zy cji oraz
zainstalować kom pu ter do „Ką ci ka Stu -
den ta” z do stę pem do in ter ne tu. Po -
wsta nie też prze wod nik „Kie ru nek→
pra ca”, w któ rym bę dą za war te wszyst -
kie in for ma cje, gdzie szu ka ć i znaleźć
pra cę, jak wygląda ście żka ka rie ry
w bra nży mor skiej. Na pol skim ryn ku
nie ma ta kie go prze wod ni ka, dla te go
za le ży mi na tym, aby pierw sza ta ka
pu bli ka cja wy szła z Biu ra Ka rier Aka de -
mii Mor skiej w Szcze ci nie. Mam za -
miar prze słać go do wszyst kich biur
ka rier w ca łej Pol sce, a przede wszyst -
kim udo stęp nić go na szym stu den tom.

Dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów 
w realizacji planów i zamierzeń.

Rozmawiała:Teresa Jasiunas

hips of dif fe rent flags, ports of
all con � nents, se afa rers of all
na �o na li �es... plus a ne ces si ty

to pre se rve the envi ron ment, in cre ase
pro fits and fi ght to su rvi ve... how can
all this be com pa � ble? The re is just
one an swer. With the sa me lan gu age.
Ma ri � me En glish.

In or der to re ap the sa me po ssi bi -
li �es of per cep �on, le ar ning and use
of ma ri � me know led ge, uni fi ca �on of
stan dards and use of them is the on ly
thing to do. Me an whi le, we mustn't
for get the ap pro pria te and in te re s�ng
way of in tro du cing that know led ge. 

The re fo re, pro fes sio nal expert
pro fes sors are ne ces sa ry evil. The ir
uni ver si ty know led ge, aca de mic expe -
rien ces, tho ughts from bo oks, ta les of
sa ilors eve ry day li fe and even the
expe rien ce of sea li fe is writ ten in va -
rio us ar �c les and bo oks with pro fes -
sio nal con tent. To pre se rve all this
know led ge and even upgra de it, it is
im por tant for them to me et on an in -
ter na �o nal le vel. An exam ple of such
a me e�ng was IMEC–21 Con fe ren ce,
which to ok pla ce be twe en 6th and 10th

Octo ber 2009, at the Ma ri � me Uni -
ver si ty of Szcze cin, with the help and
go od will of the or ga ni za tors and
spon sors. In ad di �on to pro fes sors
from ma ny co un tries of Eu ro pe and
other parts of the World, a pre sen ta -
�ons was al so ma de by a re pre sen ta -
� ve of one of Po lish ship owners and
ma ri � me in su ran ce com pa ny re pre -
sen ta �v. We co uld see mo re than 30
pre sen ta �ons with dif fe rent � tles,
con tents and dif fe rent views, ho we ver
with fre qu en tly the sa me key words
such as cul tu ral di ver si ty, STCW, flag of
co nvi nien ce, hu man er ror, eva lu a�on,
edu ca �on and cer � fi ca �on, ma ri ne
cla ims, ma ri � me En glish, envi ron men -
tal pro tec �on, non -using SMCP pro -
prer ly.

All this may ha ve be en too o�en
sa id, and per haps har dly ever he ard.
But the pur po se re ma ins the sa me. If
we sa ve at le ast one pre cio us hu man
li fe, at le ast one sin king ship and
do not pol lu te at le ast one oce an, all
the ef forts will be re war ded, and this
year's con fe ren ce slo gan im pro ving
com mu ni ca �on and cul tu ral awa re -
ness ful fil led. Ma ri � me en glish lec tu -
rers can, in ste ad of (mo re than)
ne ces sa ry te aching, ke ep the joy of
disco ve ring sur ro un dings, cul tu ral 
si ghts and out go ing li fe. 

Dzię ku ję Szcze cin. 
Wi ta my w Aleksan drii.

Živa Can kar

Era smus stu dent Uni ver si ty 
of Lju bl ja na 

Fa cul ty of Ma ri � me Stu dies and
Trans port 

Slo ve nia

P.S. It was a ple asu re, know led ge
and di gni ty for me to at tend the con -
fe ren ce IMEC –21 2009 at Ma ri � me
Uni ver si ty of Szcze cin.

Podczas Targów Pracy Pomorza Zachodniego 2009 r.
FOT. ARCHIWUM BK
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a uka ję zy ków ob cych za czę ła
od gry wać istot ną ro lę wraz
z wej ściem Pol ski w struk tu ry

Unii Eu ro pej skiej, któ ra otwo rzy ła
nam gra ni ce in nych państw. Swo bo da
mi gra cji, otwar tość ryn ku pra cy czy
mo żli wość pod ję cia stu diów na za gra -
nicz nych uczel niach – to wiel ka szan -
sa dla mło dych Po la ków. To wła śnie
zna jo mość co naj mniej jed ne go ję zy -
ka ob ce go, a w szcze gól no ści ję zy ka
an giel skie go, da je roz le głe per spek ty -
wy na ryn kach eu ro pej skich. Stąd co -
raz więk szą wa gę przy wią zu je się
do na uki ję zy ków ob cych i re form
w tym ob sza rze. Mi mo to ję zyk an giel -
ski, któ re go uczy się więk szość Po la -
ków, cią gle nie jest ję zy kiem do brze
zna nym.

W wie lu kra jach UE ję zyk an giel ski
trak to wa ny jest ja ko ję zyk dru gi. Nie -
ste ty, w Pol sce cią gle uczy się ję zy ka
an giel skie go ja ko ję zy ka ob ce go. An -
giel ski nie jest ję zy kiem urzę do wym
w na szym pań stwie, ale mo że mógł by
cho ciaż funk cjo no wać ja ko ję zyk mię -
dzy na ro do wy, któ re go nie bo imy się
uży wać i któ re go jed no cze śnie po tra fi -
my się do brze na uczać, zda jąc so bie
przy tym spra wę, że świat sta je się jed -
ną „glo bal ną wio ską”. Glo ba li za cja jest
już po ję ciem nie tyl ko ści śle eko no -
micz nym. Prze ni ka ono wła ści wie
wszyst kie sfe ry na sze go ży cia, mię dzy
in ny mi i te zwią za ne z ko mu ni ka cją.
Za tem wy mu sza to sze ro ko ro zu mia ną
in te gra cję, za rów no w ob sza rze ję zy -
ka, jak i po za nim.

Tho mas L. Fried man, zna ny fe lie -
to ni sta New York Ti mes, opi su je to
zna ko mi cie w swo jej ksią żce pt. Świat
jest pła ski (Far rar, Straus and Gi ro ux,
New York, 2005). Po ka zu je on zja wi -
ska, któ re w fun da men tal ny spo sób
prze kształ ca ją glo bal ny układ sił i mo -
żli wo ści w XXI wie ku. Osią ksią żki jest
stwier dze nie au to ra o spłasz cze niu
świa ta. Po przez owe spłasz cze nie
Fried man ro zu mie po łą cze nie lu dzi

ró żnych kul tur i cy wi li za cji w glo bal nej
sie ci po wią zań. Znie sie nie ba rier, hie -
rar chii, po dzia łów i ogra ni czeń jest
mo żli we dzię ki po stę po wi tech no lo -
gicz ne mu. Pi sze on ta kże o wiel kich
per spek ty wach i mo żli wo ściach, ja kie
wy ni ka ją ze spłasz cze nia świa ta
i wspól no ty in for ma cyj nej, a ta kże go -
spo dar czej, w któ rej uczest ni czą ze
swy mi aspi ra cja mi, ta len ta mi i mo żli -
wo ścia mi ró żne spo łe czeń stwa. Pod -
sta wą do za pew nie nia tej wy mia ny
i ko mu ni ka cji jest wła śnie ję zyk an -
giel ski. Umie jęt ność ko mu ni ko wa nia
się, któ ra otwie ra przed wszyst ki mi
ró żne za chod nie ryn ki pra cy, wy mu -
sza na na uczy cie lach czy wy kła dow -
cach po sia da nie i umie jęt ne
prze ka zy wa nie wie lu kom pe ten cji, nie
tyl ko tych z wą skiej dys cy pli ny ich
przed mio tu. Ka żdy wy kła dow ca po wi -
nien chcieć, by je go stu dent był
w przy szło ści pra cow ni kiem, któ ry bę -
dzie po tra fił przy sto so wać się do ró ż-
nych wa run ków pra cy i bę dzie
wszech stron ny, a nie za mknię ty
i ogra ni czo ny wie dzą do ty czą cą tyl ko
wy uczo nej spe cja li za cji.

Tak więc wspo mnia na dy na mi ka
prze mian za cho dzą cych w świe cie wy -
wie ra wpływ mię dzy in ny mi na pro ce -
sy edu ka cyj ne. To wła śnie ka żdy
na uczy ciel czy wy kła dow ca jest tą oso -
bą, któ ra mu si te prze mia ny za uwa żyć,
zro zu mieć i od nieść do prak ty ki edu -
ka cyj nej. To wy ma ga jed nak nie tyl ko
rze tel ne go przy go to wa nia do za wo du,
któ ry po trze bu je cią głe go do sko na le -
nia swo ich umie jęt no ści, ale wa żna
jest tu taj ta kże wie dza o czło wie ku
i zdol ność do re flek sji, któ ra umo żli wi
wy kła dow cy kry tycz ną i twór czą zmia -
nę w ra zie ko niecz no ści.

Jed ną z ta kich zmian za ini cjo wa -
nych przez wy kła dow cę mo gło by być
kształ ce nie umie jęt no ści ję zy ko wych.
Pierw szy krok w po sze rza niu i szli fo -
wa niu warsz ta tu ję zy ko we go, nie tyl -
ko an giel skie go, niech by sta no wi ły np.

ko ła na uko we two rzo ne przez wy kła -
dow ców, a mo że i sa mych stu den tów
oraz współ człon ków, któ rzy w przy -
szło ści chcie li by stu dio wać na uczel ni.
Są dzę, że oso by, któ re osią gnę ły po -
ziom ję zy ko wy B2, są w sta nie przy go -
to wać się do pro wa dze nia lub
uczest ni cze nia w te go ty pu ko łach.

Spo tka nia mo gły by sprzy jać wie lu
kwe s�om ta kim jak: po sze rza nie wie -
dzy z da nej dys cy pli ny na uko wej,
wzbu dze nie za in te re so wa nia przed -
mio tem, wy mia na do świad czeń,
a przede wszyst kim otwie ra nie się lu -
dzi na po glą dy in nych osób i prze ła ma -
nie stra chu przed roz mo wą w ję zy ku
ob cym. Być mo że na wet nie wiel kie
gru py, ale od po wied nio zmo ty wo wa ni
ich człon ko wie, ma ją cy za cel pod nie -
sie nie swo ich umie jęt no ści ję zy ko -
wych, da li by po czą tek i wzór ko lej nym
po ten cjal nym uczest ni kom.

Po słu gi wać się bez błęd nie ję zy -
kiem ob cym, bez po peł nia nia błę dów,
nie na uczy my się nie ćwi cząc. A co
gor sze, nie prze ła mie my ba rie ry ję zy -
ko wej, któ ra jest na praw dę sil na
po obu stro nach, za rów no wy kła dow -
ców, jak i stu den tów. Mo że na le ża ło -
by po trak to wać to ja ko pew ne go
ro dza ju przy jem ność, a nie przy mus.
Obo pól ny wy si łek i zro zu mie nie po -
trze by do sko na le nia zna jo mo ści ję zy -
ka ob ce go po win no obie stro ny
zmo ty wo wać w rów nym stop niu. Być
mo że war to spró bo wać i od czuć pew -
ną sa tys fak cję, gdyż to wzbu dza chęć
do dal szej pra cy i do dal sze go roz wo ju
przede wszyst kim przy szłych po ko leń,
któ re wkra cza ją w otwar ty świat i re -
pre zen tu ją wi ze ru nek swo jej uczel ni
i kra ju.

To, czy od nie sio ny zo sta nie suk ces,
za le ży tyl ko i wy łącz nie od nas sa -
mych. Tyl ko ci, któ rzy po dej mu ją pe -
wien trud, są w sta nie co kol wiek
zmie nić.

Mi le na Guc ma
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A że Pan Bóg ją stworzył, a Szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza ... 
I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna. 
Początek i koniec ...

(Julian Tuwim)

As a gi� for women

And that God created it and possessed by Satan,
So it is now and forever a sinner and a saint,
Treacherous and true and good and evil,
And a delight and a despair and a smile and a tear ...
And an angel and a demon and a ghost and a miracle,
And a summit above the clouds and a bo�omless abyss.
Beginning and the end ...

Als Geschenk für Damen

Und das Go� geschaffen hat und vom Satan besessen,
So ist es jetzt und für immer ein Sünder und ein Heiliger,
Tückisch und wahr und gut und böse,
Und eine Lust und eine Verzweiflung, und ein Lächeln und eine Träne ... 
Und ein Engel und ein Teufel und ein Geist und ein Wunder,
Und ein Gipfel über den Wolken und eine bodenlose Tiefe.
Beginn und Ende ...

Como un regalo para Usted

Y que Dios lo creó, y poseído por Satanás,
Por lo que es ahora y para siempre un pecador y un santo,
Traicionero y verdadero y bien y mal,
Un placer y una desesperación y una sonrisa y una lágrima ...
Y un  ángel y un demonio y un fantasma y un milagro
Y una cumbre sobre las nubes y un abismo sin fondo.
Principio y final ...

Comme un cadeau pour les femmes

Et que Dieu l’a créé et Satan possédait,
Elle est donc maintenant pour les siècles péché et sacreé,
Perfides et vrai, bien et mal,
Et un plaisir et un désespoir et un sourire et une larme ...
Et un ange et un demon et un fantôme et un miracle
Et un sommet au dessus des nuages et un abîme sans fond.
Début et fin ...

Подарок для женщин

Господь создал её, а сатана сосватал
Потому грешна на век, потому и свята
Изменчива, верна, коварна и добра
Блаженство и отчаяние, улыбка и слеза ... 
Святая и демон, вампир и кумир
Любовь и ревность, вражда и мир
Пик над облаками, пропасть у крыльца.
Начало начал и конец без конца ... 

Tłumaczenie: 

Adriana Nowakowska

Ewgenij Łusznikow
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pierw szym nu me rem Aka de -
mic kich Ak tu al no ści Mor skich
w no wym ro ku otwie ra my mi -

ni ru bry kę po rad ję zy ko wych. Spró bu -
je my na bie żą co wy tłu ma czyć
„nie ja sno ści” i „za wi ło ści” ję zy ka pol -
skie go, któ re naj czę ściej po ja wia ją się
w tek stach.

Jed nym z ta kich kło po tli wych za -
gad nień jest na pew no od mia na skró -
tów ty tu łów na uko wych. Za sta na -
wia cie się cza sem pew nie, dla cze go
raz na pi sa ne jest dr, in nym ra zem dr.,
a cza sem jesz cze dra; al bo czy skrót
na po cząt ku zda nia na pi sać ma łą czy
wiel ką li te rą. Śpie szę z od po wie dzią.

Otóż krop ki nie sta wia my, je że li
ostat nia li te ra skró tu jest za ra zem

ostat nią li te rą skra ca ne go wy ra zu
(mgr = ma gi ster, dr = dok tor) – to
oczy wi ste i ni ko mu, zda je się, nie trze -
ba tłu ma czyć. Ana lo gicz nie do tej za -
sa dy krop kę sta wia my wte dy, gdy
ostat nia li te ra skró tu nie jest ostat nią
li te rą skra ca ne go wy ra zu (prof. = pro -
fe sor, mgr. = ma gi stra, ma gi strem,
ma gi strze, ma gi stro wie itd.).

In nym spo so bem na od mia nę
skra ca nych ty tu łów jest do sta wia nie
koń ców ki flek syj nej – dra, drzy,
mgrem, mjrze itd. Tu oczy wi ście nie
sta wia my już krop ki.

Oba spo so by od mia ny skró tów są
po praw ne, jed nak ten z do sta wia niem
koń ców ki, choć uści śla uży ty przy pa -
dek, ra zi cza sem – mo im zda niem

– swo ją sztucz no ścią: W roz wa ża niach
mgra Ko wal skie go i dra No wa ka prze -
wi jał się wą tek ostat nie go nru AAM.
Czy efekt jest ko rzyst ny? Oceń cie sa -
mi.

Skrót na po cząt ku zda nia pi sze my
oczy wi ście wiel ką li te rą: Dr No wak po -
cho dzi ze Szcze ci na. Wiel kiej li te ry
mo żna też użyć dla oka za nia szcze gól -
ne go sza cun ku (rów nież w środ ku zda -
nia), ale wów czas ra czej wy pa da
po słu żyć się peł nym sło wem.

To na ty le w te ma cie skra ca nia ty -
tu łów na uko wych. Po zdra wiam ser -
decz nie wszyst kich mgrów, drów,
prof.prof. i wszyst kich czy tel ni ków
AAM.

Pau li na Mań kow ska

ak jak wszyst ko w ży ciu rzą dzi
się swo imi pra wa mi, ta kże i ję -
zyk. Ży je i ule ga zmia nom, a te

w obo wią zu ją ce nor my ubie ra Ko mi -
sja Kul tu ry Ję zy ka i Ra da Ję zy ka Pol -
skie go przy Pol skiej Aka de mii Na uk.
Nam użyt kow ni kom wy pa da je znać
i sto so wać, szcze gól nie za uwa żal ne
zmia ny są w za pi sie ję zy ka. Na po czą -
tek za sta nów my się nad wiel ką li te rą
w ty tu łach. Otóż:

Na zwy ję zy ków pro gra mo wa -
nia, pro gra mów i sys te mów kom pu te -
ro wych bez wzglę du na to, czy są
z po cho dze nia wy ra za mi po spo li ty mi,
czy skró tow ca mi gło sko wy mi, pi sze my
wiel ką li te rą, np. Ba sic, Al gol, Nor ton
Com man der, Win dows, Lisp, No vell,
Pas cal, Si mu la, Word, Tag. Uzna no
za do pusz czal ną pi sow nię wiel kiej li te -
ry we wnątrz wy ra zów bę dą cych na -
zwa mi wła sny mi lub wcho dzą cych
w ich skład, np. Eu ro Ci ty, Word Per -
fect, Co bol (a. CO BOL), For tran (a.
FOR TRAN). 

Na zwy urzę dów jed no oso bo -
wych w ak tach praw nych na le ży pi sać
wiel ka li te rą, np. …ak cep tu je Pre zy -
dent Rze czy po spo li tej Pol skiej; … za -
twier dza Rek tor Aka de mii Mor skiej.

Ty tu ły pro gra mów ra dio wych
i te le wi zyj nych: je śli pro gram ra dio wy
lub te le wi zyj ny ma cha rak ter cy klicz -
ny, wszyst kie wy ra zy w ty tu le (oprócz
we wnętrz nych przy im ków i spój ni -
ków) mo żna pi sać wiel ką li te rą, np. Te -
le wi zja Edu ka cyj na, Program dla USA i
Kanady, ale dopuszczalny jest zapis
małymi literami (Szansa na sukces,
Świat bez tajemnic). Zapis ten jest
bardziej rozpowszechniony.

Ty tu ły cza so pism i cy kli wy -
daw ni czych oraz w na zwach wy daw -
nictw se ryj nych wiel ką li te rą pi sze my
wszyst kie wy ra zy (z wy jąt kiem przy im -
ków i spój ni ków wy stę pu ją cych we -
wnątrz tych nazw): Ga ze ta Wy bor cza,
Głos Szcze ciń ski, Ze szy ty Na uko we
Aka de mii Mor skiej, Prze gląd Uni wer -
sy tec ki, Aka de mic kie Ak tu al no ści
Mor skie, Ko bie ta i Ży cie, Pań stwo

i Pra wo, Wie dza i Ży cie, Li sty z Te atru,
Li te ra tu ra na Świe cie.

W ty tu łach cza so pism i se rii
wy daw ni czych, któ re się nie od mie -
nia ją, wiel ką li te rą pi sze my tyl ko
pierw szy wy raz: Po pro stu, Żyj my dłu -
żej, Mó wią wie ki, Ca ła na przód. 

Na zwy kro jów czcio nek dru -
kar skich bez wzglę du na to, czy są
utwo rzo ne od nazw wła snych czy nie,
też zapisujemy wielką literą: Arial, Bo -
do ni, Co urier, Excel sior, Fu tu ra, Pa neu -
ro pa, Pół taw ski, Si le sia, Ti mes New
Ro man.

Wszel kie wąt pliwo ści naj le piej
roz wią że słow -
nik or to gra ficz -
ny – za le ca my
edycję Wy daw -
ni ctwa Na uko -
we go PWN.

TJ
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al 
c Net -Pla sma Tec zo stał za ło -
żo ny 24 mar ca 2006 r. Ce lem
związ ku jest pro mo wa nie wie -

dzy i ba dań na uko wych oraz wspie ra -
nie kształ ce nia i do kształ ca nia dal -
sze go w za kre sie tech no lo gii pla zmo -
wej.

Wspie ra on ko ope ra cję po mię dzy
uni wer sy te ta mi, prze my słem, ma ły mi
i śred ni mi przed się bior stwa mi, in sty -
tu cja mi pu blicz ny mi, użyt kow ni ka mi
i in ny mi wa żny mi oso ba mi z bra nży
tech no lo gii pla zmo wej. Dą ży do spo -
pu la ry zo wa nia tech no lo gii pla zmo wej
po przez za sto so wa nie na uki w prze -
my śle i w spo łe czeń stwie.

Bal 
c Net -Pla sma Tec to po śred ni -
czą ca i ko or dy nu ją ca sieć nie ma ją ca
or ga ni za cyj nej wła dzy. Prę żność i efek -
tyw ność za le ży od si ły po szcze gól nych
part ne rów. Skła da się na nią za rów no
ko or dy na cja ist nie ją cych już ukła dów
i dzia łań part ner skich, jak rów nież
pro mo cja oraz two rze nie no wych pól
dzia łal no ści. Ma na ce lu:
� za pre zen to wa nie tech no lo gii

pla zmo wej za rów no w Ob sza rze Bał -
tyc kim, jak i wśród człon ków sie ci;
� przy cią ga nie ka pi ta łu i za so -

bów ludz kich;
� za po cząt ko wa nie i uła twie nie

pro ce sów two rze nia „ma sy kry tycz -
nej” przy po dej mo wa niu współ pra cy
i współ dzia ła nia;

� ko or dy na cję wspól nych dą żeń
w ba da niach na uko wych, w kształ ce -
niu oraz w trans fe rze tech no lo gii;
� two rze nie współ pra cy po mię -

dzy świa tem aka de mic kim, in sty tu cja -
mi pu blicz ny mi, przed się bior stwa mi
pry wat ny mi oraz po je dyn czy mi oso -
ba mi;
� two rze nie dia lo gu z in sty tu -

cja mi trans gra nicz ny mi.

Bal 
c Net -Pla sma Tec pro mu je
wpro wa dza nie tech no lo gii pla zmo wej
w Ob sza rze Bał tyc kim ja ko je dy nej wy -
ko rzy sty wa nej glo bal nie. Kła dzie
szcze gól ny na cisk na wy kształ ce nie,
ba da nia na uko we oraz trans fer tech -
no lo gii w za kre sie tech no lo gii pla zmo -
wej, przy czym ce lem nad rzęd nym jest
pro mo cja sto so wa nia tej tech no lo gii
w Ob sza rze Bał tyc kim. 

Jest on re ali zo wa ny po przez or ga -
ni za cję i prze pro wa dza nie im prez na -
uko wych, ta kich jak warsz ta ty, se sje,
or ga ni za cję i ko or dy na cję za mie rzeń
ba dań na uko wych oraz or ga ni za cję
im prez in for ma cyj nych, a ta kże do ty -

czą cych kształ ce nia i kształ ce nia dal -
sze go.

Do ko na nia związ ku:
� or ga ni za cja 11 spo tkań grup

ro bo czych;
� uczest nic two w 20 tar gach

mię dzy na ro do wych;
� udział w 9 kon fe ren cjach mię -

dzy na ro do wych;
� or ga ni za cja 4 wła snych kon fe -

ren cji;
� re ali za cja 30 spo tkań grup ro -

bo czych;
� 47 ar ty ku łów na uko wych

opu bli ko wa nych w cza so pi smach mię -
dzy na ro do wych;
� za ini cjo wa nie 9 pro jek tów

– gran tów mię dzy na ro do wych
– wszyst kie zo sta ły za ak cep to wa ne
do re ali za cji, w tym je den z Aka de mią
Mor ską w Szcze ci nie. 

Współ pra ca Aka de mii Mor skiej
w Szcze ci nie z Bal 
c Net -Pla sma Tec da -
tu je się od grud nia 2005 r. po przez: 
� udział na szych pra cow ni ków 

w re fe ra tach kra jo wych i mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cjach (Ko nes 2007
i Ko nes 2008 oraz Po li sh Ci mac 2008); 
� zor ga ni zo wa nie wspól nych ba -

dań z gru pą TZV (Tech no lo gie zen trum
Vor pom mern) Gre ifswald, Po li tech ni ką
Szcze ciń ską na ba zie na sze go La bo ra to -
rium Si łow ni Okrę to wych; 
� uczest nic two Aka de mii Mor-

skiej w dwóch edy cjach Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Po znań skich PO LE -
KO 2007 i 2008.

Ze stro ny Aka de mii Mor skiej
człon ka mi czyn ny mi są pra cow ni cy
ITE SO -ZSO: st. of. mech. dr inż. Ta de -
usz Bor kow ski prof. AM oraz st. of.
mech. dr inż. Ja ro sław Myś ków.

Ja ro sław Myś ków

Zwią zek Bal �c Net -Pla sma Tec to sieć zaj mu ją ca się wpro wa -
dza niem no wo cze snych tech no lo gii, ba zu ją cych na fi zycz nych
pla zmach w me ta re gio nie obej mu ją cym Da nię, Es to nię, Fin -
lan dię, Ło twę, Li twę, Pol skę, Szwe cję oraz Niem cy, Nor we gię,
pół noc no -za chod nią Ro sję, a ta kże Bia ło ruś, zwa nym ta kże Ob -
sza rem Bał tyc kim.



� 30 paź dzier ni ka 2009 r. od by ło się uro czy ste pa so -
wa nie na uczniów pierw szej kla sy Szko ły Pod sta wo wej
nr 56 w Szcze ci nie imie nia kpt. ż.w. K. Ma cie je wi cza. 
Ak tu pa so wa nia przy szłych „wil ków mor skich” do ko nał
Pro dzie kan ds. Stu diów Nie sta cjo nar nych Wy dzia łu 
Na wi ga cyj ne go Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie mgr inż.,
kpt. ż.w., kpt. ż.ś. Ja cek Fry dec ki. 

� W paź dzier ni -
ku 2009 r. Ośro dek
Szko le nio wy Ra tow -
nic twa Mor skie go
prze pro wa dził kurs
„Ster ni ka ra tun ko wej
ło dzi zrzu to wej” dla
gru py tech ni ków 
z ES SO Explo ra �on
An go la Li mi ta da. By -
ło to pierw sze szko le nie zor ga ni zo wa ne przez ośro dek
dla przed sta wi cie li tej fir my. Ko lej ne pla no wa ne jest
na 28 paź dzier ni ka 2010 r. Cen trum tre nin go we cie szy się
uzna niem rów nież na are nie mię dzy na ro do wej. Gwa ran -
tu je wy so kiej ja ko ści szko le nia pod no szą ce kwa li fi ka cje
ka dry sta ra ją cej się utrzy mać kon ku ren cyj ność w bra nży
mor skiej. OSRM ofe ru je kur sy rów nież dla in nych
zainteresowanych osób i in sty tu cji. 

� Mor ski Ośro dek Szko le nio wy w Świ no uj ściu 20 paź -
dzier ni ka 2009 r. po zy tyw nie prze szedł au dyt ze wnętrz -
nej jed nost ki cer ty fi ku ją cej Lloyds.

� Aka de mia Mor ska
w Szcze ci nie uzy ska ła sta -
tus Akre dy to wa ne go Cen -
trum Cer ty fi ka cji
Ję zy ko wej Mar lin sa. Po -
zwa la to na prze pro wa -
dza nie te stów ust nych
i pi sem nych w za kre sie
re je stru mor skie go ję zy -
ka an giel skie go oraz wy -
da wa nie cer ty fi ka tów
uzna wa nych we wszyst -
kich flo tach świa ta,
z uwzględ nie niem flo ty
bry tyj skiej. 

� Mi strzo stwa Aka de mii Mor skiej w er go me trze wio -
ślar skim od by ły się 26 li sto pa da 2009 r. Rok rocz nie w li -
sto pa dzie wio śla rze spraw dza ją swo je umie jęt no ści
na er go me trze. Na star cie sta nę li stu den ci i stu dent ki,
me da li ści Mi strzostw Pol ski. Ro ze gra ny zo stał ta kże wy -
ścig dzie ci z nie do słu chem, co by ło ini cja ty wą fir my OTI -
CON Pol ska Pro duc �on SA. 

� 4 grud nia 2009 r.
w uczel ni go ści li przed -
sta wi cie le fir my Buss
Crew Ma na ge ment
GmbH & Co – Ju lia Eilers
i Ole Ste in bach. Fir ma
jest czę ścią przed się -
bior stwa że glu go we go
Re ede rei Buss, bę dą ce -
go fun da to rem sty pen -
diów ar ma tor skich dla
kil ku na stu stu den tów
Wy dzia łu Na wi ga cyj ne -
go i Wy dzia łu Me cha nicz ne go AM. W trak cie spo tka nia
ze sty pen dy sta mi omó wio no pla ny za mu stro wa nia stu -
den tów na stat ki ar ma to ra w ce lu od by cia pro gra mo -
wych prak tyk oraz do dat ko wych pod czas prze rwy
wa ka cyj nej. Go ście uwa żnie przyj rze li się oce nom stu -
den tów, po nie waż nie za do wa la ją ce wy ni ki w na uce mo -
gą być jed ną z przy czyn ze rwa nia umo wy sty pen dial nej.
Stu den ci za da wa li wie le py tań zwią za nych przede wszyst -
kim z za sa da mi za trud nie nia. Rów nież przed sta wi cie le
fir my Re ede rei Buss spo tka li się ze stu den ta mi za in te re -
so wa ny mi od by ciem prak ty ki u te go ar ma to ra. Przed sta -
wi li fir mę, ty py po sia da nych stat ków oraz za sa dy
współ pra cy. Za chę ca li stu den tów do skła da nia apli ka cji
w fir mie Bal � mex, któ ra dzia ła w imie niu Re ede rei Buss.

� W ośrod ku ds. IMO
przy PRS w Gdań sku
10 grud nia 2009 r. od by ło się
ze bra nie sek cji ds. szko le nia
za wo do we go i obo wiąz ków
wach to wych. Uczel nię na szą
re pre zen to wał dy rek tor In sty -
tu tu Na wi ga cji Mor skiej 
dr inż. Ja nusz Uriasz, któ ry
zo stał wy bra ny ta kże
na człon ka de le ga cji Pol ski. Pod czas se sji w Lon dy nie,
w stycz niu 2010 r., za pre zen tował pol skie sta no wi sko
w spra wie pro po zy cji zmian do Kon wen cji i Ko du STCW
zgło szo nych przez pań stwa – stro ny kon wen cji, a ta kże
wy stą pił na fo rum IMO z pre zen ta cją Aka de mii Mor skiej
w Szcze ci nie i pro jek tu Mar tel.

� Jed nym z wa żniej szych wy da rzeń mi nio ne go ro ku
by ło pod pi sa nie umo wy o do fi nan so wa nie pro jek tu bu -
do wy Cen trum Ter mi na lu LNG i Sy mu la to ra Ła dun ko we -
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go Stat ków do Prze wo zu Ła dun ków Cie kłych. Pro jekt zo -
stał przy go to wa ny przez AM w Szcze ci nie i po myśl nie
prze szedł pro ce du rę kon kur so wą o do fi nan so wa nie w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Za chod nio po mor skie go. Do pod pi sa nia umo wy
do szło 10 grud nia 2009 r. w Aka de mii Mor skiej w Szcze ci -
nie. Pod pi sy pod do ku men tem zło ży li Mar sza łek Wo je -
wódz twa Za chod nio po mor skie go Wła dy sław Hu sej ko
i JM Rek tor Sta ni sław Guc ma (na zdjęciu z prawej). 

Ce lem pro jek tu jest po pra wa ja ko ści kształ ce nia stu -
den tów w za kre sie za rzą dza nia i eks plo ata cji ter mi na lu
LNG oraz stat ków do prze wo zu ła dun ków cie kłych, na to -
miast je go re ali za cja po zwo li prze pro wa dzać szko le nia dla
spe cja li stów w za kre sie bez pie czeń stwa prze wo zu ga zu
płyn ne go oraz dla per so ne lu lą do we go, któ ry ob słu gu je
ter mi nal. Szko lo ne bę dą rów nież za ło gi ob słu gu ją ce stat ki
ty pu LNG, jak i ma gi stra le ter mi na li. A więc zdo by wa nie
wy so ce spe cja li stycz nych kwa li fi ka cji sta nie się mo żli we
nie tyl ko za gra ni cą, ale już wła śnie w Aka de mii Mor skiej.
Jest to ko lej ny krok w kie run ku wzro stu do stęp no ści do in -
fra struk tu ry edu ka cyj nej, pod no sze nia kwa li fi ka cji kadr
i – co naj wa żniej sze – po zo sta je w zgo dzie z po trze ba mi
go spo dar ki mor skiej. War to do dać, że za sto so wa ne roz -
wią za nia tech no lo gicz ne są zgod ne z wy mo ga mi mię dzy -
na ro do wych kon wen cji STCW, SO LAS i MAR POL oraz
speł nia ją obo wią zu ją ce nor my i prze pi sy za rów no eu ro pej -
skie, jak i pol skie, m.in. w za kre sie ochro ny śro do wi ska.

Dla uczel ni jest to prio ry te to wy pro jekt, gdyż je go re ali -
za cja po zwo li na znacz ne wzbo ga ce nie ba zy dy dak tycz nej
i ugrun tu je opi nię o AM „… ja ko wio dą cej uczel ni mor skiej
w Pol sce i zna czą cej w Eu ro pie”. Pod pi sa nie umo wy otwie -
ra rów nież no we mo żli wo ści i wpi su je się w stra te gicz ne
kie run ki roz wo ju wo je wódz twa za chod nio po mor skie go,
szcze gól nie w kon tek ście bu do wy ter mi na lu ga zu cie kłe go
w Świ no uj ściu.

� 14 grud nia 2009 r. z rąk Pro rek to ra ds. Na -
ucza nia dr. inż. Prze my sła wa Ra jew skie go stu den ci
ode bra li wy ró żnie nia Mi ni stra In fra struk tu ry
za wy bit ne osią gnię cia w na uce (Iga Kwie ciń ska)
i w spo rcie (Mag da le na Wit kow ska i Ka mil Tar now -
ski). Przy zna ne sty pen dia wy pła ca ne są przez
okres 10 mie się cy. Pod sta wą praw ną przy zna wa nia
sty pen diów mi ni stra jest art. 178 usta wy z dnia
27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol nic twie wy ższym
(Dz.U. nr 164, poz. 1385) oraz roz po rzą dze nie Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wy ższe go z dnia 16 sierp -
nia 2006 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run-
ków, try bu przy zna wa nia i wy pła ca nia sty pen dium
mi ni stra za osią gnię cia w na uce oraz sty pen dium mi -
ni stra za wy bit ne osią gnię cia spor to we (Dz.U. nr 153,
poz. 1093).

Iga Kwie ciń ska – stu dent ka IV ro ku
IRM. Od ro ku prze wod ni czą ca Za rzą du
Sa mo rzą du Stu denc kie go, a za ra zem
czło nek Ra dy Wy dzia łu Na wi ga cyj ne -
go oraz Se na tu Uczel nia ne go. Re pre -
zen tu je Aka de mię Mor ską na are nie
ogól no  pol skiej, współ pra cu je z wie lo -
ma ośrod ka mi aka de mic ki mi. Na co
dzień uśmiech nię ta, życzliwa; cię żką i wy tę żo ną pra cą
dą ży do wy zna czo nych ce lów. 

Mag da le na Wit kow ska – stu dent -
ka III ro ku IRM, tre nu je bra zy lij skie dżiu -
-dżit su, w Mi strzo stwach Pol ski w 2009 r.
w ka te go rii 66 kg za ję ła 1 miej sce, zdo -
by wa jąc bia ły pas.

Ka mil Tar now ski – stu -
dent II ro ku TM, na co dzień
tre nu je z sek cją wio ślar ską
Aka de mii Mor skiej. W 2009 r.
zdo był dwa zło te me da le
na Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Pol ski, dwa srebr ne
star tu jąc w Mi strzo stwach
Pol ski Se nio rów w czwór ce
po dwój nej wa gi lek kiej
(z Paw łem Cięsz kow skim,
Grze go rzem Mą drym i Krzy-
sz to fem Świercz kiem) oraz
w Mło dzie żo wych Mi strzo -

stwach Pol ski w czwór ce po dwój nej wa gi lek kiej (z Kon ra -
dem Pu rol cza kiem, G. Mą drym i K. Świercz kiem). Na tych
ostat nich za jął ta kże dwa ra zy trze cie miej sce w dwój ce po -
dwój nej wa gi lek kiej (z P. Cięsz kow skim) i w czwór ce bez
ster ni ka wa gi lek kiej (z K. Pu rol cza kiem, G. Mą drym 
i K. Świercz kiem). 
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10 stycznia 2010 r. Akademia Morska aktywnie
uczestniczyła w XVIII finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Kalendarze, koszulki, skafander
ratunkowy oraz płyta z szantami w wykonaniu Chóru
Akademii Morskiej – to atrakcje, które przygotowali
organizatorzy naszej uczelni, wspierając akcję Jurka
Owsiaka. Jednak gwoździem programu była licytacja
zaproszenia na 7-dniowy rejs statkiem
naukowo-badawczym Akademii Morskiej – m/v
„Nawigator XXI” w okresie letnim. Na Jasnych Błoniach
studenci dyżurowali cały dzień. Mimo mrozu akademiccy
wolontariusze chodzili z kolorowymi puszkami
i ofiarodawcom wręczali orkiestrowe serduszka.
Najmłodszym największą radość sprawiała tratwa
ratunkowa. Nie brakowało chętnych maluchów, które
ubrane w kapoki buszowały po niej i pozowały do zdjęć
rodzicom. W sumie na rzecz dzieci z chorobami
onkologicznymi uczelnia przekazała 3291,20 zł i 12,60
euro oraz kilkulitrowe wiaderko wypełnione monetami
zebranymi w bufecie Klubu pod Masztami.

W tym roku wszyscy maturzyści będą zdawali
obowiązkowo egzamin z matematyki na poziomie
podstawowym. Dla uczelni technicznych, gdzie
matematyka jest jednym z podstawowych przedmiotów,
jest to bardzo dobra wiadomość. Natomiast dla wielu
uczniów stanowi to duży problem. W interesie każdej
uczelni technicznej, a więc i naszej akademii leży, by
uczniowie zdali ten egzamin jak najlepiej, a tym samym
potwierdzili, że ich wiedza z matematyki jest na dobrym

poziomie. Od 19 stycznia 2010 r. w Akademii Morskiej
w Szczecinie rozpoczęto bezpłatne kursy przygotowujące
uczniów do matury z matematyki. Uczestniczy w nich
ok. 300 uczniów szkół szczecińskich, którzy odpowiedzieli
na ogłoszenia Działu Promocji AM zamieszczone
na stronach internetowych uczelni oraz w prasie. Zajęcia
prowadzą pracownicy Zakładu Matematyki AM: dr M.
Kijewska, dr R. Krupiński oraz dr L. Kasyk. W związku
z bardzo dużym zainteresowaniem kursami zdecydowano
o utworzeniu 4 grup – trzy na poziomie podstawowym
i jedna na poziomie rozszerzonym. Zajęcia w każdej
grupie odbywają się raz w tygodniu i potrwają do końca
kwietnia. Program kursu odpowiada standardom
wymagań egzaminu maturalnego. Ponadto przewidziano
również dla uczestników kursu zwiedzanie uczelni,
a w szczególności pokaz na niektórych symulatorach
okrętowych. 

9 lutego br. w Muzeum Królewskiej Marynarki
Wojennej Danii w Kopenhadze odbyło się jedno
z kolejnych spotkań roboczych przedstawicieli WP4
– grupy koordynowanej przez DaMSA (Danish Mari
me
Safety Administra
on). Akademię Morską w Szczecinie
reprezentował dr inż. Paweł Zalewski, członek zespołu
Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego kierowanego
w ramach projektu EfficienSea ( AAM 2009, nr 2) przez
dr. hab. inż. Lucjana Gucmę, prof. AM. Tematyka
spotkania skoncentrowała się na rezultatach drugiego
okresu realizacji projektu dotyczącego założeń systemu
ee-INS (e-Naviga
on enhanced INS – zintegrowany
system nawigacyjny e-nawigacji), proponowanych
technikach komunikacji danych w ramach ee-INS,
akwenach testowych, aktualnym stanie prac
Międzynarodowej Organizacji Morskiej w tematyce e-
nawigacji. 
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Przedstawiciele
partnerów WP4
podczas prezentacji 
i dyskusji

Koordynator WP4
Thomas Christensen

(drugi od lewej) i jego
asystenci z DaMSA



Z ini cja ty wy mi ni ster 
An ny Wy pych -Na miot ko
Świa to we Dni Mo rza 2009
uczczo no wy sta wą 
ma ry ni stycz ną 
w bu dyn ku Sej mu RP
przy sa li im. Ka zi mie rza
Pu ża ka.

ol ude ko ro wa no ob ra za mi o te -
ma ty ce ma ry ni stycz nej ró żnych
twór ców i w sze ściu ga blo tach

wy sta wio no sta re in stru men ty na wi -
ga cyj ne oraz eks po na ty is lam skie z ko -
lek cji ni żej pod pi sa ne go.

Uwa gę zwie dza ją cych przy ku wa ły
pięk ne astro la bia – śre dnio wiecz ne
„kom pu te ry”, któ re na mo rzu słu ży ły
do mie rze nia wy so ko ści ciał nie bie -
skich, a na lą dzie do ob ser wa cji astro -
no micz nych, a na wet geo de zyj nych.
W kra jach Is la mu ty mi przy rzą da mi
wy zna cza no w me cze tach kie ru nek
na Mek kę, aby twa rze mo dlą cych się
mu zuł ma nów zwró co ne by ły pod czas
mo dlitw w stro nę świę te go miej sca.
Astro la bia Is la mu są wy jąt ko wo pięk -
nie zdo bio ne, a w Eu ro pie szczyt swo -
jej świet no ści osią gnę ły w Ni der -
lan dach Hisz pań skich – naj sław niej sze
wy ko na no w ro ku 1556 ja ko pre zent
ślub ny dla Ma ry Tu dor i Fi li -
pa II (oprócz pięk nej geo me trii pod za -
wie szem wy gra we ro wa no na awer sie
herb kró lów ka to lic kich, a na re wer sie
herb Tu do rów). Jed no z tej pre zen to -
wa nej ko lek cji astro la biów da to wa no
na rok 1727, czy li na trzy la ta
przed opa ten to wa niem sek stan tu.
Z tych in stru men tów wy sta wio no sek -
stant Knud se na, bar dzo do brze za cho -
wa ny ze wszyst ki mi lu net ka mi, śru bo -
krę tem ze gar mi strzow skim i bu te lecz -
ką na olej kost ny do kon ser wa cji. Bu -
do wa i za sa da dzia ła nia te go in stru -

men tu jest przy stęp nie opi sa na w „Opo -
wie ściach na wi ga cyj nych” (do na by cia
w ho lu aka de mii). 

Uwa gę zwra cał ta kże su chy kom -
pas sło necz ny, na wet dość no wo cze -
sny, bo z 1941 ro ku, ale opra co wa ny
na pięk nym geo me trycz nie dia gra mie
ka pi ta na Pa tric ka We ira z XIX wie ku.

Są tyl ko dwa ta kie przy rzą dy za re je -
stro wa ne w Pol sce (przy wieź li je czoł -
gi ści słu żą cy pod ko men dą ge ne ra ła
Szysz ko -Bo hu sza w Afry ce Pół noc nej
pod czas II woj ny świa to wej).

Na eks po zy cji nie mo gło za brak -
nąć bia łej bro ni – szty le tów is lam skich
oraz kor de la sa pru skie go czy fa jek,
m.in. z ko lek cji ka pi ta na fran cu skie go
trans atlan ty ku „Nor man die”. Jest
wśród nich ta kże fi gur ka Na po le ona
po kam pa nii mo skiew skiej wy rzeź bio -
na za cy bu chem. Kon sul ta cji me ry to -
rycz nej zwie dza ją cym udzie la ła 
dr Mał go rza ta Ry dlak z war szaw skie -
go Mu zeum Na ro do we go.

Po wy sta wie w sej mie ko lek cja
przy wę dro wa ła do ho lu szcze ciń skiej
aka de mii (dzię ki wa żne mu ubez pie -
cze niu spon so ro wa ne mu przez Zwią -
zek Ar ma to rów Pol skich), by cie szyć
przez trzy ko lej ne ty go dnie oko wy kła -
dow ców, stu den tów oraz licz nych go -
ści zwie dza ją cych na szą uczel nię.
W przy szło ści zbio ry znaj dą swo je
miej sce w pla no wa nym Mu zeum Mor -
skim na Łasz tow ni.

Jó zef Gaw ło wicz
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Karykatura rozbójnika Ali Baby
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ie za pa mię ta li by śmy 15 paź -
dzier ni ka 2009 r., gdy by nie tzw.
cof ka z Bał ty ku. Sy tu ację za gro -

że nia po wo dzio we go, któ ra ob ję ła
pół noc ny re gion kra ju, za no to wa no
rów nież w wo jewódz twie za chod nio -
po mor skim na 5 sta cjach wo do wska -
zo wych. Sil ny wiatr z kie run ku
pół noc ne go i pół noc no -za chod nie go
po cią gnął za so bą znacz ny wzrost sta -

nu wo dy, któ rej przy by wa ło z ka żdą
go dzi ną o 1,5 cm (wg in for ma cji
z Urzę du Mor skie go), po wo du jąc pod -
to pie nia to ro wisk, utrud nia jąc ko mu -
ni ka cję po za la nych uli cach, czę sto
wręcz nie prze jezd nych, a ta kże wy rzą -
dza jąc licz ne szko dy. Te go dnia na wo -
do wska zie przy Mo ście Dłu gim
na 36 km Od ry Za chod niej po ziom wo -
dy wy no sił 631 cm. War to wie dzieć, że

przy po zio mie 580 cm ogła sza ny jest
stan alar mo wy, a zgod nie z prze pi sa -
mi że glu go wy mi przy po zio -
mie 590 cm że glu ga na dro gach
wod nych jest za bro nio na. Za miesz czo -
ne zdję cia uka zu ją sy tu ację z dnia, kie -
dy ogło szo no stan alar mo wy
(15.10.2009 r.) i dla po rów na nia 
z 3 listopada 2009 r., gdy po ziom wo -
dy był zde cy do wa nie ni ższy. el le

15.10.2009

15.10.2009

15.10.2009

3.11.2009

3.11.2009

3.11.2009
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da ne IX Re ga ty Uni ty Li ne to zna ko mi ty po czą tek or -
ga ni za cji ko lej nych X Re gat Uni ty Li ne. Roz pocz ną
się one w dniu 7 sierp nia 2010 ro ku o go dzi nie 16.00

na Wa łach Chro bre go. Ta naj więk sza na pol skim Bał ty ku
im pre za że glar ska po raz pierw szy zo sta nie za pre zen to wa -
na szcze ciń skiej pu blicz no ści. A jest to im pre za w peł ni
szcze ciń ska – szcze ciń ski Jacht Klub AZS i szcze ciń ska fir ma
że glu go wa Uni ty Li ne to jej or ga ni za to rzy, a znacz na część
za wod ni ków to szcze ciń scy że gla rze. 

Bez po śred nio po wy ści gu na Wa łach Chro bre go od bę -
dzie się po kaz ogni sztucz nych Py ro ma gic 2010 oraz wy stę -
py ze spo łów mu zycz nych, więc atrak cji dla szcze ci nian
i go ści, któ rzy od wie dzą na sze mia sto, nie za brak nie. 

W dniach 13–15 sierp nia za pla no wa ne są tra dy cyj ne
wy ści gi mor skie re gat na tra sie Świ no uj ście – Ko ło brzeg
– Świ no uj ście. W dniu 14 sierp nia, po dob nie jak w ubie -
głych la tach, od bę dzie się wy ścig na re dzie por tu w Ko ło -
brze gu. Jest to zna ko mi ta oka zja dla licz nie przy by łych
pla żo wi czów, aby zo ba czyć z bli ska re ga ty jach tów mor -
skich, gdyż tra sa wy ści gu jest wy ty czo na w po bli żu brze gu. 

Ra zem z jach ta mi po pły ną dwie jed nost ki mo to ro we
– sta tek szkol no -ba daw czy Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie
„Na wi ga tor XXI” oraz jacht mo to ro wy „Mor ski Pa trol”.
Udział „Na wi ga to ra” świad czy o kon ty nu owa niu uczest nic -
twa uczel ni w przed się wzię ciach że glar skich. Dzia ła ją cy
w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych Jacht Klub
Wy ższej Szko ły Mor skiej był jed nym z naj więk szych i naj -
bar dziej ak tyw nych klu bów że glar skich na sze go wo je wódz -
twa. Do dzi siaj kur sy że glar skie or ga ni zo wa ne dla mło dzie ży
szkol nej i aka de mic kiej przez JK WSM się ga ją do tych zna -
ko mi tych wzo rów. Wy kła da li naj lep si że gla rze z kpt. Ka zi -
mie rzem „Ku bą” Ja wor skim, a udział oko ło 150 osób to
nie spo ty ka ne obec nie tak licz ne gro no uczest ni ków. 

Bał tyc kie Re ga ty Sa mot nych Że gla rzy o Pu char „Po lo -
ne za” gro ma dzi ły wspa nia łych za wod ni ków, star to wa li
wszy scy zna ko mi ci że gla rze tam tych lat z Ku bą Ja wor skim,
Je rzym Siu dym, Hen ry kiem Ja sku łą, Je rzym Ma de ją, Ri -
char dem Kon kol skim, Je rzym Ra ko wi czem i Pio trem Bi ga -
jem na cze le.

Re ga ty Uni ty Li ne na wią zu ją do tych wspa nia łych tra dy -
cji Aka de mii Mor skiej, gdyż star tu ją w nich że gla rze sa mot -
ni, w tym rów nież kil ku, któ rzy pły nę li w Bał tyc kich Re ga tach
Sa mot nych Że gla rzy o Pu char „Po lo ne za” – Zdzi sław Ko wal -
ski, Je rzy Kar piń ski, Je rzy Majsz czyk, Mi chał Kę szyc ki.

Za pro sze nia do udzia łu w te go rocz nych re ga tach przy -
ję li m.in.: Jo an na Paj kow ska, Mar ta Szi łaj �s -Obie gło, An -

drzej Ar miń ski, Uwe Rot t ge ring, Edward Za jąc, Krzysz tof
Kry gier, Hen ryk Ka łu ża, Ma ciej Ziem ba i An drzej Krusz czyń -
ski. Pierw sze czte ry jach ty nie miec kie już zło ży ły ofi cjal ne
zgło sze nia. 

28 sierp nia na przy sta ni Jacht Klu bu AZS w Szcze ci nie,
ul. Prze strzen na 9, na stą pi uro czy ste za koń cze nie X re gat.
Jest to z ro ku na rok co raz więk sza im pre za to wa rzy ska in -
te gru ją ca że gla rzy pol skich, nie miec kich, duń skich i cze -
skich. Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej www.re ga ty uni ty li ne.pl. Po le cam rów nież fil -
my z IX Re gat UL na youtu be. Piotr Stel mar czyk

FOT. JACEK BONECKI
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Kim je ste śmy?

... Za pa leń ca mi, hob by sta mi. Pły wa my
dla fraj dy, ad re na li ny, mo żli wo ści
spraw dze nia się wśród naj lep szych za -
łóg na ca łym świe cie. Sta ra my się to
wy ko ny wać jak naj le piej i chło nąć co -
raz wię cej wie dzy do ty czą cej usta wień
jach tu, ża gli, masz tu, od po wied nie go
roz ło że nia ma sy na jach cie, tak ty ki re -
ga to wej i po zna nia da nych akwe nów,
na któ rych ma my oka zję pły wać. Za ło -
ga jest 3-oso bo wa, wy star cza ją ca jak
na tej kla sy jacht i na to, by ka żdy z za -
ło gi miał peł ne rę ce ro bo ty. Ster nik
sku pia się na tak ty ce star to wej, po tem
opra co wu je stra te gię tra sy, ana li zu jąc
wa run ki da ne go akwe nu, ob słu gu je
rów nież gro ta (du ży ża giel z ty łu) i ma -
ni pu lu je ba la stem na jach cie, je den
z za ło gan tów pro wa dzi fo ka (mniej szy
ża giel z przo du) oraz spi na ke ra (jak nie -
któ rzy mó wią – to ta bań ka lub ba lon
z przo du), trze ci z za ło gi jest od tzw.
pral ki i ba la stu. Cze mu pral ka? Bo ma
za za da nie jak naj szyb ciej po sta wić,
czy li wcią gnąć spi na ker na 8-me tro wy
maszt i zrzu cić go, jed no cze śnie sta wia -
jąc lub zrzu ca jąc fo ka. Mu si wy ko nać to
tak szyb ko, jak ob ra ca się bę ben pral ki,
i ... pa da z wy cień cze nia.

Na czym pły wa my

Na sza jed nost ka to Mi cro Cru sier,
a do kład niej Mi cro Jum per 550 Su per.
Mi cro jest to mię dzy na ro do wa kla sa,
któ ra po wsta ła w 1977 ro ku we Fran -
cji. Od 1999 ro ku roz gry wa ne są Mi -
strzo stwa Świa ta, na na szym kon ty-
nen cie Pu char Eu ro py, a w Pol sce Pu -
char Pol ski Kla sy Mi cro i Mię dzy na ro -
do we Mi strzo stwa Pol ski. Jacht
ma 5,5 m dłu go ści, 18,5 m2 pod sta wo -
we go oża glo wa nia (fok i grot) oraz
jesz cze raz ty le (18,5 m2) spi na ke ra.
Na jach cie są 4 ko je wy ko na ne we dług
ści śle okre ślo nych prze pi sów mię dzy -

na ro do wych. Ja ko że jest to jed nost ka
re ga to wa, du żych luk su sów tam nie
ma. Naj wa żniej sza jest ma sa łód ki,
któ ra po win na być jak naj ni ższa, ale
nie mniej sza niż 560 kg w na szej dy wi -
zji Cru sier. Dy wi zji jest kil ka, w Pol sce
obo wią zu je dy wi zja Ra cer i ge ne ral na,
tzn. wszy scy są li cze ni ra zem, do dat -
ko wo ist nie je mo żli wość star tów Pro -
to (pro to ty py). Na sza dy wi zja Cru sier
jest bar dziej tu ry stycz ną wer sją, co nie
zna czy, że gor sza czy wol niej sza.

Jak wy glą da week end re gat

Re ga ty roz gry wa ne są ró żnie, cza sa mi
trwa ją 2 dni (so bo ta i nie dzie la), cza sa -
mi dłu żej, za le ży od ran gi im pre zy.
W pią tek koń czy my pra cę, wy kła dy i in -
ne obo wiąz ko we za ję cia dnia co dzien -
ne go, pa ku je my ża gle, na rzę dzia,
pro wiant, spraw dza my sa mo chód, któ -
ry mu si być od po wied nio moc ny (wska -
za ne 200 KM), by ucią gnąć jed no-
to no wą la we tę, na któ rej w ło żu spo -
czy wa jacht z masz tem za mo co wa nym
na sto ja kach. Ze staw sa mo cho du z la -
we tą ma 12–13 me trów w za le żno ści
od umo co wa nia masz tu. Oko ło go dzi -
ny 17–18 do cie ra ją za ło gan ci. Wszyst ko
spraw dzo ne. Te raz w za le żno ści od te -
go, gdzie roz gry wa ne są re ga ty, ma my
przed so bą od 500 do na wet 1500 km.
Lu bi my jeź dzić no cą, bo mo żna (na gi -
na jąc tro chę prze pi sy) je chać szyb ko,
nie ma już na dro gach przy pad ko wych
kie row ców, są tyl ko za wo dow cy w 
 -
rach i la we cia rze. 

Bez ra dia CB wy prze dza nie ta kim
za przę giem cza sa mi jest wręcz nie mo -
żli we. Sa mo chód z jach tem na la we cie
pre zen tu je się w tra sie le piej niż nie -
je den luk su so wy. Po dro dze cza sa mi
„zgar nia my” in ne za ło gi i je dzie my
w kon wo ju. Jest bez piecz niej, po nad to
ka żdy ka żde mu w ra zie cze go po mo że.
Choć by nie wiem co, mo że my na sie -
bie li czyć. Do cie ra my na miej sce w ró -
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żnych po rach noc nych, zda rza się, że
na chwi lę przed roz po czę ciem wy ści -
gu. Jeź dzi my sa mi, nie chcąc wy da wać
do dat ko wo pie nię dzy na kie row cę.
Po do tar ciu do ce lu, je śli tyl ko si ły po -
zwo lą, roz kła da my jacht, ale kie dy
pod róż da się nam we zna ki, kła dzie -
my się spać, choć by w sa mo cho dzie,
na mio cie czy wci ska my się na jacht
sto ją cy na la we cie, by zła pać choć go -
dzin kę snu. 

So bo ta ra no, dzień na stęp ny, a mo -
że ten sam. Szyb kie ta klo wa nie (przy go -
to wa nie) jach tu do re gat. Zaj mu je
to 2–3 go dzi ny, w trak cie śnia da nie, za -
pi sy do re gat, spraw dza nie cer ty fi ka tów,
jach tu, za ło gi, ubez pie cze nia itp., ogól -
nie tzw. pa pier ko lo gia. Ka żdą lin kę, sze -
klę, sta lów kę, ża gle spraw dza my
za ka żdym ra zem oso bi ście, ro bi my to
już od ru cho wo. Wy cho dząc na wo dę,
ma my chec kli stę, ka żdy py ta dru gie go,
czy zro bił to czy tam to. Wy bi ja go dzi -
na 10:00 – uro czy ste otwar cie re gat,
o 11:00 star ty do pierw szych wy ści gów.
Do te go cza su trze ba na pra wić wszyst -
kie szko dy z po przed nich re gat, któ re
z bra ku cza su w ty go dniu nie mia ły
szans być usu nię te. At mos fe ra na lą dzie
iście przy ja ciel ska, ka żdy mo że li czyć
na po moc in nej zło gi. Kil ka set me trów
od brze gu sy tu acja ule ga dia me tral nej
zmia nie: twój ko le ga jest te raz two im
prze ciw ni kiem i nie ma miej sca na sen -
ty men ty. Oczy wi ście, wszyst ko w du chu
fa ir play. Re ga ty od by wa ją się w ró żnych
wa run kach po go do wych, my je ste śmy
za ło gą sil no wia tro wą, a świad czy o tym
na sza wa ga na ba la ście – prze -
szło 300 kg, ale przy sła bych wia trach
też da je my z sie bie wszyst ko.

Licz ba bie gów jest zró żni co wa -
na – od 3 do 10 na dzień (po 1–3 godz.
je den), nie za le ży to za wsze od or ga ni -
za to rów, ra czej od Nep tu na, ja ką po go -
dę na da ny dzień wy my śli. Dla nas li czy
się ka żda chwi la spę dzo na na wo dzie
wśród przy ja ciół, na jach cie. To jest to!

W so bo tę koń czy my bie gi w go -
dzi nach 17–20. Po bie gach czas na in -
te gra cję z in ny mi za ło ga mi i „mor skie
opo wie ści”. Cho ciaż pły wa my na śród -
lą dziu, or ga ni za to rzy za wsze prze wi -
du ją ja kiś kon cert szan to wy, atrak cje,
wy ciecz ki, zwie dza nia itp. Im pre zy
koń czą się naj czę ściej w no cy, a nie -
któ rzy na wet ich nie koń czą – pro sto
z nich wcho dzą na jacht i … na nie -
dziel ne wy ści gi. 

A to świą tecz ne ści ga nie to prze -
wa żnie spro wa dza się do pil no wa nia
prze ciw ni ków, któ rzy są bez po śred nio
za to bą w ta be li i go nie nie tych, co są
wy żej. Dla nie któ rych to for mal ność,
in ni już nie mu szą na wet star to wać,
o ile zgar ną w so bo tę kom plet je dy -
nek, a prze wi dzia ne są od rzut ki (w za -
le żno ści od licz by bie gów od rzu ca ne
są 1–3 naj gor sze re zul ta ty). 

W nie dzie lę między godz. 15–17
za koń cze nie re gat. Do te go cza su trze -
ba jacht spa ko wać i usta wić na la we -
cie. Po tym po zo sta je tyl ko ode bra nie
pu cha rów, upo min ków, dy plo mów.
Po że gna nie ze zna jo my mi i po ko na nie
se tek ki lo me trów po wrot nej tra sy.
Mel du je my się w do mach nad ra nem.
Chwi la od po czyn ku i do pra cy lub
na za ję cia. Zno wu mi nął nasz nie sa -
mo wi ty week end i zno wu wy cze ku je -
my z nie cier pli wo ścią na stęp ne go.

Tak mniej wię cej wy glą da na sze
zwy kłe ży cie w se zo nie re ga to wym.

Se zon 2009 za koń czy ły ostat nie
re ga ty 12 grud nia, tzw. Re ga ty Bar bór -
ko we. By ła to ostat nia ogól no pol ska
im pre za, po któ rej jacht wsta wi li śmy
pod plan de kę. Bę dzie cze kał na no wy
se zon, któ ry za cznie się już w ma ju.
W se zo nie 2009 zro bi li śmy po nad
20 tys. ki lo me trów, spa li li śmy po nad
4 to ny pa li wa, prze pły nę li śmy set ki ki -
lo me trów na wo dzie. 

Od lewej: spinaker, balast: Karol Krzyżanowski;
sternik: Bartosz Piotrowski; szoty, spinaker: Adam
Piotrowski
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Na sze zdję cia po ja wia ły się w lo kal nych  i w ogól no -
pol skich me diach (w ga ze tach i na stro nach www).
Aka de mia Mor ska od nio sła suk ces re kla mo wy. Wszę -
dzie w Pol sce spo ty ka li śmy się z mi łym przy ję ciem.
Bar dzo ma ło za łóg ze Szcze ci na jeź dzi po Pol sce. Być
mo że in nych od stra sza ją dłu gie tra sy do po ko na nia.
Na ka żdych re ga tach spo ty ka my też stu den tów z na -
szej uczel ni, obo jęt nie czy je ste śmy na Ma zu rach, Ma -
zow szu czy w Wiel ko pol sce – tym wła śnie wy ró żnia
się na sza aka de mia, że gro ma dzi lu dzi z ró żnych re -
gio nów Pol ski.

Pla ny na se zon 2010

W za le żno ści od za in te re so wa nia spon so rów bę dzie -
my pla no wać se zon. W ubie głym ro ku nie uda ło nam
się wy je chać do Mo skwy na Mi strzo stwa Świa ta, nie
wy star to wa li śmy też na Aka de mic kich Mi strzo stwach
Pol ski w Wil ka sach, a by ło by war to – po nad 90 jach -
tów na kre sce star to wej.

W 2010 ro ku or ga ni za to rem MŚ bę dzie Fran cja.
Do po ko na nia przez nas ki lo me trów ka po dob na. Że -
glar stwo to eli tar ny dżen tel meń ski sport, któ ry wy -
ma ga nie ste ty du żych na kła dów fi nan so wych. Pla ny
ma my ogrom ne – mo że zmia na jach tu, mo że prze -
siad ka do in nej kla sy na więk sze jed nost ki. Na pew no
nikt nie wy bi je nam z gło wy że glar stwa, bo to nasz
spo sób na ży cie. Mo że my je upra wiać, po nie waż ma -
my spon so rów, głów nie to: Za kład Be to niar ski „Ko -
piec ki” Ro ber ta Ko piec kie go z Kle cze wa i „Met kom”
Mar ka Ber liń skie go z Ko ni na. Bez ich wspar cia ni gdzie
by śmy nie wy je cha li. Im też naj pięk niej dzię ku je my. 

Tekst: Bar tek Pio trow ski
Zdjęcia: Joanna Świderska

Wy ni ki 2009

Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Pol ski Kla sy Mi cro (BO AT SHOW CUP 2009 – Gi życ ko – Pu char
Pol ski Jach tów Ka bi no wych – Pu char Pol ski Kla sy Mi cro)

1. Dy wi zja Cru sier – 10 miej sce / 17 jach tów
2. Dy wi zja Ge ne ral na – 13 miej sce / 23 jach ty

Dłu go dy stan so we Mi strzo stwa Pol ski Jach tów Ka bi no wych (WŁO CŁA WEK 2009 – Pu char Pol ski  Jach -
tów Ka bi no wych – Pu char Pol ski Kla sy Mi cro)

1. Dy wi zja Cru sier – 10 miej sce / 17 jach tów
2. Dy wi zja Ge ne ral na – 11 miej sce / 19 jach tów

Pu char Pol ski Kla sy Mi cro 2009
1. Dy wi zja Cru sier – 12 miej sce / 26 jach tów
2. Dy wi zja Ge ne ral na – 15 miej sce / 35 jach tów

Pu char Pol ski Jach tów Ka bi no wych 2009
1. Kla sy fi ka cja Ge ne ral na – 15 miej sce / 30 jach tów

Pu char Eu ro py Kla sy Mi cro 2009 (Le clas se ment de l'Eu ro -Mi cro 2009)
1. Dy wi zja Cru sier – 13 miej sce / 38 jach tów
2. Dy wi zja Ge ne ral na – 31 miej sce / 107 jach tów

Im pre zy z cy klu Grand Prix Je zior Ko niń skich (Wiel ko pol ska)
1. Otwar cie se zo nu Ko niń skie go Okrę go we go Związ ku Że glar skie go – 2 miej sce (kla sa T1)
2. Pu char Ko man do ra Klu bu Że glar skie go Ko pal ni Ko nin – 1 miej sce (kla sa T1)
3. Pu char Pre ze sa Elek trow ni ZE PAK – 1 miej sce (kla sa T1)
4. Mi strzo stwa Ko niń skie go Okrę go we go Związ ku Że glar skie go (Pu char Pre zy den ta Mia sta

Ko ni na) – 1 miej sce (kla sa T1)
5. Za koń cze nie se zo nu Ko niń skie go Okrę go we go Związ ku Że glar skie go – 1 miej sce (kla sa T1)
6. Re ga ty Bar bór ko we 2009 

Pu char Grand Prix JK 2009 (Wiel ko pol ska)
Kla sy fi ka cja kla sy Tu ry stycz na „1” – 2 miej sce
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a żnym ele men tem ład nej syl -
wet ki jest pra wi dło wa po sta -
wa cia ła, a mię śnie brzu cha

w istot ny spo sób na nią wpły wa ją. Są
one an ta go ni sta mi wzglę dem mię śni
ple ców dzia ła ją cych w od cin ku krzy żo -
wo -lę dźwio wym krę go słu pa. W przy -
pad ku za nie dba nia brzusz nych par �i
mię śni po wsta je dys pro por cja sił dzia -
ła ją cych na krę go słup w tym od cin ku.
Czę ściej wy ko rzy sty wa ne mię śnie ple -
ców za czy na ją prze wa żać. Za nied ba nie
mię śni brzu cha jest czę sto po śred nią
przy czy ną bó lów w oko li cach krzy żo -
wo -lę dźwio wych zwią za nych z prze su -
nię ciem dys ku mię dzy krę go we go bądź
uci skiem na ko rzon ki ner wo we.

Pod ję cie ćwi czeń przy wra ca ją cych
wła ści wy to nus mię śniom brzu cha
w więk szo ści przy pad ków po wo du je
z cza sem ustą pie nie po wy ższych do le -
gli wo ści. W tym aspek cie ce lo wość
ćwi cze nia tych wa żnych par �i mię -
śnio wych jest bez spor na.

Po wra ca jąc do syl wet ki, nie na le -
ży ocze ki wać jej ry chłej po pra wy
w wy ni ku sto so wa nia je dy nie ćwi czeń
fi zycz nych. Po zby cie się nad mia ru
tkan ki tłusz czo wej wy ma ga po łą cze -
nia kil ku ele men tów: wła ści wej die ty,

ćwi czeń fi zycz nych i ak tyw no ści (spa -
ce ry, ro wer, pły wa nie itp.). Nie ste ty
nie ma in nej po twier dzo nej na uko wo
re cep ty. Dlatego ja sku pię się na ćwi -
cze niach. Oto do sko na ły ze staw ćwi -
czeń, tzw. szóst ka We ide ra. Po zwo lę
so bie na po czy nie nie kil ku wska zó wek
co do wy ko ny wa nia tych ćwi czeń, po -
nie waż sam ćwi czę i za chę cam do te go
stu den tów.

Po pierw sze: szóst ka We ide ra to
bar dzo ry go ry stycz ny ze staw ćwi czeń.
Nie ka żdy bę dzie w sta nie spro stać je -
go za sa dom z ró żnych wzglę dów. Ale
prze cież od ra zu nie mu si my. Ćwi cze -
nie z pierw sze go dnia mo że my ro bić
ty dzień, z czwar te go dwa ty go dnie,
a ca ły cykl od być np. w 133 dni, a nie
w 42 – i mo że to bę dzie lep sze. 

Od pew nych jed nak im pon de ra bi -
liów od cho dzić nie po win ni śmy.
Na pew no ćwi czyć na le ży sys te ma -
tycz nie, czy li co dzien nie. Świat się nie
za wa li, jak je den dzień wy pad nie, ale
dwa – to już po wód do sa mo kry ty ki. 

Ćwi cze nia te – to ćwi cze nia ae ro -
bicz ne, czy li ta kie, przy wy ko ny wa niu
któ rych ma miej sce znacz ny wy da tek
ener ge tycz ny o cha rak te rze tle no -
wym. Na le ży je wy ko ny wać we wła ści -
wie do bra nym do swo ich mo żli wo ści
ryt mie. Wy trwa łość na pew no zo sta -
nie wy na gro dzo na. A więc ćwicz my
sys te ma tycz nie dla zdro wia!

Woj ciech Jaś kie wicz

dzień se ria po wtó rz. dzień se ria po wtórz. dzień se ria po wtórz.

Le ży my na pła skim pod ło żu, rę ce
wzdłuż tu ło wia. Uno si my na zmia nę

jed ną no gę, tak aby w ko la nie i bio drze za -
cho wać kąt 90 stop ni, jed no cze śnie uno sząc
bar ki, ale nie od ry wa jąc tu ło wia od pod ło -
ża. Wy trzy mu je my w tej po zy cji 3 se kun dy,
za cho wu jąc mak sy mal ne na pię cie mię śni.
Mo że my ob jąć dłoń mi ko la na, jed nak ich nie
przy trzy mu je my!

W tym ćwi cze niu uno si my jed no cze śnie
obie no gi. Przy trzy mu je my 3 se kundy.

Ćwi cze nie wy ko nu je my ana lo gicz nie
do 1. z tym, że spla ta my rę ce na kar ku.

Ćwi cze nie wy ko nu je my ana lo gicz nie
do 2. z tym, że spla ta my rę ce na kar ku.

Uno si my część bar ko wą tu ło wia
i utrzy mu jąc na pię cie mię śni brzu cha,

ro bi my „no ży ce”. Rę ce spla ta my na kar ku.

Uno si my jed no cze śnie część bar ko wą
tu ło wia i obie wy pro sto wa ne no gi.

Wy trzy mu je my 3 se kun dy.

Ćwi cze nia ae ro bicz ne: szóstka We idera
Wykonujemy je, leżąc na plecach

Aby pięk ny za ho do wać,
do tych za sad się sto so wać
z peł ną mu sisz kon se kwen cją.
Jedz do sy ta tłu ste da nia
już od sa miut kie go ra na.
W obiad na jedz się szcze gól nie,
to ho no ru ci nie uj mie.
Nie za po mnij o ko la cji,
na wet nie wiem z ja kiej ra cji!
Po leż za wsze po po łu dniu,
czy to w la to, czy też w grud niu.
Wa rzyw – wło skich wy na laz ków
nie jedz, by nie stra cić bla sku.
I omi jaj też owo ce,
bo nie mod ne w tej epo ce.
Gdy tak ży cie po sma ku jesz,
wpraw dzie zdro wie swe zmar nu jesz,
lecz by ja koś to wy rów nać
pięk ny brzu szek za ho du jesz.

1 1 6 15 3 12 29 3 18

2 2 6 16 3 12 30 3 18

3 2 6 17 3 12 31 3 20

4 3 6 18 3 12 32 3 20

5 3 6 19 3 14 33 3 20

6 3 6 20 3 14 34 3 20

7 3 8 21 3 14 35 3 22

8 3 8 22 3 14 36 3 22

9 3 8 23 3 16 37 3 22

10 3 8 24 3 16 38 3 22

11 3 10 25 3 16 39 3 24

12 3 10 26 3 16 40 3 24

13 3 10 27 3 18 41 3 24

14 3 10 28 3 18 42 3 24



Pro jek to wa nie i eks plo ata cja ter mi na li LNG w aspek cie
bez pie czeń stwa na wi gacji
Pod re dak cją Sta ni sła wa Guc my
Wy da nie I, for mat B5, s. 288
ISBN 978-83-89901-40-8

Pu bli ka cja jest efek tem wie lo let nich
prac ba daw czych ze spo łu, któ rych ce -
lem by ło za sto so wa nie me tod in ży nie rii
ru chu mor skie go do opra co wa nia me to -
dy ki lo ka li za cji ter mi na lu LNG z uwzględ nie niem teo rii ry -
zy ka na wi ga cyj ne go i me tod sy mu la cyj ne go okre śle nia
bez pie czeń stwa na ró żnych akwe nach ma new ro wych.
Obej mu je rów nież za gad nie nia wy bo ru lo ka li za cji ter mi na -
li LNG w roz pa try wa nym re jo nie, opty ma li za cji pa ra me -
trów to rów po dej ścio wych i akwe nów por to wych ter mi na li
LNG, okre śle nia pa ra me trów pro jek to wa nych sta no wisk
prze ła dun ko wych LNG w aspek cie bez pie czeń stwa cu mo -
wa nia i po sto ju ga zow ców. Zwra ca uwa gę na spe cja li stycz -
ne sys te my na wi ga cyj ne sto so wa ne w ter mi na lach LNG.
Za wie ra w ję zy ku an giel skim streszczenie i spis tre ści.

Alek san der Wal czak – współ twór ca pol skie go wy ższe go
szkol nic twa morskiego
Ja cek Fry dec ki
Wy da nie I, for mat B5, s. 68
ISBN 978-83-89901-43-9

Jest to zwię zła bio gra fia Czło wie ka, któ -
re go wiel kie za słu gi w two rze niu wyż sze -
go szkol nic twa mor skie go w Szcze ci nie
sta wia ją w rzę dzie za rów no pio nie rów
na sze go mia sta, jak i am ba sa do rów za chod nio po mor skie go
re gio nu w kra jo wym i eu ro pej skim wy mia rze, peł nią ce go
pa ro krot nie funk cję Rek to ra Aka de mii i ma ją ce go du ży do -
ro bek na uko wy.

Ka ta lo gi wez brań i ob ni żeń sztor mo wych po zio mów
mo rza oraz eks tre mal ne po zio my wód
na pol skim wy brze żu
Ber nard Wi śniew ski, To masz Wol ski
Wy da nie I, for mat B5, s. 158
ISBN 978-83-89901-41-5

Au to rzy ana li zu ją eks tre mal ne po zio my
mo rza w pię ciu wy bra nych sta cjach pol -
skie go wy brze ża: Świ no uj ście, Ko ło -
brzeg, Ust ka Wła dy sła wo wo i Gdańsk oraz mak sy mal ne
i mi ni mal ne po zio my wo dy w czte rech sta cjach uj ścia Od -
ry: Goz do wi ce, Szcze cin Most Dłu gi, Szcze cin Pod ju chy
i Trze bież. Ma ją na dzie ję, że ze bra ne, uzu peł nio ne i zwe -
ry fi ko wa ne hy dro lo gicz ne da ne wej ścio we, bę dą ce pod sta -
wą ni niej sze go opra co wa nia, po zwo lą do god niej je

wy ko rzy stać w dal szych pra cach ba daw czych i na uko wych
oraz za stą pią czy tel ni kom ucią żli we i kosz tow ne po szu ki -
wa nia roz pro szo nych da nych w pu bli ka cjach i ba zach da -
nych. Do łą czo no w jęz. an giel skim stresz cze nie, spis tre ści
oraz ty tu ły ta bel i ry cin.

Wy tycz ne do za rzą dza nia ry zy kiem mor skim
Lu cjan Guc ma
Wy da nie I, for mat B5, s. 126 
ISBN 978-83-89901-42-2

Ksią żka jest jed ną z pierw szych kom -
plek so wych po zy cji w li te ra tu rze pol -
skiej po świę co nej me to dom za rzą -
dza nia ry zy kiem. Na le żą one do naj -
istot niej szych, sto so wa nych w ce lu
pod no sze nia po zio mu bez pie czeń -
stwa sys te mów trans por to wych  two -
rzo nych przez czło wie ka. Skie ro wa na jest do gro na pra-
cow ni ków na uko wych i stu den tów za in te re so wa nych te -
ma ty ką bez pie czeń stwa oraz pra cow ni ków firm zaj mu ją -
cych się ana li zo wa niem ry zy ka i pro jek tu ją cych sys te my
nim za rzą dza ją ce. 

Ze szy ty Na uko we Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie 
Pod re dak cją Zbi gnie wa Ma tu sza ka
For mat A4
ISSN 1733-8670

NR 17 (89) s. 98
Zbiór 17 ar ty ku łów obej muj mu ją -
cych m.in.: prze gląd sta no wisk
do te sto wa nia me cha nicz nych re gu -
la to rów pręd ko ści ob ro to wej okrę -
to wych i trak cyj nych sil ni ków
spa li no wych, pro gno za dry fu uszko dzo nych zbior ni kow -
ców, ana li za za sto so wa nia ka ta li za to rów w apa ra tu rze pa -
li wo wej sil ni ków z za pło nem sa mo czyn nym, a ta kże
o kre owa niu war to ści do da nej pro duk tów mro żo nych po -
cho dze nia ryb ne go. Ama to rów hi sto rycz nych wąt ków do -
ty czą cych że glu gi mor skiej z pew no ścią za in te re su je
ar ty kuł Grze go rza Cie cha now skie go pt. Mor skie ak cen ty
słu żby pol skich żoł nie rzy w Egip cie pod błę kit ną fla gą ONZ.

NR 18 (90) s. 136 
20 ar ty ku łów au tor stwa na ukow ców z Pol ski, Ro sji, Nie -
miec i Fin lan dii skła da się na wy da nie te go nu me ru. Znaj -
dzie my w nim za gad nie nia do ty czą ce m.in. za rzą dza nia
go spo dar ką wód zę zo wych na stat kach, ukła dów Com mon
Ra il w sil ni kach spa li no wych, wad PKB bę dą cych wskaź ni -
kiem oce ny po zio mu roz wo ju go spo dar cze go czy per spek -
tyw pol skiej ener ge ty ki roz pro szo nej w świe tle za si la nia
bio ga zem sil ni ków spa li no wych.
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