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Szanowni
Czytelnicy!
Po lecie, którego atmosferę
utrwaliła nasza okładka, i nie
tylko, zawitała do nas jesień
– pora zadumy i nostalgii. Naszą redakcję też dopadły reﬂeksje. Otóż tym numerem
Akademickich Aktualności Morskich (to już czwarty!) zamykamy rok pracy edycyjnej. Czas
biegnie niezmiernie szybko
– wydarzenia mkną jedne
za drugimi. Staramy się je
uchwycić i zamieścić na stronach naszego magazynu.
A naprawdę dzieje się wiele.
Docierają do nas pochwały
i gratulacje, że każdy następny
numer jest coraz bardziej interesujący. To nas satysfakcjonuje, ale i mobilizuje do jeszcze
większego wysiłku. Zamiarem
naszym jest uczestniczenie we
wszystkich imprezach uczelni
i uwiecznianie ich, także obiektywem. Cieszymy się, że swoje
prace przesyła coraz więcej autorów, chcących z AAM współpracować. Utwierdza to nas, że
wytyczony cel, by pismo było
naszą wspólną własnością, jest
jak najbardziej słuszny.
Zachęcam do nawiązania
z nami kontaktu i zapraszam
do odwiedzenia redakcji. Wszystkim życzę wiatru w żagle!
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż.
Bernard Wiśniewski

Zdjęcie na okładce: IX Regaty Unity Line 2009 – autor Jacek Bonecki
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P aństwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna
instytucja, która działa
na rzecz doskonalenia jakości
kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego.

U

tworzona została 1 stycznia 2002 r. i działa na podstawie ustawy o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., a swoją działalnością obejmuje wszystkie
polskie uczelnie. Jest organem działającym na rzecz jakości kształcenia.
Podstawowym jej celem jest wspomaganie uczelni w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców, które mają zapewnić absolwentom wysoką pozycję
na rynku pracy, a między uczelniami
zwiększyć konkurencyjność.
PKA dokonuje ocen jakości kształcenia i przedstawia ministrowi edukacji opinie i wnioski dotyczące m.in.
utworzenia zamiejscowego ośrodka
kształcenia przez daną uczelnię, przyznania prawa do prowadzenia studiów
na określonym kierunku, ocen kształcenia na danym kierunku czy warunków prowadzenia studiów wyższych.
Opiniuje także akty prawne dotyczące
szkolnictwa wyższego i nauki.
Aktywnie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi komisjami
akredytacyjnymi oraz grupującymi je
organizacjami międzynarodowymi
przy wdrażaniu Procesu Bolońskiego
oraz przy budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Komisja działa w 11 zespołach następujących kierunków studiów: humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno-ﬁzyczno-chemicznych, rol-

niczych, leśnych, weterynaryjnych,
medycznych, wychowania ﬁzycznego,
technicznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych, artystycznych
i wojskowych.
Korzysta z opinii swoich członków
i ekspertów, którymi mogą być m.in.:
1) nauczyciele akademiccy posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki,
2) osoby posiadające pogłębioną
wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania
szkół wyższych,
3) studenci wskazani przez organ
Parlamentu Studentów RP,
4) nauczyciele akademiccy uczelni
zagranicznych.
Procedura postępowania oceniającego rozpoczyna się:
1) od przygotowania przez uczelnię raportu samooceny. Następne kroki to:
2) wizytacja,
3) opracowanie raportu przez zespół oceniający,
4) przekazanie raportu do ocenianej uczelni,
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Fot. elle

Przewodniczący PKA kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk
z dr hab. inż. Zbigniewem Pietrzykowskim, prof. AM
podczas wizytacji uczelni w czerwcu

5) przedstawienie przez ocenianą
uczelnię odpowiedzi na raport,
6) sformułowanie przez zespół
propozycji oceny wraz z uzasadnieniem,
7) podjęcie przez Prezydium PKA
uchwały w sprawie oceny jakości
kształcenia.
Ocena jakości kształcenia może
być: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa lub negatywna. W zależności
od przyznanej oceny kolejne akredytacje przeprowadzane są:
– po upływie 8 lat w przypadku
uzyskania oceny wyróżniającej,
– po upływie 6 lat w przypadku
uzyskania oceny pozytywnej.
Poddanie się ocenie Państwowej
Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne.
Akredytacja ma służyć poczuciu,
że kończy się dobre, wybrane studia.
23 stycznia 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna uzyskała status
pełnego członka w European Associaon for Quality Assurance in Higher
Educaon (ENQA) na okres 5 lat.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony internetowe Państwowej Komisji Akredytacyjnej
– h p://www.pka.edu.pl, na których
można uzyskać dokładniejsze informacje o misji, zadaniach, składzie, aktach
prawnych, jakim podlega itp.
W Akademii Morskiej w Szczecinie
kontroli poddany został także Wydział
Mechaniczny oraz WIET, które podobnie jak Wydział Nawigacyjny otrzymały pozytywne oceny. W AAM
zamieszczamy bardziej szczegółowe
informacje pokontrolne z Wydziału
Nawigacyjnego.
Materiały pochodzą ze stron internetowych Państwowej Komisji Akredytacyjnej
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Ocena jakości
kształcenia prowadzonego
na kierunku „nawigacja” przez
ekspertów Państwowej Komisji
Akredytacyjnej po wizytacji
w dniach 01–02.06.2009 r.

W opinii ekspertów

Z

godnie z odpowiednimi przepisami kontrola PKA została poprzedzona przygotowaniem przez
Wydział Nawigacyjny AM raportu samooceny. Standardowo ocenie podlegały sprawy formalne, jak: funkcjonowanie uczelni i wydziału, koncepcja kształcenia i jej realizacja, organizacja i realizacja procesu dydaktycznego, system zapewnienia jakości
kształcenia, obsada minimum kadrowego, działalność naukowa i współpraca
międzynarodowa, baza dydaktyczna,
sprawy studenckie oraz dokumentacja
toku studiów.
W efekcie końcowym wydział
otrzymał ocenę pozytywną na poziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia. Następna ocena jakości
kształcenia na kierunku „nawigacja”
powinna być przeprowadzona w roku
akademickim 2014/2015.
Zespół Oceniający do pozytywnych stron zaliczył:
 bardzo dobre wkomponowanie
uczelni i wydziału w zadania kształcenia kadry na poziomie kraju i regionu;
 strukturę jednostki zapewniającą
pracownikom i studentom ocenianego kierunku mocne oparcie o nauki
podstawowe, kierunkowe, jak i kontakt z przemysłem;
 ugruntowany i wysoko oceniany
dorobek naukowy kadry związanej
z wizytowanym kierunkiem;
 zaangażowanie pracowników i ich
kompetencje do prowadzenia wykładów tematycznie związanych z ich
pracą naukową;
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dr inż., kpt. ż.w. Jerzy Hajduk

 prawidłowo zorganizowany proces
nauczania;
 dobry, certyﬁkowany system zarządzania jakością kształcenia;
 umundurowanie pracowników
i studentów jako element kształtujący
pożądane zachowania studentów
w zakresie dyscypliny i obowiązkowości;
 bardzo dobre zaplecze lokalowe
i laboratoryjne;
 rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową i socjalną, jaką dysponuje uczelnia.
Do spostrzeżeń i uwag negatywnych zaś wpisano:
 niewielkie niezgodności (wymagające korekty) programów nauczania ze
standardem kształcenia,
 niewystarczająca wiedza studentów dotycząca zasad funkcjonowania
systemu ECTS,
 zbyt mała liczba godzin specjalnościowych, co skutkuje słabszym przygotowaniem absolwentów danej
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specjalności przy równocześnie bardzo dobrym przygotowaniu związanym z kierunkiem „nawigacja”.
Natomiast w uwagach szczegółowych wypunktowano: zawyżanie ocen
niektórych prac dyplomowych, prowadzenie przez niektórych wykładowców zajęć bez wykorzystywania
technik audiowizualnych, nie do końca
sprawnie funkcjonujący system oceny
wykładowców przez studentów oraz
uwagi studentów dotyczące procesu
kształcenia i spraw socjalnych.
Wynik pracy Zespołu Oceniającego
w zakresie spostrzeżeń pozytywnych potwierdza dobrą kondycję Wydziału Nawigacyjnego w zakresie koncepcji,
organizacji, kadry i bazy na kierunku
„nawigacja”. Zawarte uwagi krytyczne
będą sukcesywnie eliminowane poprzez
wprowadzenie zmian formalno-organizacyjnych, jak i indywidualne rozmowy
z osobami funkcyjnymi i wykładowcami.
Bezpośrednim skutkiem zawartych
uwag jest konieczność wprowadzenia
korekt do wszystkich programów nauczania. Według przyjętego przez Radę
Wydziału Nawigacyjnego planu pracy
na rok akademicki 2009/2010 w pierwszej kolejności wprowadzone korekty
powinny zostać zatwierdzone na wiosnę 2010 tak, aby wdrożenie programów nauczania sygnowanych rokiem 2010 nastąpiło dla pierwszego roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia od roku akademickiego 2009/2010,
a dla studiów stacjonarnych I i II stopnia
od roku akademickiego 2010/2011.
Jerzy Hajduk
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W

dniach 2–6 marca 2009 roku w Londynie odbyła
się 13. sesja Podkomitetu
ds. masowych ładunków cieczy i gazów
pod przewodnictwem Zafrul Alama
(Singapur). Obecny był również wiceprzewodniczący Sveingung Oedal
(Norwegia). W sesji uczestniczyły także
delegacje z 60 państw członkowskich
oraz członkowie współpracujący z IMO
(z Hongkongu i Chin) i obserwatorzy
z organizacji międzyrządowych (Komisji Europejskiej, Marime Organizaon
for West and Central Africa, Internaonal Council for the Exploraon of the
Sea), a także obserwatorzy z organizacji
pozarządowych o statusie doradczym.
Sekretarz Generalny Ehimios E.
Mitropoulos powitał uczestników spotkania oraz wygłosił przemówienie
wstępne. Przewodniczący w podziękowaniach Sekretarzowi Generalnemu
wyraził opinię, iż jego słowa wsparcia,
jak również rady oraz prośby zostaną
poddane rozpatrzeniu podczas obrad
Podkomitetu.
Skład polskiej delegacji: kpt. ż.w.
Andrzej Kossowski Radca Ambasady,
Stały Przedstawiciel Polski w IMO,
przewodniczący delegacji; kpt. ż.w. Janusz Markiewicz z-ca Dyrektora Urzę-

du Morskiego w Szczecinie, z-ca przewodniczącego delegacji; dr inż. Maciej
Gucma – pracownik naukowo-dydaktyczny AM Szczecin, ekspert delegacji.
Program obejmował 18 punktów,
które zostały szczegółowo omówione,
między innymi poruszono sprawy:
– ocena bezpieczeństwa i stopnia
zagrożenia dla środowiska od chemikaliów;
– wdrożenie wymagań w sprawie
przewozu biopaliw i ich mieszanek;
– opracowanie wytycznych dla
ujednolicenia wprowadzenia Konwencji BWM 2004;
– stosowanie wymagań dla statków o napędzie gazowym;
– rozpatrzenie ujednoliconych interpretacji IACS;
– stosowanie międzynarodowych
środków zmniejszających przemieszczanie szkodliwych organizmów morskich poprzez biopowłoki ze statków;
– przegląd zaleceń dot. kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
w odniesieniu do ładunków i paliw
określonych w załączniku 1 Konwencji
MARPOL;
– nowelizacja kodeksu budowy
i wyposażenia statków przewożących
skroplone gazy luzem (IGC Code) oraz

odpowiednich nieobowiązkowych urządzeń wynikających z poprawionego załącznika VI Konwencji MARPOL oraz
Kodeksu Technicznego NOx;
– wymogi bezpieczeństwa dla
przewozu gazu ziemnego w formie pelet;
– poprawki do załącznika I Konwencji MARPOL w sprawie używania
i przewozu olejów ciężkich przez statki w rejonie Antarktydy;
– program pracy i porządek dzienny następnej 14 sesji BLG oraz wybór
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na rok 2010.
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Powołane zostały grupy robocze
WG:
– WG1 ds. oceny bezpieczeństwa
i stopnia zagrożenia dla środowiska
od chemikaliów oraz przygotowanie
odpowiednich poprawek dot. wdrożenia wymagań w sprawie przewozu
biopaliw i ich mieszanek (p. 3 i 4);
– WG2 ds. opracowania wytycznych celem ujednolicenia wprowadzenia Konwencji BWM 2004 (p. 5);
– WG3 ds. nowelizacji odpowiednich nieobowiązkowych urządzeń wynikających z poprawionego załącznika VI Konwencji MARPOL i Kodek-
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Lewis Witold Parry jest młodym Szkotem i potomkiem polskiego
emigranta. Jego dziadek Witold Nowak był kapitanem kawalerii w wojnie
1939 roku i był też obrońcą Warszawy. Urodził się w Koniecpolu. Po klęsce
wrześniowej dostał się do niewoli i okupację spędził w oﬂagu, po wojnie
zaś wyjechał do Szkocji, gdzie postanowił, tak jak tysiące innych
zdemobilizowanych żołnierzy, ułożyć sobie życie na obczyźnie. Lewis jako
wnuk czuje więź z krajem swojego przodka i regularnie odwiedza Polskę.
Wywołuje uśmiech na naszych twarzach, kiedy zakłada koszulkę z orłem
na piersi (prezent od wujka z Warszawy). Przepada za polskim jedzeniem,
jakie przyrządza mu mama i słucha nagrań polskiego zespołu Vader. Oto,
co napisał sam o sobie:

Reprezentacja Polski wzięła udział
w pracach Grupy Roboczej WG3, której
przedstawicielem był dr inż. Maciej Gucma.
Podczas tej sesji Podkomitetu BLG
IMO rozważano wiele istotnych kwesi
dotyczących także interesów morskich
Polski. Bardzo dużo problemów rozwiązano w krótkim czasie, co było możliwe
dzięki sprawnemu prowadzeniu sesji
przez przewodniczącego i jego zastępcy
delegacji polskiej oraz wyjątkowo aktywnemu zaangażowaniu uczestników.
Wydaje się być zasadnym uczestnictwo przedstawicieli RP w pracach tego
podkomitetu – niektóre decyzje BLG będą miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie portów i administracji morskiej,
np. wprowadzenie kodeksu BWM czy inwestycje typu port LNG.

My name is Lewis, I am twenty
years old and I am a deck cadet in the
Merchant Navy. I study at Glasgow
Naucal College but right now I am
working and learning at sea on the
Grampian Commander, an oil
pla orm standby vessel. Working
onboard is a great experience and
I am learning a lot from everyone.
I will go back to college in Glasgow in
November. The college is situated
next to the river Clyde in the South
side of the city and has a deck department, an engineering department,
a boat launching facility and several simulators including a ridge and
a gas tanker. I like the Glasgow nightlife,
there are lots of pubs and clubs in the
city and I have good friends in my
class. I hope to become an OOTW
and work on many ships. I am
parcularly interested in working
north of Scotland or in the arcc
seas. I want to go to sea because I do
not want to work in on oﬃce or to
have a job that is the same every
day. The Brish Isles have a long
tradion of seafaring and, being
an island nowhere, is very far
from the coast. There are many
ports in Britain and a lot of
diﬀerent types of shipping.
I come from a small village on
the east coast of Scotland near
the famous city of St Andrew’s.
I also have many relaves in
Poland as my grandfather was
a Pole. I have visited Poland in
the past and hope to go back
soon when I’m on leave.

Tekst i zdjęcia: Maciej Gucma

Wasz Absolwent

su Technicznego NOx (p. 13) oraz Grupy
Redakcyjne DG:
– DG1 ds. stosowania wymagań dla
statków o napędzie gazowym (p. 6);
– DG2 ds. poprawek do rezolucji
MSC. 150 (77) dot. kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych w odniesieniu do ładunków i paliw określonych
w aneksie I Konwencji MARPOL (p. 10).
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ongsberg Shipmedics Sp. z o.o.
to prężnie rozwijająca się ﬁrma,
w której zatrudnienie mogą
znaleźć absolwenci akademii morskich.
Powstała w 2007 roku w wyniku
objęcia większości udziałów Shipmedics Sp. z o.o. przez koncern Kongsberg Marime z siedzibą w Norwegii.
Specjalizuje się w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej
i lokalnie projektuje zintegrowane systemy automatyki. Na temat ﬁrmy, jej
rozwoju i kontaktów z naszą uczelnią
rozmawiamy z Szefem Działu Wsparcia Biznesu oraz Członkiem Zarządu
Wojciechem Kowalczykiem.

K

AAM: Czym zajmuje się Kongsberg Shipmedics?
Wojciech Kowalczyk: Ogólnie mówiąc, zaczynamy od projektu, przez uruchamianie, po przeglądy i naprawy
instalacji elektroniki na statkach w trakcie ich standardowej eksploatacji, dodatkowo Kongsberg jako jeden z niewielu
producentów oferuje pełen asortyment
symulatorów mających zastosowanie
w automatyce, kontroli procesu na platformach wiertniczych, w nawigacji, łączności, dynamicznym pozycjonowaniu
oraz cargo. Współpraca z ﬁrmą matką
w tym sektorze również stanowi ważną
gałąź naszej działalności.

Wojciech Kowalczyk

AAM: Proszę bardziej przybliżyć
aktywność serwisową ﬁrmy.
W. K.: Nasza działalność koncentruje się w 3 działach. W dziale automatyki okrętowej świadczymy usługi
w zakresie układów monitorowania
i kontroli urządzeń okrętowych, sterowania, a także zabezpieczeń silnika
głównego i elektrowni oraz radarowych
systemów kontroli ładunku na tankowcach, w tym statkach LPG/LNG. Natomiast w dziale bezpieczeństwa
i nawigacji sprawujemy pieczę nad różnymi systemami, m.in. zintegrowanego mostka, alarmowymi, automatycznym systemem identyﬁkacji statków, a także mapami elektronicznymi,
radarami, autopilotami, rejestratorami
VDR i żyrokompasami. Trzecim działem
jest radiokomunikacja morska – ta standardowa GMDSS i satelitarna wraz z takimi nowinkami, jak prawdziwy
szerokopasmowy dostęp do internetu.
AAM: Dwa lata działalności
na rynku to niedługo, a jednak jesteście
już rozpoznawalną marką.
W. K.: Marka Kongsberg cieszy się
presżem i uznaniem na globalnym
rynku morskim. Zawsze staramy się
spełniać oczekiwania indywidualnych
klientów, którzy preferują przede
wszystkim solidność wykonania usługi,
stąd wymagamy odpowiednich kwaliﬁkacji i doświadczenia od zatrudnianych
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pracowników spółki. Ponadto zawsze
dbamy o jakość. Nie będę ukrywał, że
poprzez zaangażowanie, elastyczność
i przyjazną atmosferę potraﬁmy sprostać wielkim wyzwaniom. Praca w naszej ﬁrmie wiąże się z częstymi,
niespodziewanymi wyjazdami. Wykonując prace serwisowe, zaistnieliśmy już
na pięciu kontynentach. Zdarzają się
nierzadko sytuacje, że któryś z inżynierów dowiaduje się, iż następnego dnia
wylatuje do Namibii w Afryce lub do Indonezji. Pracujemy na całym świecie,
często w egzotycznych krajach, co pozwala połączyć wyjazd służbowy ze
zwiedzaniem.
AAM: Niedawno miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby, na które
zaproszeni zostali także przedstawiciele
AM w Szczecinie.
W. K.: Z Akademią Morską łączą
nas z jednej strony interesy, ponieważ
współpracujemy w zakresie diagnostyki
i naprawy nawigacyjnych systemów
elektronicznych, w tym radarów oraz
systemów ARPA. Uczelnia wykorzystuje także symulatory pochodzące od ﬁrmy Kongsberg. Z drugiej strony wśród
naszych pracowników działu serwisu
jest troje absolwentów szczecińskiej
Akademii Morskiej, a szefową działu administracji jest również Wasza absolwentka z Wydziału Eksploatacji Portów!
W naszej ﬁrmie chętnie zatrudniamy absolwentów kierunków technicznych (w dziale projektowym i serwisowym), a absolwentów kierunków
„bardziej kobiecych” w dziale administracji i księgowości.
AAM: Mogę zatem powiedzieć, że
absolwenci szkół morskich są dobrze
przygotowanymi specjalistami do obecnego rynku pracy.
W. K.: Tak, jak najbardziej. Przykładem może być nowy kierunek [Morskie
Systemy Informatyczne oraz Technologie i Systemy Nawigacyjne – przyp. Re-
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dakcji]. Urządzenia na statkach stają się
coraz bardziej skomplikowane i wymagają naprawdę dużej wiedzy do ich obsługi – nie stricte morskiej, raczej
komputerowej, zagadnień sieciowych
itp. Taki absolwent znajdzie pracę zarówno na statku, jak i w sektorze lądowym technicznie obsługującym rynek
morski.
Przykładowo, w naszym dziale serwisu 80% stanowią naprawy urządzeń
na statkach w czasie ich eksploatacji.
Pozostałe to m.in. przeglądy na stoczniach, zdalna pomoc statkom. Warto
tutaj zauważyć generalny trend na rynku elektroniki morskiej, systemy stają
się bardzo skomplikowane i zintegrowane. Mało doświadczony członek załogi
nie jest w stanie nawet sprecyzować
miejsca, gdzie nastąpiło uszkodzenie,
stąd załogi na nowoczesnych statkach
czy też instalacjach offshore muszą legitymować się wiedzą z zakresu IT
i elektroniki.
Edukacja kadr morskich do chwili
obecnej nie nadążała za tym trendem,
stąd mamy dużo pracy przy zdalnej pomocy statkom via e-mail. Dlatego bardzo podoba mi się ten nowy kierunek
na tutejszej Akademii Morskiej, bo idealnie odzwierciedla potrzeby rynku.

sażonego w rzeczywisty i symulowany
ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy, w tym konsole ARPA i ECDIS;
– z dwóch wielozadaniowych symulatorów mostka nawigacyjnego statku
o projekcji wizji w zakresie 120°, wyposażonych w rzeczywisty i symulowany
ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy, w tym jedną konsolę manewrowo-sterową pędników Voith-Schneider;
– z dwóch symulatorów z jednomonitorową projekcją wizji wyposażonych
w symulowany ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy.
System ten otrzymał certyﬁkat DNV
(Det Norske Veritas) zgodności z wymaganiami konwencji STCW’95 o szkoleniu
załóg i pełnieniu wacht.
Również symulatory w Laboratorium Symulatora Siłowni Okrętowych
pochodzą z ﬁrmy Kongsberg.

AAM: Wróćmy jeszcze do produktów edukacyjnych Kongsberga.
W. K.: W Centrum Inżynierii Ruchu
Morskiego sprzęt i oprogramowanie symulatorów to system Polaris ﬁrmy
Kongsberg Marime AS. Składa się on:
– z jednego wielozadaniowego symulatora mostka nawigacyjnego statku
o projekcji wizji w zakresie 270°, wypo-

AAM: Czym charakteryzuje się taki zintegrowany system?
W. K.: Na masowcu czy kontenerowcu liczba wejść / wyjść systemu automatyki wynosi maksymalnie od 3 do
5 tysięcy kanałów. Nasz dział projektowy opracowuje systemy o liczbie kanałów 60 tysięcy i więcej. Ostatnio
wykonywaliśmy projekt platformy,
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AAM: Wiadomo nam, że zajmujecie się także projektowaniem.
W. K.: Oczywiście, projektujemy
zaawansowane systemy zintegrowanej
automatyki w ramach formuły „jeden
statek – jeden dostawca” dla bardzo
specjalistycznych statków, jak: LNG, drilling, offshore suport, oraz na platformy
wiertniczne

gdzie liczba kanałów wynosiła 120 tysięcy! Projekty są na tyle zaawansowane i skomplikowane, że grupa
projektantów zawsze musi być
przy uruchamianiu ich w stoczni, gdyż
niemożliwe jest powierzenie tej czynności osobie niewtajemniczonej.
A przeszkolenie specjalistów trwa nawet 12 miesięcy.
AAM: Obserwując działalność
Kongsberg Shipmedics widać, że ﬁrma
doskonale sprostała wymogom obecnych czasów, gdzie kładzie się nacisk
na dynamiczny rozwój, jak i jakość będącą przepustką do zaistnienia na rynku.
W. K.: Strategia agresywnego rozwoju, jaką przyjęliśmy od samego początku, pozwoliła nam zaistnieć
na rynkach zagranicznych, nie tylko
w sferze serwisu. Przejmując nowe obszary działania, rozwijaliśmy nasze doświadczenie, które zaowocowało
współpracą z wieloma liczącymi się producentami, ﬁnalnie prowadząc do fuzji
z Kongsberg Marime.
Dbając o jakość, wdrożyliśmy system
ISO-9001, którego coroczne audyty przechodzimy zawsze pozytywnie. Spółka
posiada także autoryzację PRS. Właśnie
przygotowujemy się do inspekcji DNV,
która pozwoli na otrzymanie kolejnych
certyﬁkatów. Wśród najnowszych osiągnięć mogę wymienić uzyskanie statusu
oﬁcjalnego dystrybutora urządzeń marki Thrane&Thrane, światowego potentata w dziedzinie łączności morskiej.
AAM: Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów.
Rozmawiała Elwira Goryczko
Zdjęcia pochodzą z archiwum Kongsberg
Shipmedics Sp. z o.o.
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dr inż. Stefan Jankowski

W

dniu 28 listopada 2007 r.
Stefan Jankowski obronił
przed Radą Wydziału Nawigacyjnego AM rozprawę nt. Model
probabilistyczny oddziaływania strumieni zaśrubowych na dno w aspekcie
bezpieczeństwa cumowania statku napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.
inż. Stanisława Gucmy. Recenzentami
byli prof. dr hab. inż. Józef Sanecki i dr
hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof.
AMW w Gdyni.
Stefan Jankowski ukończył WSM
w Szczecinie w 1996 r., uzyskując tytuł
magistra inżyniera nawigatora morskiego. Od 1996 roku w WSM,
a od 2004 r. w AM w Szczecinie,
na stanowisku asystenta. Od stycznia 2008 r. pracuje jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego.
Autor lub współautor wielu artykułów
w języku polskim i angielskim, publikowanych w presżowych wydawnictwach naukowych. Każdego roku
uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Był dwukrotnie członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria
Ruchu Morskiego” (2003, 2005).
Działalność dydaktyczno-naukowa
dr. inż. S. Jankowskiego dotyczy zagad-
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nień inżynierii ruchu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi, projektowania
dróg morskich. Jest członkiem zespołu
naukowo-badawczego pod kierownictwem prof. S. Gucmy, w którego ramach czynnie uczestniczył w wielu
pracach badawczych, zlecanych przez
przedsiębiorstwa gospodarki morskiej:
w projekcie badawczo-rozwojowym
nt. opracowania najbardziej efektywnego rozwiązania budowy morskiego
terminalu rozładunkowego gazu płynnego LNG w Polsce, a także określenie
optymalnych parametrów terminalu
i dróg wodnych do niego prowadzących oraz warunków jego bezpiecznej
eksploatacji, w projekcie badawczym
zamawianym nt. Zintegrowany system
bezpieczeństwa transportu – ZEUS),
w projektach międzynarodowych (Balc Master Interreg III B), w grantach
MNiSZW (Opracowanie metody dynamicznego prognozowania rezerwy wody pod stępką i wdrożenie jej
w portach w celu zwiększenia ich efektywności i bezpieczeństwa żeglugi).

J

an Wysocki uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego AM 2 czer-wca 2009 r. otrzymał stopień
naukowy doktora nauk technicznych,
po obronie pracy doktorskiej pt. Spajanie kompozytów na osnowie stopów
aluminiowo-krzemowych zbrojonych
cząstkami węglika krzemu. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Janusz
Grabian, prof. AM, zaś na recenzentów wybrano prof. dr. hab. inż. Jerzego
Nowackiego z Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. dr. hab. inż. Wojciecha
Przetakiewicza z AM w Szczecinie.
Jan Wysocki po ukończonym Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie
rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym WSM. W 1993 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera, podjął pracę
na morzu, zdobywając doświadczenie
zawodowe na tankowcach i jednost-
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kach do przewozu kontenerów i paliw.
Od 1999 r. pracuje na stanowisku starszego mechanika. Jego zainteresowania techniką spajania nowoczesnych
materiałów konstrukcyjnych (w tym
kompozytowych metalowo-ceramicznych) ujawniły się w wyniku charakteru wykonywanej pracy oraz eksploatacji nowoczesnych jednostek pływających w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.
Przedmiotem rozprawy doktorskiej było wskazanie doboru najkorzystniejszych parametrów procesu
spawania i opracowanie specjalnego
materiału dodatkowego do spawania
metodą TIG kompozytów na osnowie
stopów
aluminiowo-krzemowych
zbrojonych cząstkami węglika krzemu.
Przeprowadzone liczne próby spawania przy zastosowaniu różnych kombinacji pozwoliły dobrać najkorzystniejszą korelację parametrów spawania. Spoiny wykonane z dodatkowymi
specjalnie wytworzonymi materiałami
wpłynęły na poprawę właściwości mechanicznych, jak: wzrost twardości,
podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie.
Jest autorem lub współautorem
7 publikacji, w tym 3 w języku angielskim. Brał udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, prezentując
wyniki własnych badań. Interesuje się
motoryzacją, sportem i kulturą Dalekiego Wschodu.
maja 2009 r. w Urzędzie
Miasta w Szczecinie odbyło się wręczenie nagród
w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne
technologie i innowacje za 2008 rok.
Wyróżnienie z rąk Prezydenta Miasta
Piotra Krzystka odebrał pracownik Katedry Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie – dr inż. Witold
Kazimierski. Kapituła podkreśliła wy-
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dr inż. Witold Kazimierski

soki poziom prac zgłoszonych na konkurs, zwracając uwagę, że nagrodzone
prace mogą zostać już w niedalekiej
przyszłości wdrożone w praktyce.
Rozprawa doktorska pt. Metoda
estymacji wektora ruchu jednostek
manewrujących w procesie śledzenia
radarowego mgr. inż. W. Kazimierskiego została obroniona 9 lipca 2008 r.
przed Radą Wydziału Nawigacyjnego
w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Jednocześnie podjęto uchwałę o przyznaniu mu stopnia doktora nauk technicznych. Promotorem był prof. dr
hab. inż. Andrzej Stateczny, zaś recenzentami – dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM oraz dr hab. inż.
Adam Weintri , prof. AM w Gdyni.
Praca omawia metodę śledzenia radarowego obiektów, będącą hybrydą
metod neuronowych i wielomodelowych. Odpowiednie wykorzystanie
sztucznej sieci neuronowej regresji
ogólnej (GRNN) pozwala na dokładniejsze śledzenie jednostek, zwłaszcza
w czasie trwania ich manewrów. Weryﬁkacji metody dokonano na podstawie badań symulacyjnych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych.
Witold Kazimierski urodził się
8 grudnia 1979 r. w Stargardzie Szczecińskim, gdzie uczęszczał do szkoły
podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W 2002 r. ukończył na Wydziale
Nawigacyjnym WSM w Szczecinie stu-
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dia inżynierskie (specjalność Inżynieria
Ruchu Morskiego), a rok później studia magisterskie (specjalność Transport Morski), oba z wynikiem bardzo
dobrym. Po uzyskaniu pierwszych szlifów oﬁcerskich na statkach handlowych w 2004 r. został zatrudniony jako
asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa
Nawigacyjnego. Od 2007 r. jest pracownikiem Katedry Geoinformatyki. Jednocześnie pływa okresowo na statkach
jako oﬁcer wachtowy oraz surveyor.
Jego zainteresowania naukowe
skupiają się wokół szeroko pojętych
systemów śledzących oraz geograﬁcznych systemów informacyjnych (ukończone studia podyplomowe GIS
na Wydziale Informatyki Politechniki
Szczecińskiej). Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych, które zostały wydane w polskich
i zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Jest wykonawcą czterech
projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych, a także członkiem
grupy ekspertów ds. śledzenia w europejskim systemie usług informacji
rzecznej RIS (RIS Tracking and Tracing
Expert Group).
Jego praca dydaktyczna to przede
wszystkim zajęcia z urządzeń nawigacyjnych oraz bezpieczeństwa nawigacji w ramach studiów I stopnia, a także
metody sztucznej Inteligencji w ramach studiów II stopnia. Jednocześnie
jest wykładowcą w kolejnych edycjach
Studiów Podyplomowych GIS na Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym.

cenzentów zostali wyznaczeni: prof. dr
hab. Franciszek Gronowski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr
hab. Janusz Żurek z Uniwersytetu
Gdańskiego.
Natalia Wagner jest absolwentką
Wyższej Szkoły Morskiej. Studiowała
na kierunku Transport, specjalność Eksploatacja Portów i Floty. Po ukończeniu
studiów wyższych kontynuowała naukę
na Uniwersytecie Szczecińskim.
W 2001 r. ukończyła Zaoczne Studium
Doktoranckie na WZiEU US. Od 1999 r.
Natalia Wagner pracuje w Zakładzie
Nauk Ekonomicznych i Społecznych AM
w Szczecinie.

dr Natalia Wagner

a Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego 17 kwietnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Natalii
Wagner. Tematem było: Badanie zależności pomiędzy cyklami gospodarczymi a rynkiem frachtowym wybranych
ładunków masowych. Promotorem
w przewodzie doktorskim był prof. dr
hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, a na re-

Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar badawczy ekonomiki
transportu morskiego. Koncentrują się
wokół problemów funkcjonowania rynków żeglugowych, a w szczególności
powiązań między wzrostem gospodarczym (z uwzględnieniem cykliczności
gospodarek), handlem morskim a rynkami frachtowymi. W tym zakresie tematycznym mieszczą się badania,
których efektem są artykuły naukowe,
uczestnictwo w konferencjach oraz prowadzone zajęcia dydaktyczne. Jest autorką 19 artykułów i współautorką
skryptu Geograﬁa transportu.
Rada WZiEU US podjęła uchwałę
o nadaniu Natalii Wagner stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
w specjalności Ekonomika i Organizacja Transportu.
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Zagadnienie bezpieczeństwa na morzu redakcja AAM podjęła
w numerze 2(61)/2009, prezentując Ośrodek Szkoleniowy
Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej. Tym razem
zwracamy się do dyrektora Studium Doskonalenia Kadr
Oﬁcerskich – mgr. inż. kpt. ż.w. Artura Chorzelewskiego,
aby przybliżył rozwiązywanie tego problemu w ramach
prowadzonych szkoleń przez zarządzaną jednostkę.

D

ynamiczny rozwój floty i radykalne zmiany w budowie i wyposażeniu statków wymusiły
na armatorach zatrudnianie załóg
o wysokich kwalifikacjach. Przygotowanie odpowiedniej kadry mogły
wziąć na siebie tylko szkoły morskie
z racji najlepiej wykwalifikowanych
naukowców oraz wyposażenia w specjalistyczny sprzęt i laboratoria.
Świadomość wpływu dobrego
przeszkolenia załóg na bezpieczeństwo
żeglugi była wśród władz państwa tak
duża, że w roku powstania Wyższej
Szkoły Morskiej w Szczecinie również
powołano SDKO zarządzeniem ministra żeglugi z 15 grudnia 1969 r. Celem
tej jednostki miało być podnoszenie
kwaliﬁkacji zawodowych oﬁcerów ﬂoty handlowej i rybackiej oraz aktualizacja ich wiedzy zawodowej. Z czasem
liczba kursów kwaliﬁkacyjnych poszerzona została o kursy specjalistyczne,
które wynikały z potrzeb armatorów
lub planów szkoleniowych narzuconych przez ministerstwo.
Pełne wsparcie władz uczelni pozwoliło w krótkim czasie przygotować
SDKO do wprowadzenia wymaganych
konwencją STCW standardów. Ponadto zgoda Rektora (zarządzenie
nr 69/1975), zezwalająca na przyjmowanie osób prywatnych na kursy, była
krokiem do zwiększenia liczby dobrze
wykwaliﬁkowanych członków załóg
statków morskich.

Kolejnym działaniem podjętym
przez władze uczelni i dyrekcję studium, zmierzającym do polepszenia jakości prowadzonych szkoleń i zwiększenia pres żu, było zdobycie certyﬁkatów potwierdzających przystosowanie systemu szkolenia w SDKO
do światowych standardów:
 Systemu zarządzania jakością
ISO 9002 wydanym przez Lloyd’s Register Quality Assurance (20 lutego 1998 r.);
 Uznania ośrodka do prowadzenia szkoleń przez dyrekcję Urzędu
Morskiego w Szczecinie (16 grudnia 1998 r.);
 Zgodności prowadzonych szkoleń z Konwencją STCW wydanym
przez Warsash Mari me Centre
i Lloyd’s Register of Shipping (1 lutego 1999 r.).
W działalności SDKO najistotniejsza jest kadra wykładowców, która
z racji odpowiedniego doboru gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych kursów. Specjaliści z instytucji
morskich i pracownicy naukowi Akademii Morskiej, legitymujący się najwyższymi stopniami morskimi, swoją
osobowością i zaangażowaniem wpływają na pozytywny wizerunek studium, nie tylko wśród słuchaczy
z Polski, ale też z Czech, Słowacji,
Ukrainy czy Niemiec. Współpraca z armatorami zagranicznymi pozwala
na organizowanie szkoleń w dowol-

nym miejscu Europy, zapewniając wysoki ich poziom.
System szkolenia w SDKO nie mieści się w sformalizowanych ramach.
Chociaż dokształcanie i aktualizacja
wiedzy przekazywana podczas kursów
stanowi integralną część systemu
w zakresie specjalności szkół morskich, to jednak szkolenia są przede
wszystkim odpowiedzią na bieżące
potrzeby armatorów i oﬁcerów chcących podjąć pracę na specjalistycznych
statkach lub w administracji morskiej,
która wymaga od kandydatów określonego przeszkolenia.
Duże zaangażowanie w samą organizację zajęć gwarantuje sukcesy,
a udział obsługi administracyjnej
w procesie szkoleniowym urzeczywistnia zadania stawiane SDKO. Dlatego
też zespół pracowników, dbając o jakość oraz spełniając wymagania proceduralne administracji morskiej RP,
bierze udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych dla wykładowców i administracji. Działania te
zapewniają wysoki standard przygotowywania kursów, co wpływa na lepszą
współpracą z armatorami i indywidualnymi słuchaczami kursów.
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K

atedra Geoinformatyki została
utworzona w listopadzie 2007
roku. Głównym inicjatorem tego projektu był prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, który został
pierwszym jej kierownikiem. W skład
katedry weszli wybrani pracownicy
naukowo-dydaktyczni z różnych jednostek organizacyjnych Wydziału Nawigacyjnego.
Jednostka przejęła odpowiedzialność za wszystkie przedmioty związane z hydrograﬁą morską i oznakowaniem nawigacyjnym, z systemami
informacji przestrzennej, a na studiach drugiego stopnia z metodami
sztucznej inteligencji. Jednocześnie
pracownicy katedry zaangażowali się
w przygotowanie programów nauczania i wniosku o powołanie nowego
kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym, a mianowicie Geodezji
i Kartograﬁi.
Mimo niedługiego działania możemy się już pochwalić sukcesami.
W dziedzinie naukowej są to dwa
obronione w roku 2008 przez pracowników doktoraty – dr. inż. Piotra Wołejszy i dr. inż. Witolda Kazimierskiego.
Ponadto dr Kazimierski został wyróżniony przez Kapitułę Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za rok 2008
w Konkursie na najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne
technologie i innowacje. Za najważniejsze wydarzenie pozwalające
na dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny należy jednak uznać budowę jednostki
hydrograﬁczno-badawczej
„Hydrograf XXI”. Pełni ona rolę pływającego laboratorium, co pozwala
na dokonywanie pomiarów hydrograﬁcznych i prowadzenie badań nad systemami nawigacyjnymi. Jest ona
wyposażona w napęd hybrydowy
umożliwiający korzystanie zarówno
z silników elektrycznych, jak i spalinowego. Dlatego możliwe jest wykorzy-

stanie jednostki w akwenach trudno
dostępnych ze względu na ograniczenia ekologiczne, a jednocześnie
zapewnia szybkie przemieszczanie się
w rejon badań. Łódź posiada pełne
wyposażenie nawigacyjne, a to gwarantuje bezpieczną pracę zarówno
w dzień, jak i w nocy. W chwili obecnej
wciąż trwają prace nad doposażeniem
jednostki w nowoczesny sprzęt badawczy. Zamontowano już sondę pionową, sonar boczny, a wkrótce
planowane jest dołączenie sondy wieloprzetwornikowej. Pozwoli to na prowadzenie kompleksowych prac
hydrograﬁcznych. Wszystkie te urządzenia dostępne są dla studentów
w ramach prowadzonych na łodzi zajęć laboratoryjnych. Studenci mogą tak-że poszerzać swoją wiedzę i rozwijać
zainteresowania hydrograﬁczne w działającym Kole Naukowym Hydrograﬁi
Morskiej przy Katedrze Geoinformatyki.
Zainteresowania naukowe pracowników katedry są szerokie. Obej-
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Pływające laboratorium „Hydrograf XXI”

mują nie tylko zagadnienia związane
z hydrograﬁą morską i geoinformatyką, ale także systemy antykolizyjne
i śledzące, radarowe, łączności, nadzoru i kontroli ruchu statków, metody
nawigacji porównawczej oraz metody
sztucznej inteligencji. Obecnie realizowane są dwa duże projekty badawcze
– jeden związany z systemem usług informacji rzecznej (RIS), a drugi związany z integracją danych nawigacyjnych.
W roku akademickim 2009/2010
przyjeto na pierwszy rok 124
studentów na kierunek Geodezja
i Kartograﬁa, specjalność geoinformatyka. Aktualnie zespół katedry liczy
8 pracowników, a kierownikiem jest dr
hab. inż. Andrzej Klewski, prof. AM.
W najbliższym czasie konieczne będzie
powiększenie zespołu naukowego
i dydaktycznego o dodatkowych specjalistów. Wpłynie to na pewno
na pres ż i dalszy rozwój katedry.
Tekst i zdjęcie: Witold Kazimierski
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tudenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Morskiego utworzone zostało 1 października 2004 r. z myślą o studentach pragnących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, a także zdobywać
doświadczenie niezbędne w przyszłej
pracy zawodowej. Członkiem może
być każdy student Akademii Morskiej.
Koło Naukowe IRM zajmuje się:
komputerowymi
 symulacjami
w IRM (Delphi, VC++),
 systemami GIS, ENC i innymi w szerokim ujęciu map elektronicznych,
 zastosowaniem języka Matlab i pakietu Simulink do symulacji systemów
nawigacyjnych,
 nowoczesnymi metodami statystycznymi w inżynierii ruchu morskiego,
 robotyką i sterowaniem,
 metodami nawigacji inercyjnej
i metodami 3D w IRM.
Działalność koła koncentruje się
na prowadzeniu zajęć, warsztatów, se-

S

minariów, prelekcji, a także badań
w terenie. Członkowie koła praktycznie realizują zadania IRM przez współpracę z krajowymi ośrodkami badawczymi i czynny udział w pracach badawczych zespołu naukowego IRM.
Uczestnictwo w tych spotkaniach
umożliwia rozwój i poszerzanie wiedzy
oraz umiejętności praktycznych. Prowadzone są także szkolenia (np. z zakresu geodezji i technik GPS w zastosowaniach IRM), po ich ukończeniu
uczestnicy otrzymują imienne certyﬁkaty. Idea powstania KN IRM była wynikiem aktywności zawodowej dr.
Macieja Gucmy. Skupia się on przede
wszystkim na pracach naukowo-badawczych, które związane są z tematyką inżynierii ruchu morskiego oraz
z pracą dydaktyczną w zakresie urządzeń nawigacyjnych, map elektronicznych i pokrewnych, a także opracowaniem i utworzeniem labora- torium Morskich Urządzeń Inercyjnych.

Głównie to ostatnie zagadnienie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania badaniami naukowymi IRM wśród
studentów. Dlatego na spotkaniach
koła naukowego najczęściej poruszana tematyka dotyczy m.in. fotogrametrii, modelowania systemów GPS,
tworzenia komputerowych wersji map
i programów symulacji ruchu statku
morskiego, a także interfejsów użytkownika dla programów symulacyjnych, realizacji różnych modeli trasy
Szczecin–Świnoujście i szczegółowych
wytycznych odnośnie budowy terminali LNG. Na bieżący rok zostały zaplanowane następujące projekty studenckie: robot kołowy sterowany systemem inercyjnym, robot edukacyjny
Basic Stamp, frezarka CNC oraz robot
inspekcyjny.
17 marca br. drużyna z Akademii
Morskiej w składzie: Michał Miciuła,
Damian Wilk oraz Rafał Zadroga
pod kierunkiem opiekuna koła dr. inż.
Macieja Gucmy wzięła udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Robotów Follow the
Line, który odbył się w Zespole Szkół
Technicznych w Rybniku. Do zawodów
zgłosiło się 35 drużyn z Gdańska, Gliwic,
Legionowa, Nowej Kaletki, Opola, Olsztyna, Radomia, Radlina, Rybnika, Szczecina, Wałbrzycha, Warszawy i Wodzisławia. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i skonstruowanie robota
jeżdżącego po linii, który ma rozpoznać
trasę i jak najszybciej podążyć nią
do mety. Trasę wyścigu wyznaczała jednokolorowa linia namalowana na podłodze, którą podzielono na odcinki
specjalne o różnym stopniu trudności.
Wygrywa najzwinniejszy, najlepiej zaprojektowany i jednocześnie najszybszy.
Nasi zawodnicy wystawili robota XXXX stero-
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wanego systemem inercyjnym, który rozpoznaje trasę w wyniku odbijania się światła podczerwonego
od podłoża i porównuje zmiany intensywności światła. Po zsumowaniu czasów wszystkich przebiegów
(3 różne tory) reprezentacja AM zdobyła trzecie miejsce i dodatkowo
otrzymała nagrodę dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. Finalistom
wręczono cenne nagrody, a wszystkim biorącym udział w zawodach pamiątkowe dyplomy.
Migawki z zawodów zamieszczone są na stronie internetowej h p://
www.dio da.com.pl/fo rum/to pic s37/follow-the-line-zst-rybnik-2009wyniki-vt1731.htm? postdays=0&
postorder=asc&highlight=zst+rybnik&start=30
Celem turnieju jest rozwijanie
u młodych ludzi wiedzy z zakresu

Robot XXXX


AT Mega 32,



praca z częstotliwością 16 MHZ,



obsługa czujników w podczerwieni,



programowany za pomocą transmisji
radiowej,



Od lewej: Michał Miciuła, Rafał Zadroga
i Damian Wilk

mechaniki, elektroniki, programowania, czyli ogólnie pojętej mechatroniki, jak również rozwijanie
umiejętności posługiwania się wszelkiego rodzaju narzędziami i elektronarzędziami.
Kolejny turniej robotów odbędzie się w maju 2010 r. w Szczecinie.
Organizatorem będzie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Morskiego AM.
Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy na zawody, a pasjonatów
elektroniką, automatyką i informatyką chcących spróbować swoich
możliwości konstruktorskich zachęcamy do członkostwa
w kole.

zasilanie bateryjne i akumulatorowe,



programowany w języku C,



kolor wojskowy.

Michał Miciuła

Natalia Wagner
Zależności pomiędzy
cyklami gospodarczymi
a rynkiem frachtowym
wybranych ładunków
masowych

2009
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W

niedzielę 31 maja 2009 r.
w Operze na Zamku sześciu
naukowców z naszego regionu odebrało presżowe Zachodniopomorskie Noble. Te nagrody
przyznawane są za szczególne osiągnięcia, wdrożone patenty i artykuły
opublikowane w czasopismach z tzw.
listy ﬁladelﬁjskiej, obejmującej najbardziej presżowe pisma naukowe
na świecie. Laureatów wybiera Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki.
Zachodniopomorskie Noble zostały przyznane po raz dziewiąty.
Od 2000 r. wyróżniono już 45 osób.
Warto przypomnieć, że w 2008 r. Zachodniopomorskiego Nobla dostał
profesor naszej Akademii dr hab. Andrzej Stateczny.
W tym roku Zachodniopomorskie
Noble przyznano w sześciu kategoriach: nauki o morzu, nauki humanistyczne, podstawowe, medyczne,
artystyczne i techniczne.
Nobla w dziedzinie nauk o morzu
otrzymał prof. dr hab. Jurij Krawcow
z Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii Akademii Morskiej. Profesor Krawcow otrzymał nagrodę za badania
oceanu z kosmosu i radarowe badania
morza. Odkrył m.in. zjawisko wzmocnionego wstecznego rozpraszania radiofal, stworzył metodę wyznaczania
szybkości wiatru nad morzem za pomocą mikrofalowych satelitarnych radiometrów. Jego badania w tym
zakresie zaowocowały szeregiem publikacji zauważonych i docenionych
nie tylko przez członków kapituły.
Trzeba jednak podkreślić, że zagadnienia dotyczące ﬁzyki morza,
chociaż tak istotne to zaledwie fragment badań prowadzonych przez Profesora. Oprócz nich w kręgu
zainteresowań Laureata znajduje się
ﬁzyka falowa, ﬁzyka statystyczna, diagnostyka termonuklearnej plazmy,

dynamika chaosu. A od pewnego czasu wysuwają się badania dotyczące
diagnostyki plazmy.
Nic więc dziwnego, gdyż jest autorem i współautorem 15 monograﬁi
wydanych w językach: rosyjskim (4
książki), angielskim (11 książek) i polskim (jedna książka) oraz autorem ponad 350 artykułów w presżowych
czasopismach. Jego działalność naukowa w tej dyscyplinie, zdolności organizacyjne oraz ugruntowane i szerokie
kontakty z polskimi i zagranicznymi
placówkami naukowymi spowodowały, że od 2006 roku Akademia Morska
została członkiem EUROATOMU,
a prof. J. Krawcow został wybrany
na członka Rady Asocjacji EUROATOM
– IFPiLM. Współpraca z EUROATOM-em
dotyczy opracowania mikrofalowych
metod diagnostyki gorącej plazmy
w ramach międzynarodowego projektu ITER, który przewiduje budowę termonuklearnego reaktora – tokamaku
na południu Francji. Asocjacja EUROATOM działa w Polsce od 1 stycznia 2005 roku, utworzona na mocy
porozumień, jakie Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie zawarł ze Wspólnotą EURATOM reprezentowaną przez Komisję
Europejską. Zadaniem Asocjacji jest
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prof. dr hab. Jurij Krawcow

koordynacja udziału polskich instytucji akademickich, instytutów PAN i jednostek badawczo-rozwojowych, a także polskiego przemysłu w europejskim
programie badań i rozwoju nowego
źródła energii – syntezy lekkich jąder.
Program ten jest częścią Programu Ramowego UE, ale ma swoją specyﬁkę,
ponieważ jest w pełni zintegrowany
w skali europejskiej. Fakt, że Akademia Morska w Szczecinie uczestniczy
w tym programie obok największych
krajowych ośrodków badawczych, jest
niekwesonowaną zasługą prof. Krawcowa, który jest zatrudniony w naszej
uczelni od 2001 roku.
Profesor Krawcow, będąc zafascynowany naszym krajem i środowiskiem,
wystąpił o nadanie polskiego obywatelstwa i uzyskał je w 2008 roku. Profesor
podkreślał wielokrotnie przy różnych
okazjach, w tym także w swoim przemówieniu na uroczystości wręczenia
nagrody w Operze na Zamku, satysfakcję ze swojej pracy w AM, gdzie znalazł
wielu przyjaciół (cyt.):
Jestem wzruszony z powodu wyróżnienia mnie przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Wyróżnienie
to nie jest jedyną nagrodą w moim życiu. Dotychczas byłem uhonorowany
Państwową Nagrodą Rosji, zostałem
odznaczony Medalem Ciołkowskiego
za opracowanie nowych metod monitorowania oceanu z kosmosu, pięciokrotne byłem wyróżniony przez
amerykański Fundusz Szorosza za badania dynamiki chaosu oraz Nagrodą
Humboldta od Rządu Niemiec w sprawach dynamiki sprężystych fal. Jednak
dzisiejsze wyróżnienie jest szczególnie
ważne dla mnie jako świadectwo
„udomowienia” mnie przez zachodniopomorskie środowisko naukowe.
Dziękuję moim kolegom z Akademii
Morskiej za współpracę i poparcie.
Janusz Chrzanowski
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maja br. w auli im. Z. Łaskiego odbyła się prezentacja nowoczesnej platformy Microso Live@Edu służącej
do wymiany informacji pomiędzy
członkami społeczności akademickiej.
Prelegentami oraz organizatorami
spotkania ze strony ﬁrmy Microso
byli Patryk Góralowski (Business Development Manager – Windows Live
Commercial) oraz Jarosław Zawadzki
(Higher Educaon Account Manager),
zaś ze strony uczelni – dr Piotr Borkowski. Cieszące się zainteresowaniem
dwugodzinne
spotkanie
zgromadziło około siedemdziesięciu
słuchaczy, wśród nich władze Wydziału Nawigacyjnego reprezentowane
przez prodziekana dr. hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. AM.
Ciekawy pokaz na temat platformy Live@Edu, jak również fotograﬁi cyfrowej wzbudził ożywioną dyskusję,
której uczestnicy zostali obdarowani
prezentami. Poza tym każdy uczestnik
spotkania otrzymał energetyzująco-słodką niespodziankę.
Akademia Morska, przystępując
do programu Live@Edu, zyskała unikalną możliwość rozbudowania swojej
infrastruktury o ofertę przeznaczoną
specjalnie dla studentów i kadry dydaktycznej. Paszport Live ID otwiera
przed każdym nieograniczone możliwości płynące nie tylko z posiadania
konta w usłudze klasy Enterprise, ale
także możliwość rozwijania swoich zainteresowań przy wykorzystaniu no-
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woczesnych narzędzi i usług. Uczestnicy platformy mogą korzystać z kont
Outlook Live o pojemności 10 GB, dysku SkyDrive o pojemności 25 GB
i funkcjonalnej przestrzeni do pracy
grupowej Ofﬁce Live Workspace oraz
wielu innych ciekawych usług, jak grupy, galerie fotograﬁi i komunikatora
Windows Live Messenger. Z punktu
widzenia rozwoju rynku IT bardzo ważnym wydaje się fakt, że każdy w ramach konta Live otrzymuje bezpłatny
dostęp do witryny www.dreamspark.com, z której może pobrać nowoczesne i zawsze aktualne oprogramowanie Microso do osobistego
użytku edukacyjnego bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów.
Przystąpienie uczelni do programu
L@E umozliwiło zintegrowanie tej platformy z systemem dziekanatowym. Po-

zwoli to uprościć wymianę informacji
oraz obniżyć koszty związane z budową
spójnego i nowoczesnego kanału informacyjnego służącego studentom, kadrze dydaktycznej oraz administracji.
Zintegrowane, współ- dzielone kalendarze, dyski z kontrolą dostępu, grupy
dystrybucyjne i obszary powiadomień
to tylko niektóre z nowoczesnych narzędzi, które zaimplementowano
w usłudze Micros Live@Edu.
Naukowcy z całego świata i najzdolniejsi informatycy pracują nad nowymi projektami. Wyniki ich wysiłków
można śledzić na stronach Microso
Research
h p://research.microso .com/en-us oraz Microso Live
Labs h p://livelabs.com. Szczególną
uwagę warto poświęcić zagadnieniom
szczególnie bliskim chyba każdemu
z nas – fotograﬁi cyfrowej. I tu zainteresowani tą tematyką znajdą wiele
ciekawych usług: Project Seadragon
h p://livelabs.com/seadragon, DeepZoomPix h p://deepzoompix.com
oraz Photosynth – www.photosynth.com. Wszystkie dostępne są online bez ponoszenia jakichkolwiek
opłat – wystarczy jedynie paszport Live ID.
Piotr Borkowski
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W

dniach od 14 do 16
sierpnia 2009 r. odbyły się IX Regaty
Unity Line na trasie Świnoujście – Kołobrzeg – Świnoujście. Na starcie stanęło 88
jachtow, w tym obok polskich
– 14 niemieckich, 1 czeski i 1
duński, z 274 żeglarzami i 65
żeglarkami.
Pogoda
wymarzona.
W pierwszym dniu wiało dość
silnie z zachodu i jachty szybko płynęły do Kołobrzegu.
Po drodze zaprezentowały się
w Międzyzdrojach i Rewalu.
Publiczność dopisała
licznie, bo to wakacje
i plaże zapełniły się tysiącami wczasowiczów. Wielogodzinne
widowisko przy tej
ilości jachtów i pogodzie – znakomite! W drugim
dniu regat wiatr
także
dopisał
i na redzie portu
w Kołobrzegu
odbył się wyścig. Jachty
zostały usta-
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wione bardzo blisko plaży,
od mola do jej wschodniego
krańca. Zainteresowanych plażowiczów przez radiowęzeł
red. Andrzej Gedymin z „Kuriera Szczecińskiego”, w stopniu kapitana jachtowego
i równocześnie sędzia regat,
na
bieżąco
informował
o szczegółach rozgrywających
się zawodów.
W trzecim dniu regat
wiatr zdecydowanie osłabł
i sędzia główny wraz z organizatorem regat zadecydowali
o skróceniu trasy do odcinka
Kołobrzeg – Rewal. W Rewalu
również wspaniała pogoda.
Tłum wczasowiczów z zainteresowaniem obserwował ścigające się jachty.
Żeglarze oceniają regaty
jako bardzo udane, a możliwość osobistego spotkania tak
znakomitych żeglarzy, jak Joanna Pajkowska, Marta Sziłajs-Obiegło, Andrzej Armiński
i Edward Zając podnosi jeszcze
ich rangę. Na przykład kpt. Joanna Pajkowska startowała
na jachcie „Mist” w grupie
jachtów powyżej 10,5 m,
a kpt. Marta Sziłaj s-Obiegło
na „Szaman S” w old merach.
Z kolei jako czwarty w grupie

żeglarzy samotnych z pomiarem KWR dopłynął Edward Zając na maleńkim 6-metrowym
„Holly” – obecnie najwięcej
żeglujący po Bałtyku samotny
żeglarz. Odwiedził w tym roku
porty Niemiec, Szwecji, Estonii i oczywiście Polski. Wśród
jachtów mniejszych z pomiarem KWR płynęły – „Bryza Sport” i „Wisła” – to jachty
startujące od początku regat
i zawsze z sukcesami. Na jachcie „Marimba” startował kpt.
Jan Waraczewski, znany muzyk i organizator koncertów
„Muzyka na Wodzie”, które co
roku w czerwcu przyciągają
na przystań JK AZS melomanów. W pierwszy rejs wystartował jacht „Ocean 650” – to
specjalna konstrukcja budowana z zamiarem startu w regatach żeglarzy samotnych przez
Atlantyk. W grupie jachtów
wie lo ka dłu bo wych
popłynęły 2 jachty,
m.in. „Cabrio”. To zupełnie nowy, wyjątkowo szybki katamaran, na metę
w Kołobrzegu wpłynął w obłokach
wodnego
py łu
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jako pierwszy z prędkością
około 20 węzłów. Niestety, nie
mógł wziąć udziału w dalszych
biegach.
Już teraz bardzo wielu żeglarzy deklaruje start w X Regatach Unity Line w roku 2010.
Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w tegorocznych regatach jachtu
motorowego „Morski Patrol”.
Jego armator Zbigniew Grześkowiak udostępnił go komisji
sędziowskiej, organizatorowi
regat, dziennikarzom oraz ekipie ﬁlmowej. Ta duża jednostka, o długości 33 metrów
i możliwości pływania w każdych warunkach, była znakomitą bazą regat.
Tradycyjnie
już,
bo
od pierwszych regat w 2001
roku, uczestniczył w nich statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie
„Nawigator XXI” z kpt. ż.w. Jarosławem Łopytą. Pełnił on
rolę statku zabezpieczenia ratowniczego
oraz
gościł
na swoim pokładzie sześciu
fotografów.
Regaty wspomogły podobnie jak w latach poprzednich: motorówka Komendy
Miejskiej Policji w Świnouj-

T
ściu, statek szkolny Zespołu
Szkół Morskich w Kołobrzegu „Pilot”, OSiR „Wyspiarz”
w Świnoujściu, Miejski OSiR
w Kamieniu Pomorskim,
Urząd Miasta w Świnoujściu, Urząd Miasta w Międzyzdrojach, Urząd Gminy
w Rewalu, Urząd Miasta
w Kołobrzegu i Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu.
Ta największa impreza morska odbyła się w duchu sportowej rywalizacji,
o czym mogliśmy przekonać
się na oﬁcjalnym zakończeniu regat, które odbyły
się 29 sierpnia 2009 na terenie przystani JK AZS
w Szczecinie. Licznie przybyli żeglarze i goście byli
świadkami wielu ciepłych
słów i podziękowań za miłą
atmosferę, wspaniałą organizację, a także za zachowania fair play podczas
wyścigów. Zwycięzcom

każdej grupy wręczono puchary i nagrody. Szczególne
podziękowania
złożono
na ręce Zbigniewa Grześkowiaka.
Uczestnictwo w takiej
imprezie to nie tylko moc
wrażeń każdego dnia, nowych doświadczeń i przeżyć. To przede wszystkim
możliwość osobistego spotkania i porozmawiania ze
wspaniałymi ludźmi, zauroczenia się żeglarstwem i pozostanie
jego
wiernym miłośnikiem. I tym
razem ogromny wysiłek orga n i za c y j ny
uwień czo ny
został sukcesem.
Tekst: Piotr
Stelmarczyk
Zdjęcia:
Jacek Bonecki

o cykliczna impreza odbywająca się w okresie wakacji. Autorem i motorem wszelkich działań związanych ze wznowieniem regat samotnych żeglarzy był Piotr Stelmarczyk, który
w 2001 roku dzięki swojemu zapałowi i pasji do żeglarstwa doprowadził do zawarcia porozumienia Jacht Klubu AZS i Unity Line dotyczącego organizowania regat o puchar Unity Line. Należy podkreślić,
że starania organizatorów, a przede wszystkim charyzma Piotra
wpływała na wzrost popularności regat w każdym kolejnym roku.
Rośnie liczba uczestników, startuje coraz więcej jachtów, a liczne
spotkania ze środowiskiem żeglarzy przyczyniają się do popularyzacji tego sportu. Każdy rok to również nowe atrakcje przygotowywane dla uczestników i sympatyków żeglarstwa. W IX Regatach UL był
to jacht motorowy „Morski Patrol” oraz katamarany, dla których
elle
utworzono nową grupę.

Zwycięzca

Jacht

Klub

Ilość jedn.

Żeglarze samotni z pomiarami KWR
I. Krzysztof Krygier
II. Maciej Zięba
III. Krzysztof Kołakowski

„Blueﬁn”
„Janeczka 2”
„Vacu Line”

Pałac Młodzieży , Szczecin
JKM Neptun Gdańsk
Ostródzki Klub Żeglarski

Żeglarze samotni bez pomiarów KWR
I. Henryk Kałuża
II. Andrzej Kruszczyński
III. Ralf Pritzkow

„Harry”
„Resumee”
„Seba”

Jacht Klubu AZS, Szczecin
YKP Gdynia
UWG

Sportowe jachty z pomiarem
I. kpt. Michał Korneszczuk
II. kpt. Tomasz Konnak
III. kpt. Zbigniew Rembiewski

„Swallow”
„Pallas”
„Słoni”

JK Stal Gdynia
JKM Gryf Gdynia
JK Stoczni Gdańskiej

Jachty duże z pomiarem KWR
I. kpt. Janusz Frączek
II. kpt. Lech Łucki
III. kpt. Piotr Wojszel

„Dana”
„Polus”
„Sokrates”

UKS Keja
JKM LOK Szczecin
niezrzeszony

Jachty mniejsze z pomiarem KWR
I. kpt. Tomasz Piasecki
II. kpt. Adam Lisiecki
III. kpt. Jerzy Karpiński

„Bryza Sport”
„Wisła”
„Malajka”

MKŻ Bryza Goleniów.
JK AZS Szczecin
JKM LOK Szczecin

Jachty duże powyżej 10,5 m bez pomiarów
I. kpt. Stefan Muschter
II. kpt. Ronald Laska
III. kpt. Jakub Havelka

„Enjoy”
„Amarelek”
„Hebe III”

Stralsund
JKM AZS Szczecin
niezrzeszony

Jachty o długości 8,5 – 10,5 m bez pomiarów
I. kpt. Marcin Mrówczyński
„An dotum”
II. kpt. Władysław Chmielewski „Loca”
III. kpt. Marek Wróblewski
„Verano”

niezrzeszony
HOM Szczecin
JK AZS Szczecin

Jachty o długości 6,5 – 8,5 m bez pomiarów
I. kpt. Edward Banaszak
II. kpt. Tomasz Chrząścik
III. kpt. Radosław Kowalczyk

„Trochus II”
„Hals Team”
„Ocean 650

niezrzeszony
Pałac Młodzieży Szczecin
niezrzeszony

Jachty oldtimery
I. kpt. Andrzej Szwaba
II. kpt. Marek Lisowski
III. kpt. Edward Majchrowski

„Bosmat”
„Hajduk”
„Mat”

JKMW „Kotwica” Świnoujście
SEJK Pogoń Szczecin
JKMW „Kotwica” Świnoujście

Jachty wielokadłubowe
I. kpt. Andrzej Kamiński
II. Andrzej Armiński
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„Blue Angel”
„Cabrio”

niezrzeszony
JK AZS Szczecin
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W sobotę wiało już 15–17 m/s, a w niedzielę jeszcze
mocniej. Nasza ekipa w składzie: Bartosz Piotrowski
– sternik; Adam Piotrowski – fok, spinaker; Karol Krzyżanowski – balast, spinaker zajęła 11 miejsce na 19 jachtów
w klasie MICRO. Pierwszy start w tym sezonie na nowej
konstrukcji w ekstremalnych warunkach zaliczony został
do udanych.

 Podczas Dni Morza, które odbyły się 12–14 czerwca

 31 maja 2009 r. na torze regatowym Malta w Poznaniu podczas Akademickich Mistrzostw Polski reprezentacyjna osada Akademii Morskiej w Szczecinie wywalczyła
srebrny medal! Do rywalizacji w najbardziej prestiżowej
konkurencji wioślarskiej stanęło 12 „ósemek” najznamienitszych polskich uczelni. Szczecińskie wioślarstwo akademickie reprezentowała osada naszej akademii.
Do finału załoga awansowała bezpośrednio z przedbiegu,
wyprzedzając Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Gdańską,
Warszawską i AWF w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy. W wyścigu finałowym załoga „wilków morskich” musiała uznać wyższość osady Wyższej
Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy złożonej z członków kadry narodowej i wielu utytułowanych wioślarzy. Załoga
z Bydgoszczy wyprzedziła naszą zaledwie o 2 sekundy.
Trzecie miejsce zajął Uniwersytet Wrocławski. Te trzy
osady zbudowały dramaturgię rywalizacji, rozpalając serca kibiców zgromadzonych na trybunach maltańskiego
toru. Do dekoracji medalami organizatorzy zaprosili
Prorektora ds. Nauczania Akademii Morskiej dr. inż. Przemysława Rajewskiego. Skład osady AM w Szczecinie tworzyli: Karol Jaworski, Mateusz Dziechciarz, Radosław
Kuncewicz, Michał Klukowski, Łukasz Gwiaździński, Łukasz Karmelita, Andrzej Szymanek, Paweł Laska; sternik:
Anna Machulec. Osadę przygotował Wojciech Jaśkiewicz.

br., Akademia Morska w Szczecinie przygotowała m.in.
wystawy: fotograficzną pokonkursową ph. Nie tylko morze, nie tylko dla mężczyzn oraz 60 lat szkolnictwa morskiego. Można było również zobaczyć eksponaty
zgromadzone na wystawie Astrolabium arabskie – średniowieczny komputer: 300-letnią mapę nieba Valcka
i Shenka, która jako jedna z nielicznych została umieszczona w dziele Umberto Eco Historia piękna, Miniatury
perskie (ilustracja biblijnego potopu) oraz Kurioza kaligraficzne z krajów Bliskiego Wschodu. Dla zwiedzających
udostępnione zostało także Międzywydziałowe Laboratorium Badawcze (badanie czystości olejów i paliw), Laboratorium Siłowni Okrętowej, Planetarium, Symulator
Siłowni Okrętowej oraz Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.

Wśród eksponatów można było zobaczyć astrolabium

 W dniach 11–14.06.2009 r. sekcja żeglarska KU AZS
Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczyła w Długodystansowych Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych
rozgrywanych przez Yacht Club Anwil Włocławek na Zalewie Włocławskim. Startowało ponad 100 jachtów
wg kolejności: T1, T2, T3, Żagle 500, MICRO, omega
– Skippi 650. Wiało 12–14 m/s, powodując spore fale.
Do końca wyścigów nie dotrwało parę masztów, kilkanaście omeg „zaliczyło” wywrotkę, a WOPR miał pełne ręce
roboty. Organizatorzy zorganizowali koncert szantowy.
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Kaligraﬁa „Łódź życia”, mosiądz, autor: Adib Naszebi
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 Podczas Dni Morza 2009 na Cmentarzu Centralnym
pod pomnikiem Tym, którzy nie powrócili z morza odbył
się uroczysty apel gratyfikujący pamięć Tych, którzy swoje życie, dorobek naukowy i pracę poświęcili morzu.

 15–17 czerwca br. Uniwersytet Szczeciński gościł
u siebie przedstawicieli irackiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych oraz irackich szkół wyższych. Celem wizyty były rozmowy w sprawie podjęcia
współpracy naukowej. Do rozmów dołączyła również
Akademia Morska w Szczecinie.

16 czerwca odbyło się spotkanie członków delegacji irackiej z Prorektorem ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Chwesiukiem, Dziekanem Wydziału Mechanicznego
dr. hab. inż. Cezarym Behrendtem, prof. AM oraz dyrektorem Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego dr. hab. inż.
Lucjanem Gumą, prof. AM. Przedstawicielom Uniwersytetu Islamskiego, Uniwersytetu Al-Nahrain i Uniwersytetu Misan zaprezentowano: Symulator Siłowni
Okrętowych, Wydziałowe Laboratorium Badawcze oraz
Symulator w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.

 17 czerwca br. roku o godz. 17.00 w Sali Admiralskiej,
na terenie Domu Eksperymentów „Eureka”, odbyło się
uroczyste otwarcie
wystawy Fusion–
Expo 2009, zorganizowanej przez Polskie
Towarzystwo Fizyczne.
Na wystawie można
było dowiedzieć się
o nowych źródłach
pozyskiwania energii,
zobaczyć schematy reaktorów jądrowych,
poznać historię fuzji
nr 4(63) 2009

od jej początku do dnia dzisiejszego, dotknąć
urządzenia generującego plazmę, obejrzeć trójwymiarowy film edukacyjny. Animatorzy obecni
na wystawie zachęcali do zwiedzania, omawiali
schemat działania reaktorów oraz tłumaczyli, co to
jest fuzja. Na wystawie swój udział zaznaczyła Akademia Morska, prezentując plakat informujący
o swojej działalności w programie Euroatom.

 19 czerwca
br. nastąpiło
uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy
Kongsberg Shipmedics Sp. z o.o.
Uroczystość była
zakończeniem
procesu budowy
tożsamości firmy, która
na trwałe wpisała się w świadomość wszystkich zainteresowanych środowisk.
Przyjemność uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu
mieli także przedstawiciele AM w Szczecinie. Dla nas
spółka ta jest przykładem, jak można rozwijać sektor
morski w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, którą przygotowuje m.in. Akademia Morska, tym bardziej że
wielu pracowników Kongsberg Shipmedics jest absolwentami naszej uczelni. Jest to przykład doskonałej
współpracy biznesu z nauką oraz wieloletniej tradycji
sektora morskiego podtrzymywanej przez obie strony.
 Wreszcie
piękna kotwica,
o którą zabiegałem, znalazła
swoje miejsce
przy szczecińskiej katedrze.
Przypominam,
że ofiarodawcą
jest PRCiP
z Gdańska. Kotwica ma upamiętnić trzech
szczecińskich
żeglarzy: Kazimierza „Kubę” Jaworskiego, Ludomira
Mączkę i Jerzego Siudego, o czym informuje napis na marmurowej płycie umieszczonej obok kotwicy. Uroczystość odsłonięcia tablicy i jej poświęcenie
odbyło się 21.06.2009 r. z udziałem licznej widowni i kościelnych dostojników. Pozdrawiam, Bruno Salcewicz.

Akademickie Aktualności Morskie

19

WYDARZENIA
 W dniach 12–13 czerwca br. odbył się XXV Sejmik
Morski, który zorganizował Civitas Chris ana – Ośrodek
Myśli Morskiej Gdańsk – Szczecin. Jednym z tematów
prowadzonych dyskusji była kwes a bezpieczeństwa
energetycznego Polski w nawiązaniu do koncepcji budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Dotychczasowe postępy w budowie gazoportu oraz ich ocenę przedstawił JM
Rektor AM w Szczecinie S. Gucma. W obradach wziął
udział także przedstawiciel naszej uczelni – dr Krzysztof
Woś, który przekonywał do potrzeb gospodarczego
zwiększenia wykorzystania rzeki Odry.

 Robot IEiAO

 Sekcja szalupowa po sezonie 2008/2009 zakończyła
swoją działalność podczas SZALUPIADY 2009, gdzie
przy udziale władz uczelni (prorektor Rajewski, autor
zdjęcia) walczyła o prymat najlepszej w tejże imprezie.
Niestety, bieg półﬁnałowy ze zwycięską osadą tej edycji
(uważany za wyrównany i najbardziej emocjonujący)
przegraliśmy rzutem na taśmę. Ostatecznie III miejsce,
za rok się nie damy! Zwieńczeniem działalności okazała
się współpraca z Urzędem Morskim i Urzędem Miasta
w przedsięwzięciu artystycznym Znak Gryfa, w inscenizacji „Bitwa Morska”, będącej głównym punktem programu
tegorocznych obchodów Dni Morza 2009. Studenci naszej
uczelni z niewiarygodnym zapałem próbowali zmienić
bieg historii, ale reżyser nie pozwolił! Z drugiej zaś strony
nie ma się co dziwić, bo w tamtych czasach nie było Akademii Morskiej, która zrobiłaby porządek... z Brandenburczykami, Szwedami i wszystkimi innymi strzelającymi
w stronę naszej uczelni! W „Bitwie Morskiej” uczelnię
promowali: Adam Kościelny, Adam Nowak, Michał Staut,
Łukasz Sutor, Paweł Mikołajewski, Dawid Jawdyk, Przemysław Deska, Błażej Kowalewski, Arkadiusz Liksza, Arkadiusz Pysno, Hubert Zimnicki i Tomasz Mioduchowski
pod kierownictwem mgr. Artura Lipeckiego.
 4 czerwca 2009 r. Dział Współpracy z Zagranicą zorganizował spotkanie informacyjne, skierowane do wszystkich studentów naszej uczelni, dotyczące programu
Erasmus i wyjazdów w roku akademickim 2009/2010.
 W dniu 29.06.2009 r.
pracownicy na terenie
uczelni znaleźli przepiękny
okaz jadalnego grzyba.
My na grzybach się nie znamy, dlatego dołączamy zdjęcie.
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6 lipca 2009 r. w laboratorium Instytutu Elektrotechniki
i Automatyki Okrętowej AM, w budynku przy Wałach
Chrobrego 1–2, uruchomiono przemysłowego robota typu S420 F ﬁrmy FANUC Robo cs. Robota tego Akademia
Morska w Szczecinie otrzymała w formie darowizny
od Firmy ASTOR Sp. z o.o. w październiku 2005 r., którego wykorzystywano przez ok. 10 lat do zgrzewania karoserii samochodowych na linii produkcyjnej Opla
w Gliwicach. W minionych latach prowadzono prace
związane z zamocowaniem robota, zbudowano pneumatycznie sterowane urządzenie manipulacyjne robota
(chwytak), przeprowadzono modernizację zasilania elektrycznego laboratorium, dokonano przeglądu i konserwacji części mechanicznej oraz jednostki sterującej

i energetycznej kontrolera RH. Urządzenie posiada duże
gabaryty: zasięg roboczy ramienia oraz możliwa wysokość prowadzenia operacji wynosi ok. 3 metry, ciężar
– ok. 1600 kg. Będzie eksploatowany do celów dydaktycznych w zakresie nauczania budowy robotów, ich działania i ich programowania głównie na kierunkach
studiów mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.
W inauguracyjnym uruchomieniu robota udział wzięli
przedstawiciele władz Akademii Morskiej w Szczecinie,
w tym: rektor, prorektorzy, dziekan wydziału mechanicznego, dyrektorzy instytutów wydziału mechanicznego,
nauczyciele akademiccy Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Podczas pokazu robot realizował cykl
podawania kubeczków z napojami przybyłym gościom.

Akademickie Aktualności Morskie

nr 4(63) 2009

WYDARZENIA
 Silver Cloud

 We wrześniu Akademia Morska
w Szczecinie zorganizowała dni otwarte
statku szkolno-badawczego Nawigator XXI.
Dla wszystkich zainteresowanych pierwszy
pokaz odbył się podczas jesiennych prezentacji morskich (z okazji 10-lecia NATO w Szczecinie) w dniach 19–20.09.2009 r. Kolejne grupy
zwiedzających mogły zobaczyć statek podczas dni nauki
– 21.09 oraz w Noc Naukowców – 25.09. br.
FOT. IAN BOYLE

W dniach 18–19 sierpnia br. przy nabrzeżu Wałów Chrobrego po raz pierwszy zacumowały luksusowe wycieczkowce. We wtorek zawitał amerykański m/s Silver Cloud
(156 m dł., 21,4 m szer. i prawie 5,7 m zanurzenia)
z ok. 250 pasażerami i 200-osobową załogą, natomiast
w środę na kilka godzin przypłynął niemiecki Delphin
o podobnych parametrach. Oba pełnomorskie cruisery
stanowiły niemałą atrakcję dla mieszkańców Szczecina.

 W dniach 8–18 października 2009 r. Chór Akademii
Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch odbył zagraniczną trasę koncertową. Gościł we Włoszech, zdobywając Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Fes walu Chóralnym w Rimini. Prezentował się kilkakrotnie w Watykanie, Wenecji i w San Marino, promując swoją pierwszą płytę pt. „Pozdrowione bądźcie
morza”.

 29 sierpnia br. na przystani Jacht Klubu AZS dokonano
uroczystego zakończenia IX Regat Unity Line. Licznie przybyli zawodnicy z najbliższymi osobami, organizatorzy i goście uczestniczyli w ceremonii wręczenia nagród, którą
uświetniały szanty w wykonaniu grupy Stary Szmugler.
Regaty rozegrane zostały w 10 grupach i tylu było zwycięzców, którzy otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez Unity Line.

 15 września br. w Zamku Książąt Pomorskich miało
miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Wyprawa Islandia 2009 – rejs na koniec naszego świata”. Wyprawa odbyła się w dniach 31 maja – 1 sierpnia 2009.

 W okresie wakacyjnym Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie dla wszystkich chętnych,
pragnących miło spędzić czas i zdobyć dodatkowe uprawnienia, zorganizował kursy na sternika motorowodnego
i starszego sternika motorowodnego. Podczas spotkań
uczestnicy poznawali teoretyczne aspekty prowadzenia
jachtów motorowodnych, zapoznawali się z budową silnika, znakami wodnymi i świetlnymi, a także z zasadami poruszania się po wodach śródlądowych i morskich.
W części praktycznej uczyli się manewrowania łodziami,
pływania po torze oraz podchodzenia do rozbitków. Kursy
zakończył egzamin państwowy, po zdaniu którego kursanci otrzymywali patenty dające uprawnienia na całe życie
do uprawiania sportów motorowodnych. Zgłosiło się 50
chętnych do tytułu sternika motorowodnego i 5 – do starszego sternika. Egzamin zdali wszyscy. Gratulujemy!
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 Akademia Morska w Szczecinie zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów doﬁnansowanych
w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–
2013. Ponadto Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o udzieleniu doﬁnansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.1/
2009/1 –Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe
w wysokości 16 166 385,00 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na liście wniosków skierowanych do doﬁnansowania znajdują się projekty spełniające właściwe dla konkursu kryteria
oceny określone przez Instytucję Zarządzającą. Kolejność
projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji
na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz Oceny
Strategicznej. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-ﬁnansowej
i merytoryczno-technicznej oraz otrzymanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów
przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.
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Konﬂikt, który miał miejsce na wodach Zatoki Pomorskiej w latach 80. minionego stulecia, a w który dość mocno zaangażowały się ówczesne władze
PRL i NRD, mimo upływu czasu i olbrzymich przemian polityczno-gospodarczych ukształtował genezę funkcjonowania granicy niemiecko-polskiej.

1

J

eden z najbardziej istotnych postulatów umowy jałtańskiej dla okupowanego przez III Rzeszę państwa polskiego sprowadzał się do stwierdzenia, iż Polska
powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy i zachodzie. Jego realizacja nastąpiła na konferencji poczdamskiej 2 sierpnia 1945 r. Jednak w umowie poczdamskiej
północna część naszej zachodniej linii granicznej została określona w sposób nieprecyzyjny – zabrakło w niej informacji
dotyczącej granicy morskiej, a wody terytorialne były i są integralną częścią terytorium każdego państwa morskiego. Ten
brak precyzji spowodował, iż już 20 września 1945 r. polsko-radziecka komisja przystąpiła w Greifswaldzie i w Schwerinie
do delimitacji granicy lądowej, w wyniku której dokonano
drobnych korekt zarówno na korzyść niemiecką, jak i polską
(Altwarp i okolice Buku). Problemy pojawiły się przy wyznaczaniu granicy na wyspie Uznam oraz granicy morskiej. Pole
manewru było dość mocno ograniczone decyzją zwycięskich
mocarstw, która zakładała przebieg linii granicznej bezpośrednio na zachód od Świnoujścia, co m.in. uniemożliwiało
korzystny dla Polski podział miejscowości Ahlbeck. W roku 1950, troszcząc się o to, by w granicach Polski znalazły się
ujścia cieków wodnych położone przy jeziorze Wolgast – dla
portu i miasta Świnoujście, dokonano korekty biegu granicy
koło Świnoujścia, włączając w to ujście do Polski i przesuwając linię graniczną bardziej na wschód.
Zachodnia granica morska została ustalona w 1951 r.
na mocy Aktu Frankfurckiego, w którym zapisano przebieg
granicy państw Polski i Niemiec. Okazało się jednak, że protokół odbiegał przynajmniej w dwóch przypadkach od stanu
istniejącego w czasie jego sporządzania (…).
Błędne sformułowanie dotyczące punktu końcowego
na morzu terytorialnym – gg (A/13) wpłynęło zdecydowanie
na niekorzystny dla Polski przebieg linii rozgraniczającej, później – w 1968 r. – na szelf obu państw oraz na ogłoszony przez
NRD przebieg wód terytorialnych po 1984 r. Na podstawie
umowy między PRL a NRD o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim z 29 października 1968 r. w obrębie wód szelfu NRD znalazły się wszystkie tory wodne
prowadzące do Świnoujścia, znaczna część kotwicowiska
nr 2, a linię rozgraniczającą szelf kontynentalny obu państw
poprowadzono od punktu styku granicy lądowej Polski i Nie-
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miec na wyspie Uznam do punktu A/13 położonego w odległości 6 Mm od brzegu.
U schyłku 1977 r. Sejm w końcu uchwalił 3 ustawy porządkujące sprawy morza terytorialnego, polskiej strefy rybołówstwa morskiego oraz szelfu kontynentalnego.
1. Ustawa o morzu terytorialnym ustanowiła morze terytorialne naszego kraju o szerokości 12 mil przylegle do brzegu morskiego lub linii podstawowej, ale sama ustawa nie
rozgraniczała morza terytorialnego PRL z morzem terytorialnym NRD.
2. Ustawa o polskiej streﬁe rybołówstwa morskiego decyzją polskiego parlamentu wyznaczała zachodnią granicę
strefy rybołówstwa morskiego.
3. Ustawa o szelﬁe kontynentalnym potwierdzała w części dotyczącej Zatoki Pomorskiej podział szelfu dokonany
w umowie PRL – NRD.
NRD nie uznała jednak decyzji Polski, jednostronnie wyznaczyła swoją wschodnią granicę morską, czyli własną strefę rybołówstwa, która na obszarze 87 km2 pokrywała się
z polską.
Rząd NRD na bazie konwencji Prawo Morza z 1982 r. dokonał zmiany ustawy o granicy państwowej i z dniem
1 stycznia 1985 r. i rozszerzył szerokość swego morza terytorialnego z 3 Mm do 12 Mm. W wyniku tej decyzji część
infrastruktury portowej zespołu portowego Szczecin–Świno-
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ujście znalazła się w obrębie morza terytorialnego NRD.
W rozporządzeniu wykonawczym
do ustawy o granicach NRD, z dnia 3 IV
1986 r., Niemcy określili szlaki wokół Rugii i drogę żeglugową do Świnoujścia.
W rozporządzeniu tym znalazło się upoważnienie dla ministra komunikacji
NRD do zmiany tras żeglugowych i ich
zamykania.
W wyniku negocjacji dokonano
ekwiwalentnej wymiany obszaru szelfu
kontynentalnego. W zamian za powierzchnię pod torami wodnymi i kotwicowiskiem nr 3 Polska oddała część
szelfu równą tej powierzchni. Znajdowała się ona na wschód od ustalonego
w 1968 r. podziału szelfu. Negocjacje
trwały do 1989 r. i doprowadziły do podpisania umowy między PRL a NRD
w sprawie rozgraniczenia obszarów
morskich w Zatoce Pomorskiej, która została potwierdzona traktatem z RFN,
podpisanym w Warszawie 14 XI 1990 r.
Dało to potwierdzenie nienaruszalności:
1. Północnego toru podejściowego
do portów Szczecin i Świnoujście w całym jego przebiegu oraz kotwicowiska
znajdującego się na morzu terytorialnym PRL bądź na morzu otwartym;
2. Odcinka północnego toru podejściowego do portów Szczecin i Świnoujście, leżącego na wschód od zewnętrznej granicy morza terytorialnego

NRD, a także kotwicowiska nr 3, które
nie stanowią szelfu kontynentalnego,
strefy rybołówczej i ewentualnej wyłącznej strefy ekonomicznej NRD (rys. 1,
tor A i tor B na wschód od punktów granicznych C, F, G, H);
Tory te znalazły się w obszarze redy
dla portów morskich w Świnoujściu
i Szczecinie ustalonej Rozporządzeniem
Rady Ministrów dnia 22 lutego 1995 r.
(Dz.U. z 1 marca 1995 r.).
Na obszarze redy Urząd Morski
w Szczecinie utrzymał tory wodne
i oznakowanie nawigacyjne zapewniające bezpieczną żeglugę do portów
Szczecina i Świnoujścia. Parametry tych
torów pozwalały na bezpieczną żeglugę
dla statków o maksymalnych parametrach: dł. 270 m, szer. 42 m i zanurzenie 13,2 m.
Zadanie to jest wykonywane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie określenia
obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej. Zgodnie z nim tor podejściowy do Świnoujścia powinien mieć
szer. 240 m i głęb. 14,5 m, a tor podejściowy północny do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej o dł. 35,6 km oraz szer.
w dnie: 180 m – od km 0,00
do km 16,3; 200 m – od km 16,3
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do km 26,8, 220 m – od km 26,8
do km 35,6 i głęb. technicznej 14,3 m.
Tor podejściowy do Świnoujścia,
aby uzyskać parametry zgodne z rozporządzeniem wymaga pogłębienia na odcinku pomiędzy pławą „REDA” a pławą
„N-1” (rys. 2). Tor podejściowy północny do Świnoujścia (tor B) posiada parametry zgodne z rozporządzeniem
i prace pogłębiarskie prowadzone są
na nim tylko w ograniczonym zakresie
wynikającym z aktualnych sondaży. Dotyczy to odcinka od główek do ok. 17 km
(pława „N-5”) oraz odcinka w jego północnej części w okolicy pław „N-E” i „N-W” (rys. 3), na północ od punktu
granicznego C (rys. 2).
Oznacza to, że statki o maksymalnych parametrach mogą wchodzić bezpiecznie do portu w Świnoujściu
istniejącym torem wodnym (A, rys. 1),
przebiegającym przez morze terytorialne RFN. Jednak wskazane byłoby dążenie do zapewnienia możliwości
poruszania się statków (w tym tankowców LNG) po torach wodnych znajdujących się poza morzem terytorialnym
RFN (C, rys. 1), co oznacza konieczność
pogłębienia toru pomiędzy pławą „N-1”
a pławą „REDA” (rys. 2), tak aby uzyskał
on parametry wynikające z rozporządzenia.
Reasumując, zapewniony jest obecnie dostęp do portu w Świnoujściu dla
statków o maksymalnych parametrach,
jednak wyłącznie po wodach terytorialnych RFN. Wskazane jest jednak stworzenie możliwości takiego dostępu
również po wodach terytorialnych Polski i po morzu otwartym – w celu uniezależnienia się od Niemiec. Problem ten
wymaga jak najszybszego rozwiązania
na drodze dyplomatycznej.
Jacek Frydecki, Zenon Kozłowski
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Pełną wersję artykułu można przeczytać
w materiałach XIII Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej
Bezpieczeństwo morskie i ochrona
środowiska morskiego,
Koszalin – Kołobrzeg 2009 r., s. 67.
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kademia Morska w Szczecinie
od kilku lat uczestniczy w licznych międzynarodowych projektach mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na morzu. Jedną z takich idei był projekt MarTEL (Marime
Test of English Language).
5 października 2009 r. w Sali Senatu AM odbyła się konferencja podsumowująca projekt MarTEL, który miał
na celu ustanowić zbiór międzynarodowych i europejskich standardów dla
morskiego języka angielskiego. Stwierdzono bowiem, na podstawie przeprowadzanych badań, że ponad 80
procent wypadków morskich spowodowanych jest przez człowieka, a jedną z przyczyn jest słaba znajomość
języka angielskiego. Program ten realizowany był przez naszą uczelnię
przy współpracy siedmiu ośrodków eu-

ropejskich (z Turcji, Anglii, Szkocji, Polski, Finlandii, Norwegii, Słowenii), które zajmują się kształceniem kadr
morskich.
Potrzeba promocji umiejętności
posługiwania się zawodowym językiem angielskim na morzu przyczyniła
się do nakreślenia celu projektu, czyli
budowy standardów morskiego języka angielskiego obejmujących istniejące już normy IMO dla trzech poziomów: bazowego (podstawowy,
średni, zaawansowany), oﬁcerskiego
(dział pokładowy/maszynowy) i oﬁcerskiego wyższego (dział maszynowy
i pokładowy, starszy oﬁcer port., pilot)
w zakresie umiejętności mówienia,
zrozumienia i pisania. Osiągnięte cele
pozwolą wykorzystać powstałe standardy i materiały w procesach kształcenia i oceny.

Oczekuje się, że standardy będą przyjęte przez międzynarodowe władze oraz urzędy
certyﬁkujące. W związku z tym
zasugerowano utworzyć:
– program szkoleniowy dla proponowanych standardów,
– międzynarodową sieć współdziałających w powyższym zakresie partnerów,
– programy, testy dla uczestników
i oceniających, wytyczne wraz z wymaganiami dla certyﬁkatów,
– zespół monitorujący postęp prac
i mogący wprowadzić niezbędne
zmiany, kiedy będzie to konieczne,
stosując odpowiednie normy jakości.
Projekt w 75 proc. współﬁnansowany był przez fundusz Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

or several years, the Marime
University of Szczecin has been
parcipang in a number of internaonal projects aimed at increasing
safety at sea. One of them was the
MarTEL (Marime Test of English
Language) project.
On 5 October 2009 in the Marime University Senate Room, a conference was held to sum up the MarTEL
project, whose aim was to establish
a set of internaonal and European
standards for marime English. The
impetus for the project had come
from a survey which showed that
over 80% of accidents at sea are due
to human error and one of the main
causes is poor knowledge of English.
The project was implemented by our
school in cooperaon with seven marime staﬀ educaon centres in Eu-

rope (Turkey, England, Scotland, Poland, Finland, Norway and Slovenia).
The need to promote the knowledge of professional marime English gave rise to the idea behind the
project, i. e. creang standards of
marime English language that would incorporate the exisng IMO
standards for speaking, comprehension and wring skills on three levels:
foundaon (elementary, intermediate and advanced), ofﬁcer (deck/engineering) and senior ofﬁcer
(deck/engineering, senior ofﬁcers at
port and pilots). When this aim is
achieved, both instuons and individuals will be able to use these standards and related materials in the
teaching and assessment processes.
It is expected that the standards
will be adopted by internaonal au-

thories and cerﬁcaon bodies. In
view of this, it was suggested that
the following be established:
– a training curriculum for the proposed levels,
– an internaonal network of partners that would cooperate in the
above ﬁeld,
– syllabuses and tests for parcipants and examiners as well as guidelines and requirements for
cerﬁcates,
– a team that would monitor the
progress of work and, when necessary, introduce changes in accordance
with the relevant quality standards.
The project was co-ﬁnanced
in 75 percent with the European
Union funds under Leonardo da Vinci
programme.
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dniach 5–9 października 2009 r. już po raz drugi
odbyła się w Polsce Internaonal Marime English Conference 21.
Poprzednią zorganizowała Akademia Gdyńska 20 lat temu, tym razem
organizatorem była nasza uczelnia. Zebrało się 78 nauczycieli morskiego rejestru języka angielskiego z 27 krajów,
z 3 kontynentów. Nie wszyscy jednak
mogli dojechać, gdyż 6 kolegom odmówiono wizy do strefy Schengen. Zadaniem takiego seminarium, odbywającego się co dwa lata w Europie
i co dwa w Azji, jest reakcja na zgłaszane problemy załóg pływających, administracji morskiej i szeroko pojętej
gospodarki morskiej. To właśnie to
grono postulowało, napisało, a następnie przeforsowało jako rezolucję
IMO/Internaonal Marime Organisaon/znane i obowiązujące na całym
świecie „Standardowe Zwroty w Porozumiewaniu się na Morzu”. Dotyczą
one głównie łączności na linii statek–
statek lub statek–ląd i z większym
bądź mniejszym entuzjazmem używane są obecnie wszędzie, gdzie trzeba
porozumieć się na morzu.
Rosnąca wielokulturowość i wielonarodowość załóg pływających doprowadziła do sytuacji, że występują
poważne problemy w porozumiewaniu
się podczas pracy na pokładzie statku
i w sprawach bezpieczeństwa. Większość kadry oﬁcerskiej pochodzi z Europy, natomiast załogi szeregowe
z krajów azjatyckich, gdzie przyznanie
się np. do niezrozumienia polecenia
oﬁcera oznacza „utratę twarzy”, więc
standardową odpowiedzią jest „yes”,
mimo że nie wiadomo, o co chodzi.
Zebrani nauczyciele postulowali
wprowadzenie obowiązku mówienia
tylko po angielsku na pokładzie stat-

ków, niezależnie od bandery, jako wymogu IMO, opracowanie możliwie jak
najbardziej szczegółowych zwrotów
oraz konieczność ustalenia światowego, jednorodnego systemu certyﬁkacji
znajomości
języka
angielskiego
od szeregowego marynarza począwszy.
Takie propozycje przedstawili koledzy
z programu EU MarTel. Pokazano również dalszy ciąg programu MarEng Plus,
który jest właśnie wprowadzany oraz
omawiano i prezentowano nowe metody jak najefektywniejszego sposobu
nauczania morskiego rejestru języka
angielskiego.
A że nie samą pracą człowiek żyje,
to konferencja zaczęła się od wieczorku „Pod Masztami”, gdzie pracownicy
naszego klubu przeszli samych siebie
i potwierdzali to codziennie, wydając
pyszne polskie obiady dla wszytkich
uczestników. Było również zwiedzanie
schronów pod szczecińskim dworcem
PKP, odwiedziny w piwnicach „Starki”,
spacer po Szczecinie, wspólny obiad
w Radissonie oraz mnóstwo mniej
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Familijne zdjęcie uczestników spotkania na Wałach Chrobrego

i bardziej formalnych spotkań w podgrupach. Wszędzie towarzyszył nam
angielski dziennikarz James Brewer,
którego artykuły już pojawiają się
w angielskich periodykach.
Po powrocie do domu uczestnicy
przesłali mnóstwo podziękowań na ręce rektora (to te oﬁcjalne, ale bardzo
ciepłe), jak i organizatorów, którzy nie
tylko przygotowali wszystko dla uczestników konferencji, ale także odrębny
bogaty program zajęć dla osób towarzyszących.
Sądzę, że zrobiono naszej Akademii,
jak i miastu najlepszą reklamę, jaka była możliwa, i teraz słowo SZCZECIN będzie miało bardzo ciepłą i kolorową
konotację nie tylko dla biorących udział
w konferencji nauczycieli, ale także ich
obecnych i przyszłych studentów z całego świata.
Zwyczajem jest podczas uroczystej
ceremonii zamknięcia zaprezentowanie
miejsca następnego spotkania. IMEC-22
odbędzie się w Aleksandrii.
Elżbieta Plucińska
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ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI

P

rogram feswali organizowanych przez środowisko akademickie obejmuje bogatą
tematykę. Jedną z propozycji jest Zachodniopomorski Feswal Nauki adresowany do szerokiego grona mieszkańców, a przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej. Tegoroczna impreza odbyła
się już po raz dziewiąty – w Szczecinie 19–26 września, a w Kosza- linie 24 września.
W Akademii Morskiej otwarcie
feswalu miało miejsce 21 września
w Sali Senatu. Wygłoszono 5 wykładów, a także odbyło się spotkanie
panelowe nt. „Piractwo, terroryzm
morski i inne zagrożenia – walka
z nimi i sposoby prewencji”.

Noc naukowców

przydatna jest podczas ograniczonej
widzialności lub w warunkach nocy.

Symulator manewrowy

z astronawigacji i nawigacji. Dla
wszystkich patrzących z zachwytem
na niebo zorganizowano również
spotkania z kpt. ż.w. J. Gawłowiczem, który zapraszał na spacer
po niebie między konstelacjami
gwiazd.

Laboratorium radiolokacji
Jest taka noc, kiedy każdy może poczuć się naukowcem. Wyjątkowe
eksperymenty, ciekawe warsztaty,
pokazy i konkursy, a przede wszystkim wspólna zabawa. To „Noc Naukowców”, która w tym roku 25
września połączyła wszystkie szczecińskie uczelnie publiczne. Każda
z nich miała możliwość przedstawienia się i pokazania swojego dorobku. Akademia Morska swoją ofertę
naukową dla mieszkańców Szczecina zaprezentowała w gmachu uczelni i na statku. Co 15–20 minut grupy
zainteresowanych oprowadzane były po laboratoriach i symulatorach,
na których studenci zdobywają
pierwsze szlify morskie.

Studenci uczą się tutaj odpowiedniej obsługi radaru poprzez właściwą jego regulację, jak również
wykorzystywania informacji uzyskanych na podstawie obrazu radarowego. Radiolokacja szczególnie

To pierwszy symulator zakupiony przez Akademię Morską
w Szczecinie na początku
lat 90. Symulator dysponuje
kilkunastoma typami jednostek pływających oraz podobną
liczbą akwenów (m.in. porty Świnoujście, Szczecin, Gdynia, Gdańsk,
Ystad, Dover, New York).

Centrum Inżynierii
Ruchu Morskiego
Cały sprzęt i oprogramowanie symulatorów posiada certyﬁkaty. Centrum IRM dysponuje dziesięcioma
bazami danych obszarów morskich,
w tym ośmiu europejskich: Cieśniny
Gibraltarskiej, Kanału La Manche,
Europortu, Hamburga, cieśnin duńskich (Great Belt, Little Belt), Świnoujścia, Ystad oraz jedenastoma
modelami statków, w tym gazowców. Odbywają się tutaj zajęcia

Planetarium
Utworzono je na bazie kopuły sferycznej wraz z aparaturą projekcyjną, która umożliwia prezentowanie
nieba nad Szczecinem oraz ciał niebieskich znajdujących się na półkuli
północnej. Prowadzone są tu zajęcia
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Goście zwiedzają mostek „Nawigatora XXI”
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z bezpieczeństwa nawigacji, matematyki stosowanej, systemów nawigacyjnych, manewrów portowych oraz
specjalistyczne kursy szkoleniowe.
Centrum IRM może także analizować
bezpieczeństwo żeglugi na dowolnym
akwenie na podstawie kilkudziesięciu
parametrów statków w odniesieniu
do badanego obszaru. Rejestrowane
parametry to m. in.: pozycje statków,
ich prędkości oraz kąty drogi
nad dnem i po wodzie, nastawy urządzeń manewrowych (np. napędu, sterów, kotwic, cum).

struktora oraz oddzielne stanowiska.
Symulator umożliwia zapoznanie się
z charakterystyką manewrową rozmaitych typów statków, które mogą
nawigować niezależnie od siebie. Instruktor ma także możliwość symulacji różnych sytuacji nawigacyjnych,
zmiany parametrów statku oraz różnych zjawisk hydrometeorologicznych (np. opady deszczu, prądy). Tak
duża różnorodność pozwala na wszechstronną prezentację sytuacji spotykanych w praktyce.
Student wtajemnicza przyszłego „wilka morskiego”

Symulator Siłowni Okrętowych
Symulator ARPA
Znajdują się tutaj dwa symulatory: radarowo-nawigacyjny typu NMS-90
oraz QR-303.
Budowa obu urządzeń jest zbliżona, w ich skład wchodzą: konsola in-

Składa się z części operacyjnej i graﬁcznej. Część operacyjna może symulować siłownię zbiornikowca typu
OBO klasy VLCC (Very Large Crude oil
Carrier) lub kontenerowca 4200 TEU
(Twenty feet Equivalent Unit). W części graﬁcznej zainstalowanych jest
sześć programów, które symulują różne typy siłowni statków.

Laboratorium Siłowni
Okrętowych

W Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego

Zajęcia prowadzone w tym laboratorium dotyczą budowy, działania i diagnostyki okrętowych silników wysokoprężnych, projektowania wymienników ciepła oraz pomiarów
emisji spalin.

ajmłodszym uczestnikiem „Nocy Naukowców”
był 3-letni Jaś, którego udało nam się zagadnąć,
kiedy z wielkim zainteresowaniem poznawał wyposażenie statku.
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Laboratorium posiada kilka stanowisk testowych z okrętowymi silnikami wysokoprężnymi dla szerokiego
zakresu mocy użytecznych oraz stanowiska do badania wtryskiwaczy
i pomp wtryskowych.

„Nawigator XXI”
Jednostka stanowi bazę szkoleniową
dla studentów. Przeprowadzane są tu
badania związane z żeglugą i środowiskiem morskim przez instytucje naukowe i placówki szkolnictwa
wyższego.
Nawigator XXI wyposażony jest
w nowoczesny system zarządzania
danymi TRAC-C oraz w najnowszą
aparaturę do badań hydrograﬁcznych.

– Czy wiesz, gdzie jesteś, Jasiu?
Jaś: Na statku.
– A płynąłeś statkiem?
J.: Tak, bo woda się ruszała.
– Co widziałeś na statku?
J.: Dużą kotwicę.
– A podobała ci się?
J.: Nie, bo była brudna, a jak jest brudne to
brzydkie.
– Statek ma jeszcze dwie kotwice, jedną
w wodzie i drugą zapasową.
J.: W wodzie nie widziałem, pan mi nie pokazał.
– Czy widziałeś ster?
J.: Tak.
– Jaki był?
J.: Jak kierownica w aucie, ale wygryziona.
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– A chciałbyś zostać marynarzem,
gdy dorośniesz?
J.: Nie.
– Czemu?
J.: Bo kierownica mi się nie podoba.
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Żołnierze Wojska Polskiego od 1953 r. aktywnie uczestniczą w operacjach pokojowych prowadzonych poza
granicami państwa. Rozpoczynali tę służbę w zupełnie
innych okolicznościach politycznych i ideologicznych.

P

o raz pierwszy wzięli udział
w pracach dwóch komisji międzynarodowych – Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (NNSC)
oraz Komisji Repatriacyjnej Państw
Neutralnych (NNRC). Rozpoczęła się
wówczas, trwająca do dziś, nieprzerwana służba żołnierzy Wojska Polskiego pełniona poza granicami kraju
na rzecz stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Rok później, w lipcu 1954 r.,
po podpisaniu układów genewskich
w sprawie Indochin, przedstawiciele
WP zostali zaproszeni do udziału
w Międzynarodowych Komisjach Nadzoru i Kontroli (ICSC) powołanych oddzielnie dla Wietnamu, Laosu
i Kambodży. W latach 1968–1970 rząd
w Lagos zaprosił Polskę do wydelegowania zespołu fachowców do Międzynarodowej Grupy Obserwatorów w Nigerii (OTN). Celem jej było zbadanie zasadności zarzutów o dokonywanie aktów ludobójstwa w toczącej się tam
wojnie domowej o separację Biafry.
Reputacja zdobyta przez żołnierzy
WP w pierwszych latach służby w tych
operacjach powodowała, że państwa
zwracały się bezpośrednio bądź pośrednio do władz w Warszawie o wydelegowanie grup ekspertów wojskowych
i cywilnych, którzy mogliby brać udział
w pracach międzynarodowych komisji.
Kolejne ekipy sprawujące władzę w PRL
z reguły odpowiadały pozytywnie na tego rodzaju inicjatywy. Uczestnictwo
wojska w operacjach pokojowych miało budować pres ż kraju oraz pozycję
socjalistycznego rządu na arenie międzynarodowej.

30

W październiku 1973 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zaprosiła Polskę
do udziału w wypełnianiu działalności
mandatowej w misji Doraźnych Sił
Zbrojnych ONZ w Egipcie (UNEF II). Było to jakościowo nowe wyzwanie.
Zwarty oddział wojskowy w sile batalionu miał wykonywać zadania logistyczne na rzecz oddziałów operacyjnych misji stacjonujących w streﬁe
buforowej nad Kanałem Sueskim rozdzielającej siły egipskie od izraelskich
po tzw. wojnie Jom Kippur. Powołano
do życia Polską Wojskową Jednostkę
Specjalną na Bliskim Wschodzie
(PWJS), w skład której wszedł m.in. batalion logistyczny (POLLOG) w misji
UNEF II oraz powołany rok później
POLLOG w Siłach Narodów Zjednoczonych do Obserwacji Rozdzielenia
Wojsk na Wzgórzach Golan (UNDOF).
Zabezpieczenie POLLOG-ów stanowiło
wyzwanie z logistycznego punktu widzenia. Do tej pory sprzęt i zaopatrzenie niewielkich misji w Korei
i Indochinach transportowano głównie
koleją przez terytorium ZSRR.
W przypadku operacji UNEF II prowadzonej w Egipcie żołnierzy przerzu-

Saper polskiego batalionu logistycznego POLLOG
misji UNDOF podczas rozminowania obszaru strefy
mandatowej w rejonie Wzgórz Golan. Tu w okresie 1974–2009 funkcjonował Polski Kontyngent
Wojskowy

cono w rejon misji samolotami LOT.
Tempo działań budzi podziw: 25 października 1973 r. powołano PWJS, 13
listopada do Egiptu przybyła grupa rekonesansowa, a trzy dni później do rejonu mandatowego pierwsza grupa
żołnierzy sił głównych batalionu sformowanego przez 6. Pomorską Dywizję
Powietrznodesantową. W tym samym
czasie w Gdyni odbywał się załadunek
ciężkiego sprzętu samochodowego
i inżynieryjnego na statek PLO m/s
„Radzionków”, który już 20 grudnia za-

M/s „Radzionków”, zwodowany w 1972 r. w Stoczni Szczecińskiej, jako pierwszy przybył do portu w Aleksandrii z zaopatrzeniem dla polskiego kontyngentu w misji UNEF II
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10 rocznica Korpusu NATO w Szczecinie

M/s „Gorlice” drobnicowiec typu B-49, zwodowany
w 1964 r. w Szczecinie, wraz z m/s „Wieliczka”
uczestniczył w przetransportowaniu ciężkiego
sprzętu do Egiptu

winął do portu w Aleksandrii. Wkrótce dotarły tam dwa następne: m/s
„Gorlice” i m/s „Wieliczka”.
Co ciekawe, jednostki te miały
szczeciński rodowód. M/s „Radzionków” został zwodowany 15 lipca 1972 r.
w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Głównym jego konstruktorem był
inż. R. Lis ze Stoczniowego Biura Konstrukcyjnego, zaś autorem rozwiązań
architektonicznych inż. Wł. Szczepański. Załogę statku stanowiły 33 osoby.
Statek o długości 124 m i szerokości 17 m rozwijał prędkość 16 węzłów.
Pierwszym kapitanem jednostki został
kapitan żeglugi wielkiej Władysław
Smoleń. M/s „Radzionków” to pierwszy z czterech bliźniaczych statków serii B-432 o pojemności 5602/3696 BRT,
zwodowanych do końca 1973 r. (kolejne to „Garwolin”, „Ostrołęka” oraz
wspomniana „Wieliczka”). Były to nowoczesne jednostki, na których zastosowano m.in. żurawie pokładowe
o napędzie elektrycznym ze sterowaniem bezstykowym czy zdalnie sterowanymi siłowniami, umożliwiającymi
pełnienie jednoosobowej wachty maszynowej przez 16 godzin na dobę.
M/s „Gorlice” był nieco starszym, zwodowanym w 1964 r. w Szczecinie,
drobnicowcem typu B-49 o nośności 4575 DWT, przeznaczonym dla PLO.
Załogę stanowiło 36 osób.
Misja w Egipcie prowadzona była
w okresie 1973–1979 r., zaś polski
kontyngent w UNDOF utworzony
w 1974 r. (i podobny powołany
w 1992 r. w UNIFIL w południowym Libanie) zostały rozwiązane w tym roku.

1 9 – 2 0 w r z e ś n i a b r. odbyły się na Wałach Chrobrego uroczystości związane z obchodami 10.
rocznicy utworzenia w Szczecinie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (międzynarodowy wyższy związek taktyczny Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, składający się z formacji stacjonujących na terenie Danii, Niemiec i Polski). Z tej okazji u nabrzeża Wałów Chrobrego zacumowały
3 okręty wojenne: duński – Hjorto, niemiecki – Gepard i polski – ORP Toruń. Jednostki pływające,
a także ciężki sprzęt wojskowy, w tym: wozy opancerzone Żbik i Rosomak, działo samobieżne Marder,
wóz dowodzenia i najnowszy czołg Leopard II, zostały udostępnione dla zwiedzających. Wszystkim
atrakcjom towarzyszyła muzyka orkiestry wojskowej i zapach prawdziwej wojskowej grochówki.
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17

października pracownicy AM
w Szczecinie wzięli udział
w wycieczce do Berlina zorganizowanej na wniosek organizacji związkowych i Uczelnianej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej. W programie zwiedzania stolicy Niemiec były m.in.: aleja
Unter den Linden, Brama Brandenburska, Reichstag, Kolumna Zwycięstwa,
Potsdamer Platz i muzeum Pergamon,
w którym zebrano starożytne artefakty sprowadzone z Bliskiego Wschodu.
Znajdują się tam też fragmenty świątyń greckich, rzeźby rzymskie i hellenistyczne, nagrobki asyryjskie, zbiory
związane z kulturą islamu, a także zrekonstruowana brama Isztar ze starożytnego Babilonu, z czasów, kiedy
miasto to należało do imperium asyryjskiego.
Zwiedzanie zaczęliśmy w Berlinie
Wschodnim od pomnika Karola Marksa i Fryderyka Engelsa – dwóch historycznych komunistów. Zza ich pleców
wynurza się Pałac Republiki, dawna siedziba Izby Reprezentantów byłej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przed nimi z kolei wznosi
się smukła wieża telewizyjna z obracaną kopułą w kształcie piłki golfowej, gdzie
mieści się kawiarnia. Wokół mieszanka stylów,

bogatej historii z nowoczesnością, ale
taki właśnie jest Berlin i w tym chyba
tkwi jego fenomen.
Jedną z atrakcji był spacer przez
Unter den Linden w kierunku Bramy
Brandenburskiej, na tle której nie można przecież nie zrobić sobie zdjęcia.
Po drodze mijamy otwarty w 2005 roku Pomnik Oﬁar Holokaustu. Pomiędzy Bramą Brandenburską a Reichstagiem przebiegała kiedyś granica dzieląca Berlin na część wschodnią i zachodnią. W 1961 roku postawiono
tutaj mur, a wszelkie próby przekroczenia go groziły śmiercią. Tak też było w przypadku kilkunastu osób, które
próbowały przedostać się na zachodnią stronę w rejonie Reichstagu – ich
tragiczny los upamiętniają krzyże postawione nieopodal. Przebieg muru
berlińskiego wyznacza dzisiaj podwójna brukowana linia.
Reichstag – siedziba Bundestagu,
niemieckiego parlamentu – słynie ze
swojej szklanej kopuły ze spiralnymi
podestami, wieńczącej dach budynku.
Jest to niewątpliwie jedna z największych atrakcji turystycznych Berlina.
Można stamtąd zobaczyć panoramę

miasta i dowiedzieć się nieco o historii parlamentaryzmu niemieckiego, jak
i samego budynku. Wstęp na kopułę
jest bezpłatny, ale nie skorzystaliśmy
z oferty ze względu na konieczność
okupienia tego kilkugodzinnym staniem w kolejce…

Akademickie Aktualności Morskie

nr 4(63) 2009

Wieża telewizyjna – najwyższa budowla, z której
kopuły można podziwiać panoramę miasta

Nasza grupa przed Reichstagiem
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Pomnik Karola Marksa i Fryderyka Engelsa

Reźba antycznego władcy – Pergamon

Pomnik Oﬁar Holocaustu

Strażnicy strzegący bram świątyni Isztar w Babilonie – Pergamon

Monumentalny fragment greckiej rzeźby w muzeum
pergamońskim

Wycieczkę zakończyliśmy zakupami w jednym z berlińskich centrów handlowych. Pomimo nieciekawej pogody wyjazd możemy
chyba wszyscy zgodnie zaliczyć do bardzo udanych.
Brama Brandenburska, za nią instalacja z łodzi rybackich, symbolizująca ucieczki nielegalnych
imigrantów ze wschodniej Europy na Zachód
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Z ZAPISKÓW SHIPSPOTTERA

olandia słynie z doskonałej sieci dróg rowerowych. W sierpniu 2008 roku miałem okazję przekonać się o tym, zwiedzając
na dwóch kółkach Rotterdam i jego okolice.
Rotterdam to największy port morski w Europie. Jego tereny rozciągają się na dystansie czterdziestu kilometrów, poczynając od ujścia Renu
i Mozy do Morza Północnego, a kończąc w centrum
tej holenderskiej metropolii. Przez długi okres Rotterdam był też najruchliwszym portem na świecie,
lecz w tej kategorii wyprzedziły go już Singapur
i Szanghaj.
Rotterdam to port, który tętni życiem przez całą dobę. Widać to szczególnie po zachodzie słońca.
Ciemność wypełniają wtedy światła statków, znaków nawigacyjnych, dźwigów i biurowców. Niebo
znaczone jest czerwonymi stroboskopami elektrowni wiatrowych, które zimny oddech Morza Północnego zamieniają w elektryczność. A nad całym
portem unosi się łuna światła z tysięcy reﬂektorów,
w blasku których noc na nabrzeżach staje się
dniem.
Do Rotterdamu przypływa wiele statków, dla
których jest to jedyny możliwy port rozładunku. Przykładem jest największy na świecie masowiec Berge
Stahl, który tylko do Rotterdamu może wejść z pełnymi ładowniami brazylijskiej rudy żelaza.
Tor podejściowy do Rotterdamu wyznacza nabieżnik usytuowany na podłużnej wyspie Splitsingsdam. Jego światła, wyznaczające kurs 112°, są
widoczne z odległości dwudziestu jeden mil morskich i prowadzą statki do punktu separacyjnego,
z którego północna odnoga toru wodnego, Nieuwe
Waterweg, wiedzie do centrum Rotterdamu, a południowa, Calandkanaal, w kierunku olbrzymiego
zespołu portowego, zwanego Wrotami Europy (hol.
Europoort).
Oba równoległe farwatery rozdziela długi półwysep, będący częścią dzielnicy Rozenburg. Na jego końcu usypano wzgórze, z którego roztacza się
malowniczy widok na główne wejście do portu.
Można tam zawsze spotkać liczną grupę miłośników statków, którzy w zasięgu obiektywów mają
wszystkie jednostki wchodzące do Rotterdamu lub
opuszczające port. Większość stałych bywalców
przyjeżdża tam na rowerach, ale teren ten jest również dostępny dla zmotoryzowanych. Otwartość
portu, nie tylko dla statków, jest bowiem akcentowana na każdym kroku.

H
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