Szanowni Czytelnicy
Nic nie przeminęło
mimo, że było
to, co jest i będzie
tylko
nicią co przędzie
przyszłość z przeszłości
Koniec starego roku i nadchodzący początek
nowego skłaniają do refleksji nad upływającym
czasem. Rozpamiętujemy, jaki był kończący się ten rok. Wypada
więc kilka słów poświęcić na podsumowanie. A był to bardzo pracowity rok, zarówno dla pracowników uczelni, jak i studentów.
Wiele wydarzyło się w tym czasie, co redakcja starała się skrupulatnie odnotowywać na łamach pisma. Akademia Morska jest
bardzo prężną uczelnią. Pozyskaliśmy fundusze na rozwój nauki,
a więc to procentuje. Naukowcy nasi odnoszą wiele sukcesów
na niwie badawczej, wspomagając przemysł i gospodarkę morską. Jesteśmy przodującą wyższą szkołą w realizacji projektów
– grantów, m.in. Projektu Nauka, BSR InnoShip, Lider, Navdec.
Jesteśmy pierwszą uczelnią w regionie z darmowym WiFi.

Nasi naukowcy i studenci uczestniczą aktywnie
w konferencjach i sympozjach. Tu wspomnieć
trzeba o Stanford University i University of California, Berkley, a także uczelniach wschodnich
w Petersburgu i Baku.
Uczestniczyliśmy jako uczelnia w intratnym
przedsięwzięciu finału The Tall Ships Races, który
przyniósł naszemu miastu niebagatelny zysk, bo
ok. 400 milionów zł. Systematycznie propagujemy
naszą Akademię poprzez organizowanie konkursów czy spotkań
edukacyjnych, nie tylko w mieście, regionie, ale i poza granicą.
Panu Rektorowi gratulujemy wyróżnienia, jakim został obdarowany – doctora honoris causa
W imieniu Redakcji Akademickich Aktualności Morskich
wszystkim drogim Czytelnikom składam jak najserdeczniejsze życzenia Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2014 roku.
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
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Inauguracja roku Akad

W tym roku Akademia Morska w Szczecinie jako pierwsza uczelnia w regionie
zainaugurowała rok akademicki 2013/2014. Na naszej uczelni rozpoczęło go
około 4300 studentów, w tym ponad 1100 to studenci pierwszego roku studiów.

C

ieszymy się, że wybraliście naszą akademię – mówił podczas
inauguracji rektor uczelni prof.
dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław
Gucma. – Nie tylko jedną z najlepszych
uczelni morskich w Europie, ale też jeden
z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych marynarzy na świecie.
Rektor podkreślił znaczenie immatrykulacji, po której młodzi ludzie zostają

włączeni w poczet studentów i stają się
częścią naszej społeczności akademickiej.
Najwięcej pierwszoroczniaków złożyło
uroczyste ślubowanie na Wydziale Nawigacyjnym, następnie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu i na
Wydziale Mechanicznym.
W gronie studentów 1 roku jest ponad
50 obcokrajowców.

Wśród zaproszonych na inaugurację
gości byli m.in. przedstawiciele rządu,
regionu, miasta oraz innych szkół wyższych naszego województwa. Gościem
szczególnym była podsekretarz stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej – pani Dorota Pyć.
Zgodnie z tradycją odebrała Ona meldunek od dowódcy uroczystości i dokonała
przeglądu pododdziałów studenckich.

Podczas sobotnich uroczystości na Wałach Chrobrego
pracownikom Akademii Morskiej w Szczecinie wręczone
zostały promocje doktorskie, a także odznaczenia państwowe i resortowe:

Zdjęcia: Jolanta Olechowska

2

Promocje doktorskie
•
inż. Małgorzata SZYSZKO
•
inż. Robert JASIEWICZ
•
inż. Robert Władysław BAUER
AAM nr 4 (80) / 2013

emickiego 2013 / 2014
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA
POLSKI
•
dr inż. kpt. ż.w. Jerzy HAJDUK, prof. AM
•
dr inż. II of. mech. Przemysław RAJEWSKI
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
rekomendowany przez Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
•
dr inż. st. of. mech. Janusz FYDRYCH
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
•
dr inż. II of. mech. Piotr TREICHEL
•
dr hab. inż. Janusz URIASZ, prof. AM
MEDAL ZŁOTY za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•
dr inż. kpt. ż.w. Piotr LEWANDOWSKI
•
dr inż. kpt. ż.w. Zbigniew FERLAS
•
dr inż. Andrzej MONTWIŁŁ
•
dr inż. Jerzy SZCZEŚNIAK
•
dr Marian ZAJĄCZKOWSKI
•
mgr inż. st. of. mech. Paweł KRAUSE
•
mgr inż. Bogumiła RYBAK
•
mgr inż. Janina ŻARCZYŃSKA
•
mgr Marek BIEGAŃSKI
•
mgr Tadeusz SKRZYPKOWSKI
•
mgr Bogusława JĘDRZEJCZYK
•
lic. Alicja CZEKANOWSKA
•
Grażyna GALIŃSKA
MEDAL SREBRNY za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•
dr Stanisław IWAN
•
mgr inż. kpt. ż.w. January SZAFRANIAK
•
mgr inż. Mirosław GRĘDOWICZ
•
mgr inż. Barbara LACHOWICZ-ZIELIŃSKA
•
mgr Izabela ALEKSANDROWICZ
•
mgr Grażyna CEGŁA
•
mgr Artur LIPECKI
•
mgr Marzena PIASECKA
MEDAL BRĄZOWY za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•
dr hab. inż. Tomasz CEPOWSKI, prof. AM
•
dr inż. Beata DRZEWIENIECKA
•
mgr Jakub CHUTA
•
mgr Artur JANKOWIAK
•
mgr Joanna ZUBEL
ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”
•
dr inż. Bogusz WIŚNICKI
•
mgr inż. st. of. mech. Paweł KRAUSE
•
mgr Magda KOSIŃSKA
oraz rekomendowani przez Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
•
mgr Paweł ROSICKI
•
kpt. ż.w. Wiktor CZAPP
•
inż. st. of. mech. Jerzy TURZAŃSKI
•
st. of. mech.  Tadeusz MAKOWSKI
•
st. of. mech. Grzegorz WIERZBICKI

 Z rąk pani minister rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma otrzymał indywidualną
nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
za całokształt dorobku.

Serdecznie gratulujemy!
Studentów pierwszego roku studiów na Akademii Morskiej
w Szczecinie witamy na pokładzie, a wszystkim żakom
oraz pracownikom naszej uczelni życzymy wielu sukcesów
w nowym roku akademickim 2013/2014!
www.aam.am.szczecin.pl
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Tytuł doktora honoris causa dla
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

 Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w.
Stanisław Gucma – rektor AM w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
otrzymał tytuł doktora honoris causa nadany przez Senat Państwowego Uniwersytetu
Technicznego w Kaliningradzie decyzją
z 26 marca 2013 r.

T

ytuł doktora honoris causa został nadany Profesorowi Stanisławowi Gucmie za znaczący wkład
w rozwój stosunków międzynarodowych

www.aam.am.szczecin.pl

Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie a uczelniami RP
w dziedzinie nauk i szkolnictwa wyższego. Dyplom został wręczony przez rektora kaliningradzkiej uczelni – prof. W. A.
Wołkogona.
Uroczystość odbyła się 25 września 2013
roku w ramach obchodów 100-lecia istnienia Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie i kształcenia kadry
w dziedzinie gospodarki rybnej oraz konferencji naukowej „Innowacje 2013”. Pan
Rektor Gucma wygłosił wykład nt. współczesnych problemów inżynierii ruchu
morskiego, a przedstawiciel Państwowego
Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie nt. 100-lecia powstania uczelni
W roku 1913 car Mikołaj I powołał
w Moskwie na Akademii Rolnicznej Wydział Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego. W latach 30. XX w. na bazie tego
wydziału otwarto samodzielną uczelnię
Mosrybwtuz. Pod koniec lat 50. uczelnię
przeniesiono do Kaliningradu, jako Kaliningradzki Instytut Techniczny, który
w latach 90. otrzymał prawa Państwowego
Uniwersytetu Technicznego (KGTU).
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław

Gucma jest absolwentem Instytutu Technicznego w Kaliningradzie. W roku 1977
otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, a w roku 1992 obronił habilitację
w dyscyplinie transport na Politechnice
Gdańskiej. W tym samym roku obronił
dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Postanowieniem z dnia 15 marca 2002 r.
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk
technicznych.
Profesor Gucma jest twórcą pierwszej
w Polsce szkoły naukowej inżynierii ruchu
morskiego i autorem 11 książek oraz ponad 170 publikacji na ten temat. Kierował
ponad 120 projektami naukowymi – wyniki większości z nich zostały wdrożone
w gospodarce Polski i innych krajów UE.
Prace badawcze Profesora Gucmy dotyczą
m.in. największych inwestycji morskich
naszego kraju – np. budowy terminalu
LNG w Świnoujściu czy przebudowy wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie.
Jest członkiem m.in. Komitetu Transportu PAN, Akademii Inżynierskiej
w Polsce oraz Komitetu Transportu Rosji.
Bogna Bartkiewicz
Fot. Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie
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Uroczystość nadania auli WIET imienia
prof. dr. Hab. Inż. Krzysztofa Chwesiuka

U

roczystość nadania auli WIET
imienia prof. dr. hab. inż.
Krzysztofa Chwesiuka odbyła
się 14 października 2013 r. na
którą zaproszono władze uczelni w osobach:
- Prorektor ds. Nauki Akademii Morskiej
w Szczecinie dr hab. inż. Artur Bejger,
- Dziekan WIET dr hab. inż. Zofia
Jóźwiak prof. AM
oraz gości:
- Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab.
inż. Wojciech Wawrzyński,
- Dziekan Wydziału Ekonomiki
i Usług US, prof. dr hab. Piotr Niedzielski,
- Prezes Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NOT, dr Piotr
Szymczak (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych)
- Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
RP, Oddział w Szczecinie, Ireneusz Furmański
- Prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, dr
Krzysztof Osiński.

Fot. Tomasz Kwiatkowski
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Fot. Tomasz Kwiatkowski



Wśród dostojnych gości żona i córka Profesora Chwesiuka (strona lewa)

W serdecznych i pięknych słowach
przedstawiono sylwetkę Profesora, jaka
pozostaje w naszej pamięci. Zamieszczamy wybrane teksty wystąpień wygłoszonych podczas uroczystości

•
Są wydarzenia w życiu Społeczności,
które wymagają ocalenia od zapomnienia
ludzi i spraw związanych z ich działalnością. Takim wydarzeniem jest dzisiejsza
uroczystość upamiętnienia osoby Pana
Profesora dr. hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka.
Julian Ursyn Niemcewicz (wielki patriota, Polak) podkreślał, że:
„Są ludzie zasłużeni dla Ojczyzny,
o których mówić należy dobrze i nieustannie”.
Do grona tych ludzi niewątpliwie należał Pan Profesor dr hab. inż. Krzysztof
Chwesiuk.
Trudne czasy, w jakich również niewątpliwie żył, rodzą i kształtują wybitne jednostki. Jednostki, które ma się odczucie,
zostały stworzone po to, aby w chwilach
trudnych i ciężkich dać przywództwo,
dać gospodarza, który swoim przykładem
i pracą daje ludziom nadzieję; aby ich
pchnąć na nowe tory.
Jako jeden z twórców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Akademii Morskiej w Szczecinie stworzył



Honorowa warta

silny zespół uznanych badaczy i naukowców.
Specjalista w dziedzinie organizacji
i zarządzania technologiami transportu,
wybitny dydaktyk i wychowawca wielu
pokoleń inżynierów, wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Przedstawiciel
polskiego świata nauki, który wniósł
niepodważalny autorski wkład w rozwój
Akademii Morskiej w Szczecinie. Oddany
sprawom gospodarki morskiej, ale przede
wszystkim pogodny, życzliwy Kolega
i Przyjaciel. Człowiek szlachetny, pełen
skromności i pokory, szanowany przez
społeczność akademicką i naukową.
Dzisiaj mam ogromną przyjemność
uczestniczyć w uroczystości nadania imienia prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka sali audytoryjnej Akademii Morskiej w
Szczecinie. Mam nadzieję, że uroczystość
ta – choćby w skromny sposób – upamiętni osobę Prorektora ds. Nauki prof. dr.
hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka, który naszej uczelni oddał całą pasję swojego życia.
dr hab. inż. Artur Bejger
Prorektor ds. Nauki

•
Profesor dr. hab. inż. Krzysztof Chwesiuk
urodził się 23 lutego 1949 roku w Białej
Podlaskiej, a zmarł 26 stycznia 2013 roku
w Szczecinie.
Był absolwentem Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej (PW), dr. nauk
technicznych w zakresie zastosowań informatyki.
W 1983 r. otrzymał stopień dr. habilitowanego, a w 1993 r. został mu nadany
AAM nr 4 (80) / 2013



Fot. Tomasz Kwiatkowski

Szanowni goście – świadkowie odsłonięcia upamietniającej tablicy

tytuł profesora zwyczajnego. Pracował
jako nauczyciel akademicki na Wydziale
Transportu PW, asystent i adiunkt w Instytucie Badań Systemowych PAN, docent
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz profesor na Wydziale Transportu i Łączności Politechniki Szczecińskiej.
W latach 1991–1994 oraz 1996–1999
był prodziekanem ds. studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu
Szczecińskiego i długoletnim wykładowcą
tej uczelni.
Wykładał również na Uniwersytecie
Morskim w Malmoe.
W 1991 r. rozpoczął pracę na Wydziale
Nawigacyjnym (w Instytucie Eksploatacji
Portów i Floty) ówczesnej Wyższej Szkoły
Morskiej (WSM) w Szczecinie.
W 1999 r. został pełnomocnikiem
Rektora WSM ds. Organizacji Wydziału
Transportu i dyrektorem Instytutu Transportu.
Miał ogromne zasługi w tworzeniu najmłodszego wydziału AM w Szczecinie –
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
(WIET). Tworzył go od podstaw i był jego
pierwszym dziekanem – pełnił tę funkcję przez 2 kadencje w latach 2002–2005
i 2005–2008.
Od 2008 r. pełnił funkcję prorektora ds.
nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.
Wykładał jako profesor Akademii
Morskiej w Szczecinie; kierował pracą
www.aam.am.szczecin.pl

zespołów ds. ekonomiki transportu oraz
studium wykonalności modernizacji dróg
w Świnoujściu. Swoją wiedzę wykorzystywał w pracy dydaktycznej i naukowej,
również jako nieoceniony konsultant w
dziedzinie transportu, logistyki i informatyki; kierował zakładem logistyki i informatyki, w którym stworzył silny zespół
cenionych badaczy.

Był promotorem kilkudziesięciu prac
doktorskich, a kilku jego doktorantów jest
obecnie adiunktami na WIET.
Zakres jego badań obejmował m.in.
organizację i zarządzanie technologiami
transportu oraz ekonomikę i innowacyjność transportu.
Był autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii oraz podręcznika
Racjonalizacja kolejowego procesu przewozowego (1982); ekspertem Europejskiej

Komisji Gospodarczej ONZ, prezesem
Szczecińskiego Oddziału Federacji Organizacji Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), członkiem
Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, członkiem Szczecińskiego
Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
oraz Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.
Kierował pracami i współpracował
przy realizacji ok. 150 tematów naukowo
-wdrożeniowych w obszarze racjonalizacji transportu.
Amerykański Instytut Biograficzny
przyznał mu tytuł „Człowieka Roku 2002”
spośród 300 intelektualistów i naukowców z całego świata.
Odznaczony został m.in. Złotą Odznaką NOT (2000), Złotą z Diamentem
Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji (2006), Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę (2009)
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010).
Zawsze zaangażowany i oddany swojej
pracy. Cieszył się sympatią swoich studentów i doktorantów oraz współpracowników.
dr hab. inż. Zofia Jóźwiak prof. AM
Dziekan WIET
7

Nowe projekty szkoleniowo-badawc



Naukowo-Badawcze Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających

Nasza uczelnia tworzy nowoczesny, jedyny
w Polsce ośrodek zintegrowanego szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego oraz
Naukowo-Badawcze Centrum Eksploatacji
Obiektów Pływających. Inwestycje realizowane będą na terenach zakupionych od
miasta.

A

kt notarialny sprzedaży trzech
działek przy ul. Dębogórskiej
w Szczecinie (o łącznej powierzchni 9494 m2) 29 października br. podpisali rektor Akademii
Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż.
kpt. ż.w. Stanisław Gucma i prezydent
Szczecina Piotr Krzystek.
Cieszę się, że prezydent wspiera inicjatywy naszej uczelni zmierzające do stworzenia w mieście ośrodka, dzięki któremu
zapewnimy szkolenie kadr morskich na poziomie światowym. Dzięki temu Akademia
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Morska w Szczecinie stale się rozwija – powiedział rektor S. Gucma.
Na wspomnianych terenach realizowane będą dwa projekty:
naukowo-badawcze centrum eksploatacji obiektów pływających i
Polski Ośrodek Szkoleniowy ratownictwa morskiego.
Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego będzie ważnym punktem
na mapie międzynarodowych centrów
szkoleniowych – umożliwi szkolenie kadr
gospodarki morskiej z kraju i zagranicy,
adepci będą mieli możliwość uzyskania
nowych kwalifikacji zawodowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów
szkoleń zagranicznych. Zadaniem ośrodka będzie edukacja morska i nauczanie
ustawiczne, przygotowujące do pracy
w sektorze gospodarki morskiej, jak też
edukacja w zakresie ochrony środowiska,

bezpieczeństwa, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Wszystkie kursy i szkolenia mają być prowadzone zgodnie ze
standardami światowych organizacji morskich. Będą obejmowały zakres: szkoleń
dla pracowników terminali LNG i statków
do przewozu gazów ciekłych, walki z pożarami, rozlewami olejowymi, skażeniami
środowiska oraz ratownictwa morskiego
– wodnego i śródlądowego oraz ratownictwa medycznego.
W ramach inwestycji powstanie m.in.
stanowisko do ćwiczeń z zakresu opuszczania statku, platform, instalacji off-shore,
walki z pożarami i rozlewami olejowymi; basen ze stanowiskiem do wodowania
i ćwiczeń ratowniczych przy użyciu symulatora helikoptera oraz sprzętu statków
ratowniczych i środków ratunkowych;
komora zatapialna i rozgorzeniowo-dymowa do uwalniania się z zalanych i zaAAM nr 4 (80) / 2013

ze Akademii Morskiej w Szczecinie



dymionych pomieszczeń oraz do walki
z pożarami; poligon ćwiczeń praktycznych
z dostępem do akwenu wodnego oraz pomieszczenia dydaktyczne (laboratoria chemiczne, medyczne, przeciwpożarowe).
W planach Naukowo-badawczego Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających
jest zbudowanie części naukowo-dydaktycznej z laboratoriami wykorzystującymi
nowoczesne techniki i technologie czy
też pozwalającym na prowadzenie zajęć
poprzez e-learning oraz laboratorium hydrotechnicznego (basen 20 m x 40 m) do
badań hydrodynamicznych, umożliwiającego wykorzystanie wielkoskalowych
modeli statków: tankowców, ro-ro, holowników, platform wiertniczych.
Centrum w realizacji swoich zadań
będzie wykorzystywało nowoczesne rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne,
innowacyjne narzędzia naukowe i dydakwww.aam.am.szczecin.pl

Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego

tyczne oraz najnowocześniejszą aparaturę
i technologię teleinformatyki, tzw. ICT
(ang. Information and Communication
Technologies). Wszystkie laboratoria wyposażono w wysokiej klasy stację roboczą
i zaawansowany technologicznie sprzęt
multimedialny (m.in. blaty LCD, manipulatory 3D). Umożliwiać będą korzystanie
z wirtualnej biblioteki, kursów e-learningowych (również innych uczelni) oraz budowanie baz wiedzy.
Nowe obiekty (oba mają już wydane pozwolenia na budowę) Akademii
Morskiej w Szczecinie realizować będą
inwestycje spełniające funkcje placówki
edukacji morskiej i nauczania ustawicznego dla służb ratowniczych, bezpieczeństwa, nadzoru morskiego, zarządzania i
reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa
publicznego.

Na terenach, które sprzedajemy uczelnii,
powstaną ośrodki, którymi będziemy mogli
się chwalić na całym świecie, to będzie wizytówka naszego miasta – podkreślił prezydent miasta Piotr Krzystek.
Nieruchomości gruntowe przy ul.
Dębogórskiej zostały przygotowane do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
wniosek Akademii Morskiej w Szczecinie.
W dniu 28 stycznia 2013 r. Rada Miasta
Szczecina podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości z 99% bonifikatą
od ceny sprzedaży, w związku z przeznaczeniem nieruchomości na działalność
oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, czyli na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
Bogna Bartkiewicz
Fot. Materiały AM w Szczecinie
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Statek sejsmiczny
co to takiego?

Adriana Nowakowska

Statek sejsmiczny jest platformą do wykonywania morskich
badań geofizycznych. Pomaga on monitorować fale sejsmiczne
– podstawowy czynnik analizowany w całym procesie testów
sejsmicznych. Jednostki te wykorzystywane są najczęściej do
poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego znajdujących się
pod dnem zbiorników morskich.

Fot. Archiwum autora

Jednostka badawcza posiada kompleksowe wyposażenie technologiczne,
nieustannie udoskonalane, wszelkie urządzenia nawigacyjne, komputery, mapy
i inne systemy służące do badań sejsmicznych. W przeszłości bardzo wiele statków
sejsmicznych powstało na skutek konwersji jednostek, których przeznaczenie było
odmienne, np. duże trowlery czy kablowce. Obecnie obserwuje się tendencje do
budowania tego typu statków od samego
początku jako sejsmicznych. Wynika to
ze specyfiki wymagań zarówno w stosunku do napędu, jak i faktu, że kadłub w ich
przypadku nie jest największą pozycją
w budżecie budowy. Najdroższe jest bowiem specjalistyczne wyposażenie, które
w przypadku dużej jednostki o długości
całkowitej 100 m może kosztować 100
mln USD. Takich statków jest na świecie
ok. 30 i większość z nich jest w posiadaniu
zaledwie 4–5 firm.
Statek do badań sejsmicznych jest
jednostką przeznaczoną do testów geofizycznych, które polegają na sondowaniu
rozchodzenia się fal sejsmicznych w dnie
morskim na terenie szelfu. Badania geofizyczne metodą sejsmiczną oparte są na
pomiarze i analizie sztucznie wygenerowanych fal sejsmicznych za pośrednictwem
ośrodka wodnego. Za pomocą takich badań można określać budowę i właściwości
ośrodka. Każda zmiana w jego budowie
oraz właściwościach (np. spękania, zwietrzenie, uskok, zmiana gęstości i parametrów sprężystych) wpływa na zmianę
parametrów fal sejsmicznych. Podczas
pomiarów w ośrodku skalnym powstaje
wiele rodzajów fal. Niektóre z nich mogą
być wykorzystane do oceny jego właściwości. Z punktu widzenia fizycznego fale
można podzielić na podłużne, poprzeczne należące do grupy fal objętościowych,


a także fale powierzchniowe. Ze względu
na sposób rozchodzenia się fal rozróżnia
się fale: bezpośrednie, refrakcyjne, odbite
(refleksyjne), refragowane. Fale sejsmiczne są falami sprężystymi przenoszącymi
drgania poprzez ośrodek geologiczny.
Podczas pomiarów drgania te wytwarzane
są przez źródła energii, np. udar młotem
czy eksplozję materiałów wybuchowych.
W przypadku badań prowadzonych na
morzu źródłem energii są działka ze sprężonym powietrzem. Do rejestracji drgań
powierzchni ziemi wykorzystywane są
odbiorniki – najczęściej są to geofony.
W warunkach morskich są to hydrofony
umieszczone wewnątrz kabli sejsmicznych. Rozmieszczenie czujników zależy
od stosowanej techniki pomiaru. Rodzaj
i ilość czujników oraz ich wzajemne odstępy, a także rodzaj i położenie źródła
sejsmicznego są uzależnione od przyjętej

Fot. Archiwum autora

Statek sejsmiczny 3D Oceanic Endeavour

techniki pomiarowej, warunków terenowych pomiaru oraz od oczekiwanej głębokości i dokładności wynikowego obrazu.
Metody sejsmiczne wykorzystują niejednorodności sprężystych własności
ośrodków skalnych. Podstawowym parametrem mierzonym w sejsmice jest czas
rozchodzenia się fali w tych ośrodkach.
Wykorzystuje się fale przechodzące, odbite i refrakcyjne (czołowe). Czas przyjścia fali zależy od drogi, jaką przebyła fala
i prędkości jej rozchodzenia. Prędkość propagacji fali sprężystej jest funkcją własności sprężystych ośrodka opisanych przez
moduły sprężystości. Znając prędkość
i czas, można określić drogę, a zatem własności geometryczne ośrodka. Ośrodek
geologiczny stanowi ośrodek warstwowany. W sejsmice warstwa oznacza obiekt,
który posiada takie same – identyczne
właściwości (np. gęstość). Dla każdej war-

Obraz rozchodzenia się fal sejsmicznych
Działka ze sprężonym powietrzem są źródłem fali uderzeniowej,
powietrze jest bardziej przyjazne środowisku niż materiał wybuchowy

Statek badawczy

Na 3000 m kabla znajduje się do 3000 hydrofonów

Droga
odbitych fal
Skała

Woda

Gaz

Infografika Tomasz Kwiatkowski

www.aam.am.szczecin.pl
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Na pokładzie

E

lementy wyposażenia statku
sejsmicznego. Na pierwszym
planie znajdują się deflektory, za nimi pływaki i streamery.

Fot. Archiwum autora

stwy zazwyczaj podaje się też jej miąższość
i prędkość propagacji (czyli przenikania)
fali sprężystej.
Ogólnie rzecz biorąc, sejsmikę dzieli się na morską i lądową. W pierwszym
przypadku można gromadzić oraz analizować uzyskane informacje w formie
2D, 3D, 4D oraz w tzw. wielowymiarze.
Badania 2D zwykle wykonywane są na
akwenach wcześniej nie badanych. Statki wykorzystywane w testach 2D są najmniejsze, holują zwykle jedno źródło
i jeden kabel o długości nawet 15 tys. m.
Wynikiem pracy takiej jednostki jest seria
pionowych przekrojów warstw, znajdujących się pod dnem morza. Na podstawie
badań 2D dokonuje się selekcji obszarów,

mogących zawierać węglowodory, które to
obszary są następnie badane przez statki
3D. Platformy do badań 3D holują zwykle
dwa źródła, które strzelają naprzemiennie
i typowo od 4 do 20 kabli. Obecnie standardowa liczba ciągniętych streamerów to
10–12 przy długości dochodzącej do 10
tys. m. Rezultatem testów 3D, dzięki zastosowaniu większej liczby kabli, będzie
po etapie tzw. procesingu trójwymiarowy
obraz warstw geofizycznych. Badania 4D
to powtórnie wykonane badanie 3D na
eksploatowanym złożu, mające na celu
ustalenie ilości i położenia pozostałych do
wydobycia węglowodorów.
Napęd platformy sejsmicznej powinien być przystosowany do ciągłej pracy

Schemat rozłożenia elementów ciągniętych przez statek sejsmiczny

AG – działka ze sprężonym powietrzem, B – boje, SV – deflektory, HA – hydrofony
12

pod maksymalnym obciążeniem. Liczba
i rodzaj dostępnych silników, generatorów
i śrub napędowych muszą być wystarczające do zapewnienia możliwości stałej
konserwacji/napraw w morzu. W praktyce statek sejsmiczny powinien posiadać
co najmniej dwie śruby napędowe, których wały mogą być napędzane zarówno
przez silniki spalinowe, jak i elektryczne.
Kadłub winien posiadać szerokość rufy
umożliwiającą swobodne wydawanie
sprzętu sejsmicznego. Większość jednostek ma około 25–30 m szerokości
na rufie. Wyróżniają się tutaj statki typu
Ramform, których najnowsza generacja
przy długości całkowitej 100 m to 70 m
szerokości. Projekt ten został zastrzeżony
przez firmę PGS i być może dlatego nie
stał się standardem.
Statek do badań sejsmicznych – jak już
wcześniej wspomniano – holuje jeden,
kilka lub kilkanaście kabli z czujnikami
(hydrofonami) oraz zestaw pneumatycznych lub gazowych „dział”. Wystrzały
z „dział” (niewidoczne na zewnątrz i nieszkodliwe dla ryb) powodują powstanie
fali dźwiękowej, która rozchodzi się w wodzie i gruncie, odbijając się od kolejnych
warstw. Urządzenia te składają się z jednej lub więcej pneumatycznych komór ze
sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 14
do 21 MPa. Są zanurzone pod powierzchnią wody i ciągnięte za statkiem. Gdy
działo zostaje uruchomione, elektrozawór
uwalnia powietrze do komory ogniowej.
Możliwe jest to dzięki specjalnemu tłokowi, przenoszącemu powietrze do komory
AAM nr 4 (80) / 2013



Źródło: www.pgi.gov.pl

Schemat badań dna morskiego metodami sejsmoakustycznymi

głównej. Wówczas wytwarzany jest impuls energii akustycznej. Działa zbudowane są z maksymalnie 48 indywidualnych
armatek z różnymi wielkościami komór,
co ma na celu stworzenie optymalnych,
początkowych fal uderzeniowych z minimalnym pogłosem po pierwszym strzale.
Duże komory charakteryzują się tendencją do dawania sygnałów o niskiej częstotliwości, zaś małe o wyższej. Urządzenia
te wykonane są z najwyższych gatunków
stali odpornej na korozję.
Odbita fala powraca do holowanych lub
umieszczonych na dnie czujników. Analiza zarejestrowanych sygnałów pozwala
geofizykom i geologom na opracowanie
profilu (układu warstw geologicznych)
gruntu pod dnem. Kable z czujnikami
mogą mieć długość dochodzącą do kilku
kilometrów i zajmować obszar szeroki
na kilkaset metrów. W czasie badań jednostka musi przemieszczać się dokładnie
wzdłuż zaplanowanych linii, a na zwrot

o 180 stopni potrzebuje kilku kilometrów wolnej przestrzeni. Z tego powodu
jest oznaczona jako statek o ograniczonej
zdolności manewrowej. Zazwyczaj towarzyszy mu jeden lub kilka statków pilnujących, aby statki przechodzące w pobliżu
nie zakłócały badań.
Głębokie rozpoznanie
Do rozpoznania budowy geologicznej
głębszych warstw dna morskiego stosuje
się profilowanie sejsmiczne i sejsmoakustyczne. Stosowanie różnej częstotliwości
i mocy fal akustycznych umożliwia prześwietlenie skał budujących dno morskie,
dotarcie do różnych głębokości i z różną
dokładnością. Im większa moc i niższa
częstotliwość fal akustycznych, tym głębiej możemy zajrzeć w głąb warstw osadowych. Wyższe częstotliwości pozwalają
na rozpoznanie drobniejszych struktur
i cieńszych warstw, ale ograniczona jest

wówczas głębokość penetracji. W zależności od stosowanej aparatury możliwe
jest poznanie budowy geologicznej dna
do głębokości kilku kilometrów i identyfikacji warstw o miąższości od kilkudziesięciu metrów do kilkunastu centymetrów.
Oprócz morskich metod sejsmicznych,
stosowanych do rozpoznania głębokich
struktur skorupy ziemskiej lub poszukiwań naftowych, stosuje się wysokorozdzielczą sejsmikę refleksyjną i metody
sejsmoakustyczne.
Bardziej precyzyjne są metody sejsmoakustyczne, ale ich zasięg jest mniejszy
i wynosi od kilkadziesięciu do stu kilkudziesięciu metrów. Metody te wykorzystują różne zestawy aparatury profilującej
o odmiennej konstrukcji i przeznaczeniu.
W zależności od celu badań stosujemy
różne metody – różne źródła fal akustycznych. Fale akustyczne ulegają tłumieniu
proporcjonalnie do swojej długości. Fale
długie (niskiej częstotliwości) mają większy zasięg, ale małą zdolność rozdzielczą.
Fale krótkie (wysokiej częstotliwości)
mają dużą zdolność rozdzielczą, ale ograniczony zasięg penetracji (są szybciej
pochłaniane). Wysokorozdzielcza sejsmika refleksyjna pozwala śledzić przekrój
warstw osadowych do około 1–2 km pod
dnem, jednak jej rozdzielczość jest zbyt
mała do szczegółowego przedstawienia
budowy osadów czwartorzędu.
Źródła sygnału akustycznego wykorzystują energię eksplozji sprężonego po
-wietrza.
Źródła:
www.pl.wikipedia.org
www.pgs.com
www.ccg,com
www.pgi.gov.pl
www.geospectrum.pl

UKWIAŁY

O

ddziaływanie sejsmiki morskiej na środowisko naturalne jest ograniczone. Wystrzały z „dział” są widoczne na powierzchni wody
w postaci spienionej wody i często słyszalne jako uderzenie w kadłub. Impuls dźwiękowy jest uważany za nieszkodliwy dla ryb, natomiast podejmuje się szczególne środki ostrożności w odniesieniu do
ssaków morskich. Każde rozpoczęcie strzelania rozpoczyna się od softstartu, w czasie którego w przeciągu 20 min. stopniowo zwiększa się
uwalniana energia. Daje to ssakom możliwość oddalenia się od dział.
W przypadku pojawienia się ssaka w odległości bliższej niż 500 m od
dział, strzelanie wstrzymuje sią do momentu jego ucieczki.
Jeśli chodzi o wpływ środowiska na badania, to jednym z najpoważniejszych problemów na akwenach o wysokiej temperaturze wody jest
występowanie ukwiałów, które oblepiają cały holowany sprzęt i muszą
być systematycznie z niego usuwane.
Fot. Archiwum autora

www.aam.am.szczecin.pl
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59 sesja Podkomitetu
ds. Bezpieczeństwa Żeglugi IMO



Delegacja polska na 59 sesję Podkomitetu NAV, Londyn

W dniach 2–6.09.2013 r. w Londynie odbyła
się 59 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W

obradach, w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli
pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: dr hab. inż.
Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM
i dr inż. Witold Kazimierski, gdzie przedstawili dokument informacyjny strony
polskiej NAV 59/INF.2 zatytułowany „Raport z projektu badawczego w zakresie
e-nawigacji” („Report on research project

in the field of e-navigation”), dotyczący
punktu agendy „Opracowanie planu implementacji strategii e-nawigacji” („Development of an e-navigation strategy
implementation plan”).
Celem dokumentu przygotowanego
przez zespół pracowników Wydziału Nawigacyjnego pod kierunkiem dr hab. inż.
Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. nadzw.
AM (przy współudziale członków sekcji
polskiej Podkomitetu NAV) jest:
- przedstawienie wyników badań prowadzonych w Polsce w zakresie możliwości
zastosowań ICT w nawigacji morskiej,
w szczególności badań nad nawigacyjnym



Sesja plenarna

systemem wspomagania decyzji NAVDEC,
opracowanym w AM w Szczecinie,
- wskazanie kierunków zmian nawigacyjnych systemów informacyjnych w stronę
systemów wspomagania decyzji,
- podkreślenie potrzeby zdefiniowania
wymagań i standardów dla systemów
wspomagania decyzji,
- wskazanie potrzeby włączenia systemów
wspomagania decyzji w strategię e-nawigacji.
Pracownicy WN aktywnie uczestniczyli w pracach grupy roboczej e-nawigacji.
Zbigniew Pietrzykowski
Fot. Archiwum autora

100 milionów z UE dla Akademii
Morskiej w Szczecinie!
W dniu 1 października Akademia Morska
w Szczecinie rozpoczęła realizację 50. projektu finansowanego z Unii Europejskiej.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat, łączna wartość tych projektów wyniosła okrągłe 100
mln zł!

O

becnie Akademia realizuje 20
projektów unijnych (zakończonych jest już 30). Dzięki funduszom pozyskanym
w ramach tych projektów powstały nowoczesne laboratoria. Zakupiono również symulatory, których pozazdrościć
mogą inne uczelnie morskie w całej Europie. Zrealizowano wiele projektów badawczych we współpracy z partnerami
z kilkudziesięciu krajów europejskich.
Utworzono nowe kierunki studiów, sfinansowano 1000 złotowe stypendia dla
14

blisko 300 studentów. Przepowadzono też
kilkaset szkoleń o różnej tematyce zarówno dla studentów, dydaktyków, jak i osób
spoza społeczności akademickiej. To tylko
niektóre działania sfinansowane z pieniędzy unijnych. Można śmiało powiedzieć,
że dzięki tym funduszom Akademia Morska w Szczecinie stała się jedną z najbardziej nowoczesnych uczelni w Polsce.
Magiczna bariera 100 mln zł została
przekroczona dzięki pozyskaniu 1,8 mln zł
dla projektu MARINE POWER w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dzięki realizacji tego projektu dydaktycy
Wydziału Mechanicznego AM skorzystają
m.in. ze specjalistycznych szkoleń realizowanych za granicą oraz miesięcznych
lub dwumiesięcznych staży w wiodących
ośrodkach naukowo-badawczych w dowolnym miejscu na świecie. Dodatkowo

powstaną 2 sale multimedialne umożliwiające zdalne nauczanie, a 16 przedmiotów kierunku mechatronika objętych
zostanie e-learningiem.
Jednak uczelnia na tym nie poprzestaje. Centrum Transferu Technologii Morskich, które nadzoruje przygotowywanie
projektów unijnych w Akademii, rozpocznie w listopadzie realizację kolejnego projektu pod tytułem Kolumbowie Biznesu.
W ramach tego przedsięwzięcia studenci
zaoczni oraz absolwenci Akademii będą
mogli ubiegać się o blisko 50 tys. zł wsparcia
na założenie i prowadzenie własnej firmy.
Więcej informacji o projektach unijnych realizowanych w AM dostępnych
jest na stronie:

portalcttm.am.szczecin.pl/projekty-miedzynarodowe

Remigiusz Wołejko
AAM nr 4 (80) / 2013

Wizyta studyjna w Stavanger
W dniach 17–19 września 2013 r. odbyła
się wizyta studyjna w Stavanger połączona
z konferencją na temat bieżącej sytuacji rynku LNG w obszarze południowego Morza
Bałtyckiego.

C

elem wizyty, która była zorganizowana w ramach Projektu Martech LNG, było
umożliwienie wymiany wiedzy,

doświadczeń oraz nawiązania kontaktów
biznesowych pomiędzy przedstawicielami
przedsiębiorstw i organizacji prowadzących działalność związaną z LNG.
Pierwszy dzień konferencji został zorganizowany na obecnie największym na
świecie statku zasilanym LNG–m/s „Stavangerfjord”. Kolejna atrakcją była wycieczka po terminalu LNG SKANGASS
w porcie Risavika.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z ponad 50 firm, organizacji i instytucji z 11 różnych krajów.
W skład polskiej reprezentacji wchodzili przedstawiciele PLNG, PGNiG oraz
Akademii Morskiej. Nasza uczelnia reprezentowana była przez Stefana Jankowskiego i Marcina Przywartego.
Marcin Przywarty
Fot. Archiwum organizatora

fot. Marcin Przywarty

www.aam.am.szczecin.pl
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10 lat z Polihymnią za pan brat

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie świętuje swoje 10-lecie. Powstał
w lutym 2003 roku, a założycielem, kierownikiem artystycznym
i dyrygentem zespołu jest dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch.
Okrągła rocznica istnienia skłania do refleksji. W imieniu Redakcji AAM na chwilę
wspomnień zaproszona została Pani Dyrygent i chętni chórzyści.
T.J.: Co zainspirowało Panią do związania się z Akademią Morską?
Sylwia Fabiańczyk-Makuch (S.F.M.):
Z Wyższą Szkołą   Morską związałam się
10 lat temu. Była to wówczas chyba jedyna
wyższa uczelnia w Szczecinie, w której nie
istniał chór.
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Grupa bliskich mi osób związanych
z Wyższą Szkołą Morską (w tym mój brat,
absolwent WSM) namówiła mnie w tym
czasie do podjęcia próby założenia zespołu. Okazało się to zadaniem niełatwym,
choć możliwym głównie dzięki pomocy
i wiary w to przedsięwzięcie ówczesnego
prorektora ds. nauczania – p. A. Stefanowskiego. Początki nie były łatwe – około
trzydziestu studentek i ani jednego męskiego głosu w pierwszym składzie. Po pół
roku na szczęście dołączyli zainteresowani

panowie. A później – mozolna, intensywna praca, która przyniosła rezultaty tak
naprawdę dopiero po kilku latach.
T.J.: Czy charakter uczelni wywiera
wpływ na Państwa repertuar?
S.F.M.: Oczywiście, muzyka marynistyczna jest wyjątkowo bliska naszym sercom.
Mówiąc „marynistyczna”, nie mówimy
o prostych szantach, lecz o całej literaturze o tematyce morskiej w chóralistyce.
Wykonywanie muzyki marynistycznej
to doskonały sposób na promocję uczelAAM nr 4 (80) / 2013

Fot. Mirosław Mikołajczyk

olihymnią za pan brat…
ni oraz Szczecina jako miasta portowego
z wiekowymi tradycjami. Repertuar okołomorski jest tym, co wyróżnia nas od
innych polskich zespołów, gdyż jest to ląd
nie do końca jeszcze odkryty i „opatentowany” w muzyce chóralnej. Repertuar
marynistyczny odzwierciedla jednak nie
tylko uczelnię, ale także życie wielu z nas,
marynarzy i ich rodzin. Te nasze „morskie opowieści” to taka niecodzienna forma opowiadania o codzienności. Chcemy
przez to powiedzieć, że marynistyka to temat szeroki jak ocean i ma wiele wymiarów.
T.J.: W jakim repertuarze chórzyści czują się najlepsi? / czy macie ulubionych
kompozytorów, pieśni itp.?
S.F.M.: Bliski jest nam szczególnie repertuar morski i staramy się wykonywać utwory cenionych kompozytorów. Naszym
sztandarowym utworem jest Psalm Morwww.aam.am.szczecin.pl

ski (107), skomponowany specjalnie dla
chóru przez prof. Marka Jasińskiego, wybitnego szczecińskiego artystę i pedagoga.
Psalm Morski był jednym z jego ostatnich
kompozycji, poprawki nanosił niedługo
przed śmiercią w 2010 roku. Niedawno
zaś napisał dla nas Tryptyk morski uznany
kompozytor prof. Romuald Twardowski.
Marynistyka to nasza specjalizacja, ale nie
ograniczenie. Wykonujemy właściwie każdy rodzaj muzyki, od sakralnej do rozrywkowej i współczesnej, zahaczając po drodze
o nurty folkowe, gospel i muzykę dawną.
Coraz częściej sięgamy też po dzieła oratoryjne, bierzemy udział w eksperymentalnych wydarzeniach muzycznych. No,
i bardzo chętnie śpiewamy kolędy.
T.J.: Kto może z Wami śpiewać?, kogo
chętnie widzicie, jak to jest z naborem,
aby nie obniżać poziomu?

S.F.M.: Oficjalny nabór otwieramy zawsze
na początku roku akademickiego. Oczywiście najchętniej przyjmujemy osoby, które
z muzyką mają choć trochę więcej wspólnego niż śpiewanie pod prysznicem.
W naszych szeregach mamy zarówno
profesjonalnych muzyków, studentów
kierunków i szkół muzycznych, ale także
amatorów, którzy muzyki uczyli się dopiero po wstąpieniu do chóru. Najważniejsze,
trzeba umieć i lubić śpiewać, być otwartym
na naukę i wskazówki nauczycieli emisji
głosu, którą również regularnie prowadzimy. Największe zapotrzebowanie, jak
w każdym chórze, to głosy męskie. Mimo
że Akademia Morska to w znacznej mierze
uczelnia męska, panowie nieco rzadziej
przychodzą na przesłuchania. Receptą
na nieobniżanie poziomu jest systematyczna praca; chór przygotowawczy pod
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kierunkiem Adama Barana co roku wykonuje ogromny krok zarówno w umiejętnościach, jak i w nauce repertuaru, a osoby
gotowe do występów są sukcesywnie włączane w skład koncertujący.
T.J.: Które sukcesy były Wam najbliższe?
S.F.M.: Z tym jest bardzo różnie. Czasami
druga nagroda lub bardzo dobry, pełen
entuzjazmu koncert jest cenniejszy niż
pierwsze miejsce czy Grand Prix. Dużo
też zależy od rangi konkursu, konkurencji, liczby zgłoszonych zespołów.
Najrzewniej wspominamy oczywiście
pierwsze, znaczące nagrody, a więc Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie (2008)
oraz sukcesy, które pomogły nam nabrać
wiatru w żagle, czyli Grand Prix w Brodnicy, Chełmnie, Głogowie, a także bardzo
ważne w Łodzi, gdzie była ogromna konkurencja. Ostatnie sukcesy odnieśliśmy
na najbardziej prestiżowych festiwalach
w Polsce, tj. Grand Prix I miejsce na festiwalu Legnica Cantat (maj 2013), II
miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Vratislavia Sacra (Wrocław, kwiecień
2013). Największym do tej pory sukcesem
chóru jest zdobycie Złotego Dyplomu na
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
w Ohrid, w Macedonii (sierpień 2013),
gdzie konkurowaliśmy z 49 zespołami
z Europy. Nie trzeba chyba dodawać, jak
wielkim wyróżnieniem jest dla chóru
świadomość przynależności do grupy najlepszych zespołów na tak szerokiej arenie.
T.J.: Czy jest jeszcze jakaś nagroda, po
którą chcielibyście sięgnąć?
S.F.M.: Takich nagród do zdobycia jest
jeszcze nieskończenie wiele. Kuszą festiwale międzynarodowe, ale tu niestety pojawia się temat ograniczonych możliwości
finansowych. Myślę, że jeszcze wszystko
przed nami.

T.J.: Która nagroda jest dla Pani najważniejsza?
S.F.M.: Powiem przewrotnie, najważniejszą nagrodę stanowi dla mnie zapał
i niezwykłe zaangażowanie chórzystów
nie tylko w warstwy muzyczne, ale też
w rozwój własny na każdym polu.
Cieszę się, że młodzi ludzie mogą odkrywać tu swoje różnorodne talenty, dzielić
się nimi, rozwijać się, spotykać się na
facebooku, kontynuować cenne wartości nie tylko dla kultury, ale również dla
społeczeństwa. Jestem bardzo dumna ze
swoich „dzieci chóralnych”.



Fot. Studio Este

Wyróżnienie dla Pani Dyrygent
Odznaką Honorową Zasłużony
dla Kultury Polskiej

T.J.: Proszę jeszcze o kilka słów o sobie,
gdyż Czytelnicy są ciekawi, kim jest filigranowa osóbka, która potrafi w ryzach
utrzymać tak liczną młodzież i wyśpiewać z nimi tyle sukcesów.
S.F.M.: Edukację muzyczną rozpoczęłam w wieku pięciu lat. Kontynuowałam ją w Liceum Muzycznym w Legnicy,

a następnie w Akademii Muzycznej im.
I. J. Paderewskiego w Poznaniu (filia
w Szczecinie). Dyplom z dyrygentury
chóralnej pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego uzyskałam z oceną bardzo dobrą
z wyróżnieniem. Ukończyłam też Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie
w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Tytuł doktora
w dyscyplinie dyrygentura obroniłam
we wrześniu 2011 roku na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jestem jurorem festiwali i przeglądów chóralnych, od 2001 roku zajmuję
się działalnością w zakresie organizacji
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych
z emisji głosu. Od 2008 roku jestem dyrygentem chóru w Zespole Szkół Muzycznych II st. w Szczecinie. Także od 2011
roku jako adiunkt w Akademii Sztuki
w Szczecinie zajmuję się działalnością
dydaktyczną, prowadząc zajęcia z dyrygentury, czytania partytur oraz metodyki
prowadzenia zespołów wokalnych. Jestem również zatrudniona na stanowisku
adiunkta w Akademii Morskiej w Szczecinie.
T.J.: Ja dopowiem, że ma Pani na swoim
koncie nagrody indywidualne dla najlepszego dyrygenta festiwalu, za swoje
osiągnięcia artystyczne została Pani nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową
Zasłużony dla Kultury Polskiej. I również
przez Marszałka Dyplomem Uznania Zasług dla Kultury i Promocji Województwa Zachodniopomorskiego, nagrodami
rektorskimi Akademii Morskiej w Szczecinie, a także Złotą Odznaką Honorową
Polskiego Związku Chórów i Orkistr oraz
nominowana do nagrody artystycznej
Miasta Szczecina.

Przynależność do chóru nobilituje. A co wy jako chórzyści o tym sądzicie?
T.J.: Czy śpiew jest receptą na umilanie
życia, spędzanie czasu po zajęciach?
ULA MIKOŁAJCZYK (U.M.): Śpiew
jest receptą na spędzanie wolnego czasu
i umilanie życia ogólnie, ale przede
wszystkim na tworzenie nowych przestrzeni wyrazu artystycznego, ukazywania emocji i nadawania nowych kształtów
temu, co jest zapisane w nutach. Po jakimś
czasie śpiewanie staje się misją, dążącą nie
tylko do rozrywki, ale także edukowania
odbiorców, podnoszenia wrażliwości (nie
tylko muzycznej) i pokazywania, że muzyka prowadzi w świat uczuć, może stać
się odpowiedzią na wydarzenia z życia. Źli
ludzie nie śpiewają, pisał kiedyś Goethe.
ANNA SUCHY (A.S.): Tak, śpiew pomaga
odpocząć i zrelaksować się.
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STELLA LENCEWICZ (S.L.): Śpiewanie
w chórze umila czas. Jest to też duża odpowiedzialność, bo każda nieobecność na
próbie nawet jednej osoby zmienia brzmienie całego głosu. Ale próby z ludźmi, którzy
są tak od siebie różni i jednocześnie mają
wspólną pasję, są samą przyjemnością.
AGNIESZKA OPAŁKA (A.O.): Myślę, że
śpiew jest lekarstwem na szarą codzienność, ucieczką od zmartwień. Każdy z nas
cierpi czasem na nadmiar emocji – zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych,
i właśnie przez śpiew można się tego nadmiaru pozbyć. Dla mnie po tylu latach (bo
śpiewam od dziecka) śpiew jest jak powietrze – niezbędny do życia.
Maciek Stolarski (M.S.): Tak, jest receptą, a do tego niezłym lekarstwem na stres.

IGA JARCZAK: (I.J.): Śpiew jest receptą
na życie. Bez śpiewu byłoby ciężko i po
prostu nudno.
MARTYNA JARCZAK (M.J): Chór jest
znakomitą odskocznią od rutyny i codziennych problemów. Pomaga się zrelaksować i daje mnóstwo radości.
PIOTR KRZYŻANOWSKI (P.K.): Śpiew
jest receptą praktycznie na wszystko. Smutek czy stres po prostu znikają od razu.
A gdy się śpiewa ze świetnymi ludźmi, to
po prostu nie można chcieć nic więcej!
KAMILA KOSECKA (K.K.): Śpiew jest
najlepszą receptą: na umilanie życia, wypełnianie wolnego czasu, nudę, chandrę,
na nawiązanie przyjaźni na całe życie.
Ania MOLIK (A.M.): Uważam, że śpiew
jest receptą na umilanie życia oraz spę-

dzanie w ten sposób wolnego czasu.
Oczywiście, żeby tak było, trzeba kochać
to, co się robi, ponieważ wymaga to pewnego poświęcenia oraz całkowitego zaangażowania.
ŁUKASZ ETZEL (Ł.E.): Tak, potwierdzam, śpiew jest receptą na wszystko.
T.J.: Co szczególnego zadecydowało
o wstąpieniu do chóru?
A.S.: Zawsze kochałam śpiewać. Śpiewałam w różnych zespołach, w końcu dzięki
koleżance trafiłam do Chóru Akademii
Morskiej.
S.L.: Muzyka towarzyszyła mi w życiu
praktycznie od urodzenia. Jednym z kryteriów przy wyborze uczelni wyższej było
to, czy na jej terenie działa chór. Na uczelnię dostałam się bez problemów. Do chóru – po przesłuchaniu.
A.O.: O wstąpieniu do chóru w moim
przypadku nie zdecydowało nic szczególnego, ot, taki kaprys, namowa koleżanki.
Teraz tej koleżance za to będę dziękować
do końca życia.
M.S.: Znalazłem się w chórze przez przypadek i ciekawość oraz chęć sprawdzenia
się.
P.K.: Zostałem dosłownie przyciągnięty
do chóru 4 lata temu przez koleżankę i nie
żałuję ani chwili spędzonej w gronie tych
osób.
T.J: Czy podoba się Wam repertuar?
M.J.: Repertuar jest świetny. Bardzo podoba mi się fakt, iż możemy wykonywać
wiele utworów z nurtu muzyki rozrywkowej, a pośród niej można znaleźć wiele
marynistycznych inspiracji.
S.L.: Wiadomo, że nie można lubić wszystkiego. Całe szczęście, mamy tak zróżnicowany repertuar, że każdy znajdzie coś dla
siebie.
P.K.: Oczywiście, że repertuar mi się podoba! Niektórzy z nas są nawet na tyle
cwani, że przynoszą naszej Mamie Chóralnej nuty w nadziei, że jej się utwór
spodoba. Gdy tak się dzieje, bierzemy się
do pracy. Mamy nawet kilka utworów zaaranżowanych przez chórzystów (przypis
S.F.M -– Piotr jest młodym zdolnym aranżerem).
A.M.: Bardzo podoba mi się repertuar,
ponieważ jest różnorodny i każdy może
znaleźć coś dla siebie.
T.J.: Czy sukcesy są zachętą do żmudnej
pracy chórzysty?
U.M.: Sukcesy są nie tylko efektem, ale
przede wszystkim początkiem do dalszej
pracy. Po zdobyciu nagrody nie spoczywamy na laurach, ponieważ utrzymanie
dobrego poziomu zespołu nie przychodzi
z kosmosu ani nie wnika przez osmozę.  Jest to WYNIK ciężkiej pracy, często
żmudnej i wielogodzinnej, tym bardziej że
www.aam.am.szczecin.pl


większość z nas nie jest profesjonalnymi
muzykami. Tak więc owszem sukcesy są
zachętą, ale przede wszystkim podnoszeniem poprzeczki w wymaganiach co do
siebie i kolegów. A jeśli pani zapyta o porażki (czyli np. 2. miejsce), to są one okazją i ostrzeżeniem, by zwrócić uwagę na
to, co zostało przeoczone lub niedopracowane. Tak czy inaczej, i sukces, i porażka
prowadzą do dalszej pracy.
I.J.: Jak najbardziej. I sukcesy na konkursach i te na koncertach, bo kiedy widać,
jak publika odbiera nasz występ, ciężko
nie uznać tego za sukces. Uśmiech sam
pojawia się na twarzy.
Ł.E.: Wiele godzin spędzamy na przyswajaniu tekstu i różnorodnych melodii
(szczególnie basy). Jeśli owocuje to na
sukces, wtedy wiem, że czas spędzony na
próbach nie jest czasem straconym.
K.K.: Każdy sukces i pozytywna opinia
motywują do dalszej pracy.
T.J.: Jak oceniasz 10-lecie chóru?
A.S.: Przez ostatnie 10 lat było bardzo
rodzinnie. Miło było śpiewać ze świadomością, że wśród publiczności siedzą twoi
bliscy i razem z tobą mogą cieszyć się koncertem.
Ł.E.: W mojej opinii 10-lecie chóru wypadło znakomicie. Publiczność na koncertach mogła doświadczyć i przeżyć z nami
jeszcze raz te 10 lat, powspominać pierwsze sukcesy. Mogła dzielić z nami radość
śpiewania. Powiem to jeszcze raz: 10-lecie
chóru wypadło znakomicie.
T.J.: Chór dla mnie to...
U.M.: ... nie tylko śpiew, nowe znajo-

Fot. Studio Este

Chwila przerwy pomiędzy występami

mości i przyjemne spędzanie czasu po
zajęciach. Funkcjonowanie w tak różnorodnej grupie, która dosłownie jest
przekrojem społeczeństwa, uczy komunikacji, elastyczności, rozwiązywania sporów artystycznych i interpersonalnych.
Działalność w chórze daje możliwość
rozwoju nie tylko muzycznego – jest to
pole do treningu i podnoszenia swoich
umiejętności logistycznych (planowanie wyjazdów), interkulturowych (dialog
z innymi narodami), dziennikarsko-literackich, plastycznych, fotograficznych
etc., które rozwijane tutaj, przydają się
w życiu pozachóralnym.
A.O.: ... lek na codzienność.
M.S.: ... duża grupa fajnych ludzi, którzy
robią razem coś innego, ciekawego.
K.K.: ... druga rodzina. Ludzie, wśród których można być sobą i mimo wielu różnic
w charakterach dzielić wspólną pasję.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu
za podzielenie się tym wszystkim, czym
żyjecie na co dzień, co Was inspirujei
umila chwile codzienności, co stanowi
sens Waszego życia. W imieniu AAM
życzę Pani Dyrygent i całemu Zespołowi
Chóralnemu satysfakcji z bycia członkiem
Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie
oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Dzięki, że jako ambasadorzy rozsławiacie imię naszej uczelni. Jesteśmy z Was
dumni. Tak trzymać!
Rozmawiała: Teresa Jasiunas
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XXXIV SYMPOZJUM SIŁOWNI
OKRĘTOWYCH SYMSO
W dniach 21–22 listopada 2013 r. w Domu
Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Świnoujściu odbyło się XXXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych Symso 2013. Organizatorem był Instytut Technicznej Eksploatacji
Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

T

ematyka XXXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych obejmowała
szerokie spektrum zagadnień
z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji siłowni okrętowych.
Tradycyjnym przesłaniem organizatorów
była wymiana myśli naukowej oraz prezentacja wyników prowadzonych badań
naukowych w środowisku specjalistów
zajmujących się budową i eksploatacją
siłowni okrętowych. Naukowa atmosfera Sympozjum pomagała w dyskusji nad
nowymi teoriami, wymieniano poglądy
i doświadczenia w rzeczowej i twórczej
dyskusji. Sprzyjało to doskonaleniu możliwości weryfikacji dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych.
Zakres merytoryczny Sympozjum
obejmował:
1. Projektowanie siłowni i siłownianych urządzeń okrętowych;
2. Technologie i procesy produkcyjne
siłowni i urządzeń okrętowych;
3. Technologię i jakość procesów odtwarzania zdatności urządzeń okrętowych
w zakładach i stoczniach remontowych;
4. Diagnostykę urządzeń i systemów
siłowni okrętowych;


5. Niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji siłowni okrętowych;
6. Kierowanie systemami projektowania, wytwarzania i eksploatacji siłowni
okrętowych;
7. Ochronę środowiska naturalnego
w aspekcie eksploatacji siłowni okrętowych, nieruchomych konstrukcji pływających i elektrowni wiatrowych;
8. Doskonalenie metod i środków nauczania w zakresie budowy i eksploatacji
siłowni okrętowych.

Seminarium MAN Diesel & Turbo

Wygłoszono 23 referaty, które opublikowane zostaną w Zeszytach Naukowych
Akademii Morskiej w Szczecinie. Odbyło
się również seminarium firmy MAN Diesel & Turbo Poland Sp. z o.o. na temat: Silniki MAN Diesel & Turbo zasilane LNG.
Uczestnikami Sympozjum i autorami
referatów byli przedstawicie środowisk
naukowych z Trójmiasta, Poznania, Rzeszowa i Szczecina oraz Kowna (Litwa).
Zdjęcia i tekst: Zbigniew Matuszak
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Otwarcie konferencji

Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna OMiU
XII/IX Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Ochrona Człowieka
w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn
i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania: Jakość–Środowisko–Bezpieczeństwo–Technologia

K

onferencja odbyła się 10–13
października 2013 r. na trasie
Szczecin – Ystad – Kopenhaga
– Malmö – Szczecin. Została zorganizowana przez Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych, Katedrę Diagnostyki
i Remontów Maszyn, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Instytut
Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej
w Gliwicach przy pomocy PŻB s.a. Polferries MBP Szczecin.
Problematyką Konferencji były zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa
człowieka w środowisku pracy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, w tym:
zagadnienia bezpieczeństwa pracownika na stanowisku pracy;
ochrona prawna pracownika w zakładzie pracy;
ocena funkcjonowania systemów
zarządzania bezpieczeństwem na
statkach i w portach;
uregulowania UE w zakresie bezpieczeństwa pracy w transporcie
morskim;
www.aam.am.szczecin.pl



Zwiedzanie infrastruktury kanałowo-portowej Kopenhagi

wpływ warunków morskiego środowiska pracy na organizm ludzki;
ekologiczna ochrona środowiska
morskiego w Unii Europejskiej;
ocena jakości elementów maszyn;
montaż maszyn i jakość montażu
maszyn;
pielęgnacja cieczy roboczych i rozdzielających;
procesy zużycia elementów maszyn
i urządzeń;
uszkodzenia maszyn i urządzeń
(przyczyny i skutki);
diagnostyka maszyn i urządzeń;

technologia napraw i regeneracji
elementów maszyn;

technologia remontów maszyn;
zastosowanie modeli matematycznych
w eksploatacji maszyn i urządzeń;

systemy eksploatacyjne;
kształcenie w zakresie eksploatacji
maszyn i urządzeń;

podejście procesowe w Zintegrowa-

nych Systemach Zarządzania (ZSZ).
Przedstawiciele środowisk naukowych
z Czech, Gruzji, Rosji i oczywiście z Polski
wygłosili łącznie 27 referatów.
Zbigniew Matuszak
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Przedsiębiorczy naukowcy
z Akademii Morskiej w Szczecinie
Nawigacyjny system wspomagania decyzji
na statku morskim (NAVDEC) to innowacja
na skalę światową, opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej Akademii Morskiej. W październiku br. naukowcy założyli spółkę Sup4Nav
w celu wdrożenia innowacyjnego systemu
do produkcji. Prace nad rozwojem wynalazku prowadzone będą w Technoparku
Pomerania, który w ramach programu inkubacji obejmie młodą firmę wsparciem
biznesowym.

N

AVDEC to pierwsze na świecie
narzędzie nawigacyjne, które
realizuje – obok funkcji informacyjnych – zadania typowe
dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system
NAVDEC nie tylko dokonuje analizy
i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne
z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacji kolizyjnych.
– Obecnie istniejące systemy nawigacyjne są w większości systemami informacyjnymi. Umożliwiają nawigatorowi
pozyskanie, gromadzenie i przetwarzanie
odpowiednich informacji, które są mu
potrzebne, gdyż pomagają w podejmowaniu decyzji. Jednak to on musi samodzielnie ją wypracować, ocenić i zadecydować
o jej wykonaniu. W naszym rozwiązaniu
etap wypracowania decyzji jest realizowany przez system w sposób automatyczny.
Nawigator otrzymuje kilka rozwiązań ze

wskazaniem jednego z nich – tłumaczy
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, kierownik zespołu, który opracował system
NAVDEC.

Uczelnia udzieliła swoim pracownikom-twórcom systemu licencji, która daje
im wyłączność na komercyjne wykorzystywanie rozwiązania.
– Właścicielem patentu pozostaje Akademia Morska, ale udzielona licencja daje
nam wolną rękę w zakresie komercjalizacji wynalazku. To pierwsza tego typu
umowa podpisana pomiędzy władzami
uczelni a jej pracownikami – wyjaśnia dr
Piotr Borkowski, współtwórca innowacyjnego rozwiązania.
Podczas negocjowania warunków
licencji naukowcy otrzymali wsparcie od Centrum Transferu Technologii
Morskich akademii oraz Technoparku
Pomerania. Centrum pomagało w procesie patentowania rozwiązania i osiągania porozumienia pomiędzy twórcami
a władzami uczelni w zakresie warunków
licencjonowania, natomiast Technopark
zapewnił naukowcom indywidualne doradztwo prawne, przeprowadził szkolenia
z zakresu przedsiębiorczości oraz audyt
technologiczny zespołu, a także przygotował jego ofertę biznesową i edukacyjną.

Ponadto profesjonalni doradcy biznesowi
opracowali plan rozwoju przedsięwzięcia. Po podpisaniu umów licencyjnych
z uczelnią innowatorzy skorzystali również z merytorycznego wsparcia Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości w postaci
m.in. wyceny własności intelektualnej
technologii, określenia wymogów prawnych stawianych projektowi w momencie
wprowadzania na rynek czy sporządzenia biznesplanu. W projekt zainwestował
Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed.
– Ten projekt pokazuje jak dobrze uzupełniają się kompetencje najważniejszych
szczecińskich instytucji otoczenia biznesu. Dzięki temu, że dysponujemy różnorodnymi instrumentami wspierania firm,
w praktyce tworzymy razem regionalny
system innowacji – wskazuje Katarzyna
Witkowska, menedżer Działu Rozwoju
w Technoparku Pomerania.
Celem spółki Sup4Nav jest biznesowe
wdrożenie nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku. Jest to pierwsza spółka zawiązana przez pracowników
Akademii Morskiej w Szczecinie.
– Będziemy zajmować się zastosowaniem wysokich technologii w branży morskiej. Jest duże zainteresowanie naszym
produktem. Prowadzimy już rozmowy
z wieloma kontrahentami z różnych krajów
świata, w tym z Indii i Niemiec – dodaje
dr Piotr Borkowski. – Spółka Sup4Nav ma
swoją siedzibę w Technoparku Pomerania.
Bogna Bartkiewicz

Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Transport XXI wieku”
W dniach 16–19.09.2013 r. w Rynie odbyła
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Transport XXI wieku”.

K

onferencja organizowana cyklicznie przez Wydział Transportu
Politechniki Warszawskiej jest
forum do prezentacji osiągnięć
oraz wymiany doświadczeń ośrodków
naukowo-badawczych i podmiotów gospodarczych, prowadzących badania na-

22

ukowe w zakresie dyscypliny transport.
Konferencja służy także integracji całego naukowego środowiska transportowego. W konferencji wzięli aktywny
udział pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: JM Rektor AM prof dr hab. inż.
kpt. ż.w. S. Gucma, Dziekan WN dr inż.
kpt. ż.w. J. Hajduk prof. AM, dr hab. inż.
Z. Pietrzykowski prof. AM, prof. dr hab.
inż. B. Wiśniewski oraz dr inż. st. of.
J. Artyszuk

Tematyka konferencji:

- infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna,
- budowa i eksploatacja środków transportu,
- logistyka i technologia transportu,
- systemy sterowania ruchem w transporcie,
- telematyka transportu i inteligentne systemy
transportowe,
- organizacja i zarządzanie w transporcie,
- inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie. 
B.W.
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W dniach 28–29 października br. w Krakowie odbyła się konferencja ph. I Polsko
-Amerykański Most Innowacji (PAMI) zorganizowana przez AGH i Konsulat Stanów
Zjednoczonych w Krakowie. Patronami wydarzenia były MNiSW oraz Stowarzyszenie
Top 500 Innovators. Tematyka konferencji
dotyczyła współpracy nauki z biznesem,
wprowadzania innowacyjnych produktów
na rynek oraz szeroko pojętej współpracy
pomiędzy podmiotami naukowymi i gospodarczymi w Polsce i USA.

M

ost” otworzyli przedstawiciele
organizatorów: Rektor AGH
prof. Tadeusz Słomka, Ambasador USA w Polsce Stephen
Mull i Konsul Generalna USA w Krakowie Ellen Germain oraz wiceminister
MNiSW prof. Maria Orłowska.
Przez dwa dni odbywały się wykłady plenarne znanych specjalistów z zakresu innowacyjności, wykorzystania
design thinking w komunikacji, efektywnego kierowania i zarządzania oraz przekształcania błędów w sukcesy. Pośród
prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści-praktycy, w tym: Catherine Bracy
– dyrektor programu Code for America
i organizatorka kampanii informacyjnych
prezydenta Obamy, profesorowie Clark
Kellogg i Mark Rittenberg z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, prof. Jeff
Colvin z Uniwersytetu Stanforda, prof.
Piotr Moncarz – dyrektor programu Top
500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda i inni. Sesje plenarne przeplatane były
panelami eksperckimi, w których brali
udział naukowcy i biznesmeni z Polski
i z zagranicy. Na konferencji Akademię
Morską (AM) w Szczecinie reprezentowało dwoje pracowników, absolwentów
programu Top 500 Innovators: Leszek
Chybowski z Wydziału Mechanicznego
i Dorota Idziaszczyk z CTTM.
Po obradach plenarnych pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie grupy promującej design thinking
w Polsce, która wyłoniła się spośród
członków Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Udział wzięli przedstawiciele
polskich uczelni, instytutów badawczych
i firm, które zamierzają wdrażać metodykę design thinking w różnorodnych
zastosowaniach. W gronie tym znaleźli
www.aam.am.szczecin.pl

Fot. Archiwum prywatne



Przedstawiciele Akademii Morskiej i inni absolwenci programu Top 500 Innovators
(od lewej: Anna Rogut-Dąbrowska GIG, Leszek Chybowski WM AM, Oliwia Bieniek
business coach, Dorota Idziaszczyk CTTM AM, Rafał Plewa Millward Brown,
Joanna Pniewska CTWiT PG)

się również przedstawiciele AM, którzy
popularyzują praktyczne zastosowanie
metod inwentycznych w eksploatacji
układów człowiek–technika–środowisko
i są opiekunami Studenckiego Koła Naukowego Innowatora Ordo ex Chao działającego w AM w Szczecinie.
Ponadto w ramach PAMI zrealizowano
warsztaty z zakresu budowania zespołów,
myślenia projektowego, efektywnej komunikacji i wykorzystania modelu biznesowego Canvas w praktyce. W ramach
warsztatów uczestnicy konferencji mogli
się uczyć od praktyków takich jak: prof.
Clark Kellogg, który przedstawił: Design
Thinking, prof. Jeff Colvin: From Innovation to Execution, prof. Mark Rittenberg:
Leadership i wielu innych.
Jeden z warsztatów pt. Team building
poprowadziła Dorota Idziaszczyk. Przeznaczony był dla osób, które są gotowe
wyjść ze swojej strefy komfortu, by uczyć
się od innych, współpracować i rozwijać
się.
Oto, co Dorota Idziaszczyk mówi o swoim warsztacie:
– Interakcje międzyludzkie w mniej
formalnej atmosferze budują głębsze relacje i prowadzą do bardziej efektywnej
pracy. Poprzez zaangażowanie w zadania

zespołowe każdy może stać się bardziej
wyrozumiałym i świadomym punktów
widzenia i doświadczeń innych osób.
Team building to skuteczny mechanizm
tworzenia zgranych zespołów o dużym
wzajemnym zaufaniu do siebie. Współcześni liderzy często otaczają się ludźmi
inteligentniejszymi od siebie, by poprzez
umiejętne zarządzanie ich potencjałem
i umiejętnościami osiągnąć sukces na
rynku. Dlatego team building odgrywa
tak ważną rolę.
Zakończenie drugiego dnia sesji plenarnych zwieńczył finał konkursu The
Next Big Thing – Startup Idea Show. Autorzy pięciu najlepiej ocenionych pomysłów na biznes zgłoszonych w ramach
konkursu, prezentowali swoje propozycje
przed polsko-amerykańskim jury w formie 5-minutowej prezentacji. Zwycięski
zespół otrzymał nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł.
Konferencja pozwoliła na poszerzenie
doświadczeń uczestników, nawiązanie
wielu nowych kontaktów oraz zaciśnięcie
polsko-amerykańskich relacji naukowobiznesowych. Teraz pozostaje czekać na
namacalne efekty omawianych w ramach
konferencji zagadnień.
Leszek Chybowski
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Akademia Morska w Zatoce Gwinejskiej
W dniu 19 września 2013 w Cotonou w Beninie odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu CRIMGO – Critical Maritime Routes Gulf of Guinea finansowanego
przez Instrument na rzecz Stabilności (IfS)
Unii Europejskiej.
Celem projektu jest wsparcie działań
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa morskiego na Zatoce Gwinejskiej
poprzez ograniczenie aktów piractwa i grabieży morskich na obszarze zatoki. Projekt
obejmuje udzielenie wsparcia następującym krajom: Benin, Kamerun, Gwinea
Równikowa, Gabon, Nigeria, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Togo.
W uroczystości wzięli udział m.in.
ministrowie spraw zagranicznych krajów
objętych projektem, ambasador Unii Europejskiej w Beninie, dyrektor mechanizmu IfS Komisji Europejskiej, dyrektor
działu ds. bezpieczeństwa IMO.



Fot. Archiwum organizatora

Uczestnicy spotkania

Akademię Morską w Szczecinie, która
jest partnerem w projekcie, reprezentował
dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AM.

W ramach projektu eksperci naszej
Akademii przeprowadzą kursy i szkolenia
specjalistyczne w ww. krajach.
Janusz Uriasz

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego odbyła się w dniach 16–18 października
2013 r. w Świnoujściu. Organizatorem konferencji był Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.
Tematyka konferencji obejmowała:
bezpieczeństwo i niezawodność systemów transportowych,
systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie,

problemy transportu LNG drogą

morską oraz eksploatacji statków
napędzanych LNG,
szacowanie ryzyka w systemach transportowych,
bezpieczeństwo żeglugi i transportu,
nawigację morską, pilotażową i pogodową,
inżynierię ruchu morskiego,
meteorologię i oceanografię nautyczną,
satelitarne systemy nawigacyjne,

systemy pozycjonowania,
hydrografię, geodezję i kartografię
morską,

geomatykę i aplikacje GIS,
telematykę w transporcie,
VTS i zagadnienia pokrewne,
SAR i zagadnienia pokrewne,
metody symulacyjne,
manewrowanie.
B.W.

Goście z Kataru
na Akademii Morskiej w Szczecinie
Nasza uczelnia gościła 2 września br. przedstawicieli wszystkich spółek realizujących budowę terminala LNG w Świnoujściu. Wizyta
miała charakter roboczy, a jej głównym celem
była wymiana informacji nt. obecnego stanu
budowy terminala LNG w Polsce oraz harmonizacji dostaw skroplonego gazu do naszego
kraju.
W wizycie udział wzięli także przedstawiciele Qatar Gas Ltd. – firmy, która
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będzie dostarczać skroplony gaz do nowo
budowanego terminala w Świnoujściu.
Akademia Morska w Szczecinie jest
głównym konsultantem firmy Polskie
LNG S.A., realizującej budowę części morskiej terminala. Wykonywane na naszej
uczelni ekspertyzy obejmują między innymi badania symulacyjne z użyciem najnowocześniejszych w Polsce symulatorów
ruchu statków (FMBS – ang. full mission
bridge simulator) oraz symulatora obsługi

ładunków ciekłych (LCHS – ang. liquid
cargo handling simulator).
Badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa żeglugi prowadzone w Akademii Morskiej w Szczecinie są realizowane
zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, co potwierdzają przyznane
uczelni akredytacje towarzystw klasyfikacyjnych, armatorów i wielu administracji
morskich.
Bogna Bartkiewicz
AAM nr 4 (80) / 2013

Przedstawiciele Petersburg State Transport
University w Akademii Morskiej
Akademia Morska w Szczecinie poprzez
zaangażowanie pracowników i studentów
aktywnie uczestniczy w projekcie wymiany
młodzieży pod patronatem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

C

elem przewodnim przedsięwzięcia jest nawiązanie długotrwałej współpracy pomiędzy
uczelniami w aspekcie wspólnych projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.
Przedstawiciele Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Komunikacyjnego – jednej z najstarszych szkół wyższych
w Europie, założonej w 1809 r. w dniu 23
października 2013 r. odwiedzili Akademię
Morską w Szczecinie.
Gości przywitał rektor Akademii
Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż.
kpt. ż.w. Stanisław Gucma. Uniwersytet
z Sankt Petersburga reprezentował dziekan
Maksim Panchenko, pani Elena Sugakova
oraz dziesięcioosobowa grupa studentów.
Delegaci zwiedzili m.in.: wielozadaniowy symulator nawigacyjno-manewrowy CIRM, laboratorium GMDSS,
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Spotkanie w sali Senatu

symulator LNG, laboratorium symulatora siłowni okrętowych.
Serdecznie dziękujemy pracownikom.
W organizację spotkania zaangażowani
byli: Monika Hapanionek, Kinga Łazuda,

Piotr Majzner, Jarosław Chomski, Rafał
Gralak, Mateusz Bilewski, Marcin Szczepanek oraz studenci: Aneta Plewka i Mariusz Poneta.
Zdjęcie i tekst: Joanna Pleszko

Akademia Morska w Szczecinie razem z Politechniką Katalońską
Nasza uczelnia rozpocznie współpracę
z Politechniką Katalońską w Barcelonie
(Universitat Politècnica de Catalunya). List
intencyjny w tej sprawie 30 października
br. podpisali prorektor ds. nauczania AM
w Szczecinie – dr inż. Piotr Treichel oraz
dziekan Wydziału Nawigacyjnego uczelni
w Barcelonie – Santiago Ordás Jiménez.

O

bie uczelnie zadeklarowały
realizację wspólnych działań
w zakresie badań, dydaktyki
i rozwoju technologii. List intencyjny to pierwszy krok w rozpoczęciu
wspólnych przedsięwzięć, których celem
jest nawiązanie długofalowej współpracy.
Podczas spotkań z władzami uczelni katalońskiej (dr F. Xaviier Martinez de Oses, szef Departamentu Nauki
i Inżynierii Nawigacyjnej oraz dziekan
i prodziekani Wydziału Nawigacyjnego)
poruszono m.in. temat możliwości uzyskania podwójnego dyplomu na różnych
poziomach kształcenia od studiów inżynierskich po studia doktoranckie, kształcenia zawodowego i oferty szkoleń (np.

www.aam.am.szczecin.pl

Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa
Bałtyckiego w Kołobrzegu) oraz krótkich
systemów kształcenia, rocznych studiów,
kursów i działalności Policealnej Szkoły
Morskiej.
Obie uczelnie zaprezentowały zakres
swoich działań - określono zakres ewentualnych wspólnych badań naukowych.
Omówiono także możliwości współpracy
w ramach projektów badania toksyczności spalin i wykrywania skażeń za pomocą satelitów.
W czasie pobytu w Hiszpanii przedstawiciele naszej uczelni: dr inż. II of. mech.
okr. Piotr Treichel – prorektor ds. nauczania, dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk – prorektor ds. morskich, Ewa Cerebież-Tarabicka
z Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany
Międzynarodowej oraz Katarzyna Opalińska – pełnomocnik rektora ds. Katalonii wzięli również udział w Dniach Polski
w Reus, w ramach których uczestniczyli
w spotkaniu w Izbie Handlu, Przemysłu
i Żeglugi Reus.
Zaprezentowano potencjał naukowy
i biznesowy (patenty, tworzone technolo-

gie) oraz ofertę komercyjną naszej uczelni
wśród przedsiębiorców rejonu Reus i Tarragony.
Bogna Bartkiewicz
Politechnika Katalońska (UPC,
Universitat Politècnica de Catalunya) jest
publiczną szkołą wyższą w Barcelonie.
Jej centra badawcze są znane zarówno
w Hiszpanii, jak i za granicą. Oprócz działalności dydaktycznej i ciągłym opracowywaniu najlepszych metod nauczania
prowadzi badania naukowe na światowym poziomie w zakresie nowoczesnych
technologii, m.in. aeronautyce, fotonice,
bioinżynierii i energetyce. Wyniki badań
prowadzonych na UPC znajdują zastosowanie w rozwoju technologicznym wielu
krajów Europy. Jednym z celów uczelni w
zakresie kształcenia jest realizowany od
lat proces umiędzynarodowienia, dzięki
czemu Politechnika Katalońska może poszczycić się jedną z największych w Hiszpanii liczbą studentów kształcących się w
na studiach 2. i 3. stopnia.
http://www.upc.edu/
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Staże szansą dla studentów
samorozwoju młodego człowieka
Zakończyła się trzecia i zarazem ostatnia
już edycja staży studenckich realizowanych
w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej
w Szczecinie”.

W

tym roku 16 stażystów stawiało pierwsze kroki zawodowe w 11 renomowanych
firmach związanych z branżą morską oraz branżą TSL ze Szczecina.
Płatne staże to doskonała okazja do
zdobywania doświadczenia, wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, ale także idealna
szansa na rozwój swoich zdolności interpersonalnych, uczenia się samodyscypliny, zarządzania czasem i współdziałania
w zespole. Takie doświadczenie wpływa na wzrost samooceny oraz poczucia
wartości młodego człowieka, który stawia swoje pierwsze kroki na rynku pracy.
Dlatego staż jest idealnym pomysłem na
początku własnej kariery zawodowej.
W III edycji staży miejsca zaoferowały
następujące firmy:
Hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
Elogic Polska Sp. z o.o.
Geototal Pro Sp. Z o.o. Sp. k.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S A.
KK-Electronic Polska Sp. z o.o.
Net Marine-Marine Power Service
Sp. Z o.o.
Phoenix Poland Sp. z o.o.
Polship Sp. z o.o.
Rohlig Suus Logistics Sp. z o.o.
Schenker Sp. z o.o.
Wilhelmsen Marine Personnel Sp. z o.o.
Tegoroczne staże trwały w okresie od
lipca do końca września i zaadresowane były do studentów oraz absolwentów
Akademii Morskiej w Szczecinie. Wśród
tegorocznych stażystów znalazło się 11
kobiet i 5 mężczyzn – razem 16 osób. Staże w podziale na wydziały ukształtowały
się w następujący sposób:
10 osób z Wydziału Inżynieryjno
-Ekonomicznego Transportu,
2 osoby z Wydziału Mechanicznego,
4 osoby z Wydziału Nawigacyjnego.
Wśród 16 stażystów aż 9 osób już korzystało z innych szkoleń realizowanych
przez Biuro Karier, co świadczy o dużym
zainteresowaniu młodych ludzi różnymi
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formami zdobywania dodatkowej wiedzy
i doświadczenia oraz o tym, że projekt cieszył się dużym powodzeniem.
Uczestnicy stażu jak i firmy, w których odbywały się one, dokonały oceny
jakościowej staży poprzez ankiety ewaluacyjne. Projekt płatnych staży został wysoko oceniony przez jego uczestników.
Po zakończeniu stażu badani wskazywali
na wzrost poziomu samooceny, ponadto
wszyscy stażyści przyznali, że pogłębili
swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe.
Aż 9 osób otrzymało propozycję dalszej współpracy z firmami!
Równie wysoko staże zostały ocenione przez firmy. Wszyscy opiekunowie
wskazali na chęć dalszej współpracy z AM
w zakresie realizacji staży. Wszystkie firmy zadeklarowały również, że poleciłyby
współpracę z AM w zakresie współrealizacji staży, innym instytucjom. Dodatkowo,
opiekunowie wysoko ocenili zaangażowanie i motywację swoich stażystów podczas
wykonywania obowiązków. Przy pytaniu
dotyczącym obszarów, w których zdaniem opiekunów można by było uzupełnić wiedzę i kompetencje stażystów,
najczęściej wskazywano na praktyczną
wiedzę w zakresie znajomości programów
wykorzystywanych w firmach, pracę z dokumentacją czy znajomość języka angielskiego. Są to istotne wskazówki zarówno
dla uczelni, jak i samych stażystów – tych
obecnych, jak i przyszłych. Staże w ramach

T.Fabis i P.Chomicz podczas stażu 2013 r

projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej
w Szczecinie” można uznać za zakończone z satysfakcjonującym wynikiem.
W ciągu trzech lat aż 50 osób miało
okazję zdobyć doświadczenie zawodowe
w ponad 20 dużych firmach, co zdecydowanie wielu absolwentom ułatwiło odniesienie sukcesu na rynku pracy.
Ukończenie stażu jest nie tylko kolejną
pozycją wpisaną do CV, ale przede wszystkim stanowi możliwość sprawdzenia
siebie i swoich możliwości w bezpośredniej pracy. Dla firm była to możliwość
zweryfikowania wyobrażeń na temat
umiejętności współczesnych studentów
i w większości zgodnie twierdzą, że braki
wiedzy czy umiejętności stażyści uzupełniali dużą motywacją i chęcią do pracy.
Wielu pracodawców skorzystało z okazji
wyszkolenia potencjalnych nowych pracowników dla własnych potrzeb.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą realizowane przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.
Justyna Cejrowska – koordynator
zadania w ramach projektu „Rozwój
i promocja kierunków technicznych
w Akademii Morskiej w Szczecinie”
Małgorzata Kubicka – specjalista ds. organizacji staży w ramach tego projektu.
AAM nr 4 (80) / 2013

22–23 października 2013 r. odbyło się
szkolenie pt. „Komunikacja w miejscu
pracy i nie tylko...”, w którym uczestniczyli
studenci Akademii Morskiej w Szczecinie.
Celem jego było:
podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników w otoczeniu
zawodowym,
poznanie swoich mocnych i słabych
stron w zakresie komunikowania się,
poznanie technik usprawniających
komunikowanie się ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi,
także w sytuacjach konfliktowych,

poznanie wybranych technik umoż-

liwiających bardziej precyzyjną i
przekonującą prezentację własnych
poglądów i pomysłów.
Dodatkowym celem było również zaznajomienie uczestników ze specyfiką
komunikacji w środowisku wielokulturowym, w tym z trudnościami wynikającymi z różnic kulturowych i możliwymi
sposobami ich przezwyciężania.
Szkolenie organizowało Biuro Karier
w ramach projektu „Rozwój i promocja
kierunków technicznych w Akademii
Morskiej w Szczecinie”

19–20 listopada br. odbyło się szkolenie
pt. „Student AM na rynku pracy”, podczas którego poruszano zagadnienia związane z zasadami kompozycji dokumentów
niezbędnych w poszukiwaniu pracy,
rozmową kwalifikacyjną czy zapoznanie
z technikami rekrutacji, stosowanymi
przez firmy w procesie przyjmowania pracowników. Szkolenie to również zorganizowało Biuro Karier w ramach projektu
„Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
Justyna Cejrowska

Pracownicy Akademii Morskiej
poznawali dobre praktyki w Finlandii
Dwóch pracowników Akademii Morskiej:
Leszek Chybowski z Wydziału Mechanicznego oraz Bogusz Wiśnicki z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,
w dn. 25–29 listopada br. odbyło wizytę studyjną w Finlandii w ramach realizowanego
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach projektu „Nauka dla Gospodarki – efektywne
zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”.

W

arunkiem koniecznym do
zakwalifikowania się do
wyjazdu było ukończenie
dwóch trzydniowych szkoleń w Ustroniu, które nasi pracownicy
odbyli we wrześniu i październiku br. Tematami szkoleń były: „Praktyczne aspekty komercjalizacji i funkcjonowanie spin
off ” oraz „Zarządzanie dużymi projektami badawczymi i ich finansowanie”.
Podczas wizyty studyjnej pracownicy AM uczestniczyli w warsztatach,
wykładach oraz w wizytacjach fińskich
uczelni, takich jak: Laurea University of
Applied Sciences w Espoo, Aalto University
w Espoo oraz Haaga-Helia University of
Applied Sciences w Helsinkach. Ponadto,
zapoznali się z działaniem parku technologicznego Technopolis i jego oddziału
w Helsinkach. Firma ta ma także swoje
przedstawicielstwa m.in. na Litwie, w Estonii i Rosji.
Uczestnicy mieli szansę poszerzenia wiedzy w zakresie fińskiego modelu
współpracy uniwersytetów i podmiotów
gospodarczych, komercjalizacji wyników
badań oraz zasad finansowania badań
naukowych w Finlandii. Działania tamtejwww.aam.am.szczecin.pl

 Wizyta w Design Factory na Aalto University w Espoo (od lewej: Viljami
Lyytikäinen Design Factory Aalto University w Espoo, Bogusz Wiśnicki AM w Szczecinie,
Leszek Chybowski AM w Szczecinie, Olaf Flak Universytet Śląski w Katowicach)
szych uniwersytetów są silnie ukierunkowane na uzyskanie praktycznych wyników
prac badawczych i na ścisłą współpracę
z gospodarką.
Nasi naukowcy zapoznali się również
z fińskim modelem dydaktyki, który wg
OECD uczynił w 2009 roku Finlandię drugim najlepszym pod względem systemu
edukacyjnego krajem na świecie (źródło:
wyniki testów PISA w 2009 r., International Student Assessment, OECD Factbook
2011–2012: Economic, Environmental
and Social Statistics). Finlandia, podobnie
jak inne kraje skandynawskie, w procesie
dydaktycznym kładzie bardzo duży nacisk
na praktyczne aspekty, w tym dużą liczbę
projektów realizowanych przez studentów
w ramach zajęć prowadzonych w systemie
uczenia się poprzez rozwój umiejętności

praktycznych LbD (ang. Learning by Developing) oraz kształcenia problemowego
PBL (ang. Problem Based Learning lub
Project Based Learning). Modele te funkcjonują na wszystkich uniwersytetach wizytowanych przez naszych pracowników.
Innym wartościowym doświadczeniem dla naszych naukowców było zaznajomienie z funkcjonowaniem platform
edukacyjnych realizujących multi- i interdyscyplinarne projekty studenckie w systemie student – uniwersytet – przemysł,
czego przykładem jest międzywydziałowa
jednostka Design Factory działająca na
Aalto University oraz wspierająca przedsiębiorczość studencką szkoła StartUp
School na Haaga-Helia University of Applied Sciences.
Leszek Chybowski
27

Wydawnictwa marynistyczne
Promocje książek kpt. ż.w. Józefa Gawłowicza
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

W dniu 12 czerwca 2013 r. w Książnicy Pomorskiej
odbyła się promocja książki popularno-naukowej pt.
Światłocienie Kopernika autorstwa Józefa Gawłowicza i Adriana Pozarzyckiego Autorzy niniejszej książki, obaj kapitanowie żeglugi wielkiej, związani przez
znaczną część swojego życia zawodowego z Polską
Żeglugą Morską w Szczecinie, postanowili w sposób
popularny zainteresować czytelników astronomią
i astronawigacją, przypominając naukowe odkrycia
Mikołaja Kopernika oraz kontrowersje dotyczące
jego życia i pracy. Spotkanie, podczas którego sporo
mówiono o zasługach młodego profesora matematyki, Georga Joachima Retyka z Wittenbergii (który
doprowadził do wydrukowania dzieła Kopernika
De revolutionibus orbium coelestium w 1543 roku
w Norymberdze) i odkryciu doczesnych szczątków
wielkiego astronoma, prowadziła Róża Czerniawska
-Karcz, prezes Związku Literatów Polskich Oddział
w Szczecinie przy skromnym udziale niżej podpisanej. Niecałe dwa miesiące później, 6 sierpnia 2013 r.
odbyła się w Książnicy Pomorskiej prezentacja nowego, rozszerzonego wydania książki Biała Fregata,
przedstawiającej dzieje żaglowca szkolnego „Dar
Pomorza”, jego najciekawsze rejsy, sylwetki oficerów
oraz tradycje morskie, pielęgnowane na pokładzie
statku. Chrztu książki dokonała Róża Czerniawska
-Karcz. Rolę kropielnicy pełnił kompas - naczynie,
w którym pływa róża kompasowa, czyli igła magnetyczna. Zamiast kropidła chrzestna matka użyła białej róży. Woda do chrztu była, oczywiście, morska.
Cecylia Judek
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 Dedykacja kpt. J. Gawłowicza dla
polskojęzycznego Meksykanina z żaglowca
s/f „Cuahtemoc”
Fot. Archiwum prywatne

... Na koniec wypada zapytać, jak to
możliwe, że dwóch kapitanów żeglugi
wielkiej napisało popularno-naukową
książkę o Koperniku? Jak wyjaśnili
sami, w latach 60. nie było GPS, więc
do portu przeznaczenia płynęli na oceanie według gwiazd. Podczas studiów
ich wykładowcą astronawigacji był śp.
Jerzy Kaczorowski wielki fan dzieła
i osoby naszego wielkiego astronoma. Ta
zaszczepiona przez „komandora” Kaczorowskiego pasja po 50 latach wydała
dziś tę niezwykłą intelektualnie lekturę
o „admirale” Koperniku.
Fragment recenzji Macieja
Mikołajewskiego nt. „Światłocienie
Kopernika” w czasopiśmie poświęconym wiedzy astronomicznej
„Urania” 2013,4, s. 43
AAM nr 4 (80) / 2013

„Zmierzch żagli na Bałtyku” i „Pilot morski”
w Klubie Pod Masztami
Szczecińscy kapitanowie postanowili ożywić Klub Pod Masztami
i przywrócić mu dawną świetność. W bieżącym kwartale miały miejsce
dwa znaczące „wodowania” książek marynistycznych.
W dniu 8 października promował swoją książkę Pilot morski kpt.ż.w.
Włodzimierz Grycner. Licznym wielbicielom jego pióra prowadzący
imprezę przypomniał, że pilotaż istnieje od czasów biblijnych, gdyż
znany z mądrości król Salomon zatrudniał już pilotów morskich spośród najlepszych naówczas żeglarzy, czyli poddanych fenickiego króla
Hirama z Tyru. W dalszej części autor przedstawił swoich mistrzów,
dzięki którym uzyskał najwyższy dyplom morski, a uwieńczeniem
uroczystości było uroczyste wodowanie, podczas którego w rolę matki
chrzestnej wcieliła się córka autora.
W trzy tygodnie później, 29 października br. znany szczeciński
antykwariusz dr Wojciech Lizak w podobny sposób promował swoje dzieło „Zmierzch żagli na Bałtyku”. Książka wydana specjalnie na
zlot wielkich żaglowców jest rarytasem dla miłośników żagli, a bogate
ilustracje są jedyne w swoim rodzaju. Doktor Lizak niestrudzenie promuje także nasze miasto portowe i podczas uroczystości zaproponował
swoje nowe inicjatywy (m.in. objazd miast hanzeatyckich). Rolę matki
chrzestnej pełniła synowa autora Dorota.
Józef Gawłowicz

Uroczystość chrztu i wodowania
książki „ŻEGLARZE”
Po raz drugi została odnaleziona butelka,
w której symbolicznie zwodowano książkę „ŻEGLARZE” autorstwa Krystyny Pohl. Uroczystość chrztu
i wodowania książki odbyła się 5 sierpnia 2013 roku
w Szczecinie,  na pokładzie żaglowca „Fryderyk Chopin”, w trakcie finału regat The Tall Ships Races. (Matka
chrzestna Irena Dawid-Osina wrzuciła do Odry butelkę zawierającą akt chrztu książki, okładkę i list do znalazcy. Znalazcą okazała się szczecinianka Alina Kolus).
To pierwsza tego typu żeglarska monografia na
polskim rynku. Są w niej zaprezentowane sylwetki
żeglarzy w różny sposób związanych ze Szczecinem
i Pomorzem Zachodnim. Niekoniecznie tu urodzonych czy mieszkających. Ale Szczecin był ważny
w ich żeglarskiej karierze. Bo tu zaczynali bądź
kończyli swoje rejsy i żeglarskie wyprawy, bo
w szczecińskich stoczniach budowano dla nich jachty.
Są też żeglarze z różnych regionów Polski, ponieważ
poruszyła mnie ich historia, zaciekawiły żeglarskie dokonania.
Oprócz sylwetek żeglarzy są też sylwetki najciekawszych jachtów „pięknych, kultowych, z duszą”. Są też
przypomnienia rejsów i wypraw, w których uczestniczyły. Osobnym rozdziałem są różnego rodzaju regaty,
a tych w Szczecinie i regionie nie brakuje.
Monografię „Żeglarze” wydało szczecińskie wydawnictwo ZAPOL, a patronat nad książką objął Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.
Krystyna Pohl
www.aam.am.szczecin.pl

Zgodnie z morskim obyczajem, ja matka chrzestna,
chrzczę dziś i woduję książkę o żeglarzach.
Tych zacnych ludzi, biegłych w żeglarskim rzemiośle,
opisała Krystyna Pohl, dziennikarka, pasjonatka spraw morskich.
A książkę starannie wydała szczecińska oficyna ZAPOL.
Przez lądy, morza i oceany podążaj książko do czytelników,
przynoś chwałę żeglarskiej braci, radość autorce i uznanie wydawcy.
Nadaję ci imię ŻEGLARZE.
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Zdjęcia: Archiwum organizatora

Otwarte mistrzostwa Akademii
Morskiej w ergometrze wioślarskim
26 listopadzia 2013 r. w sali sportowej Akademii Morskiej odbyły się tradycyjnie organizowane mistrzostwa Akademii w ergometrze wioślarskim, w których udział
wzięli nauczyciele akademiccy, studenci oraz
uczniowie z gimnazjum i liceum.

P

o uroczystym otwarciu, którego
dokonał Prorektor ds. Nauczania, nowo wybrany prezes Klubu Uczelnianego dr inż. Piotr
Treichel, odbyły się wyścigi uczniów
w kategorii dziewcząt i chłopców. Na
dystansie 500 m rywalizowało 20 osób,
z których najlepsze trzy w obu kategoriach
otrzymały medale, dyplomy i pamiątkowe
nagrody; każdy uczeń startujący w zawodach otrzymał gadżety promujące naszą
uczelnię.
Kolejna rywalizacja to wyścigi nauczycieli akademickich na dystansie 1000



Marcin Matuszak, Grzegorz
Nicewicz, Arkadiusz Rzeczycki
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metrów, którzy reprezentowali poszczególne wydziały Akademii Morskiej. Zespół Wydziału Mechanicznego utworzyli:
Grzegorz Nicewicz i Marcin Matuszak,
Wydział WIET: Arkadiusz Rzeczycki i Artur Kujawski, a Wydziału Nawigacyjnego:
Marcin Breitsprecher. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się dziekan
Grzegorz Nicewicz z czasem 3:27,6, drugie miejsce zajął Marcin Matuszak 3:37,2,
a trzecie Arkadiusz Rzeczycki 3:51,2. Puchar dla zwycięskiego wydziału ponownie
trafił do pokoju Dziekana Wydziału Mechanicznego, drugi był WIET, a miejsce
trzecie zajął Wydział Nawigacyjny, któremu kibicował przybyły na zawody dziekan kpt. ż.w. Jacek Frydecki.
Dalej w szranki rywalizacji stanęły
studentki AM, które na dystansie 1000 m
pokazały zaangażowanie i zaciętą walkę
osiągając bardzo dobre wyniki. Zwycięży-

ła Izabela Kamińska z czasem 3:52,8, drugie miejsce wywalczyła Sylwia Straczuk
3:59,4, a trzecie Magdalena Zdeb 4:00,0.
Końcowa rywalizacja to wyścigi studentów w kategorii lekkiej i normalnej.
Po siedmiu wyścigach w wadze lekkiej
zwyciężył Vitalii Budzul z czasem 3:13,3,
drugi był Krzysztof Pańcyk 3:18,7, a trzeci
Łukasz Nazimek 3:24,5.
W wadze normalnej najlepszemu zawodnikowi udało się „złamać” czas 3 min,
co jest bardzo dużym osiągnięciem. Zwyciężył Ferdynand Kaczyński z wynikiem
2:59,7, drugie miejsce przypadło dla Jana
Kucery 3:03,1, a trzecie dla Konrada Napieralskiego 3:05,9.
Dziękujemy licznie przybyłym gościom i kibicom, a uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników sportowych.
Do zobaczenia za rok!
KU AZS AM

 Sylwia Straczuk,
Izabela Kamińska, Magdalena Zdeb

 Jan Kucera,
Ferdynand Kaczyński, Konrad Napieralski
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Wybory do Zarządu
Klubu Uczelnianego AZS
W dniu 19 listopada 2013 r. odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Klubu Uczelnianego AZS
Akademii Morskiej w Szczecinie, na którym podsumowano
pracę ustępującego zarządu, udzielając mu absolutorium.

P

odczas prezentacji przedstawiono osiągnięcia organizacyjne, a także sportowe
w poszczególnych sekcjach,
wręczono podziękowania trenerom za
wkład pracy w rozwój poszczególnych
sekcji wraz z gratulacjami osiągniętych
wyników sportowych. Prezes Organizacji Środowiskowej mgr Zbigniew
Lipczyński podziękował ustępującemu
prezesowi klubu dr. inż. Przemysławowi Rajewskiemu za zaangażowanie
i owocną współpracę, a trener sekcji
wioślarskiej mgr Wojciech Jaśkiewicz
wręczył symboliczne wiosełko i ósemkę wioślarską za przyczynienie się do
rozwoju sekcji, która za kadencji ustępującego Prezesa wzbogaciła się o nową
ósemkę wioślarską i nowe wiosła.
Podziękowano także całemu zarządowi za wkład pracy w rozwój sportu
w naszym środowisku akademickim,
w szczególności za organizację imprez
sportowych dla studentów i pracowników Akademii Morskiej, zarówno na
arenie lokalnej, jak i ogólnopolskiej.
Największy sukces to przeprowadzenie Akademickich Mistrzostw Polski
w Pływaniu, które odbyły się 23 marca
2013 r. Następnie odbyły się wybory,
podczas których wybrano nowego prezesa i zarząd na lata 2013–2015.

Nowe władze klubu tworzą:
Prezes: dr inż. Piotr Treichel – Prorektor ds. Nauczania AM;
Członkowie Zarządu: Krystyna Kolanda, Norbert Marchewka, Joanna
Gładysz, Karolina Wiśniewska, Edyta
Mizgier, Agata Nowik, Joanna Szozda,
Piotr Polak, Jacek Wemer, Stefan Maduń, Izabela Kamińska.
KU AZS AM
www.aam.am.szczecin.pl
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śp. Jan Ludorowski
3.XII.1943 – 13.VI.2013 r

J

a
n Ludorowski urodził się podczas czarnej
okupacyjnej nocy dnia 3 grudnia 1943 roku
w Niżankowicach. W Rzeszowie uzyskał
w dniu 6 czerwca 1960 roku świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego i wkrótce
- jako niepełny siedemnastolatek - zdaje egzamin konkursowy (przy startujących dziewięciu na jedno „krzesełko”) do   Państwowej Szkoły Morskiej
w Gdyni. Rejs wakacyjny na Białej Fregacie, pięknym żaglowcu
„Dar Pomorza” był kolejnym uchem igielnym dla amatorów pływania po morzach i oceanach, którego przejście dawało prawo
podjęcia studiów (naówczas licencjackich) w elitarnej gdyńskiej
Alma Mater Marinensis. Jan zaliczył ten rejs z wyróżnieniem, po
czym w roku 1963 ukończył Wydział Nawigacyjny w tzw. terminie zerowym.
Białą Fregatą dowodził wówczas legendarny kapitan Kazimierz Jurkiewicz, a na Wydziale Nawigacyjnym uczyli nie mniej
znani wybitni fachowcy: Józef Giertowski, Jerzy Kaczorowski,
Tadeusz Meissner czy Witold Poinc.
Wybitnie uzdolniony w dziedzinie przedmiotów ścisłych Jan
Ludorowski po kilku latach pływania podejmuje studia na najtrudniejszym Wydziale Łączności początkowo na Politechnice
Rzeszowskiej, a później na Politechnice Bydgoskiej uzyskuje
dyplom inżyniera elektryka w dniu 18 marca 1972r. i wkrótce
podejmuje pracę w naszej Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Na szkolno-towarowym czternastotysięczniku m/s „Hutnik”
jest najlepszym kierownikiem praktyk studenckich w trudnych
rejsach oceanicznych na Atlantyku Północnym. Na tym samym
statku pływałem jako I oficer a studenci nazywali nas „terrible
twins” – straszne bliźnięta, gdyż przestrzegaliśmy konsekwentnie morskiej dyscypliny. Sztormowe pływanie do radzieckiego
Murmańska i kanadyjskiego Quebecu były z kolei doskonałym
chrztem morskim dla młodych adeptów sztuki nawigacyjnej
(rejs kanadyjski z koncentratami rudy cynku był analizowany
przez Izby Morskie jako pozytywny przykład po zatonięciu z takim samym ładunkiem peżetemowskiego m/s „Wrocław II”).
Jan Ludorowski był przeciwnikiem kradzieży dóbr intelek32

tualnych i uważał za klęskę naszego szkolnictwa wyższego „dopisywanie się” różnych, wątpliwych autorytetów do publikacji
młodych, uzdolnionych asystentów. Tę praktykę uważał za jedną
z przyczyn niekorzystnego dla nas rankingu: na 500 uczelni wyższych tylko Uniwersytet Jagielloński i Warszawski znalazły się na
przedostatnim i ostatnim miejscu.
Był wyjątkowo prawym człowiekiem i wspaniałym przyjacielem, na którego można było liczyć w każdej trudnej sytuacji.
Uczelnia w jego osobie miała równocześnie nawigatora – praktyka i fachowca w dziedzinie instrumentów nawigacyjnych.
Zastępując go podczas losowej nieobecności na wykładach
w SDKO, korzystałem z jego notatek bedących wzorem zwięzłości technicznej i finezji intelektualnej. Pracował jako starszy
wykładowca i nauczyciel akademicki przez dwadzieścia lat i studenci cenili Go za wiedzę oraz sposób jej przekazywania. Mówili
Mu o tym po latach, gdy spotykał się z nimi podczas wspólnych
rejsów.
W grudniu 1981r. uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej
a w kwietniu tegoż roku zawarł związek małżeński z Krystyną
Puszko kierującą Dziekanatem Nawigacyjnym naszej uczelni.
Wychowali i wykształcili dwoje dzieci: córkę i syna.
Jako kapitan był wysoko ceniony zarówno w Polskiej Żegludze Morskiej, jak i u obcych armatorów. Gdy zdawałem siedemdziesięciotysięcznik „Ethnos” z greckiej kompanii Good Faith,
na który – w związku z odpowiedzialnymi rejsami ze zbożem
– superintendent Ioannis Petikas poszukiwał doświadczonego
kapitana, mogłem z pełnym przekonaniem zarekomendować
Jana Ludorowskiego. Po dwu kontraktach otrzymał od armatora
opinię wybitnego fachowca.
Parafrazując Norwida: Coś Ty Atenom zrobił Sokratesie, że Ci
statuę ze złota lud niesie? Chciałbym napisać: A coś ty Janie zrobił
dla uczelni, że tak Ciebie żałują wciąż studenci wierni?
Według starożytnych Greków ulubieńcy bogów umierają
młodo. Mój najlepszy przyjaciel Jan Ludorowski umarł młodo
13 czerwca 2013 roku w siedemdziesiątym roku Swego pracowitego życia. Cześć Jego Pamięci!
Józef Gawłowicz
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