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Z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu drugi  
w bieżącym roku numer naszego kwartalnika. Na wstę-
pie prezentujemy wywiad z wiceprzewodniczącą Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, dr inż. Agnieszką 
Deją, na temat działalności tego organu i korzyści dla 
uczelni płynącej z przyznawanej przez niego akredytacji.

W sekcji Dydaktyka przedstawiamy podjęte przez 
AMS działania na rzecz kształcenia specjalistów dla 
morskiej energetyki wiatrowej. Nasza uczelnia przystą-
piła w tym zakresie do współpracy z PKN Orlen. Temat ten został również 
przybliżony w wywiadzie, którego udzielił prorektor ds. nauki, dr hab. inż. 
Artur Bejger. Ponadto zamieszczamy drugą część materiału o narzędziach 
dydaktycznych 4D Marine Learning.

W sekcji Działalność naukowa przybliżamy Czytelnikom realizowane na 
Wydziale Nawigacyjnym badania i projekty naukowe. Prezentujemy także 
wywiad z dr. inż. Jerzym Gutteterem na temat zagrożeń związanych z prze-
noszeniem przez statki organizmów żywych w wodach balastowych.

Od wielu lat na łamach AAM prezentujemy Państwu artykuły maryni-
styczne autorstwa kpt. ż.w. Wiktora Czappa. W imieniu całej redakcji AAM 
bardzo dziękuję za wieloletni wkład Pana Kapitana w rozwój sekcji Maryni-
styka, co istotnie podnosi jakość naszego kwartalnika. Chcąc przybliżyć Czy-
telnikom postać Pana Wiktora Czappa przeprowadziliśmy z Nim wywiad, do 
którego lektury serdecznie zachęcam. Jednocześnie składam Panu Kapitano-
wi życzenia zdrowia i liczę na Jego dalszą współpracę z redakcją czasopisma.

W ostatnim czasie na wieczną wachtę odeszło kilku naszych obecnych  
i emerytowanych pracowników, w związku z czym przekazuję kondolencje 
ich rodzinom i bliskim. W numerze zamieściliśmy biogramy i nadesłane do 
redakcji wspomnienia o następujących osobach:  Wiesławie Chumeniuk, Eu-
geniuszu Daszkowskim, Zbigniewie Koziaku, Yuriim Kravtsovie i Mieczysła-
wie Wierzejskim. Cześć ich pamięci! 

W niniejszym wydaniu przedstawiamy również wybrane wydarzenia  
z historii transatlantyku s/s Deutschland, a także przybliżamy aktualną dzia-
łalność biblioteki i chóru AMS, akcję „Dziewczyny na Politechniki” oraz suk-
cesy naszych sportowców. 

Życzę przyjemności z lektury Akademickich Aktualności Morskich i jak 
zwykle zachęcam do nadsyłania artykułów, które chcieliby Państwo opubli-
kować na naszych łamach.

Rdaktor Naczelny
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
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