
W numerze

N 
iniejszym z przyjem-
nością przekazuję Pań-
stwu ostatni w tym roku 
– grudniowy numer 

Akademickich Aktualności Morskich. 
Przedstawiamy w nim relację z uro-
czystego włączenia do użytkowania 
nowego obiektu dydaktycznego przy ul. 
Willowej, stanowiącego nową lokaliza-
cję Wydziału Mechanicznego AMS.
 W dziale współpraca z otoczeniem prezentujemy informa-
cje o współpracy nawiązanej przez AM z PGW Wody Polskie. 
Przedstawiamy też drugą część materiału dotyczącego żeglugi 
śródlądowej na rzece Odrze.
 W dziale dotyczącym działalności naukowej piszemy  
o osiągnięciach naszych naukowców z Wydziału Nawigacyjnego 
AM z zakresu geodezji i mapowania obiektów trójwymiarowych 
oraz artykuł dotyczący otwartej nauki.
 W części poświęconej sprawom studenckim przedstawiamy 
mające miejsce w bieżącym miesiącu Targi Pracy oraz udogod-
nienia oferowane studentom przez Akademię Morską.
 Ponadto prezentujemy międzynarodową aktywność uczelni  
w obszarze dydaktyki i nauki, a dokładniej jej uczestnictwo  
w 20. Zgromadzeniu Ogólnym Członków Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich oraz organizację  
i uczestnictwo w dwóch wydarzeniach  rozwijających europejską 
sieć badawczą w zakresie morskiej energii odnawialnej.
  W numerze przybliżamy też charakterystykę nawigacyjną 
cieśniny Istambuł, artykuł na temat latarni morskich oraz syl-
wetkę radiotelegra5sty i członka załogi Daru Pomorza Alojzego 
Kwiatkowskiego.
 Życzę wszystkim Państwu przyjemnej lektury i korzystając 
z okazji zachęcam do nadsyłania artykułów, które chcieliby Pań-
stwo publikować na naszych łamach.
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