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W numerze

iniejszym przekazuję na Państwa ręce
trzeci w bieżącym roku numer Akademickich Aktualności Morskich.
Wciąż trwa pandemia COVID-19,
co spowodowało zmianę w naszym funkcjonowaniu zarówno w życiu zawodowym, jak
i prywatnym. Niemniej jednak życie akademickie trwa, czego przykładem jest inauguracja kolejnego roku akademickiego 2020/2021 w naszej Alma Mater.
Relacjonujemy to wydarzenie – ze względu na obostrzenia epidemiczne – skromne pod względem uczestników, ale jak zawsze uroczyste. Wszystkim studentom, nowo przyjętym i kontynuującym
naukę, życzymy efektywnego zdobywania wiedzy w tym trudnym
czasie.
W numerze przedstawiamy również sylwetki władz uczelni na
kadencję 2020–2024 – rektora i prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów wszystkich pięciu wydziałów AMS.
W związku z 50. rocznicą pracy naukowej i dydaktycznej prof.
Bernarda Wiśniewskiego – twórcy naukowej szkoły nawigacji pogodowej w żegludze morskiej i wieloletniego redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego AMS – prezentujemy wywiad
z jubilatem. W imieniu Redakcji AAM i własnym gratuluję Panu
Profesorowi sukcesów oraz życzę dużo zdrowia i pomyślności.
Ponadto przedstawiamy bieżące osiągnięcia AMS na niwie współpracy z otoczeniem gospodarczym i realizacji projektów oraz relacje
z ostatnich obron rozpraw doktorskich, które miały miejsce w uczelni. Zachęcam do lektury popularnonaukowego artykułu pt. „Problemy rozwoju statków autonomicznych”, który nakreśla szereg
niezwykle ważnych kwestii związanych z aktualnym kierunkiem
rozwoju światowej żeglugi.
Zapraszam również do sekcji Marynistyka, gdzie prezentujemy
artykuł opisujący wybrane wydarzenia z historii statku s/s Sołdek –
pierwszej pełnomorskiej jednostki handlowej zbudowanej w powojennej Polsce. Numer zamykają bieżące sprawy z życia Chóru AMS
oraz Klubu Uczelnianego AZS AMS. Życzę Państwu przyjemnej lektury i jak zawsze zachęcam do nadsyłania artykułów, które chcieliby
Państwo publikować na naszych łamach.
Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
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