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W numerze

est mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce pierwszy w 2020 roku numer
Akademickich Aktualności Morskich. Prezentujemy w nim uroczysty jubileusz 90.
urodzin prof. kpt. ż.w. Aleksandra Walczaka
– rektora Wyższej Szkoły Morskiej w czterech
kadencjach. Jubilatowi w imieniu swoim i całej
Redakcji składam życzenia zdrowia i pomyślności.
W części poświęconej rozwojowi kariery naukowej prezentujemy
wywiad z panią prof. Katarzyną Gawdzińską, która 25 października
br. otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta PR w dyscyplinie
inżynieria mechaniczna. Gratulujemy! To nie jedyny sukces z udziałem
Pani Profesor – wynalazek pn. Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze spienionych metali, którego jest współtwórczynią wraz
z prof. Januszem Grabianem i prof. Michałem Szweycerem, zostanie
wdrożony w gospodarce, jako że Akademia sprzedała prawa patentowe do tego wynalazku mazowieckiej firmie ECO HARPOON-Recycling
Sp. z o.o. W części poświęconej działalności naukowej przedstawiamy
informację na ten temat. Cieszymy się, że nasi naukowcy opracowują
praktyczne rozwiązania, które znajdują zastosowanie w gospodarce
i służą społeczeństwu.
W czasopiśmie przedstawiamy także relacje dotyczące pomyślnego
zakończenia realizowanej na Wydziale Nawigacyjnym AM procedury
habilitacyjnej dr. hab. inż. Sambora Guzego oraz procedur obrony rozpraw doktorskich autorstwa Anny Pańki, Marko Perkovica, Marzeny
Małyszko i Pauliny Hatłas-Sowińskiej. Wszystkim gratulujemy sukcesu!
Najnowszy numer AAM prezentuje również informacje o pracach
naukowych realizowanych w naszej uczelni, w tym szczegółowo przybliża projekt SBOil – South Baltic Oil Spill Response finansowany z programu INTERREG South Baltic 2014–2020 i kierowany w AM przez
prof. Lucjana Gucmę.
W sekcji marynistyka przedstawiamy pionierskie lata floty handlowej Szczecina, przybliżamy sylwetkę kpt. ż.w. Tadeusza Meissnera oraz
historię niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, który w pierwszych dniach drugiej wojny światowej zaatakował Polskę.
Życzę wszystkim Czytelnikom przyjemnej lektury i zachęcam do
nadsyłania materiałów, które chcieliby Państwo publikować na naszych
łamach.
Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
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Redakcja przeprasza p. Arkadiusza Tomczaka

za błędne podpisanie autorstwa Jego artykułu
zamieszczonego w AAM nr 4(104)/2019, s. 18.

Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów
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honorariów, akceptują ukazywanie się artykułów w wersji
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