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Z przyjemnością przekazuję drugi  
w 2022 r. numer Akademickich Aktual-
ności Morskich. Tematem przewodnim 
wydania są obchody 75-lecia szkolnic-

twa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Rela-
cjonujemy dla Państwa tę uroczystość na łamach 
czasopisma. 

Pośród ważnych dla naszej Alma Mater wy-
darzeń należy wskazać także podpisanie przez 
Prezydenta RP ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczeci-
nie. Politechnikę tworzy się z Akademii Morskiej w Szczecinie z dniem 
pierwszego września 2022 r. Przytaczamy w całości treść tej Ustawy. 

W sekcji dotyczącej spraw studenckich informujemy o zaktualizowa-
nym  składzie Samorządu Studenckiego oraz o wydarzeniach i inicjaty-
wach podejmowanych przez studentów Akademii.

W numerze relacjonujemy również wystawę zorganizowaną przez 
pracowników Biblioteki Głównej AMS zadedykowaną zasłużonemu 
byłemu rektorowi naszej uczelni, prof. dr. kpt. ż.w. Aleksandrowi Wal-
czakowi, który podczas obchodów jubileuszu 75-lecia szkolnictwa mor-
skiego w naszym rejonie otrzymał od Senatu AMS godność doktora 
honoris causa AMS. To pierwszy taki tytuł nadany w naszej uczelni. 
Gratulujemy laureatowi.

W dziale aktualności przedstawiamy premierowy w historii Akade-
mii, zorganizowany przez studentów, plebiscyt na najlepszego wykła-
dowcę roku. Zwyciężczynią plebiscytu została dr inż. Agnieszka Deja  
z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Laureatce gratu-
lujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej. 

W publikacji prezentujemy także artykuł o rozwoju technicznym 
silników okrętowych dotyczący pireoloforu, czyli przypuszczalnie 
pierwszego w historii i zrealizowanego w praktyce silnika spalinowego 
wykorzystanego do napędu statku wodnego.

W numerze nie zabrakło informacji o współpracy AMS z otocze-
niem, a także nowości wydawniczych, aktualności z życia Chóru AMS 
ani sukcesów naszych sportowców. 

Życzę przyjemnej lektury i jak zawsze, zachęcam do nadsyłania arty-
kułów do publikacji na naszych łamach.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski
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