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J            est mi miło przekazać pierwszy w 2022 r. 
numer Akademickich Aktualności 
Morskich. Szybkimi krokami zbliża-
my się do zmiany nazwy naszej Alma 

Mater, która wkrótce będzie Politechniką 
Morską w Szczecinie. W związku z tym mate-
riałem otwierającym bieżący numer jest wywiad  
z rektorem uczelni dr. hab. inż., kpt. ż.w. Wojcie-
chem Ślączką, prof. AMS.

Pośród ważnych wydarzeń, które miały ostatnio miejsce  
w naszej uczelni, należy wymienić zmianę władz Wydziału Mechanicz-
nego. W numerze przybliżamy zatem sylwetki dziekana i prodziekanów 
oraz przedstawiamy obszerny wywiad z nowo powołanym dziekanem 
wydziału dr. hab. inż. Jaromirem Mysłowskim, prof. AMS. Z wywiadu 
dowiemy się wiele zarówno o zainteresowaniach zawodowych, jak i pry-
watnych nowej głowy Wydziału Mechanicznego. 

W związku z trwającą od ponad miesiąca zbrojną agresją Rosji na 
Ukrainę przedstawiamy działalność studentów AMS w zakresie wspar-
cia dla uchodźców. Opisujemy też ważniejsze wydarzenia z życia stu-
dentów. 

W numerze prezentujemy także dwa artykuły poświęcone technice. 
Pierwszy z nich dotyczy przypuszczalnie najstarszej koncepcji tłokowe-
go silnika spalinowego autorstwa Leonarda da Vinci, drugi zaś rozwoju 
sekstantów.

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

Życzę przyjemnej lektury i – jak zawsze – zachęcam do nadsyłania 
artykułów do publikacji na naszych łamach.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski
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