
Ostatnie chwile wakacji to dla Redakcji Aka-
demickich Aktualności Morskich czas wytężonej 
pracy. Dokładamy wszelkich starań, by w Państwa 
ręce trafił w dniu inauguracji roku akademickiego 
2015/2016 świeżutki numer czasopisma.

Z żalem informuję, że w te bardzo gorące dni 
sierpnia odszedł od nas na wieczną wachtę mgr inż. 
Marek Górzeński, o którym wspomina dr inż. Ma-
rek Szulc, jego najbliższy współpracownik i kolega.

Z wielką satysfakcją odnotowujemy na łamach AAM osiągnię-
cia naszych pracowników i wyniki ich pracy na rzecz rozwoju na-
uki z zastosowaniem na polu przemysłowym. Z aktualnych zmian 
i nowości  pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową szatę gra-
ficzną Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej i jednocześnie 
zachęcić do zgłaszania artykułów naukowych do publikacji w nich. 

Aktualny numer Akademickich Aktualności Morskich za-
wiera jednak nie tylko bieżące wydarzenia z życia społeczności 

akademickiej. Za równie ważne uznaliśmy za-
trzymanie się na moment w kręgu wspomnień  
i wydarzeń historycznych. I tak przypominamy ge-
nezę powstania w niemieckiej stoczni wspaniałego 
żaglowca „Oldenburg”, przemianowanego później 
na „Dar Pomorza”, na którym celebrowano w tym 
roku 85. rocznicę podniesienia biało-czerwonej 
bandery. Dla chwili wytchnienia i relaksu przybli-

żamy też postać legendarnego korsarza – Francisa Drake’a, który 
opłynął kulę ziemską.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego życzymy 
wszystkim pracownikom Akademii satysfakcji z pracy i kolejnych 
sukcesów na polu badawczym i naukowym, a studentom – żeby 
wiedza, którą zdobędą, okazała się przepustką do wymarzonej 
pracy zawodowej. 

 Redaktor Naczelny 
 prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
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Projekt ESABALT – projektem flagowym!

Warto podkreślić, że projekt ESABALT realizuje jedynie czte-
rech konsorcjantów.

Koncepcja proponowana przez projekt: „Zwiększenie świado-
mości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego 
na Bałtyku” polega na stworzeniu zintegrowanego systemu słu-
żącego podwyższeniu bezpieczeństwa morskiego, który zawierać 
będzie najnowocześniejsze osiągnięcia z zakresu pozycjonowa-
nia, e-nawigacji, systemów obserwacji naziemnej oraz systemu 
wielokanałowej łączności morskiej (cooperative communica-
tions).

Naczelnym celem projektu jest opracowanie rozwiązania 
technologicznego służącego zwiększeniu wiedzy o aktualnej sy-
tuacji na morzu dla wszystkich statków pływających w basenie 
Morza Bałtyckiego, łącznie z monitoringiem ruchu morskiego 

w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska  
o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania 
wypadkom morskim.

Rozwiązanie to zawierać będzie informacje niezbędne do 
oceny pokrywy lodowej na morzu, rozmiarów plamy rozlewu 
substancji chemicznych (w przypadku wycieku), wysokości fal, 
prądów, jak również prędkości i kierunku wiatru. Dodatkowo 
opracowane zostaną trzy wyspecjalizowane, włączone do syste-
mu usługi, w skład których wejdą: inteligentna nawigacja morska 
i usługa określania kursów statków, efektywny system reagowa-
nia w sytuacjach nagłych zagrożeń oraz monitoring i raportowa-
nie środowiskowe ze szczególnym naciskiem na funkcjonalności 
transgraniczne.

Dorota Idziaszczyk

ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny AM  
(pod kierownictwem dr. hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. AM ) otrzymał status  

flagship project w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR  
– Strategy for the Baltic Sea Region) i został dodany do  

Planu Działania w tej Strategii ogłoszonego w czerwcu 2015 roku. 

fot.: http://esabalt.org/
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Klaster Morski Pomorza Zachodniego 
na targach BaltExpo 2015
W dniach 7–9 września br. w Gdańsku od-
były się Międzynarodowe Targi Przemysłu 
Morskiego „BaltExpo 2015”. 

W tegorocznej edycji wzięli udział 
przedstawiciele firm związanych z bran-
żą morską z 14 krajów. Podczas targów, 
na specjalnie przygotowanym stoisku, 
odwiedzający mieli możliwość zapozna-
nia się z ofertą i działalnością partnerów 
klastra. Gościem honorowym na naszym 
stoisku była Dorota Pyć, Podsekretarz 
Stanu ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. W trakcie targów „BaltExpo 
2015” odbyło się też polsko-norweskie 
spotkanie klastrów, podczas którego  
w ramach konferencji business to business 
omawiano możliwość współpracy przed-
siębiorstw z obu krajów. Targi były zna-
komitą okazją do zaprezentowania oferty 
zachodniopomorskich firm związanych 
z gospodarką morską zrzeszonych w na-
szym konsorcjum. Dziękujemy za wspól-
ny udział w targach: Zarządowi Morskich 
Portów Szczecina i Świnoujścia SA, Urzę-
dowi Marszałkowskiemu Województwa 
Zachodniopomorskiego, Gminie Miastu 
Szczecin oraz Centrum Innowacji Akade-
mii Morskiej w Szczecinie.

Ship-Service, Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej w Szczecinie, Kan-
celaria Adwokacka „Zbroja Adwokaci” 
– nowi partnerzy klastra

Grono partnerów Klastra Morskiego 
Pomorza Zachodniego powiększyło się  
o firmę Ship-Service SA, będącą liderem 
na polskim rynku bunkrowym. Działal-
ność tej firmy związana jest z następują-
cymi obszarami:
�� obsługa statków w portach, bunkro-

wanie statków morskich w paliwa 
żeglugowe,
�� przeładunki i składowanie towarów,
�� działalność spedycyjna i przewozowa 

w zakresie transportu lądowego  
i wodnego,
�� usługi consultingowe w zakresie obro-

tu towarowo-morskiego,
�� eksport, import w zakresie prowadzo-

nej działalności – koncesja na import 
paliw,
�� usługi związane z ochroną środowiska 

wodnego, z odbiorem odpadów ze 

statków i gospodarowaniem nimi,  
z czyszczeniem separatorów, z usuwa-
niem rozlewów i zanieczyszczeń  
z akwenów portowych,
�� zaopatrywanie rynku żeglugi porto-

wej oraz floty rybackiej.
Nowym partnerem Klastra Morskie-

go Pomorza Zachodniego zostało też 
Centrum Innowacji Akademii Morskiej  
w Szczecinie. Centrum jest spółką z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, ze 100-pro-
centowym udziałem AM, założoną  
w sierpniu 2013 roku. Powstała w odpo-
wiedzi na rosnące zainteresowanie roz-
wiązaniami naukowymi, jakie powstają 
na naszej Akademii – jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych uczelni morskich na 
świecie.

Głównym celem Centrum Innowacji 
jest zbudowanie pomostu pomiędzy świa-
tem nauki i biznesu. Jako spółka niezależ-

na, ale ściśle współpracująca z uczelnią, 
jest pierwszym i ostatnim przystankiem 
na drodze do korzystania z wiedzy oraz 
umiejętności uczelnianej kadry naukowej.

Centrum Innowacji doradza przedsię-
biorstwom, uczestniczy w wydarzeniach 
krajowych oraz w międzynarodowych, 
poszukuje inwestorów i partnerów dla 
gospodarki do wdrażania efektów badań 
naukowców Akademii Morskiej w Szcze-
cinie.

Kolejnym partnerem Klastra Morskie-
go Pomorza Zachodniego została Kance-
laria Adwokacka „Zbroja Adwokaci” ze 
Szczecina. Jest to dynamicznie rozwijają-
ca się kancelaria adwokatów ze strategią 
wspierania podmiotów gospodarki mor-
skiej oraz przemysłu jachtowego. 

Wartość nadrzędna kancelarii to in-
dywidualne i zaangażowane podejście, 
zorientowane na opracowywanie roz-
wiązywania konkretnych problemów  
i współpracę, mające na celu doradztwo 
prawno-gospodarcze. Do klientów kance-
larii należą stocznie jachtowe (jachty ża-
glowe, motorowe), stocznie śródlądowe, 
dealerzy jachtów, mariny i porty jachtowe, 
przedsiębiorstwa branży TSL związane 
z drogami wodnymi, armatorzy jachtów 
i statków, podmioty ubezpieczeń szkód 
nautycznych, przedsiębiorstwa budow-
nictwa wodnego, osoby fizyczne i osoby 
prawne, w tym jednostki samorządu tery-
torialnego.

Zebrała: Paulina Mańkowska
Źródło: www.klastermorski.pl

zdjęcia: archiwum organizatora

Gość honorowy – Podsekretarz Stanu Dorota Pyć 
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SZYBKI I SPRAWNY  
KONTAKT Z PRZEMYSŁEM
Chcielibyśmy zaprosić kadrę naukową Akademii Morskiej do 
współpracy. Naszym nadrzędnym celem w zakresie polityki jakości 
jest łączenie wiedzy naukowców z oczekiwaniami rynku w sposób 
sprawny i kompetentny.  

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 
(CIAM) powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia pod-
miotu, który nieobarczony procedurami uczelnianymi będzie  
w stanie łączyć naukę i przemysł. Z pewną pomocą przyszło Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dając uczelniom oręż 
w postaci przepisów pozwalających powoływać tzw. spółki celo-
we, ze 100-procentowym udziałem jednostki macierzystej. Taka 
sytuacja zdarzyła się także na Akademii Morskiej w Szczecinie. 

– Działamy już dwa lata, rozwijamy się coraz sprawniej, nie-
dawno zatrudniliśmy nowego pracownika – mówi prezes zarzą-
du Centrum Innowacji Konrad Frontczak.

CIAM powstał, by z jednej strony zaspokoić popyt na innowa-
cyjne rozwiązania naukowe wytwarzane przede wszystkim dla 
przemysłu morskiego oraz dla wszystkich tych podmiotów na 
naszej uczelni, które są zainteresowane współpracą, a z drugiej 
– by rozwinąć zapotrzebowanie na usługi eksperckie ze strony 
przemysłu. Mówimy tu o obszarze, na którym szczególnie nam 
zależy. Bez obciążeń, z własną obsługą prawnofinansową. Rozli-
czanie prac zleconych trwa przysłowiowe 2 dni. 

Mamy coraz więcej zapytań ze strony przemysłu. Serdecznie 
zapraszamy naszą kadrę do podzielenia się swoją wiedzą – wszy-
scy na tym mogą skorzystać. 

Centrum realizuje też inne zadania. Zgodnie z umową zawar-
tą z uczelnią zarządza całym portfolio wynalazków, czyli tzw. 
własnością przemysłową uczelni. Największym sukcesem na tym 
polu jest niedawna sprzedaż licencji na system pilotowo-doku-
jący PNDS dla firmy Autocomp Management, która wdrożyła 
to rozwiązanie w największym na Słowenii porcie Koper. Sama 
technologia kosztuje ok. 20 000 euro, jest to niewielka kwota  
w stosunku do kosztów remontu po zderzeniu statku z nabrze-
żem. 

Do obowiązków CIAM należy także obsługa dwóch labora-
toriów AM: Laboratorium Zielona Energetyka oraz Centrum 
Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. Oba powstały po to, by 
realizować prace zlecone przez przemysł i jednostki publiczne. 

– Mamy sprzęt, mamy ludzi, nie pozostaje nic innego jak za-
oferować nasze usługi firmom z całego kraju. Takie właśnie dzia-
łania podejmujemy – podkreśla prezes Frontczak. – Pierwsze 
małe sukcesy za nami, ale liczymy na więcej. 

Spółka ma ambitne plany i stale poszerza swoją ofertę. Od 
niedawna wraz z innymi podmiotami zajmuje się energetyką od-
nawialną. 

– My dajemy energetykę wiatrową, ktoś biomasę i fotowolta-

ikę, i mamy kompleksowo rozwiązany temat. Niedawno gościli-
śmy kierownictwo PGE SA, które poważnie zainteresowało się 
naszym potencjałem laboratoryjnym. 

Plany dotyczą także podstawowej działalności Centrum Inno-
wacji. Marzy nam się, aby stało się ono głównym przedstawicie-
lem uczelni od kontaktów gospodarczych. Czy to się uda... 

– Na tyle uda, na ile kadra naukowa będzie zainteresowana 
współpracą – przekonuje prezes Centrum Innowacji – nie pa-
trzę w przeszłość, ale w przyszłość. Są uczelnie, gdzie to zaczyna 
świetnie funkcjonować. Póki co, mamy wyłączność na własność 
przemysłową, z czego skutecznie korzystamy. 

W codziennej pracy prezes CIAM zwraca uwagę na konkret-
ne realizacje. 

– Poszukujemy aktywnych naukowców chcących nawiązać 
współpracę, nastawionych na rozwój w oparciu o innowacyjne 
technologie w zakresie obejmującym prace badawcze zlecane 
przez przemysł. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Centrum 
Innowacji. 

KF

Centrum Innowacji Akademii Morskiej  
w Szczecinie Sp. z o.o.
Waly Chrobrego 1–2 
70-500 Szczecin
tel. +48 791810509
http://innoam.pl
info@innoam.pl 

fot.: archiwum prywatne
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Sympozjum naukowe w Dreźnie

W dniach 23–26.06.2015 r. w Dreźnie odby-
ło się cykliczne, międzynarodowe spotka-
nie pracowników naukowych oraz firm po-
wiązanych z tematyką radarową. Akademię 
Morską w Szczecinie reprezentowała liczna 
grupa pracowników naukowych Instytutu 
Geoinformatyki: prof. dr hab. inż. Andrzej 
Stateczny, dr inż. Jacek Łubczonek, mgr inż. 
Marta Włodarczyk-Sielicka i mgr inż. Iza-
bela Bodus-Olkowska. 

Udział w konferencji wzięło ponad 270 
osób z całego świata. Najliczniejsze gro-
no reprezentantów pochodziło z Niemiec  
i z Polski. W konferencji uczestniczy-
li również przedstawiciele Chin, Rosji, 
Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Francji, Bułgarii, Iranu, USA i Australii.

Tematyka prezentowanych wystąpień 
obejmowała między innymi: systemy  
i aplikacje radarowe, wykorzystanie ra-
darowych systemów satelitarnych oraz 
radarów pogodowych, a także cykl doty-
czący wykorzystania radarów morskich  
i śródlądowych.

Sesję związaną z systemami nadzoru 
dróg morskich i śródlądowych (Mariti-

me / Inland Waters Surveillance) miał 
zaszczyt prowadzić prof. dr hab. inż. An-
drzej Stateczny wspólnie z dr. Thomasem 
Fickenscher z Niemiec. Referaty nauko-
we prezentowali m.in. Andrzej Stateczny 
oraz Jacek Łubczonek. Tematyka wykła-
dów wywołała ożywioną dyskusję wokół 
standaryzacji wyposażenia radarowego na 
wodach śródlądowych.

Pracownicy naukowi IG wzięli również 
czynny udział w sesji posterowej, na któ-
rej zaprezentowano 3 plakaty związane  
z tematyką: 
�� Comparative Analysis of Radar Images 

Compression Methods, Jacek Łubczo-
nek;
�� Sensor Data Fusion Techniques for 

Environment Modelling, Izabela Bo-
dus-Olkowska;
�� Selection of SOM Parameters for 

the Needs of Clusterisation of Data 
Obtained by Interferometric Methods, 
Marta Włodarczyk-Sielicka.

Izabela Bodus-Olkowska fot.: archiwum prywatne

fot.: Dresden am Mëttelalter, lb.wikipedia.org
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Mapa z drona

W 1903 r. bracia Wright wykonali pierwszy 
lot samolotem silnikowym. Data ta uważa-
na jest również za początek fotogrametrii 
lotniczej. Dzięki zamontowaniu aparatów  
i kamer fotograficznych na pokładzie samo-
lotu możliwym stało się upowszechnienie 
obrazowania ziemi z powietrza. Wcześniej, 
bo w 1859 r. w wojnie austriacko-włoskiej 
wykonywano, a następnie wykorzystywano 
zdjęcia zrobione z balonu.  

Powszechnie wiadomo, że z góry widać 
lepiej, stąd rozkwit technik fotograficz-
nych i skanerowych, lotniczych i sateli-
tarnych, które początkowo związane były 
z rozpoznaniem obrazowym dla celów 
wojskowych. W ostatnich latach mapy 
opracowywane są powszechnie na pod-
stawie zdjęć lotniczych (przetworzonych 
najpierw do postaci ortofotomapy) oraz 
obrazów satelitarnych, które od 1999 r. 
stały się dostępne na rynku komercyjnym. 
Po nieco ponad stu latach od pamiętne-
go lotu braci Wright mamy do czynienia  
z dosyć dużym tłokiem na niebie, co wię-
cej – latać może teraz każdy, a najbardziej 
popularnym prezentem na I Komunię 
Świętą stały się drony. 

CZYM JEST DRON

Dron to inaczej truteń, czyli samiec 
pszczoły miodnej, nieprodukujący mio-
du. Nazwa ta przyjęła się powszechnie  
i określa się nią Bezzałogowe Statki Latające 
(UAV – Unmanned Aerial Vehicle) zdolne 
do autonomicznego, czyli samodzielnego 
lotu. Lot ten powinien być więc programo-
walny i z tego punktu widzenia zabawki 
kupowane w celach rekreacyjnych, często 
UAV, nie są. Drony powszechnie wykorzy-
stywane są w wojsku już od kilkunastu lat. 
Wojskowe systemy mają też inne wysoko-
ści, zasięgi i czasy lotu. Ogólnie sam statek 
UAV jest częścią całego systemu, w skład 
którego wchodzą:
�� system kontroli (sterowania – na-

ziemna stacja kontrolna),
�� nawigacja (GNSS, INS, barometr),
�� konstrukcja nośna – UAV,
�� sensor i system rejestracji,
�� urządzenia i systemy  dodatkowe (np. 

łączność).
Drony ze względu na budowę możemy 

podzielić na płatowce i wielowirnikowce 
(multirotory) – platformy VTOL (vertical 
take-off and landing).

W terminologii dotyczącej dronów 
bardzo często korzysta się ze skrótów, a do 
najczęstszych należą:
�� UAS – Unmanned Aerial System 

–  Bezzałogowy System Latający 
(Powietrzny),
�� UAV – Unmanned Aerial Vehicle – 

Bezzałogowy Statek (pojazd) Latający,
�� Aerial Robot – Robot Latający,
�� RPAS – Remotely-Piloted Aerial 

System – Zdalnie Sterowany System 
Latający,
�� UCAV – Unmanned Combat Aerial 

Vehicle (np. amerykański system 
Predator),
�� BSP – Bezzałogowy Statek Powietrz-

ny,
�� BSL – Bezzałogowy Statek (System) 

Latający.
Systemy UAV dzielone są także ze 

względu na zasięg, wysokość i czas lotu: 
�� Halle UAV – High Altitude Long 

Endurance UAV wykonujące długi lot 
na dużej wysokości Z (zasięg) > 2 000 
km, W (wysokość) ≤ 20 km, T (czas 
lotu) = 24 ÷ 48 godz.),
�� SR UAV – Z = 30 ÷ 70 km, W ≤ 3 km, 

T = 3 ÷ 6 godz.,

www.technobuffalo.com
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�� CR UAV – Z = 10 ÷ 30 km, W ≤ 3 
km, T = 2 ÷ 4 godz.,
�� Mini UAV – Z < 10 km, W < 1000 m, 

T < 2 godz.,
�� Micro UAV – Z ≤ 10 km, W ≤ 250 m, 

T ≤ 1 godz.,
�� Nano UAV.

Do najczęściej wykorzystywanych 
obecnie systemów należą wielowirnikow-
ce (multirotory). UAV wyposażone są  
w bezszczotkowe silniki elektryczne i sys-
temy stabilizujące lot. Dzięki takiej kon-
strukcji można w jednej chwili odwrócić 
moment obrotowy silnika na przeciwny  
i wystabilizować drona, np. po silnym 
podmuchu wiatru. W silnikach spalino-
wych odwrócenie momentu obrotowe-
go na przeciwny w jednej chwili nie jest 
możliwe, dlatego silniki elektryczne są 
powszechnie stosowane. Wielowirnikow-
ce można podzielić ze względu na kon-
strukcję, co pokazano na rysunku poniżej.

Systemy wielowirnikowe mają jedną 
podstawową zaletę w stosunku do pła-

towców – można je zatrzymać w locie. Ma 
to niebagatelne znaczenie w przypadku 
wykonywania zdjęć do reklamy lub krę-
cenia filmów. Można w ten sposób zo-
brazować również zabytki bądź budowle 
wysmukłe, takie jak kominy. Najczęściej 
wykorzystywane i najbardziej ergono-
miczne są czterowirnikowce. Jednak i one 
mają minusy, w przypadku awarii jednego  
z silników po prostu spadają. W podob-
nej sytuacji system sześciowirnikowy 
powinien się obronić i wylądować. Do-
datkowo dla sześciowirnikowców nie jest 
problemem podczepianie nawet kilkuki-
logramowych systemów pomiarowych, 
ma to tylko przełożenie na długość lotu. 
Typowy lot dla wielowirnikowców trwa 
od kilku to kilkudziesięciu minut. Nieco 
dłuższe czasy uzyskują systemy szybują-
ce (płatowce). Oprócz tego, że potrzebują 
znacznie mniej energii, to jednocześnie są 
zdecydowanie bardziej stabilne w locie, co 
rzutuje na dokładność opracowania orto-
fotomap. Statków tych nie należy jednak 
przesadnie rozpędzać ze względu na brak 

systemów antyrozmazaniowych, jakie są 
zastosowane w profesjonalnych kamerach 
fotogrametrycznych montowanych na sa-
molotach. W przypadku lotu np. 40 km/h, 
by obraz nie był rozmazany, trzeba dobie-
rać bardzo krótkie czasy ekspozycji (ro-
bienia zdjęcia) na poziomie tysięcznych 
części sekundy. Systemy lotu horyzontal-
nego (płatowce) bez problemu latają oko-
ło 30–40 minut. I w tym czasie są w stanie 
zobrazować obszar około 30–40 ha. 

CO WIDAĆ Z DRONA

Z drona widać bardzo wiele, w zasa-
dzie zależy to wyłącznie od wysokości 
lotu. Z reguły, by wyeliminować różne 
powiększenie na sąsiednich zdjęciach  
w kamerach zamontowanych na dronach, 
stosuje się obiektywy stałoogniskowe (nie 
ma możliwości zoomowania). Pozwa-
la to na uniknięcie problemów różnych 
skal sąsiednich zdjęć tego samego terenu. 
Możemy np. założyć, że chcemy otrzymać 
zdjęcie, na którym piksel w terenie będzie 

�� Nano UAV Black Hornet produkcji norweskiej wykorzystywany przez brytyjską armię. System wyposażony w kamerę i baterię waży 
16 g i ma wymiary 10 cm x 2,5 cm

�� System Steadidrone H6X zakupiony przez Akademię Morską w Szczecinie�� Konstrukcje wielowirnikowców 

7www.aam.am.szczecin.pl
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miał wielkość 1 cm. Powinniśmy wte-
dy bez problemu zobaczyć sznurowadła  
w bucie. Znając wielkość piksela w tere-
nie (rozdzielczość terenową) oraz wiel-
kość piksela w matrycy kamery (aparatu)  
i długość ogniskowej (ściślej rzecz uj-
mując, jest to odległość obrazowa – stała 
kamery), możemy z podobieństwa trójką-
tów wyznaczyć wysokość fotografowania  
z drona (co objaśniono na rysunku po-
-wyżej).

 
Wszystkie wielkości potrzebne do wy-

znaczenia wysokości lotu są nam więc 
znane, wielkość piksela w matrycy należy 
odczytać ze strony producenta (dla ka-
mer fotogrametrycznych są one podawa-
ne) lub je obliczyć (w oparciu o fizyczne 
rozmiary matrycy oraz znajomość liczby 
pikseli wyrażanej na ogół w milionach – 

np. 17 megapikseli). W oparciu o rysunek 
powyżej możemy wyznaczyć również ska-
lę zdjęcia, choć de facto zdjęcia cyfrowe 
skali nie mają. Skala definiowana jest jako 
stosunek długości rzutu odcinka na płasz-
czyznę (zdjęcie, mapę) do długości tego 
odcinka w terenie. W tej sytuacji skalę wy-
znaczymy, znając wielkość (długość boku) 
piksela w terenie (rozdzielczość terenową) 
i piksela w matrycy. Jak widać z powyższe-
go, tylko od nas zależy, co będziemy chcie-
li zobaczyć na zdęciu z drona.

I tak też jest w oprogramowaniach do 
programowania nalotu fotogrametrycz-
nego. Zaznaczamy obszar, podajemy 
wielkość piksela w terenie, rodzaj kame-
ry, a program sam oblicza nam parametry 
lotu i dobiera wysokość lotu. W prakty-
ce musimy jeszcze podać pokrycie zdjęć  
i kierunek wiatru. Pokrycie zdjęć jest po-

trzebne do otrzymania trójwymiarowego 
Numerycznego Modelu Terenu. Obowią-
zuje tu ta sama zasada jak w życiu, że ob-
raz widzimy dwuocznie, więc tu musimy 
obiekt sfotografować na dwóch zdjęciach 
dla uzyskania efektu przestrzennego.  
W przypadku wiatru najlepiej gdy dron 
leci prostopadle do niego, zachowuje wte-
dy w przybliżeniu równomierną prędkość 
oraz w miarę jednostajne i przewidywalne 
zużycie baterii.

JAK ZROBIĆ MAPĘ

Opracowanie ortofotomapy ze zdjęć 
wykonanych dronem wcale nie jest pro-
ste. W dronach stosuje się powszechnie 
kamery niemetryczne, tzn. o niestabil-
nych elementach orientacji wewnętrznej. 
Oznacza to, że dla każdego zdjęcia może 

�� Wyznaczanie wysokości lotu 
w oparciu o wielkość piksela w terenie 
(rozdzielczość terenową), wielkość 
piksela w matrycy oraz stałą kamery 
(ogniskową)

�� Planowanie nalotu fotograme-
trycznego. W praktyce obszar zaznaczany 
jest na mapach lub ortofotomapach wyświe-
tlanych przez program z serwisów mapo-
wych, takich jak google lub geoportal

8
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nieznacznie zmieniać się położenie ma-
trycy (punktu głównego) lub odległość 
obrazowa (ogniskowa). Dodatkowo głów-
nym wrogiem w opracowaniu zdjęć jest 
dystorsja obiektywu, czyli takie jego znie-
kształcenie, które powoduje nierówno-
mierne powiększanie obrazu. Z dystorsją 
można sobie poradzić, wykonując zdjęcia 
na specjalnie przygotowanych bazach te-
stowych lub pozwalając programowi na jej 
wyznaczenie w oparciu o punkty wspólne 
na sąsiednich zdjęciach. W ten sposób po-
prawia się położenie pikseli do wolnego 
od dystorsji (rysunek powyżej po lewej). 
Wyznaczanie takie odbywa się w procesie 

zwanym kalibracją kamery. W przypad-
ku kalibracji kamer fotogrametrycznych 
wykonuje je producent i raport dostarcza 
wraz z kamerą. W kamerach niemetrycz-
nych obowiązek ten został przerzucony na 
użytkownika.

Gdy mamy już obraz wolny od dystor-
sji, możemy zająć się wzajemną orientacją 
zdjęć i dopasowaniem ich do siebie. Wy-
konywane jest to w procesie aerotrian-
gulacji przestrzennej, gdzie oprócz tego 
wyznaczane mogą być m.in. kątowe ele-
menty orientacji poszczególnych zdjęć. 
Jest to bardzo ważny proces rzutujący 

na dokładność finalnego opracowania. 
Po dopasowaniu i zorientowaniu zdjęć 
tworzony jest trójwymiarowy model te-
renu. Jest on niezbędny dla pozbycia 
się deformacji na zdjęciach związanych  
z tym, że teren nie jest płaski, a zdjęcie jest  
w rzucie środkowym, tzn. wszystkie pro-
mienie przebiegają przez jeden centralny 
punkt (obiektyw). Na mapie czy ortofo-
tomapie jest inaczej, wygląda tak, jak-
byśmy na każdy punkt patrzyli z osobna  
i z góry. Promienie rzutujące są równole-
głe i prostopadłe do rzutni, chciałoby się 
powiedzieć – ortogonalne. Stąd pojęcie 
ortofotomapy. 

Upraszczając, możemy powiedzieć, że 
dysponując dwoma zdjęciami (analogia 
do dwojga oczu), jesteśmy w stanie wy-
znaczyć odległość przedmiotu od obiek-
tywu (wysokość przedmiotu) i poprawić 
jego położenie na zdjęciu, tak jakbyśmy 
patrzyli na niego pionowo z góry. Otrzy-
mujemy wtedy rzut ortogonalny i w efek-
cie ortofotomapę. Efektem pośrednim jest 
Numeryczny Model Terenu, w oparciu  
o który możemy wykonywać różnego 
rodzaju analizy przestrzenne, np. symu-

�� Kalibracja kamery w oprogramowaniu AgiSoft PhotoScan �� Komputerowe trójwymiarowe opracowanie dworca  
na podstawie danych z drona 

Źródło: AirRotor Media

�� Przesuniecie (inne położenie) 
obiektu na zdjęciu spowodowane jego wy-
sokością (deniwelacją terenu) 

Źródło: Sanecki J. 2015
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lowanie zjawisk takich jak powódź czy 
propagacja fali radiowej z odbiornika an-
teny telefonii komórkowej.

Gdy już otrzymamy ortofotomapę, 
możemy na niej wykonywać pomiary, 
np. wyznaczać powierzchnie działek lub 
wykorzystać ją jako aktualny materiał  do 
opracowania map.

ZASTOSOWANIA I OGRANICZENIA  
DRONÓW

Drony coraz częściej niestety znajdu-
ją zastosowania nielegalne. Problemem 
stało się ich wykorzystywanie w przemy-
cie, gdzie w ten sposób szmuglowane są 

przede wszystkim narkotyki. Znane są 
również eksperymenty z przewozem ludzi 
na systemach wyposażonych w baterie, 
dostarczania pizzy lub sygnału internetu 
(jako przekaźnika) i należy spodziewać 
się wkrótce dronowej turystyki. Ograni-
czeniem są jednak wciąż baterie. Trwają 
prace nad akumulatorami litowo-siarko-
wymi, które powinny dać 10-krotnie wię-
cej energii. Drony wykorzystuje się jednak 
głównie do opracowywania różnego ro-
dzaju wizualizacji trójwymiarowych, na-
grywania filmów i zdjęć reklamowych. 

Choć rynek dronów kwitnie, to warto 
wspomnieć, że latanie komercyjne bez 
specjalnej licencji VLOS (Visual Line of 

Sight – w zasięgu wzroku) jest niezgod-
ne z prawem. We Francji istnieją spo-
re obostrzenia w stosunku do dronów,  
w Niemczech obowiązuje limit wagowy, 
a w USA jest mniej operatorów z licencją 
niż w Polsce… egzaminatorów. Należy 
jednak pamiętać, że latając np. multiro-
torem, wznosimy ładunek kilkukilogra-
mowy kilkaset metrów ponad ziemię  
i błąd człowieka bądź awaria systemu, 
mogą skończyć się tragicznie. Myślę, że 
prawo będzie u nas dosyć liberalne, dopó-
ki operatorzy będą postępować odpowie-
dzialnie.

zdjęcia i rysunki: materiały autora

Grzegorz Stępień

Więcej zagadnień 
związanych z tematyką 
Bezzałogowych Systemów 
Latających zawarto  
w książce Teledetekcja 
opracowanie zdalnej 
informacji. Książka ta 
zostanie wkrótce wydana 
przez Wydawnictwo 
Naukowe Akademii 
Morskiej w Szczecinie. 
Autor niniejszej publikacji 
jest autorem jednego  
z rozdziałów tej książki pt. 
Informacyjne opracowanie 
danych obrazowych.  
W artykule wykorzystano 
fragmenty tego rozdziału 
oraz ilustracje pochodzące 
z książki.

�� Ortofotomapa (fragment) wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych z UAV Sirius z systemem GNSS RTK. Rozdzielczość prze-
strzenna (GSD) wynosi 3 cm. Zdjęcia wykonała i udostępniła firma TPI. Opracowanie: Koło Naukowe Studentów Geodezji i Kartografii 
„Metiri” Akademia Morska w Szczecinie. Na ortofotomapie przedstawiono fragment miejscowości Skarbimierzyce k. Szczecina, (na lewo). 
Całość obszaru (na prawo u góry) obejmuje 550 zdjęć. Na prawo na dole widoczni pracownicy firmy TPI oraz członkowie KN „Metiri”

�� Przykład analizy przestrzennej 
wykonanej z wykorzystaniem Numeryczne-
go Modelu Terenu
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ZMIANY W ZESZYTACH NAUKOWYCH

Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie podejmuje szereg działań zmierzających do podwyższenia  
jakości wydawniczej czasopisma oraz jego międzynarodowej uznawalności i pozycji w rankingach, jak:

��  zmiana procedur wydawniczych,
��  poszerzenie i zróżnicowanie składu Rady Naukowej,
��  zmiana szaty graficznej czasopisma,
��  utworzenie dwujęzycznej strony internetowej ZN,
��  utworzenie nowego internetowego repozytorium artykułów,
��  rozpoczęcie nadawania artykułom identyfikatorów elektronicznych DOI,
��  indeksacja artykułów w międzynarodowych bibliograficznych bazach danych,
��  wyłonienie native speakera języka angielskiego w otwartej procedurze (zapytanie o cenę nr SJ/2015/01). 

Korektę językową od czerwca br. wykonuje pan Mark J. Hunt, PhD, ab-
solwent Uniwersytetu Cambridge. Zaangażowanie dr. Marka Hunta było 
możliwe dzięki środkom przekazanym na ten cel przez JM Rektora AM, 
prof. dr. hab. inż. Stanisława Gucmę, jak również umowie sponsoringowej 
z dn. 06.05.2015 r. pomiędzy AM i firmą PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. – liderem wydobycia węgla brunatnego i wytwarza-
nia energii elektrycznej (http://www.pgegiek.pl/).

 

Zachęcamy wszystkich naukowców do publikowania wyników swoich 
badań w naszym kwartalniku. Aktualne informacje na temat Zeszytów 
Naukowych AM oraz wprowadzanych zmian są dostępne na stronie inter-
netowej http://scientific-journals.eu/.

Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych
Leszek Chybowski�� Pierwszy numer  ZN w nowej szacie graficznej

11www.aam.am.szczecin.pl
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 W zajęciach wzięło udział 40 uczestników 
z 8 krajów (Kostaryka, Ekwador, Niemcy 
Grecja, Honduras, Mozambik, Portugalia  
i Polska) z 5 uniwersytetów. 

Uczestnikami szkoły letniej na Chios 
było sześcioro studentek i studentów Aka-
demii Morskiej ze wszystkich wydziałów: 
Aleksandra Kłos (WIET, logistyka), Alicja 
Janiak (WN, geodezja i kartografia), Jago-
da Feszczak (WIET, zarządzanie i inżynie-
ria produkcji), Kamil Grudziński (WM), 
Maciej Kuźmiński (WN, nawigacja), Pa-
tryk Skowronek (WN, nawigacja) oraz 
nauczyciele: Bogusz Wiśnicki (WIET, In-
stytut Inżynierii Transportu) i Piotr Wo-
łejsza (WN, Instytut Geoinformatyki).

Inauguracja szkoły miała miejsce  
w sercu portu w Chios, w historycznym 
budynku o nazwie Bourtazi. W czasie se-
sji zaprezentowali się wszyscy nauczycie-
le i studenci. Po prezentacjach w porcie 
uczestnicy przeszli do budynku Uniwer-

sytetu Egejskiego na Teambuilding Games 
poprowadzone przez prof. Marię Leka-
kou. 

Drugi dzień zaczął się od zajęć z „przy-
wództwa”, które przeprowadził Dream 
Team z Białegostoku w składzie: Jolanta 

Szkoła letnia na greckim Chios

�� Widać było, że studentom bardzo podoba się nauka metodą learning by doing

�� Uśmiechnięta MELES-owa Rodzina po uroczystości wręczenia certyfikatów ukończenia Szkoły Letniej na Chios

W dniach 15–29 lipca 2015 r. na pięknej i gorącej wyspie greckiej Chios  
odbyła się pierwsza szkoła letnia w ramach projektu MELES  

(More Enterpreunerial Life at European Schools).

12
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Koszelew i Maciej Kopczyński. W ramach 
bloku „przywództwo” nauczyciele z Po-
litechniki Białostockiej przeprowadzili 
zajęcia z metodyki Design Thinking, któ-
ra świetnie się sprawdza w projektowaniu 
produktów i usług przez zespoły multi-
dyscyplinarne. Nasze zespoły dostały am-
bitne zadanie – przygotowania prototypu 
nowego, dopasowanego do potrzeb użyt-
kownika portfela. Design Thinking rozwija 
umiejętności przywódcze, kreatywność, 
empatię i współpracę w zespołach o róż-
nych kompetencjach.

W tym samym bloku znalazły się rów-
nież takie tematy, jak kultura organiza-
cyjna firmy i zajęcia z Pitch Elevator, czyli 
przygotowania do prezentacji inwestor-
skiej. 

W kolejnych dniach rozpoczęły się za-
jęcia z bloku „przedsiębiorczość” popro-
wadzone przez nauczycieli z Uniwersytetu 
w Lipsku – Christiana Hauke i Utza Dorn- 
-bergera. Tu odkrywały się „tajemnice” 
kolejnych pól narzędzia do projektowania 
biznesu o nazwie Business Model Canvas. 
Prof. Utz Dornberger zaprezentował rów-
nież 10 typów innowacji w czasie swoich 
zajęć. Rozpoznanie typu innowacji jest 
kluczowe przy definiowaniu przewagi 
konkurencyjnej projektowanego biznesu.

Trzeci blok przedmiotu – „innowacje” 
poprowadzili nauczyciele z Uniwersytetu 
Egejskiego: Maria Lekakou, Athena Ro-
umboutsos oraz Eva Stafanidaki.

Na dowód, że inspirację do innowacji 
można znaleźć wszędzie, Athena Roum-
boutsos zorganizowała spacer po Chios, 
który był tylko wstępem do dalszych 
rozważań na zajęciach na temat procesu 
realizacji projektów innowacyjnych w fir-
mach.

Prawdziwą lekcją przedsiębiorczości 
było spotkanie z twórcą produktów marki 
COCO-MAT. Story telling i dobry kontakt 
ze studentami doświadczonego przedsię-
biorcy zrobiły swoje.

W ostatnim dniu szkoły odbyła się 
prezentacja każdego z sześciu projektów 
finałowych. Były one doskonałą okazją 
do pokazania efektów kształcenia przed-
miotu. Poziom wszystkich był wyrówna-
ny i niełatwo było wyłonić zwycięzcę, na 
którego głosowali zarówno studenci, jak  
i nauczyciele. 

Ostatecznie w konkursie prezenta-
cji finałowych zwyciężyli: Ana Pereira, 
Aleksandra Kłos (AM Szczecin), Michał 
Grześ, Lesly Castro i Giannis Provatenos. 
Tutuł projektu – Hang Up Xperience.

Piotr Wołejsza
zdjęcia: Jolanta Koszelew 

�� O rety, jak zbudować wieżę z makaronu?!

�� Najwyższa wieża i jej konstruktorzy

�� Oto, jak uatrakcyjniano młodym ludziom pobyt na Chios 

13www.aam.am.szczecin.pl



nr 3 (87) / 2015AAM

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIOTEK

I nagroda dla Biblioteki Głównej 
Akademii Morskiej w Szczecinie
Jury konkursu Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich na najciekawsze wydarzenie 
organizowane w ramach programu „Ty-
dzień Bibliotek 2015” przyznało nagrody 
następującym bibliotekom: 

�� I nagroda – Biblioteka Główna Aka-
demii Morskiej w Szczecinie  
( woj. zachodniopomorskie) za akcję 
„Biblioteczny Escape Room” 
Ex aequo dwie II nagrody: 
�� Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 

(woj. podkarpackie) za cykl imprez 
„Rany! Rety! Tablety… w Twojej 
Bibliotece”
�� Sądecka Biblioteka Publiczna im.  

J. Szujskiego w Nowym Sączu (woj. 
małopolskie) za cykl imprez „Kultura 
niejedno ma imię”
�� III nagroda – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Olsztynie. Multimedialna 
Biblioteka Młodych Planeta 11 (woj. 
warmińsko-mazurskie) za imprezę 
„Zaczytani – zabiegani”

Laureatka I nagrody Biblioteka Główna 
Akademii Morskiej w Szczecinie przygoto-
wała w ramach „Tygodnia Bibliotek 2015” 
wiele oryginalnych wydarzeń, m.in., wy-
stawę zakładek do książek „Nie zaginaj ro-
gów”, „Szepnij słówko” – polecanie innym 
książek beletrystycznych, dyktando „Aka-
demicki Mistrz Ortografii”. Zwycięska 
akcja „Biblioteczny Escape Room” to prze-
niesiona ze świata gier komputerowych 
logiczna zespołowa zabawa polegająca na 
uwolnieniu się grupy osób z zamknięte-
go pokoju po rozwiązaniu ciągu zagadek 
wymagających wykorzystania książek  
i znajomości dawnych procedur biblio-
tecznych. Escape Room był zaaranżowa-
ny w stylu biblioteki uczelnianej z lat 60.,  
z tradycyjnymi katalogami, rewersami 
itp. Dla uczestników zabawy była to po-
dróż w czasie pokazująca zmiany funkcji, 
wyposażenia i infrastruktury bibliotek.  
W grze wzięli udział zarówno studenci, 
jak i pracownicy naukowi uczelni. Akcja 
była przygotowana przez pracowników 
biblioteki, było o niej głośno w ogólno-
polskich i lokalnych mediach.

Bożena Górska zdjęcia: Tomasz Kwiatkowski
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XV ZACHODNIOPOMORSKI  
FESTIWAL NAUKI

W dniach 19–26 września br. odbyła 
się XV edycja Zachodniopomorskiego Fe-
stiwalu Nauki, którego jednym ze współ-
organizatorów jest Akademia Morska. 
Pracownicy uczelni, jak co roku, przygo-
towali bardzo ciekawą ofertę, dzięki której 
uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział 
w pokazach laboratoriów i prezentacjach 
związanych z działalnością Akademii. 
Oferta skierowana była w szczególności 
do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych, ale z przygotowa-
nych atrakcji skorzystali również ucznio-
wie szkół podstawowych.

Z satysfakcją należy podkreślić, że 
nasza oferta każdego roku jest szersza  
i bogatsza, co znajduje potwierdzenie  
w rosnącej liczbie uczestników. Tegorocz-
ne, rekordowe zainteresowanie było tak 

duże, że niestety nie wszystkim chętnym 
udało się skorzystać z przygotowanych 
atrakcji.

Ogromną popularnością cieszył się 
pokaz przygotowany na statku szkolno-
-badawczym Nawigator XXI, podczas 
którego goście z bliska mogli zobaczyć, jak 
wygląda praca i życie na nim. Nie mniejsze 
zainteresowanie wzbudziła oferta przygo-
towana przez Centrum Inżynierii Ruchu 
Morskiego, dzięki której możliwe było 
spełnienie marzenia o zostaniu na chwilę 
kapitanem statku. W Centrum Technolo-
gii Przewozów LNG można było zapoznać 
się ze sposobami transportu skroplonego 
gazu ziemnego, w szczególności z budową 
i eksploatacją statków umożliwiających 
jego przewóz, a także z budową i działa-
niem terminalu LNG. O gwiazdozbio-

rach, sposobach identyfikacji gwiazd,  
a także możliwościach wyznaczania po-
zycji dzięki ich obserwacji młodzież 
usłyszała w Planetarium. Bardzo cieka-
wa prezentacja przygotowana została też 
w Symulatorze Siłowni Okrętowych. Jej 
uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. 
jak duży jest silnik na statku i ile paliwa 
potrzeba, aby przepłynąć ocean. O sposo-
bach oceny jakości towarów usłyszeli na 
pokazie przygotowanym w Laboratorium 
Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

Z oferty przygotowanej przez Akade-
mię Morską skorzystało łącznie kilkuset 
uczestników, którzy zgodnie stwierdzili, iż 
szkoda, że tego typu wydarzenia nie odby-
wają się częściej.

Marcin Przywarty

zdjęcia: Tomasz Kwiatkowski
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85. ROCZNICA PODNIESIENIA BIAŁO-CZERWONEJ 
BANDERY NA „DARZE POMORZA”

W roku 1908 Deutsche Schulschiff Ve-
rein (Niemieckie Stowarzyszenie Statków 
Szkolnych) zleciło w stoczni Blom & Voss 
w Hamburgu budowę dla swoich potrzeb 
drugiego już żaglowca – trzymasztowej 
fregaty. 

Podczas wodowania kadłuba Wiel-
ki Książę Oldenburga Fryderyk August, 
główny sponsor i darczyńca stowarzysze-
nia, był obecny na uroczystości ze swoją 
córką Zofią Charlottą, która oficjalnie 
nadała żaglowcowi imię „PRINZESS 
EITEL FRIDRICH”, a na rufie fregaty wid-
niał port macierzysty „OLDENBURG”. 

Nikt z licznie zebranych na uroczy-
stości wodowania w najśmielszych ma-
rzeniach nie przypuszczał, że ten piękny 
statek nazwany imieniem córki Wielkiego 
Księcia Oldenburga po 21 latach – w roku 
1930 – zmieni nazwę na „Dar Pomorza” 
i stanie się polskim statkiem szkolnym, 
podniesie na swej rufie przez kolejne lata 
polską biało-czerwoną banderę.

Wodowanie kadłuba fregaty odbyło się 
8 września 1909 roku. Każdy, kto po raz 
pierwszy ujrzał ten żaglowiec, stawał jak 
wryty z zachwytu. Elegancki łuk dziobu 
kliprowego łączył się łagodnie ze sterczą-
cym daleko w przód drzewcem bukszpry-
tu. Szlachetna i prosta długa linia pokładu 
dodawała smukłości białemu kadłubowi, 
a całość kończyła  pięknie zaokrąglona, 
typowa dla żaglowców rufa. Pod niebo 
wznoszą się trzy strzeliste maszty, oto-
czone pajęczyną takielunku stałego i ru-
chomego. Każdy z nich przecina pięć rej, 
niby ramiona krzyża, na których mocuje 
się żagle.

We wszystkich portach świata, do któ-
rych zawijał „Dar Pomorza”, na wejście  
i na wyjście żaglowca „śpiewały” okrętowe 
syreny, łopotały w gali flagi kodu w salucie 
ceremoniału morskiego, zniżały się obce 
bandery. Były to nie tylko pozdrowienia 
dla pięknej białej fregaty oraz romanty-
zmu minionej epoki żaglowców. Ryk sy-
ren, łopot flag, salut bander mówił więcej 
„CHWAŁA POLSKIEJ BANDERZE”. 
Marynarska komenda „DO BANDERY 
– BANDERĘ STAW” była i jest zawsze 
zapowiedzią momentu doniosłego i uro-
czystego. Bandera jest i będzie znakiem 
przynależności – statku handlowego, 
okrętu wojennego czy jachtu sportowe-
go do bandery państwa, którą jednostka 

podnosi. Bandera zawsze była znakiem 
HONORU i DUMY narodowej. Bandera 
zawsze doznawała szczególnego szacunku 
ze strony załogi statku czy okrętu, który ją 
podnosi na rufowym flagsztoku czy gaflu 
jednostki.

Dzień 13 lipca 1930 roku był dla budu-
jącego się jeszcze portu w Gdyni dniem, 
który nie ginie w zapomnieniu, lecz prze-
chodzi do historii narodu. W tym dniu od-

było się poświęcenie nowo nabytego statku 
szkolnego Polskiej Marynarki Handlowej 
„DARU POMORZA”, ofiarowanego przez 
Komitet Floty Narodowej, a zakupionego 
z drobnych składek całego polskiego spo-
łeczeństwa, a szczególnie społeczeństwa 
Pomorza – stąd jego nazwa. Żaglowiec 
poświęcił ks. biskup morski dr Stanisław 
Okoniewski oraz podniesiono biało-czer-
woną banderę ręcznie haftowaną przez 

http://www.nmm.pl/dar-pomorza/
fot. Bernadeta Galus
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kobiety – mieszkanki Pomorza. Nastąpiło 
też oficjalne przekazanie żaglowca szkol-
nego Państwowej Szkole Morskiej, która 
w tym samym 1930 roku przeniosła się  
z Tczewa do nowo zbudowanego gmachu 
w Gdyni. Rodzicami chrzestnymi statku 
szkolnego zostali – Maria Janda-Połczyń-
ska, żona ówczesnego Ministra Rolnic-
twa, zasłużona dla idei zbiórki pieniędzy 
na jego zakup oraz Minister Eugeniusz 
Kwiatkowski, który w tym dniu 13 lipca 
1930 roku wpisał się do księgi pamiątko-
wej, a księga ta jest przechowywana obec-
nie w Izbie Tradycji Akademii Morskiej  
w Gdyni. Minister napisał: 

Polska bez własnego wybrzeża i bez wła-
snej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, 
ani niepodległa, ani samodzielna gospo-
darczo i politycznie, ani szanowana w wiel-
kiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna 
do zabezpieczenia warunków bytu, pracy, 
postępu i dobrobytu swoim obywatelom.  

Słowa te do dnia dzisiejszego są aktu-
alne, a może należałoby powiedzieć – ak-
tualne zwłaszcza dzisiaj, mimo że minęło 
85 lat od ich napisania. 13 lipca 2015 roku 

minęło 85 lat od tego wydarzenia. Uro-
czystości rocznicowe są celebrowane każ-
dego roku na pokładzie „Daru Pomorza”. 
Od 1982 roku ta piękna biała fregata służy 
społeczeństwu jako muzeum na wodzie. 
Tradycyjnie, zgodnie z ceremoniałem 
morskim, każdego dnia o godzinie 8:00 
podnosi się polską banderę na rufowym 
flagsztoku, a opuszcza przy zachodzie 
słońca. Nie mogło być inaczej i w tym 
roku 2015.

Obecny armator fregaty – Narodo-
we Muzeum Morskie w Gdańsku oraz 
Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomo-
rza” zaprosiło na pokład żaglowca społe-
czeństwo Gdyni – i nie tylko Gdyni – na 
uroczystości 85. rocznicy podniesienia 
polskiej bandery na „Darze Pomorza”, 
które odbyły się pod patronatem gospo-
darza – miasta, gdzie żaglowiec cumuje. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
13:00 – tak, jak działo się to 85 lat temu. 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru Po-
morza” kpt. ż.w. Stefan Krella przywitał 
przybyłych gości, a trzeba powiedzieć, że 
międzypokład statku był pełny. Szczegól-

nie serdecznie został powitany kapitan se-
nior, absolwent pierwszego powojennego 
rocznika Szkoły Morskiej Józef Jaszczuk, 
który na żaglowcu był początkowo in-
struktorem, ale też przez szereg lat pełnił 
funkcję II oficera. Do dziś 93-letni kapitan 
żywo interesuje się jego losami.

Następnie dyrektor Muzeum Morskie-
go dr Jerzy Litwin przybliżył zebranym 
historię powstania tej placówki. Kustosz 
„Daru Pomorza” dr Marek Twardowski 
szczegółowo omówił historię żaglowca 
oraz obecną muzealno-dydaktyczną dzia-
łalność. 

Kolejno przemówił wiceprezydent 
miasta Gdyni, życzył zarządcy dużo sił 
twórczych na rzecz Muzeum Morskiego  
i miasta Gdyni, które to miasto jest dum-
nym właścicielem tak pięknego obiektu. 
Następnie wystąpił z-ca dyrektora Pol-
skiego Rejestru Statków, który dołączył do   
życzeń przedmówcy. 

Zabrałem głos i ja – Wiktor Czapp. 
Przeczytałem swoją notatkę, zachowaną  
w domowym archiwum, którą sporządzi-
łem z uroczystości sprzed 10 laty, a więc 

�� 100-lecie „Daru Pomorza”, 2009
http://www.nmm.pl/dar-pomorza
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z 75 rocznicy. Wręczyłem dyr. Jerzemu 
Litwinowi unikatowy prezent dla „Daru 
Pomorza”. Przywiozłem ze Szczecina wi-
zerunek fregaty pod pełnymi żaglami 
widzianego od rufy, z wyraźnym napi-
sem DAR POMORZA i port macierzy-
sty GDYNIA. Na gaflu powiewa polska 
bandera. Wizerunek wykonany jest na 12 
ceramicznych kafelkach o wymiarach 11 
cm x 11 cm każdy. Całość obrazu pięknie 
skomponowana w brązowym odcieniu. 
Na kafelku w prawym dolnym rogu wid-
nieje monogram – prawdopodobnie au-
tora oraz wyraźny numer 305. Obraz ten 
otrzymałem w prezencie od dr. n. ekon. 
Wojciecha Milke, długoletniego pracow-
nika eksploatacji Polskiej Żeglugi Morskiej 
w Szczecinie. Pan Milke był przez wiele 
lat reprezentantem firmy w Zachodniej 
Afryce, mieszkał w Temie (Ghana). We-
dług ofiarodawcy kafelki wyprodukowano  

w Holandii. Niestety nazwisko autora wi-
zerunku trudno dziś ustalić. Jednak z całą 
pewnością obraz nie pochodzi z produk-
cji masowej, a jest raczej egzemplarzem 
pojedynczym, co najwyżej z niewielkiego 
nakładu. Jest na pewno egzemplarzem 
unikatowym. Do mnie obraz ten trafił  
w grudniu 2011 roku. 

Kolejnym miłym akcentem było od-
czytanie i wręczenie listu uznaniowego 
od Instytutu Nawigacyjnego w Londynie 
dla kpt. ż.w. Leszka Góreckiego, autora 
ostatnio wydanej książki pt. Dzieje Sto-
warzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 
1977–2014. List przekazali przedstawicie-
le instytutu kpt. ż.w. Szczepan Kowalewski 
oraz profesor kpt. ż.w. Mirosław Jurdziń-
ski. 

Na zakończenie spotkania wyświetlono 
20-minutowy film obrazujący zwycięstwo 
„Daru Pomorza” pod dowództwem ko-

mendanta kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewi-
cza w regatach dużych żaglowców z roku 
1972. Na tym oficjalną część spotkania 
zakończono.

Jeszcze długo toczyły się rozmowy 
wśród przyjaciół „Daru Pomorza” przy 
kawie i herbacie. Następnie przyszedł 
czas na zwiedzenie żaglowca przez tury-
stów przybyłych z całej Polski. Szczegól-
nie dużym zainteresowaniem cieszy się on 
wśród młodzieży szkolnej. 

Swoje wrażenia z uroczystości 85. rocz-
nicy podniesienia polskiej biało-czerwo-
nej bandery na „Darze Pomorza” opisał 
 Wiktor Czapp 
emerytowany kpt. ż.w., którego żaglowiec 
wykołysał i przygotował do zawodu ma-
rynarskiego.

�� 100-lecie istnienia „Daru Pomorza”, 2009
http://www.nmm.pl/dar-pomorza
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Nowa miejska przystań żeglarska – Port 
Jachtowy Szczecin, na Wyspie Grodzkiej – 
jeszcze jest w dalszej rozbudowie, ale już 
podczas ostatnich Dni Morza i zlotu ża-
glowców BTSR 2015 cumowały tam pierw-
sze jachty. 

Marina połączona jest z Nabrzeżem 
Starówką na Łasztowni nietypowym mo-
stem zwodzonym nad Duńczycą o długo-
ści 100 m i 4,5 m szerokości, a prześwit 
pod najwyższym zwodzonym 15-metro-
wym przęsłem wynosi 3,7 m, co pozwala 
na przejście większości jachtów motoro-
wych i mniejszych żaglowych. Przecho-
dzenie większych jachtów – bez składania 
masztów – jest możliwe po podniesieniu 
przęsła. Most jest dwupoziomowy, cały 
pokryty egzotycznym impregnowanym 
drewnem, a to nadaje mu dodatkowych 
walorów estetycznych.

Z ciekawą inicjatywą nadania nazwy 
temu nowemu w żeglarskim pejzażu 
Szczecina – szczególnie oglądanemu na 
tle Wałów Chrobrego (zdjęcie powy-
żej) – obiektowi wystąpił ostatnio mor-
ski dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” 
Marek Rudnicki. Co prawda pierwszy  
z pomysłem nadania imienia dla tego mo-
stu – wtedy jeszcze w budowie – wyszedł  
w ubiegłym roku dyrektor szczecińskiego 
Muzeum Narodowego Lech Karwowski, 

który nawet zwrócił się z pismem do pre-
zydenta miasta i zaproponował: – Most 
imienia Augusta Ludwiga Mosta, uzna-
nego XIX-wiecznego malarza Szczecina, 
co miało też być unikatową grą słowną 
– „Most Mosta”. Taka ewentualna wersja 
wydaje się jednak mało czytelna, stąd Ma-
rek Rudnicki zastanawia się – Most Mo-
sta, a może Kazimierza Haski, pioniera 
polskiego szczecińskiego żeglarstwa? Czy 
ma to być malarz, żeglarz, a może dziś 
zapomniany pracownik gospodarki mor-

skiej? Z tych rozważań zrodził się pomysł 
zasięgnięcia opinii wśród szczecinian, 
którzy swoje pomysły i kandydatury na 
patrona mostu mogą wysyłać na adres: 
marek.rudnicki@polskapress.pl, skąd na-
stępnie zostaną  zgłoszone do magistratu. 

Nie powinno w tej dyskusji zabraknąć 
żeglarzy, a także wszystkich miłośników 
morskiego Szczecina i czytelników AAM.

Tekst i zdjęcia: 
Wiesław Seidler

Most dla żeglarzy nad Duńczycą
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SIR FRANCIS DRAKE

Pochodził z wielodzietnej rodziny. 
Był najstarszy z rodzeństwa, miał 11 bra-
ci. Rodzina przeniosła się do Kent. Żyli  
w skrajnej nędzy. Dom, który zapamiętał 
Drake, był to rozpadający się wrak statku. 
Francis już jako chłopiec zaciągnął się na 
okręt. Daleki jego krewny, znany żeglarz 
sir John Hawkins, zaopiekował się Fran-
cisem i kazał go szkolić. We wczesnej 
młodości Francis Drake wziął już udział  
w wyprawach Hawkinsa. A mając około 
18 lat, samodzielnie poprowadził ża-
glowiec. 

Sir John Hawkins pływał do Gwi-
nei Portugalskiej po niewolników. 
Najeżdżał na wybrzeża, urządzał 
obławy na tubylczą ludność. Prze-
woził ich przez Atlantyk i sprzedawał 
jako niewolników. Na tym handlu 
Hawkins dorobił się fortuny.

Hiszpanie uważali Drake’a za 
zwykłego pirata, w Anglii natomiast 
cieszył się opinią wielkiego żeglarza 
i korsarza – nawigatora. Dbał o do-
kładne wykonywanie map odkrytych 
lądów. Był korsarzem gentlemanem. 
Nie zabijał bez wyraźnego powo-
du, a jeńców traktował z godnością.  
W roku 1577 wyruszył na kolejną 
korsarską wyprawę, która przekształ-
ciła się w podróż dookoła świata.  
Z Plymouth w Anglii wypłynęło pięć 
galeonów, w tym  „Pelican” dowodzo-
ny przez Francisa Drake’a, któremu 
zmieniono później nazwę na „Golden 
Hind”. Załogi tych galeonów liczy-
ły ponad 150 ludzi. Po przepłynię-
ciu Atlantyku dwa galeony porzucono na 
wschodnim wybrzeżu Ameryki Południo-
wej. Pozostałe trzy jednostki przez  cieśni-
nę (później nazwaną Cieśniną Magellana) 
wpłynęły na Pacyfik. Na oceanie sztorm 
zniszczył jeden z nich, a kolejny zmusił do 
zawrócenia. Dalej popłynął tylko „Golden 
Hind” pod dowództwem Drake’a, skiero-
wał się na północ wzdłuż zachodniego wy-
brzeża Ameryki Południowej.

Po drodze Drake łupił niemiłosiernie 
wszystko, co napotkał – porty i statki hisz-
pańskie. Dopłynął do obecnych wybrzeży 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Szukał 
północnego przejścia na Atlantyk, jednak 
takiego nie było. Skierował się wówczas na 
zachód, przepłynął Pacyfik i Ocean Indyj-
ski, okrążył Afrykę i Atlantykiem dopły-
nął z powrotem do Anglii. Dotarł tam we 
wrześniu 1580 roku, przywożąc ze sobą 
ładunek przypraw korzennych oraz hisz-

pańskie skarby o wartości półtora miliona 
dukatów. Wyprawa okazała się ogromnym 
sukcesem finansowym. 

Od królowej Anglii Elżbiety I Drake 
otrzymał tytuł szlachecki, co wprawiło we 
wściekłość Hiszpanów. Królowa ofiarowała 
mu również szpadę z napisem wygrawero-
wanym na klindze: Whose striketh at Thee 
Drake, striketh also at us – kto podniesie 
rękę na ciebie Drake, podniesie ją na nas.

W 1588 roku jako wiceadmirał floty 
angielskiej wziął udział w rozgromieniu 
na kanale La Manche Hiszpańskiej Wiel-
kiej Armady. Wojna pomiędzy Hiszpanią  
a  Anglią toczyła się od 1587 roku. Rok 
później w 1588 Hiszpanie zorganizowa-
li potężną flotę, którą nazwali Wielką 
Armadą. Były to 124 wielkie okręty,  na 
których zaokrętowanych było 27 tysię-
cy ludzi. Flota angielska była jak na owe 
czasy bardzo nowoczesna. Wyposażona  

w działa o dużym zasięgu, choć nie 
tak silna jak Wielka Armada. Okrę-
tami angielskimi dowodził admirał 
Karol Howard i wiceadmirał Francis 
Drake. Anglicy zaatakowali skrzy-
dłowo końcowe okręty hiszpańskie. 
Hiszpanie stracili kilka okrętów oraz 
znaczącą część załogi. Anglicy zaś 
wyszli z walki prawie bez strat.

Ostatnie wyprawy wojenno-ra-
bunkowe Drake’a do Hiszpanii i na 
Karaiby kończyły się coraz częściej 
klęskami. Wiceadmirał zmarł 28 
stycznia 1596 roku na dyzenterię. 
Ciało w ołowianej trumnie pocho-
wano w Morzu Karaibskim. Drake 
zmarł jako człowiek bardzo bogaty  
i podziwiany. Z szacunkiem trakto-
wali go nawet jego przeciwnicy. Na 
jego cześć przejście między Ameryką 
Południową a Antarktydą nazwano 
Cieśniną Drake’a. 

W roku 1581 galeon „Golden 
Hind” umieszczono w suchym doku 
w porcie Deptford pod Londynem, 
aby zachować go jako pomnik sław-

nego korsarza. Galeon przetrwał w su-
chym doku ponad 100 lat. Ostatecznie 
król Anglii Karol II kazał z jego drewna 
zrobić pamiątkowe stylowe fotele, które 
ofiarował Uniwersytetowi w Oxfordzie. 

W roku 1968 zbudowano pierwszą 
replikę tego galeonu, która do dzisiaj za-
kotwiczona jest w Brisham w Wielkiej 
Brytanii. W latach 1972–1973 zbudowano 
drugą replikę dla uczczenia czterechsetnej 

Najsłynniejszy korsarz w służbie Korony Brytyjskiej. Nie znamy 
daty jego urodzenia, wiemy, że urodził się w Tavistock w hrabstwie 
Devon między rokiem 1535 a 1540.
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rocznicy dotarcia Drake’a do Kalifornii. 
Replika ta została też wykorzystana przy 
kręceniu filmu „Shogun” według powieści 
Jamsa Chavella.

Domniemane dane techniczne galeonu 
„Golden Hind”: typ statku – galeon, dłu-
gość – 32 m, szerokość – 7 m, zanurzenie 
– 3 m, wyporność – 100 ton, załoga – 156 
osób, uzbrojenie – 14 dział 18-funtowych 
oraz 12 dział 9-funtowych.

CO EUROPA ZAWDZIĘCZA  
FRANCISOWI DRAKOWI? 

To on rozpowszechnił w Europie ziem-
niaki, z tym że początkowo zachwycono się 
kwiatem tej rośliny, a dopiero później roz-
poczęto konsumować bulwy. We wdzięcz-
ności za ziemniaka w niemieckim mieście 
Offenburg postawiono Drake’owi pomnik. 
Przedstawia on słynnego korsarza z kwia-
tem kartofla w ręku, a na postumencie wy-
pisany jest tekst: Sir Francisowi Drake’owi, 
który rozpowszechnił ziemniaki w Europie. 
Miliony rolników z całego świata błogosła-
wią jego nieśmiertelną pamięć. To ulga dla 
biedaków, bezcenny dar Boży, łagodzący 
okrutną nędzę. W roku 1586 przywiózł 
on do Anglii pierwszy ładunek tytoniu  
z wysp Morza Karaibskiego. 

KIM BYŁ KORSARZ  
(ANG. CORSARY PIRIVATEER)

Był to pirat działający na zlecenie 
władcy kraju w czasie wojny lub pokoju. 
Wynagrodzeniem korsarza była całość 
lub większość zdobytych łupów. Dzięki 
korsarzom władca mógł zwalczać flotę 
przeciwnika, nie wydając pieniędzy ze 
skarbca na marynarkę wojenną. Korsarze 
otrzymywali od swego władcy tak zwany 
„list żelazny”, często nazywany też paten-
tem. List ten dawał korsarzowi prawo wej-
ścia do portów swego władcy, możliwość 
sprzedaży zdobytych łupów,  dokonania 
niezbędnych napraw jednostki oraz zakup 
zaopatrzenia i wody pitnej. Korsarstwo 
najsilniej wspierane było we Francji. Naj-
bardziej jednak znanymi korsarzami byli 
Anglicy. Państwa europejskie w roku 1856 
na mocy traktatu paryskiego wyrzekły się 
posługiwania korsarzami. 

Na Karaibach istniała grupa piratów, 
których określano mianem „bukanierzy”. 
Byli to żeglarze angielscy, francuscy i ho-
lenderscy walczący przeciw Hiszpanom  
w basenie Morza Karaibskiego. Nazwa 
„bukanier” pochodzi z języka francu-
skiego „boucan” lub z angielskiego „bar-
becue”. Często widywano tych piratów 

przygotowujących swoje mięsne posiłki 
na rożnie. Bukanierzy mieli swą siedzi-
bę na małej wysepce Tortuga, później 
przenieśli się na Jamajkę. Pod przywódz-
twem Henry’ego Morgana w roku 1671 
bukanierzy zdobyli Panamę. Eskadra 
Morgana składała się z 28 okrętów obsa-
dzonych 1800 ludźmi. Morgan z pocho-
dzenia był Walijczykiem, służył królowi 
Anglii Karolowi II, zwany był też królem 
bukanierów. Od króla otrzymał tytuł 
szlachecki i jako wicegubernator po-
wrócił na Jamajkę. Od tej pory zwalczał 
bukanierów. 28 sierpnia 1688 roku zmarł 
śmiercią naturalną. Pochowany został  
w Port Royal na Jamajce. Podczas słyn-
nego w tym rejonie w 1692 roku trzęsie-

nia ziemi jego grób pochłonęło morze, 
a miasto zostało zatopione. Producenci 
słynnego na cały świat rumu produko-
wanego na Jamajce nazwali go jego imie-
niem „Capitan Morgan”. Ciekawostką jest 
to, że wyspa Tortuga, co w języku hisz-
pańskim znaczy „żółw”, usytuowana jest 
u północnych wybrzeży Haiti. 

Na wysepce żyli Indianie dopóki nie 
dotarli na nią Europejczycy. Wysep-
ka ta była główną siedzibą bukanierów.  
W latach 90. XX wieku walki z piratami 
z Tortugi przeszły do przeszłości. Wyspę 
Tortugę wymieniono w kilku filmach 
przygodowych, między innymi „Kapitan 
Blood” z 1935 roku czy „Piraci z Kara-
ibów” z 2006 roku. 

Mike Peel (www.mikepeel.net)

�� Replika „Golden Hind” (Londyn)
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Piraci od XV wieku zaczęli używać 
bandery pirackiej nazywanej „Jolly Ro-
ger”. Służyła ona przede wszystkim do 
zastraszania ofiar, które widząc łopoczącą 
flagę piracką, przeważnie koloru czarnego 
z białą trupią czaszką oraz dwiema skrzy-
żowanymi piszczelami, tracili motywację 
i chęć stawiania oporu. Nazwa „Jolly Ro-
ger” pochodzi z języka francuskiego „joll 
rouge” – ładny czerwony. Początkowo pi-
raci używali flagi w kolorze krwistoczer-
wonym. Pochodzenie nazwy tej flagi nie 
jest do końca jasne. Istnieje teoria, która 
mówi, że flaga przejęła swoją nazwę od 
przezwiska „Old Roger”, jakim określa-
no diabła lub „roger” – czyli włóczęga. 
Bandera piracka była potężną bronią psy-
chologiczną, oddziaływała na ofiary tak 
przerażająco, że często przekazywały one 
swój statek i wieziony towar bez próby na-
wiązania walki.

Flagi pirackie nosiły elementy bandery 
charakterystyczne dla każdego kapitana 
pirackiej jednostki. Kapitan Bartholomeo 
Roberts, który napadał na statki w rejonie 
wysp Barbados i Martyniki, używał flagi 

przedstawiającej uzbrojonego pirata stoją-
cego w rozkroku na dwóch trupich czasz-
kach. Przesłanie było proste: marynarze 
napadniętego statku nie mogą liczyć na li-
tość, jeżeli będą stawiali jakikolwiek opór.

Mogłoby się wydawać, że wraz z poja-
wieniem się na morzach i oceanach świata 
statków z napędem mechanicznym epoka 
piractwa na morzach odeszła do historii. 
Niestety nie. Przez ostatnie 30 lat XX wie-
ku zaobserwowano wzrost fali przemocy  
i terroru na morzach i oceanach. Piractwo 
i napady rabunkowe oraz terroryzm stały 
się plagą współczesnej żeglugi.

Zaczęło się od drobnych napadów na 
statki, terroryzowania załóg i pasażerów, 
okradania kas okrętowych, rabowania 
cennych przedmiotów załogi i pasażerów 
oraz wyposażenia statku.

Z czasem przyszło jednak uprowadza-
nie całych statków, żądanie od armatorów 
wysokiego okupu za ich uwolnienie. Co-
raz częściej zdarzały się zabójstwa tych 
członków załogi, którzy stawiali opór.  
W napadach coraz częściej stosowano 
okrucieństwo i przemoc, siejąc powszech-

ny strach i grozę, naruszając obowiązu-
jący porządek prawny oraz ustanowione 
normy społeczne. Morscy rabusie XXI 
wieku są doskonale zorganizowani. Dys-
ponują najnowocześniejszym sprzętem, 
szybkimi łodziami wyposażonymi nie-
jednokrotnie w działka szybkostrzelne  
i karabiny maszynowe.

Najbardziej zagrożone rejony mórz to 
Cieśnina Malakka, wody wokół Indonezji, 
Filipin i Wietnamu. Bardzo niebezpieczne 
są wody u wybrzeży Bangladeszu i Indii, 
Somali, Afryki Wschodniej, w Afryce 
Zachodniej wybrzeża i porty Nigerii i Se-
negalu, wybrzeża Ameryki Południowej – 
wody Wenezueli, Kolumbii i Peru.

Jeżeli kogoś interesuje więcej szcze-
gółów tej współczesnej pirackiej dzia-
łalności, odsyłam do książek: Piractwo 
i terroryzm morski – autorstwa prof. dr. 
kpt. ż.w. Aleksandra Walczaka oraz Pro-
blemy żeglugi w rejonie Zatoki Adeńskiej  
i wybrzeży Somalii – dr. inż. kpt. ż.w. prof. 
ŚUM Igora Jagniszczaka. Obie wydała 
Akademia Morska w Szczecinie.

Zebrał i spisał Wiktor Czapp

Wyspy Farallońskie
(Wyspy Św. Jakuba)

Nova Albion
17 VI 1579

13 IV 1579    Huatuico

16 III 1579    Nicoya

24 II 1579    Guayaquil

20 II 1579    Paita

27 I 1578
Wyspy Zielonego 

Przylądka

15 II 1579    Callao

7 II 1579    Arica
5 XII 1578    Valparaiso

24 XI 1578    Mocha

28 X 1578    przyl. Horn

15 VI 1580
przyl. Dobrej Nadziei

20 VI 1578    Puerto San Julian

13 XII 1577; 26 IX 1580
Plymouth

14 IV 1578    Rio de Solis
(Rio de la Plata)

22 VII 1580 Sierra Leone

13 III 1580 Jawa

4  XI 1579 Ternate

14  I 1580
Barat Daya

30 VIII 1579 
Palau

27 XII 1577    Mogador
(AS-Sawira)

rys. Tomasz Kwiatkowski

�� Wyprawa Francisa Drake’a dookoła świata, 1577–1580
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Z kart Zachodniopomorskich Nobli
Zgodnie z obietnicą złożoną Czytelnikom 
AAM w numerze czasopisma 3(83)/2014 
zamieszczamy dalszy ciąg dokonań na polu 
nauki i odnoszonych sukcesów naukowców 
naszego regionu od 2012 do 2008 roku.
 

W krótkim przypomnieniu – nagroda 
ta powstała z inicjatywy Zachodniopo-
morskiego Klubu Liderów Nauki (ZKLN), 
(który powołano w czerwcu 2000 r.) 
dzięki staraniom Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Celem tego przedsięwzięcia jest 
coroczna promocja nieprzeciętnych osią-
gnięć w nauce w naszym województwie 
w minionym roku. Promowane są prace 
wykonane w Polsce – wartość publikacji 
jest podwajana wówczas, gdy pierwszym 
autorem jest pracownik uczelni naszego 
regionu i podwojona dodatkowo, gdy kie-
rownikiem zespołu jest także pracownik 
uczelni zachodniopomorskiej. Nagroda 
Zachodniopomorskie Noble przyznawa-
na jest w ośmiu dyscyplinach naukowych, 
tj. humanistycznych, medycznych, ekono-
micznych, podstawowych, technicznych, 
rolniczych, o morzu i od 2008 roku – ar-
tystycznych.

Kapituła konkursu wybrała laureatów 
Zachodniopomorskich Nobli za rok  2012 
w następujących dziedzinach:

Nauki humanistyczne –  za opubliko-
wanie Topodemograficznego atlasu gmin  
i obszarów dworskich Pomorza Zachod-
niego w 1871 r. nagrodzony został zespół  
z Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Dariusz 
Chojecki i prof. Edward Włodarczyk, dr 
Paweł Terefenko i mgr Andrzej Giza. 

Nauki medyczne – zwyciężyła prof. 
Barbara Dołęgowska z Zakładu Analityki 
Medycznej PUM, która prowadzi badania 
molekularne, m.in. bada chorych na nerki 
i po przeszczepie nerek. 

Nauki podstawowe – po raz kolejny 
najlepszy okazał się prof. Jerzy Ciosłow-
ski z Instytutu Fizyki US. Nagrodzony za 
teoretyczne prace nad obliczeniami, które 
wykorzystywać można do projektowania 
nowych związków, materiałów.

Nauki techniczne – nagrodę otrzymał 
dr hab. Jacek Przepiórski z ZUT za bada-
nia nad nowymi materiałami węglowymi, 
które mogą być m.in. przydatne w oczysz-
czaniu powietrza czy wytwarzaniu „su-
perczystego” powietrza do wykorzystania 
w przemyśle.

Nauki rolnicze – nagrodzono dr. inż. 
Karola Fijałkowskiego z Katedry Immuno-

logii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicz-
nej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego. Doceniony za badania 
nt. wpływu bakterii chorobotwórczych na 
układ odpornościowy (szczególnie gron-
kowca złocistego).

W roku 2012 uhonorowano naukow-
ców i ich osiągnięcia za rok 2011 w nastę-
pujących kategoriach: 

W naukach medycznych laur przy-
znano dr. hab. Tomaszowi Byrskiemu 
za opracowanie i wdrożenie niezwykle 
skutecznego leczenia cisplastyką pacjen-
tek z BRCA1-zależnym rakiem piersi,  
w wyniku którego uzyskuje się najwyższą 
częstość całkowitych remisji. 

Nauki humanistyczne – laureatami zo-
stali pracownicy Uniwersytetu Szczeciń-
skiego: dr Piotr Krupiński za monografię 
Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana 
Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu 
oraz dr Maciej Witek za monografię Spór 
o podstawy teorii mowy.  

Profesor  Ryszard Kaleńczuk i dr Ewa 
Mijowska (ZUT) w dziedzinie nauk pod-
stawowych zostali docenieni za „badania 
podstaw otrzymywania i określanie wła-
ściwości nowych nanomateriałów węglo-
wych”. 

Kolejna dziedzina – nauki techniczne 
za Badania nad technologiami otrzymywa-
nia nowatorskich polimerów zawierających 
materiały naturalne został uhonorowany 
prof. Tadusz Spychaj (ZUT). 

W naukach rolniczych nagrodzono  
dr hab. Bogumiła Pilarczyk (ZUT) za ba-
dania poziomu selenu i metali ciężkich  
w organizmach różnych gatunków zwie-

rząt gospodarskich i wolno żyjących z te-
renu północno-zachodniej Polski.

Zachodniopomorskie Noble za 2010 
rok zostały rozdane 5.06.2011 r. Kapituła 
konkursu wybrała spośród zgłoszonych 14 
kandydatur 7 laureatów w 7 dziedzinach.

W dziedzinie nauk medycznych laure-
atem zachodniopomorskiego Nobla zo-
stał prof. dr hab. Piotr Milkiewicz z PUM 
za badanie mechanizmów prowadzących 
do rozwoju przewlekłych chorób wątroby.

W dziedzinie nauk humanistycznych: 
prof. Marta Skwara z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego za monografię pt. Polski Whit-
man. O funkcjonowaniu poety obcego  
w kulturze narodowej.

W dziedzinie nauk podstawowych lau-
reatem został prof. Niko Guskos z ZUT za 
badania nanomateriałów nieorganicznych 
metodami spektroskopowymi.

W dziedzinie nauk technicznych No-
bla odebrała dr hab. inż. Sylwia Mozia 
za badania podstaw nowych technologii  
z zastosowaniem  fotokatalitycznych reak-
torów membranowych. 

W dziedzinie nauk rolniczych lau-
reatką konkursu została dr Inga Kowa-
lewska-Łuczak z ZUT za badania nad 
znaczeniem wybranych genów w kształ-
towaniu cech użytkowości mlecznej krów. 

W dziedzinie nauk o morzu nagro-
dzony został prof. dr hab. inż. Oleh Klyus  
z Akademii Morskiej w Szczecinie za in-
nowacyjne rozwiązania w zakresie po-
prawy ekologicznych i ekonomicznych 
parametrów silników okrętowych. 

W dziedzinie nauk artystycznych Za-
chodniopomorskiego Nobla otrzymał 
prof. Bohdan Boguszewski z Uniwersyte-
tu Szczecińskiego za wybitne osiągnięcia 
artystyczne w wymiarze międzynarodo-
wym, a w szczególności za opracowanie 
i interpretacje prawykonań kompozycji 
Marka Jasińskiego. 

Kapituła Zachodniopomorskich Nobli 
nagrodziła naukowców w roku 2009 za 
ich wybitne osiągnięcia w sześciu  dzie-
dzinach w roku 2008. 

Nauki medyczne – uhonorowano dr 
hab. n. med. Monikę Białecką z Kate-
dry Farmakologii, Zakładu Farmakologii 
Doświadczalnej i Klinicznej PAM, która 
zajmuje się właściwościami farmakologicz-
nymi surowców pochodzenia naturalnego, 
bada znaczenie czynników genetycznych, 
m.in. w chorobie Parkinsona. 
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Nauki humanistyczne to dziedzina,  
w której uznano prof. dr hab. Ingę Iwa-
siów z Wydziału Filologicznego, Insty-
tutu Polinistyki i Kulturoznawstwa US.   
W 2008 roku wydała ona powieść 
Bambino, która wybrana została jedną  
z czterech najważniejszych powieści roku  
i była nominowana do nagrody Nike. 

Nauki podstawowe: prof. dr hab. Cze-
sław Rudowicz Instytut Fizyki, Zakład 
Modelowania w Spektroskopii ZUT –  
w 2008 r. przeprowadził badania podsta-
wowe nad kryształami zawierającymi jony 
metali przejściowych i ziem rzadkich, któ-
re mogą mieć ważne zastosowania tech-
nologiczne. 

W dziedzinie nauk technicznych uho-
norowano dr hab. inż. Sławomir Kacz-
marek, prof. ZUT, który przeprowadził 
badania materiałów służących do kon-

strukcji laserów mogących też mieć 
zastosowanie do konstrukcji pamięci 
ferroeletrycznych i do wytwarzania soli-
tonów przy transmisjach sygnałów na da-
lekie odległości. 

Nauki o morzu to kolejna kategoria 
naukowa, w której tym razem docenio-
no prof. dr. hab. inż. Jurija Krawcowa z 
Akademii Morskiej. Odkrył m.in. zjawi-
sko wzmocnionego wstecznego rozpra-
szania fal, stworzył metodę wyznaczania 
szybkości wiatru nad morzem za pomo-
cą mikrofalowych satelitarnych radio-
metrów. 

Nauki artystyczne – nagrodzono dr. 
inż. Krzysztofa Bizia (ZUT). W 2008 roku 
zrealizował film Wszystkie małe kłam-
stwa Anny. Na podstawie jego scenariusza 
powstał film fabularny 0-1-0 w reżyserii 
Piotra Łazarkiewicza. Zakończył opraco-

wywanie pracy naukowej pt. Obiekty kul-
tury i sztuki w procesach rewitalizacji miast.

Jak mówił prof. Jan Lubiński z kapituły 
konkursu, jej członkowie nie są jurora-
mi. „Jurorami tego konkursu jest samo 
życie, które nadaje wartości naukowym 
osiągnięciom. Nie kierujemy się subiek-
tywizmem, lecz obiektywnymi kryteria-
mi, takimi jak publikacje, wdrożenia czy 
patenty – dodał. – Konkurs to sposób, 
by docenić ludzi, którzy uprawiają naukę 
najwyższej jakości. Bo dla rozwoju społe-
czeństwa liczy się nie wiedza dla wiedzy, 
ale pogłębione studia dla lepszego rozu-
mienia otaczającej rzeczywistości. Pa-
miętając o tym, z pokorą przyglądamy się 
pracy naszych naukowców i z niecierpli-
wością czekamy na owocne rezultaty ich 
ciężkiej pracy naukowo-badawczej”.

Katarzyna Biniek

Nowości wydawnicze

Obiekty techniczne są częścią każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsię-
biorstwem to również zarządzanie obiektami. Zarządzanie jako proces wymaga 
ciągłej identyfikacji obiektów. Różnorodność obiektów w przedsiębiorstwie i róż-
na struktura obiektów powoduje, że konieczne jest stworzenie systemu identyfi-
kacji obiektów przedsiębiorstwa. Mnogość publikacji z zakresu identyfikacji oraz 
duże ich rozproszenie skłaniają do usystematyzowania i zebrania wiedzy potrzeb-
nej do identyfikacji obiektów we wszystkich fazach życia obiektu. Utworzenie ta-
kiego systemu możliwe jest w oparciu o pojęcie „jakości”.

W sekcji zatytułowanej Mechanika i Innowacje zeszyt zawiera szereg artykułów 
dotyczących deformacji elementów silnika, poprawy efektywności przepływu 
i niezawodności systemów buforowych oraz przesyłu energii i efektywności 
energetycznej. W sekcji zatytułowanej Nawigacja Morska i Transport kwartal-
nik koncentruje się na morskich modelach ruchu i zawiera studia przypadków 
z portów w Rotterdamie, Szczecinie–Świnoujściu i Shenzen. Dodatkowo zeszyt 
zawiera artykuły o bezpieczeństwie pracy na statku czy opisujące czynniki ludz-
kie i społeczne mające wpływ na bezpieczeństwo.

Sekcja Mechanika i Innowacje zawiera serię artykułów na temat bezpieczeństwa 
pracy, minimalizacji zużycia energii i nowoczesnych systemów sterowania. W 
sekcji zatytułowanej Nawigacja i Transport Morski zeszyt skupia się na mor-
skich misjach SAR,  sposobach unikania kolizji oraz bezpieczeństwie nawigacji 
dla ulepszenia ruchu morskiego. Sekcja Inżynieria Transportu to artykuły na 
temat funkcjonowania statku w ekstremalnych warunkach, takich jak między 
innymi kry, okolice farm wiatrowych na morzu oraz w zagrożeniu piractwem.

Piotr Bielawski
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mgr inż. Marek Górzeński

 rodził się w Szczecinie w 1951 roku. Maturę uzy-
skał w Technikum Mechaniczno-Energetycznym, po czym 
odbył służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza.

Studia wyższe na Wydziale Rybactwa Morskiego Akade-
mii Rolniczej w Szczecinie ukończył z dyplomem magistra 
inżyniera w 1977 roku. Pracę zawodową podjął w Przedsię-
biorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybac-
kich „Odra” w Świnoujściu na dalekomorskich 
statkach rybackich, przechodząc wszystkie 
szczeble kariery od rybaka do technolo-
ga – kierownika działu przetwórstwa na 
trawlerach burtowych i rufowych. Swoje 
bogate doświadczenie zawodowe zdo-
bywał na łowiskach bałtyckich, Morza 
Północnego oraz północnego i połu-
dniowego Atlantyku.

W 1984 roku rozpoczął pracę  
w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie 
w Instytucie Rybołówstwa Morskiego, 
początkowo jako pracownik inżynieryj-
no-techniczny, a następnie jako nauczy-
ciel akademicki na stanowiskach asystenta, 
starszego asystenta i starszego wykładowcy, 
piastując jednocześnie przez wiele lat funkcję kie-
rownika Zakładu Rybołówstwa Morskiego.

Był człowiekiem powszechnie lubianym, zarówno przez 
współpracowników, jak i studentów naszej Akademii.  
W niezależnych ocenach wykładowców, dokonywanych co-
rocznie przez studentów, zajmował bardzo wysokie pozycje 
pośród pracowników dydaktycznych Wydziału Nawigacyj-
nego. Oprócz działalności dydaktycznej przez wiele lat był 
czynnie zaangażowany w prace naukowo-badawcze zleca-
ne przez przedsiębiorstwa rybołówstwa morskiego i organy 
administracji rządowej. W latach 1985–1990 brał udział 
między innymi w realizacji wieloletniego projektu zlecone-
go przez Państwowe Przedsiębiorstwo Połowowe „Barka”  
w Kołobrzegu, którego efektem było wdrożenie w polskim 
rybołówstwie bałtyckim nowatorskiej wówczas metody po-
łowów łososia w oparciu o wyposażenie pokładowe z napę-
dem hydraulicznym i nowoczesne elektroniczne wyposażenie 
nawigacyjno-połowowe. Znaczącym efektem tej umowy było 
również opracowanie technologii produkcji materiałów sie-
ciowych do budowy narzędzi połowów z wyprodukowanego 

1951 – 2015

w Polsce jedwabiu poliestrowego przez współpracujące w tym projekcie 
z naszą uczelnią Zakłady „Elana” w Toruniu. Była to jak na tamte 
czasy wysoko ceniona działalność antyimportowa i ekonomiczna pod 
względem dewizowym, za którą otrzymał Nagrody Rektora w roku 
1986 i 1990. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 1999 roku.

W ostatnich latach 2011–2013 brał też udział w badaniach  
i połowach monitoringowych na Zatoce Gdańskiej realizo-

wanych na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni w ra-
mach opracowania „Planów ochrony dla obszarów 

morskich Natura 2000”.
Pokłosiem Jego udziału w badaniach własnych 

i zlecanych było wiele artykułów i referatów wy-
głaszanych na konferencjach naukowych w kra-
ju i za granicą, między innymi w Niemczech, 
Rosji i na Litwie oraz wizyt i staży zawodowych 
w Danii i Szwecji.

Należy podkreślić szczególne zaangażowa-
nie i zasługi mgr. inż. Marka Górzeńskiego  

w „umiędzynarodawianiu” naszej Akade-
mii. Realizując dalekowzroczną politykę władz 

uczelni mającą na celu zachęcenie do podejmo-
wania studiów na naszej uczelni przez młodzież 

z Litwy, Białorusi i Ukrainy, zarówno polsko-, jak  
i rosyjskojęzyczną, w okresie obecnego niżu demograficz-

nego, brał udział w nawiązywaniu kontaktów z konsulatami 
polskimi, a także wyjeżdżał do tych krajów dla bezpośrednich spotkań 
z młodzieżą. Wielką satysfakcję sprawiało Mu promotorstwo prac in-
żynierskich dyplomantek i dyplomantów z Litwy i Białorusi, którzy 
trafili do nas za Jego pośrednictwem.

Jego opieka nad studentami zagranicznymi wykraczała znacznie 
poza oficjalne, służbowe obowiązki. Dla wielu z nich był po prostu 
życzliwym opiekunem i starszym przyjacielem pomagającym często  
w różnych życiowych problemach, czasami również finansowo, zastę-
pując im pozostawionych za granicą rodziców.

Zmarł 5.08.2015 roku. Odejście mgr. inż. Marka Górzeńskiego jest 
wielką niepowetowaną stratą dla naszej uczelni. Odszedł powszechnie 
lubiany przez społeczność akademicką, życzliwy i prawy człowiek, do-
skonały dydaktyk i wychowawca młodzieży, którego wieloletnia praca 
i osobisty autorytet wywarły wpływ na obecny kształt Akademii i losy 
wielu związanych z nią ludzi.

Cześć Jego pamięci!

Marek Szulc

śp.

Na wieczną wachtę odszedł

25www.aam.am.szczecin.pl



nr 3 (87) / 2015AAM

Bakista Cup „Kap”

W sobotę 27 czerwca br. rozpoczęły się 
III Regaty Zachodniopomorskiego Szla-
ku Żeglarskiego Bakista Cup. Żeglarze ze 
Szczecina, Świnoujścia i Stepnicy przypły-
nęli do Portu Jachtowego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. 
Pogoda nas nie rozpieszczała, tak jak spo-
dziewaliśmy się, przelotne deszcze prze-
latują co rusz. Jak powiedział znakomity 
regatowiec – senior kpt. Adam Lisiecki: 
mamy Bakistę Cup „Kap”. 

Statkiem Komisji Sędziowskiej jest po-
dziwiany przez polskich i zagranicznych 
żeglarzy żaglowiec  „Olander”. Mieliśmy 
co rusz gości chcących go obejrzeć. Ten 
zbudowany w roku 1931 w duńskiej stocz-
ni Werft N.P. Jensens Skibs w Esbjerg sta-
tek rybacki miał burzliwą przeszłość. Ale 
miał też szczęście do ludzi. Aleksandra  
i Andrzej Kocewiczowie zobaczyli w nim 
piękną sylwetkę i kupili go jako wypalo-
ny wrak. Odbudowali go w latach 2008–
2011 i teraz jest ozdobą każdej imprezy, 
w której uczestniczy. Regularnie wygrywa 
Hajkutter Regatta, regaty dla podobnych 
oldtimerów żaglowców w Danii.  Cieszy-
my się, że jest statkiem naszych regat.  

Regaty odbędą się w terminie 27.06  
–04.07 na trasie Świnoujście – Dziwnów 
– Kołobrzeg – Darłowo – Świnoujście. To 
wyjątkowo długa trasa i wyjątkowa ilość 
portów podczas regat. Ale zrealizowanie 
pomysłu Zbigniewa Jagniątkowskiego  
w postaci budowy lub rozbudowy marin 
na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglar-
skim  daje powód do takich regat. 

Do regat zgłosiło się 16 jachtów:
�� „Szerszeń Blue” z kpt. Robertem 

Bzdegą, stałym uczestnikiem naszych 
regat, 
�� „Going” z kpt. Wiesławem Łąckim,
�� „Tonda” z kpt. Robertem Kępczyń-

skim, 
�� „Bosmat” z kpt. Marcinem Karpiń-

skim, 
�� „Milan” z kpt. Wiktorem Antosikiem,
�� „Buena” z kpt. Władysławem Chmie-

lewskim, stałym uczestnikiem wielu 
regat, zawsze na czołowych miejscach, 
�� „Antidotum” z kpt. Marcinem Mrów-

czyńskim; zwycięska załoga bardzo 
wielu regat, w roku 2013 najlepsza 
załoga w grupie KWR w Pucharze 
Bałtyku Południowego, 

�� „Hadron” z kpt. Piotrem Parzym, 
zwycięzcą m.in. Bałtyckich Regat 
Samotnych Żeglarzy o „Puchar Polo-
neza”, 
�� „Chic”z kpt. Grzegorzem Kidackim 

juniorem, idącym w ślady rodziców, 
znanych żeglarzy,
�� „Scooby Doo” z kpt. Walerianem 

Zegzdrynem, uczestnikiem regat od 
50 lat; mnóstwo sukcesów w regatach, 
�� „Jamir” z kpt. Wiktorem Antosikiem,
�� „Orson” z kpt. Andrzejem Sokołow-

skim, ponad 50 lat żeglowania i w 
stopniu kapitana jachtowego 40 lat, 
doświadczony kapitan i mierniczy 
regatowy jachtów, 
�� „Bryza 33” z kpt. Jackiem Romanow-

skim, stałym uczestnikiem regat i 
wielokrotnym ich zwycięzcą. 
�� „Wisła” z kpt. Adamem Lisieckim, 

wielokrotnym zwycięzcą regat w 
grupach KWR i ORC, inicjatorem 
pomiarów KWR; dzięki Jego  społecz-
nej pracy mierniczego mamy ponad 
100 pomierzonych jachtów, co jest 
znakomitą podstawą regat, 
�� „Umbriaga” z kpt. Stanisławem Won-

 zdjęcia: Franciszek Długajczyk
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dołowskim, jacht z ogromną, 40-let-
nią historią intensywnych startów 
w regatach, pływał na nim jeden z 
najlepszych regatowców morskich 
kpt. Jerzy Madeja z Jacht Klubu AZS 
w Szczecinie,
�� „Lively” z kpt. Bronisławem Zimnickim.

Jak widać, cała czołówka regatowa 
Pomorza Zachodniego uczestniczyła  
w naszych regatach. Rywalizacja była na 
wysokim sportowym poziomie i zwycięz-
cy mieli dużą satysfakcję z walki sportowej 
w znakomitym gronie doświadczonych 
żeglarzy morskich. 

Na etapie kołobrzeskim odbyły się 
XXXVI Regaty Srebrny Dzwon. Tak jak 
się spodziewamy, przybyło kilka jachtów 
z Kołobrzegu. Pogoda dopisała, bo żadna 
nie jest straszna dla wilków morskich. 

Piotr Stelmarczyk
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Po raz pierwszy Match Racing zawitał do 
Dziwnowa! 12 załóg międzynarodowych 
walczło o cenne punkty Pucharu Świata 
ISAF podczas Dziwnów Match Race oraz  
o ostatnią możliwość kwalifikacji do Energa 
Sopot Match Race – eliminacji Mistrzostw 
Świata.

Na starcie regat zobaczyliśmy zawod-
ników między innymi z Australii, Finlan-
dii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Z listy 
startowej jedynie Przemysław Tarnacki 
(Energa Yacht Racing) miał zapewnio-
ny udział w polskim przystanku World 
Match Racing Tour. 
Lista startowa (sternik, kraj, ranking):
 1. David Gilmour AUS 8
 2. Sam Gilmour AUS 14
 3. Olli-Pekka Lumijärvi FIN 20
 4. Przemysław Tarnacki POL 26
 5. Philip Bendon IRL 30

 6. Marek Stańczyk POL 31
 7. Patryk Zbroja POL 55
 8. Markus Rönnberg FIN 62
 9. Connor Miller GBR 76
 10. Łukasz Wosiński POL 86
 11. Raimondas Siugzdinis LTU 450
 12. Piotr Harasimowicz POL 867

– Bardzo cieszymy się, że tak znako-
mite załogi przyjeżdżają na regaty Polish 
Match Tour, którego częścią jest Dziwnów 
Match Race. Potwierdza to, że nasz cykl 
cieszy się dużą popularnością, a zawod-
nicy z całego świata po prostu lubią przy-
jeżdżać na Pomorze Zachodnie. Również 
Międzynarodowa Federacja Żeglarska  
i organizacja World Match Racing Tour 
doceniają nasze starania, przyznając re-
gatom w Dziwnowie status World Tour 
Event – podkreślił Maciej Cylupa, organi-
zator Polish Match Tour.

Nad sprawnym przebiegiem regat 
czuwała 10-osobowa międzynarodowa 
komisja sędziowska z arbitrami z Danii, 
Holandii, Niemiec, Finlandii i Polski. 
Polish Match Tour to pierwszy i jedy-
ny w historii polskiego żeglarstwa cykl 
regat meczowych. Rozgrywany jest od 
2007 roku na różnych akwenach. W se-
zonie 2015 cykl składa się z 6 imprez, 
rozgrywanych na akwenach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w Szczecinie, 
Świnoujściu i Dziwnowie. Po raz kolejny  
2 imprezy Polish Match Tour w Szczecinie 
i Dziwnowie włączone zostały do World 
Match Racing Tour jako imprezy kwa-
lifikacyjne. Ponadto we wrześniu po raz 
pierwszy w Polsce, w Świnoujściu roze-
grane zostały Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata w Match Racingu i jest to jedna  
z priorytetowych imprez Międzynarodo-
wej Federacji Żeglarskiej ISAF. 

PUCHAR ŚWIATA  
POLISH MATCH TOUR W DZIWNOWIE

zdjęcia: Robert Hajduk
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DAVID GILMOUR ZDOBYŁ DZIWNÓW 

Zakończone 20 września regaty Dziw-
nów Match Race wygrała załoga z Austra-
lii dowodzona przez Davida Gilmoura. 
W finale pokonała polską załogę Przemy-
sława Tarnackiego  Energa Yacht Racing 
Team.

Były to kolejne regaty Polish Match 
Tour o statusie World Tour Event i będą-
ce jednocześnie kwalifikacją do eliminacji 
Mistrzostw Świata w Match Racingu.

Po bardzo zaciętych pojedynkach run-
dy kwalifikacyjnej (tzw. każdy z każdym) 
pierwsze miejsce zajął David Gilmour,  
dzięki czemu awansował bezpośrednio do 
półfinałów.

W ćwierćfinałach Dziwnów Match 
Race, które rozgrywane były w deszczo-
wych warunkach, Patryk Zbroja (Team 
Bakista) musiał uznać wyższość fińskiej 
załogi Olli Pekka Lumijarvi, zaś Marek 
Stańczyk (Rainmaker Racing Team) uległ 
Samowi Gimlourowi i tylko Przemysław 
Tarnacki jako jedyny z Polaków awanso-
wał do półfinałów po pokonaniu Philipa 
Bendona z Irlandii.

David Gilmour jako zwycięzca rundy 
Round Robin miał prawo wyboru pół-
finałowego przeciwnika. Wybrał fińską 
załogę, którą pokonał z wynikiem 2:1  
i pewnie awansował do finału. W drugiej 
parze półfinałowej Tarnacki zmierzył się 
z bratem Davida, Samem Gilmourem. 
Polska załoga wygrała równie pewnie  
i z wynikiem 2:1 awansowała do finału re-
gat Dziwnów Match Race.

W walce o pierwsze miejsce, po zacię-
tych wyścigach w ciężkich warunkach 
meteorologicznych, Dziwnów Match Race 

2015 wygrała załoga Gilmoura, pokonując 
Tarnackiego 2:0. W małym finale lepiej 
poradził sobie Oli Pekka, który zakończył 
regaty na trzecim miejscu, a Sam Gilmour 
musiał zadowolić się miejscem czwartym.

– Udało nam się wygrać Dziwnów 
Match Race w niezwykle zimnych warun-
kach,  pokonaliśmy w finale Tarnackiego 
2:0, bardzo się cieszymy z tego wyniku. 
Ale teraz najbardziej marzymy o czymś 
ciepłym do picia, bo zmarzliśmy niemi-
łosiernie! – powiedział David Gilmour po 
ceremonii zakończenia regat.

Oprócz niezwykle cennych punktów 
Pucharu Świata podczas Dziwnów Match 
Race zawodnicy walczyli o kwalifikację 
do Energa Sopot Match Race, polskiego 
przystanku World Match Racing Tour. 
Wywalczyli ją David Gilmour i Olli Pekka 
Lumijarvi.

Skład zwycięskich załóg:
1. Team Gilmour: David Gilmour,  
R. Mara, Jacob, Peter Nicholas;
2. Energa Yacht Racing: Przemysław 
Tarnacki, Marcin Banaszek, Przemysław 
Płóciennik, Filip Pietrzak;
3. Lumijarvi: Olli – Pekka Lumijarvi, 
Phil Robertson, Luke Payne, Pasi Palmu;
4. Neptune Racing: Sam Gilmour, Chris 
Smith, Adam Negri, Justin Wong.

 

Organizatorem regat jest MT Partners 
– Polish Match Tour i Yacht Klub Polski 
Szczecin, a bazą regat jest przystań YKP 
Szczecin w Marina Club w Szczecinie. 
Regaty zaliczane są do rankingu Pucharu 
Świata ISAF. 

Cały cykl objęty jest patronatami Mi-
nistra Sportu i Turystyki, Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Prezydenta Miasta Szczecin, Prezydenta 
Miasta Świnoujście oraz Burmistrza Gmi-
ny Dziwnów.

Sponsorami cyklu są Subaru Import 
Polska, Polskie LNG, D.A.D Sportswear 
– dostawca odzieży Kadry Polski PZŻ De-
Longhi, Hampton by Hilton Świnoujście  
i Marina Club w Szczecinie.

Partnerzy cyklu: Pomorze Zachodnie, 
Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, 
Gmina Dziwnów, Targi Wiatr i Woda, 
Harken, Magazyn Żagle i portal zagle.
com.pl, Magazyn Prestiż Szczecin, Ma-
gazyn W Ślizgu, TVP Szczecin i Radio 
Szczecin.

Organizatorem cyklu jest firma MT 
Partners przy współpracy z YKP Szczecin 
i Polskim Związkiem Żeglarskim.

Zebrała: Paulina Mańkowska
Źródło:www.polishmatch.pl
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Duży i mały Franek…

Zawsze pogodny, chętny do pomocy 
przy wszystkich pracach pokładowych, 
chociaż najczęściej „zrośnięty” z apara-
tem fotograficznym, z teleobiektywem 
wycelowanym w jachty startujące lub 
wchodzące na metę kolejnych bałtyckich 
etapów III Regat Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup 2015. Na 
start regat przyjechał do Świnoujścia po-
ciągiem ze Śląska, z rodzinnych Tych, i do 
ich zakończenia przygotowywał obszerny 
serwis zdjęciowy, dołączany na bieżąco do 
relacji Piotra Stelmarczyka…

Dla Franka Długajczyka był to pierw-
szy rejs pełnomorski, bałtycki, na pokła-
dzie pięknego oldtimera „Olandra”, i to od 
razu w obsłudze regat. Wcześniej pływał 
tylko z kolegą żaglówką na Mazurach,  
a jego pasją życiową jest fotografika i dla-
tego też trafił na „Olandra” dzięki fotogra-

ficznym kontaktom z Markiem Wilczkiem 
i Piotrem. Ot, jeszcze jeden Ślązak na mo-
rzu, jak wielu innych, ale Franek był nie-
codziennym naszym załogantem. Miał 29 
lat, gdy żona Zofia spodziewała się trze-
ciego dziecka. Wracając do domu, chciał 
sobie skrócić drogę przez tory kolejowe, 
przy których potknął się tak nieszczęśli-
wie, że stracił przytomność. Ocknął się  
w szpitalu bez obu nóg, które stracił poni-
żej kolan… 

Nie załamał się dzięki żonie. Sąsie-
dzi współczuli jej, że musi opiekować się 
mężem kaleką, ale on szybko nauczył się 
radzić sobie samodzielnie, nawet sam 
wieszał pieluchy na balkonie, a tych przez 
lata nie brakowało…

Franek ma teraz 59 lat, jest ojcem sied-
miu synów i trzech córek, doczekał się  
z żoną już dwóch wnuków. Franek po-

biera rentę i pracuje, jeździ samochodem 
przystosowanym do obsługi bez pomocy 
nóg, porusza się sprawnie „na kolanach” 
(chronionych przez specjalne skórzane 
ochraniacze), albo zakłada protezy i dłu-
gie spodnie, i wtedy na ulicy niczym nie 
odróżnia się od większości przechodniów. 
Wszedł nawet w ten sposób na Baranią 
Górę. Na pokładzie naszego żaglowca  
i w portach  też raz był „mały”, raz „duży” 
–  jak na moich zdjęciach, na zrobienie  
i pokazanie których dostałem jego zgodę. 

Franek dzieli się ze wszystkimi opty-
mizmem i radością życia. Może kiedyś 
znowu popłyniemy gdzieś razem, albo 
spotkacie go na ulicy w Tychach, na 
dworcu kolejowym w Szczecinie, albo na 
sudeckich szlakach. Franek, trzymaj się!

Wiesław Seidler

fot. Wiesław Seidler

Nie załamał się dzięki żonie. Sąsiedzi współczuli jej, że musi opiekować 
się mężem kaleką, ale on szybko nauczył się radzić sobie samodzielnie
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Wiedzy nigdy za dużo

Publicystyka naukowa jest nieroze-
rwalnie związana z działalnością szkół 
wyższych. Obecnie ukazuje się oko-
ło 100 tytułów czasopism wydawanych 
przez uczelnie. Świadczy to o ich pozy-
cji – ugruntowanej i usankcjonowanej, 
spełniającej funkcję informacyjno-publi-
cystyczną w tradycyjnej formie komuni-
kacji – języku pisanym. Ważne informacje  
z życia uczelni, dokonań naukowo-
-badawczych, osiągnięć personalnych  
i funkcjonowania wspólnoty akademic-
kiej docierają do szerokiego ogółu społe-
czeństwa, podkreślając rolę, jaką uczelnie 
pełnią w regionie. Istotnym ogniwem są 
tu redaktorzy. To do nich skierowano za-
proszenie do udziału w XXIII Konferencji 
Redaktorów Gazet Akademickich. Były 
to warsztaty dla specjalistów popularyzu-
jących naukę i codzienność akademicką, 
które odbyły się w dniach 9-12 września 
br. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kiel-
cach. W konferencji w charakterze prele-
gentów i prowadzących wykłady wystąpili 
wybitni specjaliści mający uznanie nie 
tylko w kraju, ale i za granicą. Ciekawa 
forma wszystkich zajęć pobudzała do ak-
tywności i do rozwiązywania „na gorąco” 

umiejętnie sygnalizowanych problemów,  
z jakimi często redaktorzy spotykają się na 
co dzień. 

Wiele wniosła np. mec. dr J. Ożegal-
ska-Trybalska (Kraków), przystępnie 
wyjaśniając niuanse związane z prawem 
prasowym, prawem Internetu czy szeroko 
pojętej własności intelektualnej. Z kolei dr 
T. Piekot (Wrocław) podkreślał ważność 
funkcji komunikatywnej języka, a mec.  
A. Meresiński analizował popełniane błę-
dy w języku pisanym, nie tylko prawni-
czym.

Niezmiernie interesujące były zajęcia 
z fotografikiem A. Zygmuntowiczem nt. 
budowy historii za pomocą zdjęć, ilustro-
wane bogatą liczbą przykładów fotografii 
dawnej i współczesnej. Należy zauważyć, 
że prawie cały czas swoją obecnością za-
szczycał konferencję rektor PŚk prof. Sta-
nisław Adamczak, który jest redaktorem 
naczelnym miesięcznika Mechanik.

Organizatorzy XXIII Konferencji god-
nie przyjęli uczestników, zapewniając 
ciekawe panele tematyczne, ale również 
atrakcje turystyczno-krajoznawcze. Zwie-
dziliśmy Sandomierz, a kolację zjedliśmy w 
sali reprezentacyjnej na zamku po wysłu-

chaniu recitalu fortepianowego. Wjechali-
śmy na górę Święty Krzyż i z wieży kościoła 
podziwialiśmy piękną panoramę Gór Świę-
tokrzyskich. Odwiedziliśmy Regionalne 
Centrum Naukowo-Technologiczne w Po-
dzamczu, gdzie zachwyciła nas sprowadzo-
na z Włoch twórczość Leonarda da Vinci. 
Wystawę prezentujemy obok.

Mieliśmy możliwość pospacerować po 
Starówce Kielc – ma swój niepowtarzal-
ny klimat. Na szczególną uwagę zasługuje 
jedna z najwspanialszych i najlepiej zacho-
wanych rezydencji z epoki Wazów – pałac 
biskupów krakowskich. Obecnie jest to 
Muzeum Narodowe, w którym znajduje 
się (zaliczana do najcenniejszych w kraju) 
galeria malarstwa polskiego i europejskiej 
sztuki zdobniczej, eksponowana w orygi-
nalnych wnętrzach z XVII i XVIII w.

Zasygnalizowane na wykładach pro-
blemy przenoszone były do kuluarów  
i na późne godziny wieczorne, co sprzy-
jało bliższemu wzajemnemu poznaniu się  
i zacieśnianiu więzi sympatii. W konfe-
rencji wzięło udział ok. 60 redaktorów,  
a Akademię naszą reprezentowali pracow-
nicy Wydawnictwa Naukowego – Teresa 
Jasiunas i Tomasz Kwiatkowski. TJ

fot. Kamil Dziewit 
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Centrum Naukowo-Technologiczne  
w Podzamczu
Wystawa* „Odkryj Świat Geniusza”  
– Leonardo da Vinci (1452–1519)

*czasowa, sprowadzona z Włoch

Włoski malarz, architekt, rzeźbiarz  
i teoretyk sztuki, technik, badacz przy-
rody i filozof, jeden z największych arty-
stów renesansu; obrazy i freski religijne 
oraz portrety o harmonijnej kompozycji 
i proporcjach, łagodnym światłocieniu 
(sfumato): Dama z łasiczką, Mona Lisa, 
Ostatnia Wieczerza, Św. Anna Samotrze-
cia (1508–1510); wynalazki techniczne  
i naukowe; prace teoretyczne: Traktat  
o malarstwie.

Myśl jego i twórczość przekracza-
ła granice gatunków sztuki i dyscyplin 
naukowych. Pojął, że aby artysta mógł 
wyobrazić naturę w dziele sztuki, musi 
posiadać wiedzę o świecie, znać dobrze  
i wszechstronnie przyrodę, którą za-
mierza odtworzyć, ale i posiadać wiedzę  
o sposobie działania artystycznego, by 

świat i człowieka wyobrazić w dziele sztuki  
w sposób poprawny i piękny. Dlatego też 
badania naukowe Leonarda ogarnęły tak 
wielki zakres spraw. Swoją wiedzę opierał 
na podstawach doświadczenia – posunął 
naprzód rozwój nauk przyrodniczych  
i matematycznych, a ich zdobycze stoso-
wał  do celów praktycznych. Posługiwał 
się pojęciem przyczyny i skutku. Kiero-
wał się praktycyzmem. W niezliczonych 
projektach technicznych, pomysłach in-
strumentów i maszyn wyprzedził o kilka 

stuleci rozwój wiedzy technicznej. Sztuka 
jednak pozostała główną dziedziną jego 
zainteresowań.

Nie czynił zresztą wielkiej różnicy 
między nauką i sztuką. Sądził, że malu-
jąc jakiś przedmiot, obserwując go i od-
twarzając, poznawał go zarazem najlepiej  
i uważał, że malarstwo jest także systemem 
poznawania. Jego rysunki anatomiczne, 
botaniczne, geologiczne (doskonałe jako 
dzieła sztuki) zarazem otworzyły drogę 
ilustracji naukowej i miały przełomowe 
znaczenie dla metody badań w dziedzinie 
przyrodoznawstwa.

Każde przedsięwzięcie interesowa-
ło Leonarda jako zagadnienie naukowe.  
Z chwilą gdy znalazł już klucz do rozwią-
zania problemu, wykończenie – zarówno 
dowodu naukowego, jak obrazu czy rzeź-
by – przestawało go interesować. Toteż 
wiele jego dzieł pozostało w stadium ro-
boczym – niewiele ukończył. 

 Zainteresowanym twórczością mistrza polecam  
– Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto,

PWN, Wwa 1969

�� Redaktorzy mieli możliwość czynnie wypróbować 
wynalazki włoskiego geniusza (interaktywne tablice z dzieła-
mi Leonarda da Vinci)
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