
Praca i włożony w nią trud zawsze daje zadowo-
lenie, kiedy jest dostrzeżona. Z satysfakcją pragnę 
odnotować fakt, który wyróżnia naszą Akademię 
spośród innych wyższych uczelni technicznych. 
Otóż Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, dając 
wyraz uznaniu dla dorobku naukowego i osiągnięć 
kadry Wydziału Nawigacyjnego, zaakceptowała 
wniosek o nadanie uprawnień habilitacyjnych. Od 
26 stycznia nasza „Nawigacja” ma prawo do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowane-
go nauk technicznych w dyscyplinie transport. To wyróżnienie 
zmotywuje nas do jeszcze większego wysiłku. Tu chciałbym także 
podkreślić osiągnięcia pracowników WN, którzy z dużym zaan-
gażowaniem uczestniczą w międzynarodowych konferencjach – 
TransComp 2014 czy INC 2015 – odnotowując sukcesy. Gratuluję 
również zespołowi WN, który w międzynarodowym konkursie 
Galileo Masters 2014 zajął II miejsce. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrobiło ukłon  
w stronę nauki poprzez legislację ustawy udoskonalającej system 
finansowania, który ułatwi środowisku naukowemu realizację  
i rozwój infrastruktury badawczej. Daje też możliwość dotowania 

działalności wydawniczej uczelniom. W tekście ni-
niejszego egzemplarza Akademickich Aktualności 
Morskich jest wiele ciekawych informacji: 45-lecie 
Biblioteki Głównej, osiągnięcia studenckich kół 
naukowych, laury w sporcie, a także „wodowanie” 
książki „Z zaułka wspomnień” profesora A. Wal-
czaka oraz tekst „Teledetekcja... w ujęciu senso-
rycznym” – artykuł, który ukazuje, jak osiągnięcia 
naukiwdzierają się w nasze życie codzienne. 

W Stargardzie Szczecińskim ludzie nauki (także  
przedstawiciele AM) spotkali się ze światem biznesu. AM zabiega 
także o przyszłość zawodową studentów. Biuro Karier proponuje 
odbycie praktyk lub stażu w miejscowych firmach, a Dział Nauki 
– za granicą. 

Od paru dni kalendarzowych serca rozgrzewa wiosna, choć 
swoje rządy zaczęła wcześniej. Słońce i wspaniałe łany krokusów 
na skwerach pobudzają do zwiększonego wysiłku i podejmowania 
wyzwań. Wszystkim Czytelnikom z okazji nadchodzących świąt 
życzę radości, wypoczynku w rodzinnym gronie i optymistyczne-
go spojrzenia w przyszłość.  Redaktor Naczelny 

 prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski

Szanowni Czytelnicy

W numerze
Pierwsze w kraju uprawnienia habilitacyjne 
na Wydziale Nawigacyjnym 2
Nowelizacja Ustawy o Finansowaniu Nauki 3
AM nowym gospodarzem budynków przy ul. Willowej 4
Akademia Morska w IMO 5
AM w Międzynarodowym Projekcie 
S.O.S. – Stress on Ships 6
Więcej GWO w AM w Szczecinie 7
II miejsce dla zespołu pracowników Wydziału Nawigacyjnego 
w konkursie Galileo Masters 2014  8
Spotkania brokerskie w Stargardzie Szczecińskim 9
Z zamiłowania do nauki 10
Międzynarodowa Konferencja  
INC 2015, Manchester 11
XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
„TransComp 2014” 11
Teledetekcja… w ujęciu sensorycznym 12
Design Thinking ciąg dalszy 
czyli o wizycie w Hasso-Plattner-Institut słów kilka 16
Cudu nie było… 19
INTERGEO 2014 w Berlinie  20
Oko w oko z pracodawcą 22
Maritime Women Global Leadership 23

O matkach chrzestnych statków 24
45 lat Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie 26
Z zauka wspomnień – o morzu i dla morza 28
Myślisz o praktykach za granicą? Sprawdź  
ofertę programu ERASMUS+ 29
Rozgrywki siatkarskie na półmetku 30
Zakończenie rywalizacji pływaków w semestrze zimowym 30
Bakista Cup 31
Krótka historia baranka i króliczka wielkanocnego 32

Kampol Sp. z o.o. 
71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17

Katarzyna Biniek
Adriana Nowakowska

Nasza okładka:

O Paniach nie tylko dla Pań
bo marzec ma swoje prawa

Fot. Tomasz Kwiatkowski

O Paniach nie tylko dla Pań
bo marzec ma swoje prawa
O Paniach nie tylko dla Pań
bo marzec ma swoje prawa

W tym numerze:

Magazyn Informacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie nr 1 (85) / 2015

1www.aam.am.szczecin.pl



nr 1 (85) / 2015AAM

Wydział Nawigacyjny naszej 
uczelni zdobył prawo do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego nauk technicznych w 
dyscyplinie transport.  Jest tym samym 
pierwszym w kraju Wydziałem z tymi 
uprawnieniami dla transportu morskie-
go. Oprócz Akademii Morskiej w Szcze- 
cinie kształcenie na takim wydziale pro- 
wadzą jeszcze: Akademia Morska w Gdy-
ni i Akademia Marynarki Wojennej.

Prawa habilitacyjne w dziedzinie na-
uki techniczne, w dyscyplinie transport 
Wydział Nawigacyjny otrzymał decyzją 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
26 stycznia bieżącego roku. Wniosek o 
nadanie uprawnień złożony został w maju 
ubiegłego roku. 

Otrzymanie praw habilitacyjnych to 
wyraz uznania dla dorobku naukowego 
Wydziału Nawigacyjnego i osiągnięć na-
szej kadry. To także potwierdzenie po-

tencjału naukowo-badawczego zespołu. 
Jesteśmy z tego bardzo dumni, z pewno-
ścią podnosi to rangę wydziału i daje nam 
motywację do dalszej pracy – powiedział 
dziekan wydziału dr inż. kpt. ż.w. Jerzy 
Hajduk, prof. AM.

Do tej pory wydział posiadał prawa 
do nadawania stopnia doktora w dziedzi-

nie transport oraz  geodezja i kartografia. 
Tym samym miał prawo do prowadzenia 
studiów doktoranckich (trzeciego stop-
nia) w wymienionych dyscyplinach. Teraz 
ma pełne prawa akademickie, co ułatwia 
rozpoczęcie procedury o nadanie na tym 
wydziale tytułu profesora (do tej pory 
wnioski o nadanie tytułu profesora pra-
cownikom Wydziału Nawigacyjnego AM 
kierowane były na inne uczelnie).

Wydział Nawigacyjny szczecińskiej 
Akademii Morskiej jest tym samym 
czwartym wydziałem w kraju z upraw-
nieniami habilitacyjnymi w dyscyplinie 
transport (obok Wydziału Transportu Po-
litechniki Warszawskiej, Wydziału Trans-
portu i Elektrotechniki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Ra-
domiu oraz Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej). 

Bogna Bartkiewicz

Pierwsze w kraju uprawnienia habilitacyjne 
na Wydziale naWigacyjnym 

dla aKademii morsKiej W szczecinie

Zdjęcia: archiwum
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4 lutego 2015 roku Prezydent Bronisław Ko-
morowski podpisał, po ponad rocznym pro-
cesie legislacyjnym,  znowelizowaną ustawę 
o finansowaniu nauki. Dokument ten został 
ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 
249, a wejdzie w życie 25 maja 2015 r.  

Celem nowelizacji ustawy jest udo-
skonalenie systemu finansowania nauki 
i ułatwienie środowisku naukowemu 
realizacji badań naukowych i prac roz-
wojowych poprzez wprowadzenie m.in. 
przepisów skutkujących usprawnieniem 
procedur i zasad przyznawania środków 
finansowych na naukę i ich większym do-
stosowaniem do specyfiki i charakteru fi-
nansowanych zadań.  Do najistotniejszych 
zmian można zaliczyć: 
�� możliwość finansowania działań 

związanych m.in. z wykorzystaniem 
strategicznej infrastruktury badaw-
czej zlokalizowanej za granicą w celu 
wzmocnienia aktywności  polskich 
naukowców w Europejskiej Przestrze-
ni Badawczej; 
�� zobowiązanie jednostek nauko-

wych do przekazywania do systemu 
POL-on informacji na temat m.in. 
osiągnięć naukowych, innowacyjnych 
i wdrożeniowych, które posłużą do 

przeprowadzenia  kolejnej komplek-
sowej oceny działalności jednostek 
naukowych, a dostęp do niektórych 
danych będzie otwarty i powszechny;
�� wprowadzenie pojęcia „strate-

gicznej infrastruktury badawczej” 
oraz regulację zasad zamieszczania 
przedsięwzięć w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej na Polskiej 
Mapie Drogowej Infrastruktury 
Badawczej; 
�� możliwość sfinansowania, w ramach 

dotacji na utrzymanie potencjału 
badawczego,  działań związanych  
z komercjalizacją wyników działalno-
ści badawczo-rozwojowej, tj. kosztów 
analizy potrzeb rynku, stanu techni-
ki, możliwości ochrony patentowej 
oraz kosztów opracowania projektów 
komercjalizacji;
�� możliwość złożenia wniosku na 

dofinansowanie specjalnego urządze-
nia badawczego na okres 3 lat, a nie 
jak dotychczas na rok, co zapewni 
stabilność finansową w tym zakresie 
w jednostkach naukowych; 
�� doprecyzowanie zasad przyznawania 

środków na naukę poprzez określenie 
kryteriów uwzględnianych przy ich 
przyznawaniu; 

�� uproszczenie procedur związanych  
z opartym na algorytmie przyznawa-
nia środków na utrzymanie potencja-
łu badawczego jednostek naukowych 
bez konieczności zasięgania dodatko-
wych opinii ekspertów;
�� możliwość przyznania dotacji wy-

dawcom czasopism, w tym uczelniom 
i jednostkom naukowym, którzy 
zapewniają otwarty dostęp do publi-
kowanych czasopism poprzez sieć 
Internet, która przeznaczona będzie 
m.in. na  udział zagranicznych recen-
zentów w ocenie publikacji, udział 
zagranicznych naukowców  
w składzie rady naukowej czasopisma 
lub  stworzenie anglojęzycznej wersji 
wydawanych publikacji. 

Jednostki naukowe zobligowane zo-
stały do uzupełnienia danych do systemy 
POL-on za okres od 1 stycznia 2013 r.  
w terminie 3 miesięcy do dnia wejścia  
w życie ustawy, tj. do 25 sierpnia 2015 r. 
Natomiast akty wykonawcze do nowej 
ustawy powinny zostać wydane najpóźniej  
w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. do 25 listopada 2015 r.

Marzena Piasecka

Nowelizacja Ustawy o Finansowaniu NaukiNowelizacja Ustawy o Finansowaniu Nauki
Fot. archiwum
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Zakup nieruchomości pozwoli na 
dalszy rozwój działalności naukowo- 
badawczej uczelni. Akt notarialny 
podpisali: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. 
Stanisław Gucma, rektor Akademii 
Morskiej w Szczecinie oraz Mariusz 
Kądziołka, wiceprezydent Szczecina. 

Na wniosek uczelni przygotowa-
na została do sprzedaży nierucho-
mość gruntowa o łącznej powierzchni 
22 945 m2, w skład której wchodzą 
budynki: dydaktyczny, dydaktycz-
no-warsztatowy, hala sportowa, tra-
fostacja, krajalnia, rozdzielnia, kuźnia, 
wiata i portiernia.

Wartość całej nieruchomości osza-
cowana przez rzeczoznawcę mająt-
kowego wynosi prawie 12 mln zł. 
Szczecińscy radni w kwietniu br. zgo-
dzili się na jej sprzedaż z 99-procento-
wą bonifikatą czyli za ok. 120 tys. zł. 

Biuro Rektora

AM nowym gospodarzem  
budynków przy ul. Willowej

Budynki dawnego Zespołu Szkół Technicznych i Morskich  
w Szczecinie są już własnością Akademii Morskiej. W dniu 

18.12.2014 r. podpisano akt notarialny sprzedaży nieruchomości 
przy ul. Willowej 2. Akademia Morska w Szczecinie  

kupiła budynki za jeden procent ich wartości.

�� prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie 
oraz Mariusz Kądziołka, wiceprezydent Szczecina

�� Nowe obiekty Akademii Morskiej w Szczecinie
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W dniach 2 – 6 lutego 2015 r. odbyło się 
w Londynie 2 posiedzenie Podkomitetu 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkole-
nia i Obowiązków Wachtowych (HTW). 
W pracach Podkomitetu, reprezentując 
delegację Polski, uczestniczył przedstawi-
ciel Wydziału Nawigacyjnego Akademii 
Morskiej,  dyrektor Instytutu Technologii 
Morskich Janusz Uriasz. 

Podczas posiedzenia omawiane były 
między innymi problemy eksploatacji 
statków na wodach polarnych, propozy-
cje uaktualnienia modelowych kursów 
szkoleniowych, w tym: morskiego języka 
angielskiego, symulatora siłowni okrę-
towych, wyższego stopnia dot. operacji 
ładunkowych na chemikaliowcach, wyż-
szego stopnia dot. operacji ładunkowych 
na zbiornikowcach, wyższego stopnia 
dot. operacji ładunkowych na gazowcach. 
Omówiono propozycje dotyczące zakre-
su opracowania, aktualizacji i walidacji 
kursów modelowych, implementację no-
welizacji Konwencji STCW Manila 2010, 
przypadki fałszowania dokumentów kwa-
lifikacyjnych.

Podkomitet omówił i przyjął zakres 
prac na kolejne dwa lata. Następne posie-
dzenie podkomitetu odbędzie się na po-
czątku 2016 roku.

Dyrektor Instytut Technologii Mor-
skich uczestniczył w pracach powołanej 
podczas posiedzenia podkomitetu HTW 
grupy DG 2 (Drafting Group 2). Gru-
pę utworzono do opracowania kursów 
modelowych w zakresie morskiego języ-
ka angielskiego oraz symulatora siłowni 
okrętowych. Grupa robocza pracowała 
w dniach od 2 do 5 lutego 2015 r. pod 
przewodnictwem kapitana Kersi Deboo 
z Indii. W skład grupy weszły delegacje: 
Afryki Południowej, Anglii, Chin, Filipin, 
Holandii, Iranu, Japonii, Korei Południo-
wej, Malezji, Polski, Rumunii, Singapuru, 
Szwecji, Turcji, USA, Wysp Marshalla oraz 
organizacji pozarządowej IMLA (Interna-
tional Maritime Lecturers Association). 
Grupa została powołana pierwszego dnia 
posiedzenia Podkomitetu HTW. Pod-
komitet ustalił zakres pracy obejmujący 
własne rekomendacje i wytyczne zgło-
szone przez kraje członkowskie podczas 
sesji plenarnej oraz przygotowane przez 
sekretariat Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej dokumenty o sygnaturach HTW 
2/3/4, HTW 3/3/5.

Grupa DG2 dokonała przeglądu pro-
pozycji przygotowanych przez Sekretariat 
IMO kursu modelowego 3.17 morskiego 
języka angielskiego oraz kursu 2.07 symu-
latora siłowni okrętowych. W przypadku 
propozycji kursu modelowego morskiego 
języka angielskiego grupa robocza opra-
cowała końcową redakcję kursu mode-
lowego morskiego języka angielskiego. 
Znowelizowany kurs modelowy jest kie-
rowany głównie do marynarzy z krajów, 
których język macierzysty jest inny niż 
angielski i składa się z dwóch części:
�� GME (General Maritime English – 

ogólny morski język angielski) – w tej 
części grupa robocza zaproponowała 
korektę przygotowanych treści oraz 
zmniejszenie ogólnej liczby godzin 
objętych kursem z 683 do 453.
�� SME (Specialized Maritime En-

glish – specjalistyczny morski język 
angielski) dla której grupa robocza 
przeprowadziła pracę polegającą na 
przeglądzie i korekcie treści oraz 
zmianie i zmniejszeniu ogólnej liczby 
godzin w następujących częściach 
kursu:

– moduł deck officers – ogólna 
liczba godzin po korekcie 90,

– moduł engine officers – ogólna 
liczba godzin po korekcie 105,

– moduł electro techical officers – 
ogólna liczba godzin po korekcie 104,

– moduł GMDSS operators – ogól-
na liczba godzin po korekcie 32,

– moduł personnel providing 
service to passangers – ogólna liczba go-
dzin po korekcie 42.

Podkomitet podczas posiedzenia ple-

narnego zapoznał się z opracowaniem 
grupy roboczej, przyjął opracowanie, do 
którego nie wniósł zastrzeżeń.

W przypadku propozycji kursu mode-
lowego symulatora siłowni okrętowych 
przygotowany przez Sekretariat IMO 
projekt kursu siłowni okrętowych (pro-
pozycja Turcji/Uniwersytetu Piri Reis  
w Istambule) wymagał większych zmian 
ze względu:
�� na strukturę propozycji nowego kur-

su, który nie był spójny ze strukturą 
kursu modelowego Engine Room 
Symulator,
�� na format kursu niedostosowany do 

formatu kursów  modelowych IMO.
Grupa robocza DG 2 po dyskusji za-

proponowała, aby zgłoszony kurs mo-
delowy przeredagować do ewentualnego 
zatwierdzenia na kolejnym posiedze-
niu Podkomitetu HTW 3 w roku 2016.  
W związku z tym grupa robocza przy-
gotowała wytyczne dla autorów projektu 
kursu, które powinny zostać uwzględnio-
ne w rewizji kursu i przygotowaniu nowej 
jego wersji. Wytyczne obejmują wykorzy-
stanie i zachowanie spójności treściami  
i wymogami zawartymi w kursie:
�� modelowym 6.10 (Train the Simula-

tor Trainer and Assessor), 
�� modelowym IMO 7.04 (Officer in 

Charge of an Engineering Watch) 
�� modelowym IMO 7.02 (Chief En-

gineer Officer and Second Engineer 
Officer), 
�� odniesieniach do konwencji STCW, 

w tym regulacji 1/12; sekcji A-1/12, 
sekcji B-1/12 (on the main and auxi-
liary machinery operation simulation 
performance standard),
�� odniesieniach do konwencji tabel 

STCW tabla A – III/1, tabla A – III/2 
and tabla A-III/4.

Wyniki prac DG2 przedstawiono w do-
kumentach:
�� HTW 2-WP.7 – Report of Drafting 

Group 2 ( w tym aneks 2 – wytyczne 
do zmiany kursu modelowego symu-
latora siłowni okrętowych),
�� HTW 2-WP.7-add1 – aneks 1 do 

raportu Drafting Group 2 – projekt 
kursu morskiego języka angielskiego. 

Dokumenty te są dostępne na stronie 
internetowej www.imo.org (knowledge 
centre)

Janusz Uriasz

Akademia Morska w IMO

�� Spotkanie polskiej delegacji  
na posiedzeniu Podkomitetu HTW, IMO  
z Sekretarzem Generalnym IMO Panem 
Koji Sekimizu

Fot. archiwum prywatne
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Współpraca naszej Akademii z następu-
jącymi ośrodkami naukowo-badawczymi :
�� Italian Shipping Academy Foundation 

(Włochy)
�� Technical Institute for Transports 

and Logistics „Nautico San Giorgio” 
(Włochy)
�� Chalmers University of Technology 

(Szwecja)
�� Entre for Maritime Studies – Univer-

sity of Turku (Finlandia)
�� Pîrî Reis University (Turcja)
�� Klaipeda University (Litwa)

zaowocowała rozpoczęciem 30-mie-
sięcznego projektu S.O.S. – Stress on 
Ships. Głównym zadaniem powstałego 
konsorcjum jest zebranie wiedzy i prze-
prowadzenie badań na temat sytuacji stre-
sogennych podczas pracy na statku oraz 

wypracowanie programu szkoleniowego 
dla studentów morskich, a także wszyst-
kich pracowników na morzu na temat 
sposobów jego łagodzenia oraz elimino-
wania.

Celem projektu jest stworzenie nowa-
torskich narzędzi do rozpoznawania źró-
deł powstawania strasu oraz  zarządzania 
nim, unikając złych ubocznych skutków 
podczas aktywności zawodowej na mo-
rzu. Zaprojektowane rozwiązania będą 
testowane na studentach szkół morskich  
i osobach pracujących na morzu, a następ-
nie wdrażane jako podstawowy element 
eliminujący źródła stresu dla potrzeb ar-
matorów i osób narażonych na stres. 

Wspólna aktywność Akademii Mor-
skiej w Szczecinie we współpracy z uni-
wersytetami z Litwy, Szwecji, Finlandii 

i Turcji oraz Instytutem Badawczym  
z Włoch jest gwarancją na wypracowanie 
solidnych podstaw do kompleksowego 
zrealizowania głównych celów projektu, 
będącego podstawową bazą szkoleniową 
na rzecz przyszłej generacji pracowników 
morskich.

W ramach projektu S.O.S.– Stress on 
Ships Akademię Morską w Szczecinie re-
prezentują:
�� dr hab. inż. Janusz Uriasz prof. AM
�� dr inż. Andrzej Lisaj
�� dr inż. Marcin Mąka
�� dr inż. Mariusz Dramski
�� dr inż. Piotr Majzner.

Wszystkie informacje o aktualnie reali-
zowanych etapach projektu znaleźć moż-
na na stronie: www.sosproject.net.

Andrzej Lisaj 

AM w MiędZynArOdOwyM PrOjekcie 
S.O.S. – Stress on Ships

fot. nautilia.gr
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Organizacja opracowała własne szkole-
nie bezpieczeństwa (BST), po ukończeniu 
którego osoby pracujące w turbinach będą 
umiały podjąć odpowiednie działania  
w sytuacjach awaryjnych. BST obejmuje  
pięć szkoleń podstawowych i pięć odno-
wień: 
�� pierwszej pomocy medycznej,
�� zagrożenia pożarowego,
�� przenoszenia ręcznego,
�� pracy na wysokościach,
�� przetrwania na morzu.

Idea prowadzenia szkoleń związanych 
z wiatrową energią odnawialną zainte-
resowała dyrektora ośrodka  Adriana 
Druchniaka już w 2010 roku. Udało się 
wtedy zrealizować szkolenia w Danii dla 
podmiotu organizującego kursy na turbi-
ny wiatrowe. Pomysł wprowadzenia ww. 
szkoleń został zaakceptowany również 
przez Akademię Morską w 2014 roku. 
OSRM zdobył pierwsze zezwolenia na 
realizację szkoleń zgodnych z wymogami 
GWO w dziedzinach: pierwszej pomocy 
medycznej, zagrożenia pożarowego, prze-
noszenia ręcznego, pracy na wysokości.

Nowe szkolenia, dzięki zaangażowaniu 
pracowników OSRM i prowadzonej na 
szeroką skalę akcji marketingowej, cieszy-

ły się na tyle dużym zainteresowaniem, 
że w 2014 r. przeszkolonych zostało w ra-
mach kursów GWO około tysiąca osób.

W dniach 15–16.01.2015 r. w Ośrod-
ku Szkoleniowym Ratownictwa Mor-
skiego odbył się audyt przeprowadzony 
przez Lloyd’s Register Quality Assurance 
(LRQA) pod kątem rozszerzenia dzia-
łalności oraz potwierdzenia, że ośrodek  
w sposób prawidłowy realizuje szkolenia 
zgodne z wytycznymi GWO, na których 
prowadzenie Akademia Morska uzyskała 
zgodę 29.01.2014 r.

Kadra ośrodka, rezygnując z długiej 
przerwy świątecznej, ponownie dzięki 
swojej wytężonej pracy, zaangażowaniu, 
wzorowej współpracy z działem gospo-
darczym i nauczania oraz z podmiotami  
branży wiatrowej, z którymi dyrektorowi 
ośrodka udało się nawiązać ścisłe kontak-
ty, przygotowała OSRM do audytu per-
fekcyjnie. Dzięki temu Akademia Morska  
w Szczecinie bez zastrzeżeń od 16.01.2015 
r. może realizować kursy podstawowe 
(BST) zgodne z wytycznymi GWO: 
�� pierwsza pomoc medyczna, zagroże-

nie pożarowe, przenoszenie ręczne, 
praca na wysokości, przetrwanie na 
morzu;

�� kursy odnowieniowe z ww. modułów.

Dyrektor OSRM, którego pomysłem 
i projektem jest wprowadzenie GWO do 
Akademii, będąc w ścisłym kontakcie  
z podmiotami z branży wiatrowej i dba-
jąc, by jego projekt się rozwijał, już na 
19.01.2015 r. zaplanował pierwsze w 2015 
roku oficjalne szkolenia zgodne z GWO.

Tu podziękowania należą się: 
�� Prorektorowi  ds. Morskich Andrzejo-

wi Bąkowi za cierpliwość, wyrozumia-
łość i wsparcie,
�� Paniom z Działu Nauczania  Elżbiecie 

Wojniłko i Katarzynie Prill za cenne 
uwagi, a Katarzynie Kotyni z Działu 
Administracyjno-Gospodarczego za 
pomoc w szybkim i sprawnym spro-
wadzaniu wymaganego specjalistycz-
nego sprzętu,
�� Panom Markowi Stępniowi, Jarosła-

wowi Jarczewskieiemu, Jarosławowi 
Romackiemu, Maciejowi Zofińskie-
mu, Przemysławowi Jackowskiemu 
za pomoc w realizacji pozorowanych 
scenariuszy podczas audytu i w trak-
cie przygotowań do niego, a WOPR za 
użyczenie sprzętu.

Adrian Druchniak

GWO to skrót od Globalnej Organizacji Wiatrowej  
zrzeszającej producentów i właścicieli turbin wiatrowych.  

Ma ona na celu minimalizowanie ryzyka występowania wszelkich 
wypadków w branży wiatrowej.

Więcej GWO w AM w Szczecinie

Fot. materiały organizatora
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II miejsce dla zespołu pracowników 
Wydziału Nawigacyjnego 

W KonKursie galileo masTers 2014 
Drugie miejsce dla zespołu pracowników 

Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie 
w międzynarodowym konkursie Galileo Masters 2014 

– European Satellite Navigation Competition. 

W zakończonym konkursie Galileo 
Masters 2014, którego celem jest wyszu-
kiwanie i wspieranie najciekawszych po-
mysłów oraz projektów wykorzystujących 
nawigację satelitarną, zespół pracowni-
ków Wydziału Nawigacyjnego Akademii 
Morskiej w Szczecinie zdobył II miejsce 
w ogólnoeuropejskiej kategorii Univer-
sity Challange (wśród ponad 400 aplika-
cji z 26 krajów) za opracowanie systemu 
NAVDEC Navigational Decision Support 
System.

W polskiej edycji konkursu spółka 
Sup4Nav, która jest spółką spin-out Aka-
demii Morskiej w Szczecinie, otrzymała 
drugą nagrodę za opracowanie ww. sys-
temu.

NAVDEC (www.navdec.com) jest 
systemem wspomagania decyzji w sytu-
acjach kolizyjnych na morzu. To nie tylko 
nawigacja morska działająca w oparciu  
o dowolny satelitarny system pozycjono-
wania, ale również system ostrzegający  

o potencjalnych kolizjach, kwalifikują-
cy sytuację spotkania statków zgodnie z 
przepisami prawa drogi morskiej i udzie-
lający nawigatorowi odpowiedzi na pyta-
nie: jakim kursem powinien podążać, aby 
rozminąć się z innymi obiektami na zało-
żoną przez siebie odległość. System jest 
obecnie zainstalowany na promie „Wolin” 
oraz żaglowcu „Fryderyk Chopin”.  

Zbigniew Pietrzykowski
Polish Entrepreneurs 
Foundation

Polish Entrepreneurs 
Foundation

NAVDEC  LLC

NAVDEC  LLC

Standard navigational data

NEW Functionality: Presentation of our Status according to COLREGs

NEW Functionality: Recommended New Course 
as well as a Sector of Safe Courses
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W tak zwanej giełdzie business-to-re-
search uczestniczyły wszystkie publicz-
ne uczelnie wyższe oraz jedna prywatna  
z terenu województwa zachodniopomor-
skiego. Po drugiej stronie do rozmów 
zasiedli przedsiębiorcy, tak z terenu Star-
gardzkiego Parku Przemysłowego, jak  
i spoza strefy, wśród nich tacy potentaci 
jak Bridgestone czy Cargotec.

Akademia Morska w Szczecinie była 
reprezentowana przez Prorektora ds. Na-
uki dr. hab. inż. Artura Bejgera, dr hab. 
inż. Katarzynę Gawdzińską, dr. inż. Ma-
cieja Kozaka i dr. inż. Przemysława Ra-
jewskiego. Wsparcia na miejscu udzielali 
dyrektor Centrum Transferu Technologii 
Morskich Dorota Idziaszczyk oraz prezes 
Centrum Innowacji Akademii Morskiej 
Konrad Frontczak.

Rozmowy, przy specjalnie przygoto-
wanych stolikach, dotyczyły możliwości 
nawiązania współpracy badawczo-roz-
wojowej między uczelnią a przedsiębior-
stwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, 
po czym uczestnicy zmieniali partnerów 
i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka 
formuła moderowanych spotkań, zwana 
potocznie brokeringiem, ma wiele zalet 
– w krótkim czasie można zapoznać się  
z oczekiwaniami wielu potencjalnych 
partnerów, co nie byłoby możliwe na zwy-
czajnej, standardowej konferencji.

Naukowcy podkreślali zalety wydarze-
nia. Prorektor ds Nauki dr hab. inż. Artur 

Bejger: To pierwsze takie spotkanie z taką 
liczbą przedsiębiorców, w jakim uczestni-
czyliśmy. Krótkie sesje dały nam możliwość 
zapoznania się z ofertą i możliwościami 
współpracy. Trzeba teraz to kontynuować. 

Zadowolona z udziału była profesor 
Katarzyna Gawdzińska: Odbyłam kilka 
spotkań, z czego dwa bardzo dobrze rokują 
na przyszłość. Jestem pozytywnie zaskoczo-
na przygotowaniem firm do spotkań, cał-
kiem sporo o nas wiedzieli. 

Dr inż. Maciej Kozak: Przede wszyst-
kim z częścią tych firm się znamy, była więc 
okazja do odświeżenia kontaktu. Poza tym 
cieszę się, że poznałem potencjał innych,  
z czego mam nadzieję skorzysta Laborato-
rium Zielona Energetyka. 

O powrót do korzeni apelował dr inż. 
Przemysław Rajewski: Kiedyś kontakty na-
uki i biznesu były ciągłe, sam wykonywa-
łem szereg prac zleconych. Niestety wiemy, 
co się stało z przemysłem morskim. Czas 
odbudować te relacje.

Dodatkowym elementem wydarzenia 
była część „otwierająca”, o charakterze 
konferencyjnym. Po przemowach Mar-
szałka Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierda Geblewicza i oficjeli ze 
Stargardu przedstawiciel Urządu Mar-
szałkowskiego zaprezentował założenia 
nowego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014–2020. Był to strzał  
w dziesiątkę, ponieważ rozmowy przy sto-
likach mogły już konkretyzować się pod 

kątem środków z RPO. Ponadto w trakcie 
części konferencyjnej zaprezentowała się 
firma Cargotec, która realizuje ramowy 
projekt międzynarodowy z naukowcami 
ZUT, co jak usłyszeliśmy, dało świetne re-
zultaty i pewność wdrożenia wypracowa-
nej technologii (!).

Całe wydarzenie to pierwsze tego typu 
i na taką skalę przedsięwzięcie w Polsce, 
gdy to uczelnie wychodzą do inwesto-
rów z propozycjami współpracy. Uczest-
nikami było 13 przedsiębiorców (często 
reprezentowanych przez kilka osób), 38 
naukowców z 6 uczelni oraz kilkunastu 
przedstawicieli instytucji z otoczenia biz-
nesu oraz władz regionalnych (razem ok. 
100 osób). Odbyto 86 spotkań B2R w 9 se-
sjach przy 15 stolikach. Za metodologię 
odpowiadał RCIiTT ZUT, któremu należą 
się szczególne podziękowania. Akademia 
Morska w Szczecinie wzięła udział w 12 
oficjalnych spotkaniach B2R oraz dodat-
kowo w kilku kuluarowych.

Jest to pierwsze podejście do zmian, 
które pragniemy wprowadzić w regionie 
zachodniopomorskim, by nie ściągać do 
nas inwestorów tanią siłą roboczą czy za-
chętami podatkowymi, ale potencjałem 
naukowym i laboratoryjnym uczelni wyż-
szych (co wspiera nasze COIE). 

W planach są kolejne podobne spotka-
nia w Szczecinie, Koszalinie czy w innych 
miejscowościach województwa. 

Konrad Frontczak

Spotkania brokerskie  
w Stargardzie Szczecińskim
We wtorek 10 lutego 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyło się 
duże wydarzenie gospodarcze, którego celem było zbliżenie świata 

biznesu oraz nauki. 

Fot. materiały organizatora
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Z zamiłowania do nauki
Sylwetki PAń nAgrOdZOnych ZAchOdniOPOMOrSkiM nObleM

W marcu obchodzimy Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet. Z tej okazji warto przyj-
rzeć się, jaki jest procentowy udział kobiet 
w nauce. W Polsce kobiety stanowią aż 60% 
studiujących, jednak wśród profesorów 
to zaledwie 21%. Jest to także dobry mo-
ment do uświadomienia sobie, że spośród 
wszystkich noblistów kobiety stanowią 
niespełna 5%. W książce Moniki Smolik 
pt. „Kobiety w nauce” na pytanie autor-
ki: „co decydowało o tym, że została Pani 
naukowcem?”, aż 40% badanych przez nią 
pań doktor i profesor powiedziało: „spo-
tkanie odpowiednich osób na swej dro-
dze”, 27% „szczęśliwy splot okoliczności”  
i dopiero po 15% wskazań mają takie czyn-
niki, jak: „cechy osobowości i charakteru”, 
„wewnętrzna potrzeba spełnienia” czy 
„zamiłowanie do nauki”. Bynajmniej nie 
wyłącznie z tej przyczyny zaprezentujemy 
sylwetki kobiet, które zostały wyróżnione 
prestiżową nagrodą Nobla Zachodniopo-
morskiego. 

Nagrodą tą, już od 2000 roku, hono-
rowani są wybitni naukowcy z regionu 
Pomorza Zachodniego. Organizatorem 
konkursu jest Zachodniopomorski Klub 
Liderów Nauki, któremu przewodzi po-
chodzący ze Szczecina światowej sławy 
astronom, profesor Aleksander Wolszczan. 
Po raz pierwszy wręczenie nagrody Za-
chodniopomorskiego Nobla 2000 odbyło 
się 7 października 2001 roku. Członkowie 
Zachodniopomorskiego Klubu Liderów 
Nauki docenili dorobek naukowy laure-
atów, a w dziedzinie nauk technicznych 
wyróżniona została dr hab. Maria Kurza-
wa, prof. Politechniki Szczecińskiej. 

Laureatką Zachodniopomorskich No-
bli w dniu 6 czerwca 2004 roku w dziedzi-
nie Nauk Rolniczych została prof. dr hab. 
inż. Anna Kołakowska z Akademii Rolni-
czej w Szczecinie – nagrodę otrzymała za 
badania lipidów ryb jako źródła n-3 polie-
nowych kwasów tłuszczowych.

W dniu 5 czerwca 2005 roku Zachod-
niopomorskiego Nobla otrzymała w dzie-
dzinie nauk podstawowych dr inż. Beata 
Tryba z Instytutu Technologii Chemii 
Nieorganicznej i Inżynierii Środowi-
ska Wydziału Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. 
Noblistka została uhonorowana za cykl 
publikacji o oczyszczaniu ścieków me-

todami fotokatalitycznymi z użyciem di-
tlenku tytanu modyfikowanego węglem. 

Zachodniopomorskiego Nobla 2007 
w kategorii Nauki Podstawowe nagrodę 
otrzymała dr Ewa Borowiak-Paleń z Poli-
techniki Szczecińskiej.

Kapituła konkursu, pod przewodnic-
twem prof. Jana Lubińskiego, genetyka  
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 
wybrała laureatów za osiągnięcia dokona-
ne w roku 2008. W zakresie nauk humani-
stycznych nagrodę odebrała prof. dr hab. 
Inga Iwasiów z Wydziału Filologicznego, 
Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest literatu-
roznawcą, krytykiem literackim, pisarką  
i poetką. W 2008 r. wydała powieść „Bam-
bino”, która wybrana została jedną z czte-
rech najważniejszych powieści roku, 
nominowana do nagrody Nike. Przygo-
towała też 2 wydanie monografii „Gender 
dla średniozaawansowanych. Wykłady 
szczecińskie”. Natomiast w dziedzinie nauk 
medycznych wyróżnienie otrzymała dr 
hab. n. med. Monika Białecka z Katedry 
Farmakologii, Zakładu Farmakologii Do-
świadczalnej i Klinicznej z Pomorskiej 
Akademii Medycznej – zajmuje się właści-
wościami farmakologicznymi surowców 
pochodzenia naturalnego, bada znaczenie 
czynników genetycznych między innymi w 
chorobie Parkinsona. 

Za nowatorskie badania nad mo-
dyfikatorami ryzyka raka u nosicielek 

mutacji BRCA1 Zachodniopomorskie-
go Nobla 2009 w dziedzinie nauk me-
dycznych otrzymała dr n. med. Anna 
Jakubowska z Zakładu Genetyki i Pato-
morfologii Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie.

Zachodniopomorskie Noble za 2010 
rok zostały rozdane w czasie uroczysto-
ści w  dniu 5 czerwca 2011 roku. Wy-
różniono prof. dr hab. Martę Skwarę, 
która w dziedzinie nauk humanistycz-
nych otrzymała nagrodę za monografię 
pt. „Polski Whitman. O funkcjonowaniu 
poety obcego w kulturze narodowej”. Po-
lonistka, komparatystka, translatolog;  ba-
daczka europejskiego i transatlantyckiego 
romantyzmu i modernizmu. Pracownik 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejno 
uhonorowana została dr Sylwia Mozia  
z Instytutu Technologii Chemicznej 
Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (ZUT) w zakresie nauk 
technicznych za badania podstaw nowych 
technologii z zastosowaniem fotokatali-
tycznych reaktorów membranowych. 

W dziedzinie nauk rolniczych laure-
atką została dr Inga Kowalewska-Łuczak 
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (ZUT) za badania nad 
znaczeniem wybranych genów w kształ-
towaniu cech użytkowości mlecznej krów. 

Rok 2011 przyniósł Nobla dr Ewie 
Mijowskiej z Zakładu Nanotechnologii 

fot. Urząd Marszałkowski

�� dr hab. n. med., prof. PUM Barbara Dołęgowska
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Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (ZUT), która wespół 
z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Kaleń-
czukiem osiągnęła sukces w dziedzinie 
nauk podstawowych za badania podstaw 
otrzymywania i określanie właściwości 
nowych nanomateriałów węglowych. 
Natomiast w obszarze nauk rolniczych 
doceniono dr hab. Bogumiłę Pilarczyk, 
pracownika Wydziału Biotechnologii  
i Hodowli Zwierząt Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego 
(ZUT) za badania poziomu selenu i me-
tali ciężkich w organizmach różnych ga-
tunków zwierząt gospodarskich i wolno 
żyjących z terenu północno-zachodniej 
Polski.

W roku 2012 Kapituła Konkursu wśród 
uhonorowanych osób wybrała jedną ko-
bietę prof. Barbarę Dołęgowską z Zakładu 
Analityki Medycznej Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego, która odebrała 
Nobla w dyscyplinie Nauk Medycznych. 
Pani profesor prowadzi badania moleku-

larne,  m.in. bada chorych na nerki i po 
przeszczepie nerek oraz bada wpływ wol-
nych rodników i tkanki tłuszczowej na 
zaburzenia zdrowia. Udało się jej znaleźć 
wskaźniki sygnalizujące, jak w przyszłości 
będzie funkcjonować nerka.

Laureatkami Zachodniopomorskich 
Nobli 2013 zostały w dziedzinie Nauk 
Humanistycznych: dr hab. Renata Zie-
mińska, prof. US z Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnię-
cia naukowe, a w szczególności za opu-
blikowanie w 2013 roku monografii pt.: 
„Historia sceptycyzmu. W poszukiwa-
niu spójności”. W obszarze Nauk Rolni-
czych uhonorowano prof. dr hab. Danutę 
Szczerbińską z Katedry Hodowli Ptaków 
Użytkowych i Ozdobnych, Wydziału 
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologiczny w Szczecinie za „badania nad 
biologią, użytkowością rozpłodową oraz 
rozwojem embrionalnym emu (Dromaius 
novaehollandiae)”.

A przed kobietami cały czas jest wiele 
przeszkód w drodze na naukowe szczyty. 
Najtrudniejsze wydaje się pogodzenie pa-
sji naukowej z życiem rodzinnym, ważne 
jest, że  silna potrzeba harmonii w tym 
względzie nie opuszcza większości kobiet. 
A poza tym wciąż jest szereg utrudnień 
blokujących kobietom karierę, choćby 
tzw. progi, zlokalizowane już na etapie 
rekrutacji bądź „bariery” utrudniające 
przejście przez kolejne etapy czy w końcu 
„szklany sufit”– niewidzialna przeszkoda, 
nierzadko uniemożliwiająca awans zawo-
dowy.  Kobiety mają tendencję do bycia 
mniej zadowolonymi z pracy naukowej 
niż mężczyźni i częściej rezygnują nie 
tylko z powodów rodzinnych czy niskich 
zarobków. Pozostaje pytanie: czy można 
w jakiś sposób zmienić politykę zatrud-
nienia i ewaluację naukowców, tak by nie 
tracąc na jakości badań, jednocześnie za-
chęcić więcej kobiet do podążania karierą 
naukową?

Katarzyna Biniek

MiędZynArOdOwA kOnFerencjA  
inc 2015, MAncheSter

W dniach 23–26 lutego 2015 roku w Manchesterze (Wielka 
Brytania) odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja 
Nawigacyjna organizowana przez Królewski Instytut Nawigacji  
w Londynie. 

W konferencji wzięło udział ponad dwustu naukowców, 
przedstawicieli administracji i przemysłu z całego świata.

Prezentowane referaty dotyczyły zarówno najnowszych ba-
dań, jak i praktycznych zastosowań systemów nawigacyjnych, 

w tym systemów GNSS, w różnych obszarach działalności czło-
wieka. Dużo uwagi poświęcono nawigacji lotniczej, morskiej  
i drogowej oraz nawigacji wewnątrz pomieszczeń.

W konferencji uczestniczył pracownik Wydziału Nawigacyj-
nego, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM, 
który przedstawił referat pt. „Decision Support in Collision Si-
tuations at Sea”.

Zbigniew Pietrzykowski

W dniach 1–4 grudnia 2014 r. odbyła się w Zakopanem 
XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TransComp 
2014” – Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Prze-
mysłu i Transportu pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. W konferen-
cji uczestniczyło ponad 400 naukowców z całej Polski oraz 
z zagranicy. Tematyka konferencji obejmowała następujące 
dziedziny: transport kolejowy, transport drogowy, transport 
morski, transport lotniczy, logistykę, budownictwo transpor-
towe, elektrotechnikę, mechanikę oraz dydaktykę. Obrady od-

bywały się w ramach sesji plenarnych oraz sesji tematycznych 
– prezentacyjnych i posterowych. Publikacje konferencyjne 
ukażą się w czasopiśmie „Logistyka”.

W konferencji wzięli czynny udział pracownicy Wydziału Na-
wigacyjnego AM w Szczecinie: prof. Zbigniew Pietrzykowski, dr 
hab. inż. Paweł Zalewski, dr inż. Dorota Łozowicka i dr inż. Pa-
weł Chorab. Przedstawione przez wyżej wymienionych referaty 
spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferen-
cji.

Zbigniew Pietrzykowski 

XViii MiędZynArOdOwA kOnFerencjA 
nauKoWa „Transcomp 2014” 
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Teledetekcja (tele – zdalne, detekcja – wykrywanie, jak telewizja – zdalna wizja) – to nauka zajmująca się pozyski-
waniem i badaniem informacji z otaczającego nas środowiska. Sygnały te mogą być rejestrowane w różnych za-
kresach widma elektromagnetycznego, jak również fal akustycznych, niemożliwych do odbioru przez człowieka.  

Teledetekcja… 
w UjęciU SenSOrycZnyM

Zmysły ludzkie (wzrok, węch, 
słuch, dotyk, smak) nie reagują na 
większość bodźców pochodzących 
od otaczającego nas świata. 
W przypadku człowieka rolę 
odbiornika różnego rodzaju 
sygnałów sensorycznych pełni 
system receptorów (m.in. wzrok, 
słuch), przekaźnika – układ 
nerwowy, a przetwornika – mózg. 
Tam, gdzie nie jesteśmy  
w stanie poradzić sobie z własnymi 
zmysłami, z pomocą przychodzi 
nam… teledetekcja.

fot. strona producenta

�� Bezzałogowy System Latający firmy Sensefly

�� Pasmo widzialne na tle widma fal elektromagnetycznych (EM)

12
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Powszechnym i znanym przykładem da-
nych teledetekcyjnych są zdjęcia rentge-
nowskie czy obrazy powstałe w oparciu 
o przetwarzanie fal akustycznych, reje-
strowane w badaniach USG (ultrasono-
grafem). Również powszechnym jest 
gromadzenie (zliczanie) i przetwarzanie 
impulsów elektrycznych lub akustycz-
nych, a następnie w zależności od ich 
natężenia przypisywanie im odcienia lub 
barwy. W ten sposób na podstawie tego, 
co niewidzialne i niewykrywalne (dla 
naszych zmysłów), powstają obrazy już 
możliwe do bezpośredniej percepcji przez 
człowieka.  

W badaniach środowiska i otacza-
jącego nas świata posługujemy się na 
ogół „oryginalnymi” sygnałami i na ich 
podstawie dokonujemy detekcji, analizy  
i interpretacji otoczenia. Przykładem tak 
prowadzonej detekcji i badań jest pozy-
skiwanie danych sensorami (kamerami) 
hiperspektralnymi. Obrazy hiperspek-
tralne składają się z obrazów składowych 
zarejestrowanych w bardzo wąskich za-
kresach promieniowania elektromagne-
tycznego. Różnica, w stosunku do zdjęć 
wykonanych np. zwykłym aparatem cy-
frowym, polega na tym, że w przypadku 
obrazu hiperspektralnego mamy do czy-
nienia ze zdecydowanie większą liczbą 
kanałów, od kilkudziesięciu do kilkuset,  
a w popularnej „cyfrówce” na obraz skła-
dają się trzy kanały: czerwony, zielony  
i niebieski – RGB). 

W obrazach hiperspektralnych po-
szczególne kanały są znacznie gęściej 

rozmieszczone i obejmują niewielkie 
fragmenty spektrum elektromagnetycz-
nego (10–20 nm). Idea zobrazowań hi-
perspektralnych jest taka, że im więcej 
zarejestrujemy kanałów, tym większe bę-
dziemy mieć możliwości wykrycia różnic 
w charakterze odbicia spektralnego ba-
danych obiektów. Jednocześnie również 
coraz bardziej zbliżać się będziemy do 
kształtu rzeczywistych krzywych spektral-
nych tych obiektów. Krzywe spektralne 
obiektów mówią nam o tym, jak mocno 
odbijany jest dany zakres promieniowania 
elektromagnetycznego przez poszczegól-
ne obiekty. I tak możemy tworzyć krzywe 

spektralne, np. dla azbestu, minerałów, 
zanieczyszczeń ropopochodnych, betonu, 

asfaltu, różnych gatunków roślin, odpa-
dów radioaktywnych itd. W ten sposób 
analizując dane, jesteśmy w stanie wy-
krywać obiekty, porównując otrzymane 
odbicia spektralne, w poszczególnych 
kanałach obrazów, z krzywymi spektral-
nymi poszukiwanych obiektów. Krzywe 
spektralne tworzone są na podstawie po-
miarów spektrometrycznych (laborato-
ryjnych). Krzywe takie publikowane są  
w formie tzw. bibliotek spektralnych. Dla-
tego technika ta jest podstawowym narzę-
dziem służącym do klasyfikacji obiektów 
w metodach zdalnego badania środowi-
ska i umożliwia precyzyjną identyfikację 
obiektów za pomocą widmowego współ-
czynnika odbicia / emisyjności (profilu 
spektralnego). 

Wydaje się to dosyć proste, ale w istocie 
tak nie jest. Bardzo często do znalezienia 
obiektów potrzebne są operacje między 
kanałami spektralnymi. Dobrym przykła-
dem są tzw. indeksy wegetacyjne, dzięki 
którym możemy wykrywać roślinność, 
oceniać stan biomasy czy odnajdować 
chore drzewa.  W indeksach wegetacyj-
nych wykorzystuje się fakt pochłaniania 
przez roślinność promieniowania w za-
kresie czerwonym (zielone liście odbijają 
głównie kolor zielony) i odbijania w pod-
czerwieni. Zestawienie obu tych kanałów 
(odjęcie od siebie) pozwala stwierdzić, 
gdzie jest roślinność – kanał czerwony 
daje bardzo niskie jasności pikseli, a pod-
czerwony bardzo wysokie. Równowaga 
obu kanałów daje nam w przybliżeniu 
tzw. linię gleby. W przypadku gdy potrze-
ba operować lub poszukiwać związków 
(lub ich braku – tzw. obrazy zdekorelo-
wane) pomiędzy kilkaset kanałami spek-

�� Struktura obrazu wielospektralnego (hiperspektralnego)

�� Sześcian hiperspektralny i wykrycie obiektów: roślinność, gleba, na podstawie ich 
krzywych spektralnych
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tralnymi, potrzebne są zaawansowane 
algorytmy przetwarzania obrazów i skom-
plikowane przetworzenia matematyczne. 

W zakresie mikrofalowym (radarowym) 
możemy poprawnie określić „szorstkość” 
obiektów, a przez to rozpoznać np. uprawy. 

W ujęciu sensorycznym w teledetekcji 
mamy głównie do czynienia z systemami 
detektorów:
�� sensory wielospektralne i hiperspek-

tralne,
�� sensory w zakresie widzialnym (kame-

ry metryczne i niemetryczne),
�� systemy telewizyjne,
�� sensory LiDARowe (LiDAR – Light 

Detection and Ranging – Lotniczy 
Skaning Laserowy),

�� sensory hydroakustyczne,
�� sensory mikrofalowe,

�� sensory termalne.
Od 1998 r. mamy wspólną definicję dla 

fotogrametrii i teledetekcji – dziedzina 
nauk technicznych zajmująca się zdalnym 
pozyskiwaniem wiarygodnych informa-
cji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu 
drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji 
obrazów i zdjęć (Międzynarodowe Towa-
rzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Japo-
nia Kioto, 1998 r.). Fotogrametria skupia 
się na części metrycznej, a teledetekcja 
na rejestracji, badaniu i interpretacji da-
nych. Dane pozyskiwane są z pułapu lot-
niczego (drony, samoloty), satelitarnego 
(satelity) oraz pod wodą i z powierzchni 
Ziemi. Obie dziedziny trudno w tej chwili 
rozdzielić, bo choć fotogrametria to głów-

nie zdjęcia lotnicze (pomiar, rejestracja, 
przetworzenie) dla celów metrycznych, 

naziemne dla celów pomiarowych i two-
rzenia modeli trójwymiarowych, to każ-
de zdjęcie wykonywane jest zdalnie – bez 
kontaktu z obiektem i w ten sposób wraca-
my do… teledetekcji. 

Rejestracja zdjęć i obrazów w sposób 
analogiczny do ludzkich oczu (rejestracja 
tego samego obszaru przez dwie przesu-
nięte względem siebie kamery – np. satelita 
lub samolot w ruchu) pozwala na uzyska-
nie odległości od sensora (obiektywu), 
czyli trzeciego wymiaru. Jest to analogia 
do złożenia w mózgu dwóch obrazów, 
które daje nam odległość przedmiotów od 
naszych oczu. Różnica polega na tym, że 
zamiast mózgu obrazy składa nam obec-
nie oprogramowanie fotogrametryczne, 
na podstawie zależności matematycznych 
i parametrów kamery pomiarowej (sen-
sora). W ten sposób tworzone są Nume-

ryczne Modele Terenu, a na ich podstawie 
różnego rodzaju analizy przestrzenne i or- 
tofotomapy. Przykładem takiej analizy 
może być symulacja powodzi lub propa-
gacji (rozchodzenia się) hałasu w mieście. 

Ostatnim wartym poruszenia ele-
mentem związanym z teledetekcją jest 
rozumienie i interpretacja obrazów. Rozu-
mienie obrazów jest zjawiskiem psychicz-
nym związanym z analizą i interpretacją 
przedstawianych treści. Jest również wy-
nikiem posiadanej wiedzy i umiejętności, 
które są inne dla każdej osoby (interpreta-
tora). Można też zapytać, czy możliwe jest 
wykrycie obiektów mniejszych od wielko-
ści piksela. 

Można powtórzyć pytanie, jak to możli-
we, że światło drogi kołowania o wielkości 
kilkudziesięciu centymetrów, odfotogra-
fuje się na zdjęciu, gdzie piksel obrazu 
przedstawia obszar terenu o rozmiarach 
5x5 m.  Obiekt ten jest około 500 razy 
mniejszy od terenowych rozmiarów pik-
sela! Możliwa jest zatem sytuacja, że na 
zobrazowaniu zostanie wykryty obiekt  
o rozmiarach mniejszych (znacznie mniej-
szych) od wielkości terenowej piksela. Ma 
to miejsce wówczas, gdy obiekt odróżnia 

�� Analiza obrazów radarowych – wykrycie upraw na podstawie odpowiedzi spektral-
nych w zakresie mikrofal

�� Kamera lidarowa podwieszona na ośmiowirnikowym dronie

�� Światła drogi kołowania – D. A – 
obraz o rozdzielczości przestrzennej 1 m,  
B – 2,5 m, C – 5 m
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się znacznym kontrastem od tła (np. sil-
ny strumień światła), a sensor ma wysoką 
rozdzielczość radiometryczną (rejestru-
je wiele poziomów szarości). Detektor  
w matrycy zbiera energię z danego obszaru 
w terenie. Gdy ten niewielki obiekt zmieni 
tę energię na tyle, że w efekcie zmieni się 
jasność piksela (np. o kilka poziomów), 
to obiekt zostanie wykryty. Oczywiście 
zaświetlony zostanie cały piksel obrazu,  
a nie jego fragment. Dlatego rolą interpre-
tatora jest stwierdzić, analizując otoczenie 
i charakter infrastruktury, czym jest wy-
kryty obiekt. 

Najtrudniejszym elementem w infor-
macyjnym opracowaniu danych telede-
tekcyjnych jest jednak analiza obiektów 
i ich otoczenia. Powiazania obiektów 
mogą występować w różnych zakresach 
spektralnych, również poza zakresem 
widzialnym. Przykładowo detekcja pod-
wyższonej temperatury w rzece może 
prowadzić do wniosków, że w pobliżu jest 
fabryka. Jeśli dodatkowo w okolicy będzie 
droga wielopasmowa, która nagle urywa 
się, należy przypuszczać, że fabryka zlo-
kalizowana jest pod ziemią.

Z kolei na dolnej ilustracji pokazano, 
że rozpatrywanie pojedynczych obiektów 
bez powiązania z otoczeniem może pro-
wadzić do różnych lub błędnych wnio-
sków. I tak 1c przedstawia jakiś obiekt, 
nastąpiła jego detekcja. Natomiast na 1b 
widać, że obiekt znajduje się wsród drzew, 
a na podstawie długości jego cienia ocenić 
można, że jest on zdecydowanie najwyż-
szy w otoczeniu. 

Znajomość infrastruktury porto-
wej pozwoli wskazać nie tylko wieżę, 
ale również holownik i łódź patrolową.  
W przypadku tych ostatnich elementów 
pomocne mogą być pomiary długości  
i szerokości obiektów, jak również porów-
nanie kształtów obiektów z ich znakami 
zapisanymi w bazie danych.

tekst i materiał ilustracyjny

Grzegorz Stępień

więcej zagadnień związanych z fizycznymi 
podstawami teledetekcji, informacyjnym opraco-
waniem danych oraz bezzałogowymi Systemami 
latającymi zawartych jest w książce: Teledetek-

cja opracowanie zdalnej informacji. jest ona 
napisana pod redakcją prof. józefa Saneckiego 
i zostanie wkrótce wydana przez wydawnictwo 

naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. Autor 
niniejszej publikacji jest autorem jednego z roz-

działów tej książki pt. „informacyjne opracowanie 
danych obrazowych”. w artykule wykorzystano 

fragmenty tego rozdziału.
�� Identyfikacja obiektów w porcie morskim. Źródło:  Maj K., Pabisiak P., Stępień G.  

i in., 2007 (Magazyn Geoinformacyjny GEODETA)

�� Opracowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu na podstawie zdjęć lotniczych

�� Symulacja powodzi z wykorzystaniem Numerycznego Modelu Terenu
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Design Thinking ciąg dalszy 
cZyli O wiZycie w hASSO-PlAttner-inStitUt Słów kilkA

W numerze 4/2014 AAM przedstawiliśmy reportaż na temat 
zorganizowanego przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego 

Innowatora „Ordo ex Chao” wydarzenia pn. Design Thinking Week 2014. 
Na łamach aktualnego numeru chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom 
tytułową metodykę oraz napisać kilka słów o pewnej uniwersyteckiej 

jednostce zlokalizowanej po sąsiedzku, która aktywnie ją wykorzystuje. 
Mowa o szkole Design Thinking przy Uniwersytecie Poczdamskim, którą 

przedstawiciele Koła Innowatora odwiedzili w grudniu 2014 roku.

Zdjęcia: materiały koła
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etAPy MetOdyki deSign thinking

Design thinking to metodyka roz-
wiązywania złożonych problemów (ang. 
wicked problems), która koncentruje się 
na potrzebach użytkownika końcowego 
(odbiorcy produktu lub usługi) i bazu-
je na iteracyjnym eksperymentowaniu  
i testowaniu hipotez w multidyscyplinar-
nym zespole. Za twórcę metodyki uznaje 
się Tima Browna, aktualnego dyrektora 
generalnego oraz prezesa zarządu firmy 
IDEO. Design thinking według różnych 
koncepcji składa się z kilku zasadniczych 
kroków (elementów w procesie realizacji), 
które w zależności od koncepcji metodyki 
mogą się nieco różnić. W literaturze spo-
tyka się zwykle 3–7 etapów procesu design 
thinking. Najbardziej rozpowszechnione 
wersje tego procesu przedstawiono sche-
matycznie na rysunku.

Niezależnie od liczby poszczególnych 
etapów, które mogą na siebie zachodzić  
i stanowić wzajemnie element innych eta-
pów według różnych koncepcji realizacji 
procesu design thinking, można stwier-

dzić, iż zawsze w realizacji metodyki poja-
wią się takie elementy jak:
�� Wykorzystanie empatii, obserwowanie 

użytkowników, zrozumienie proble-
mu (wczucie się w potrzeby odbior-
cy) – faza, która ma na celu głębokie 
i właściwe zrozumienie końcowego 
użytkownika tak, by spojrzeć na pro-
blem z jego perspektywy. Polega ona 
na dokładnej obserwacji zachowania 
użytkowników lub przeprowadzeniu 
z nimi ankiety / wywiadu. Etap ten 
pozwala na rozwinięcie świadomości 
istnienia wielu możliwych perspektyw 
(oprócz własnej) spojrzenia na daną 
osobę / problem / wyzwanie.
�� Interpretowanie wyników jest etapem 

myślenia projektowego, w którym 
określa się istotę problemu, biorąc pod 
uwagę m.in. grupę docelową (od-
biorców ewentualnego rozwiązania). 
Sztuka definiowania polega na odpo-
wiednim sformułowaniu ograniczeń, 
które trzeba pokonać (np. uwarunko-
wania technologiczne, ekonomiczne, 
prawne, społeczne, organizacyjne).

�� Generowanie pomysłów jest fazą,  
w której wytwarzana jest duża liczba 
idei (np. podczas burzy mózgów), co 
daje szerokie spektrum potencjalnych 
rozwiązań problemu. Rozwiązania 
te są konfrontowane z określonymi 
wcześniej i definiowanymi potrzeba-
mi odbiorców, a to pozwala na znacz-
ną redukcję liczby zaproponowanych 
rozwiązań w kolejnych etapach. 
�� Budowanie prototypów i ekspery-

mentowanie (prototypowanie) sta-
nowi kluczowy etap procesu design 
thinking, podczas którego powstaje 
prototyp (zwykle model) oddający 
ideę proponowanego produktu / roz-
wiązania. Prototypowanie ma na celu 
„unaocznienie” ewentualnego rozwią-
zania, które pomoże w stworzeniu 
końcowego produktu / usługi oraz na 
ocenę, czy to rozwiązanie ma szansę 
funkcjonować zgodnie z założeniami. 
Umożliwia też podjęcie decyzji,  
w jakim kierunku rozwijać kolejne  
prototypy, aby osiągnąć zakładany 
efekt.

Etapy metodyki design thinking; a) model promowany w IDEO Toolkit; b) model Hasso Plattner Institute of Design at Stanford (Bootcamp 
Bootleg); c) model Tima Browna; d) model Hasso Plattner Institut School of Design Thinking Uniwersytet Poczdamski; e) model Herberta 
Simona
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�� Testowanie, implementacja i popra-
wianie (ewaluacja rozwiązań) – istot-
nym elementem pracy z prototypami 
jest regularne testowanie i ocenianie 
ich przez odbiorców proponowanych 
rozwiązań, a następnie doskonalenie 
prototypów zgodnie z ich uwagami  
i sugestiami. Tak więc prototypowanie 
jest procesem iteracyjnym –  
w kolejnych etapach następuje dosko-
nalenie już opracowanych prototypów 
na podstawie przeprowadzonych 
testów oraz opinii użytkowników. Pro-
ces taki zapewnia pożądane charak-
terystyki produktu / usługi /procesu 
właśnie dzięki współpracy z przyszły-
mi odbiorcami.

wiZytA w POcZdAMSkiM d-SchOOl

W środę 03.12.2014 roku przedsta-
wiciele Studenckiego Koła Naukowego 
Innowatora „Ordo ex Chao” odwiedzili 
Hasso-Plattner-Institut School of Design 
Thinking na Universität Potsdam znaną 
w skrócie jako d-school (http://www.hpi.
uni-potsdam.de/d_school/). Jest to jed-
na z najbardziej znanych i przypuszczal-
nie pierwsza europejska szkoła innowacji 
ucząca myślenia projektowego. D-school 
to jednostka siostrzana do Hasso Plattner 
Institute of Design at Stanford na Uniwer-
sytecie Stanforda (http://dschool.stanford.
edu/). 

Poczdamska szkoła powstała w 2007 
roku przy wsparciu finansowym prof. Has-
so Plattnera. Aktualnie d-school kształci ok. 
320 studentów. Cykl szkoleniowy realizo-
wany jest w 2 modułach (2 semestry):

�� Basic Track – uczący elementarnych 
zasad wykorzystania metodyki design 
thinking (studenci realizują projekt 
tygodniowy oraz dłuższe 3- i 6-tygo-
dniowe);
�� Advanced Track – zaawansowana me-

todyka design thinking wykorzystana 
do realizacji projektów o większej skali 
ze współudziałem przedsiębiorców, 
instytucji publicznych oraz organizacji 
non-profit.

Zajęcia prowadzone są w języku angiel-
skim. Program jest bezpłatny dla studen-
tów uczących się w Niemczech, natomiast 
studenci z innych krajów ponoszą opłatę 
za studia. We wspólnych zajęciach uczest-
niczą studenci z różnych krajów i o róż-
nym profilu zawodowym, wypracowując 
nową jakość i rozwiązując rzeczywiste 
problemy firm takich jak SAP, Volkswa-
gen, Siemens, Lufthansa itd. Oprócz zajęć 
dla studentów d-school realizuje specjal-
ny 3-miesięczny program dla specjalistów  
z różnych branż:

�� Professional Track – składający się z 
trzech modułów (łącznie 10 dni) oraz 
pracy własnej nad projektami. W trak-
cie programu uczestnicy rozwiązują 
realne problemy własnych firm  
i instytucji. Koszt udziału dla 1 osoby 
to 10 000 Euro + VAT.
�� Ponadto d-school prowadzi kursy 

otwarte, realizuje projekty między-
narodowe oraz prowadzi badania 
w zakresie rozwijania postaw pro-
innowacyjnych oraz wykorzystania 
metodyki design thinking w różnych 
zastosowaniach. W trakcie wizyty 
studyjnej uczestnicy poznali sposób 
działania, zarządzania i finansowania 
jednostki oraz omówili możliwości 
współpracy przy realizacji projektów 
naukowych.

ZAStrZeżenie PrAwne

Wszystkie chronione symbole, oznacze-
nia, nazwy i znaki towarowe oraz zastrze-
żone znaki towarowe są na mocy prawa 
własnością ich odpowiednich właścicieli, 
a zostały przytoczone w niniejszym mate-
riale wyłącznie w celach informacyjnych w 
oparciu o ogólnie dostępne źródła interne-
towe i literaturowe.

Studenckie Koło Naukowe Innowatora 
„Ordo ex Chao” prowadzi nabór nowych 
członków z trybie ciągłym. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt, dane kontaktowe 
znajdują się na stronie http://ordoexchao.
am.szczecin.pl/.

fot. archiwum koła

Leszek Chybowski
Dorota Idziaszczyk
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Od lat „Górka Cudów” w pobliżu Wał-
cza cieszy się niesłabnącym zainteresowa-
niem turystów. Samochody zostawione 
na luzie same wjeżdżają pod górę, a woda 
płynie nie w tę stronę, co powinna. Bę-
dąc tam, odnosi się zaskakujące wrażenie. 
Efekty działania górki wydają się przeczyć 
prawom fizyki, stąd legendy o jej magne-
tycznym działaniu lub silnej sieci cieków 
podwodnych.

Oddalone o 14 km od Wałcza miejsce 
jest przez mieszkańców nazywane „Cza-
rodziejską Górką” lub „Górką Cudów”, 
gdyż od dawna panuje tam przekonanie, 
że przedmioty zachowują się na tym te-
renie wbrew prawom fizyki. Chyba nikt 
nie potrafi wyobrazić sobie, że puszczone 
swobodnie z górki rzeczy, zamiast sta-
czać się z niej, wtaczają się na jej  szczyt. 
Miejsce to obrosło już w wiele teorii, któ-
re bardziej lub mniej przekonująco tłu-
maczą to zjawisko. Według jednej z nich 
pod górką znajdują się silne cieki, które 
zaburzają pole magnetyczne. Dowodem 
na to były „badania” przeprowadzone 
przez radiestetę. Inna –  i zarazem naj-
bardziej prawdopodobna – głosi, że jest 
to tylko złudzenie optyczne (doskonałe), 
gdyż drzewa za sprawą wiatru nie rosną 

prosto, lecz są pochylone, co daje złudne 
wrażenie góry. Najciekawsze jednak hi-
potezy mówią o ukrytym pod górą stat-
ku kosmicznym czy też zalegających tam 
dużych złożach metali, które prowadzą do 
anomalii magnetycznych. Na to jednak 
nie znaleziono żadnych dowodów.

W dniach 4–5.10.2014 r. studenci Koła 
Naukowego Geodezji i Kartografii AM 
postanowili sprawdzić cudowne działanie 
górki. W tym celu założono osnowę geode-
zyjną i przeprowadzono  serie pomiarów  
i testów. Grupa wyposażona w tachimetry 
elektroniczne, niwelator oraz odbiornik 
satelitarny (GNSS) wykonała niwelację: 
geometryczną, trygonometryczną i sate-
litarną (wysokości elipsoidalne), jedno-
cześnie wyznaczając współrzędne XYZ 
założonych punktów osnowy.

W trakcie pomiarów stwierdzo-
no, że … samochody zjeżdżają z górki,  
a woda płynie we właściwą stronę. Żad-
na z wykonanych niwelacji nie potwier-
dziła „cudownego” działania górki. Nie 
stwierdzono też zwiększania się odstępów 
elipsoidy od geoidy, a różnice wysokości 
elipsoidalnych miały ten sam kierunek 
zmian, co wysokości normalnych od-
niesionych do pola siły ciężkości (jedna  

z roboczych hipotez zakładała takie wy-
jaśnienie zagadki). Jedynym sensownym 
wytłumaczeniem zdawała się hipoteza 
doskonałego złudzenia optycznego, przy-
ciągającego nieprzerwanie rzesze zadzi-
wionych turystów. 

Po „burzy mózgów” stwierdzono, że 
nasz mózg ocenia, że jest pod górę, gdy 
linia drogi tworzy z drzewami kąt ostry 
(„kładą się” one na drogę). Przyłożono 
do przydrożnych drzew pion sznurkowy  
okazało się, że 9 na 10 drzew jest pochy-
lonych w ten właśnie sposób. Czar prysł. 
Drzewa rosły niezgodnie z linią pionu. Co 
więcej, oddalając się od miejsca około 500 
metrów, wzdłuż drogi na sąsiednie wznie-
sienie, „górka” wyraźnie zaczynała się 
wypłaszczać (przydrożne drzewa zlewały 
się), a następnie …było już z górki.

Teorie o magnetyzmie wydają się ni-
czym niepotwierdzone, plastikowa butel-
ka też toczyła się „pod górę”. Siła ciężkości 
wskazywała, że górki nie ma. Dopiero 
analiza pionowości drzew upewnia nas, 
że górka jest doskonałym złudzeniem 
optycznym. Nie zmienia to faktu, że na-
wet jeśli tak jest, to warto tam pojechać  
i to złudzenie zobaczyć.

Agata Blezień, Grzegorz Stępień

Cudu nie było…

Studenci koła po wykonanej pracy fot. archiwum koła

Pomiar „Górki Cudów” k. Wałcza przez studentów Koła Naukowego 
Geodezji i Kartografii Akademii Morskiej w Szczecinie
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Koło Naukowe Geodezji i Kartografii „Metiri” 
na targach 

INTERGEO 2014 w Berlinie

�� Mobilny system skanowania  
laserowego  − rozwiązanie dla kolei

�� Dron szwajcarskiej firmy Leica �� Studenci KN na stoiskach  
firm Leica i Aibotix

Zdjęcia: materiały koła
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Już po raz 20. w Niemczech odbyły się 
największe i najważniejsze międzynaro-
dowe targi geoinformatyczne w Europie.  
Członkowie naszego koła odwiedzili Ber-
lin, by zapoznać się z trendami i nowo-
ściami w branży geodezyjnej. A było co 
oglądać! W 6 halach swoje oferty prezen-
towało ponad 500 wystawców z 31 kra-
jów świata. Byli tam przedstawiciele firm 
m.in. z Tajwanu, Kanady, Japonii, Brazylii 
oraz Australii. Nie zabrakło również pol-
skich firm prezentujących swoje usługi  
i najnowsze produkty. 

Zarówno znani producenci (stali bywal-
cy targów), jak i małe przedsiębiorstwa, po 
raz pierwszy uczestniczące w targach, mieli 
wiele do zaoferowania. Spora część wy-
stawców prezentowała oprogramowania 
geoinformatyczne, służące głównie do ob-
róbki chmur punktów ze skaningu lasero-
wego, wizualizacji danych oraz tworzenia 

wektorowych modeli 3D. Wśród typowego 
sprzętu do pozyskiwania danych można 
było ujrzeć najnowszej generacji tachime-
try, kamery fotogrametryczne, odbiorniki 
GNSS oraz mobilne systemy skanowania. 
W ofertach firm były również drukarki 
do map lub samochody do przewożenia 
sprzętu geodezyjnego. Jednak naszą uwagę 
przykuwały szczególnie Bezzałogowe Sys-
temy Latające (BSL), które zdominowały 
tegoroczne wystawy sprzętu. 

Największe wrażenie niewątpliwie na 
każdym z nas zrobił dron twinMAX v1.0 
firmy twins.nrn, który był największym 
systemem tego typu prezentowanym na 
targach. W strefie lotów pokazowych 
można było zobaczyć niektóre modele 
BSL w akcji. Naszą uwagę zwróciły także 
wirnikowce niemieckiej firmy AutoGyro 
oraz słoweńskiej firmy Aerovizija, któ-
re były przystosowane do prowadzenia 

skaningu laserowego oraz wykonywania 
zdjęć fotogrametrycznych. Część firm ofe-
rowała zainteresowanym aplikacje bądź 
usługi, takie jak: prace z zakresu geode-
zji inżynieryjnej, wykonywanie i opraco-
wywanie zdjęć lotniczych oraz tworzenie 
geoportali. Na tegorocznych targach nie 
zabrakło także sprzętu hydrograficznego. 
Niemieckie firmy chętnie prezentowały 
najnowsze echosondy wyposażone w od-
biorniki GPS. Niektóre stoiska prowadziły 
również prezentacje oraz debaty. Były też 
takie, które przygotowały konkursy wie-
dzy o sprzęcie do pozyskiwania danych. 
Równolegle do targów odbywała się także 
konferencja poświęcona systemom infor-
macji geograficznej.

Po analizie wystawionych eksponatów 
stwierdzamy, że w sprzęcie geodezyjnym, 
fotogrametrycznym i  teledetekcyjnym 
uwidocznił się następujący trend:

Rodzaj sprzętu Kierunek zmian

Bezzałogowe Systemy Latające Integracja z sensorami lidarowymi i hiperspektralnymi. Uzyskano ją głównie poprzez obniżenie 
wagi sensorów, ale także podniesienie ładowności platform latających.

Skanery laserowe
Integracja z odbiornikami GNSS RTK oraz dodatkowym osprzętem pomiarowym: ramiona pomia-
rowe, wózki do skanerów stacjonarnych (w połączeniu z odbiornikiem GNSS RTK mogą pełnić 
funkcję skanerów mobilnych).

Odbiorniki nawigacji satelitarnej Integracja z pozostałym sprzętem pomiarowym, takim jak: skanery laserowe, Bezzałogowe Syste-
my Latające, tachimetry elektroniczne itd. 

Tachimetry elektroniczne

Rozwój w kierunku automatyzacji pomiarów. Jedna tendencja to instrumenty typu „One man sta-
tion” – obsługiwane przez jedną osobę roboty pomiarowe. Drugi trend to integracja pomiarów 
z satelitarnym systemem wyznaczania pozycji (GNSS), dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie 
współrzędnym instrumentu w terenie i jego orientacji, co czyni pomiar autonomicznym od osno-
wy pomiarowej.

Naziemne kamery metryczne
Praktycznie brak kamer na pokazach. Fotogrametria bliskiego zasięgu (naziemna) oparta na po-
miarowych kamerach fotogrametrycznych zanika. Obecnie do pomiarów wykorzystywane są ka-
mery niemetryczne i skanery laserowe.

Niwelatory Automatyzacja pomiarów podobnie jak w tachimetrach elektronicznych.

Osprzęt
Rozwój osprzętu przystosowanego do rozszerzenia funkcjonalności skanerów laserowych, a także 
wykorzystania niemetrycznych kamer pomiarowych podwieszonych pod drony (systemy stabiliza-
cji kamery). Ukierunkowanie pomiarów i ich oparcie na łączności bezprzewodowej.

Oprogramowanie

Rozwój oprogramowania do przetwarzania chmur punktów (z danych lidarowych lub zdjęć foto-
grametrycznych).  Kolejna tendencja to rozwój oprogramowania w kierunku wykorzystania kamer 
niemetrycznych do celów pomiarowych (tzw. autokalibracja kamery – oparta o wyznaczenie jej 
dystorsji i stałej). Integracja oprogramowania do przetwarzania chmur punktów w trójwymiarze  
z oprogramowaniem gier komputerowych.

-

Ogólną tendencją jest spadek cen i rozwój sprzęt pomiarowego, głównie poprzez montowanie od-
biorników GNSS i ich integrację z pozostałym sprzętem. Obserwuje się rozwój oprogramowania  
w zakresie opracowania danych 3D i 4D (z uwzględnieniem czasu) – przetwarzanie chmur punk-
tów. Osobnym trendem jest powrót do łask kamer niemetrycznych i ich adaptacja na Bezzało-
gowych Systemach Latajacych, a także rozwój oprogramowania w tym kierunku. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu w pełni operacyjny system bezzałogowego obrazowania ziemi (na małych obszarach) 
kosztuje około 50 – 200 tys. zł, podczas gdy sama kamera fotogrametryczna instalowana na samo-
locie (również zaprezentowana na targach) około 4 mln zł.

Uczestnictwo w targach było dla nas bez wątpienia wspaniałą okazją do zapoznania się z szybko rozwijającą się branżą geoinfor-
matyczną.  Nabyte doświadczenia zapewne pomogą nam rozwijać swoje zainteresowania oraz w przyszłości bez problemu odnaleźć 
się na rynku pracy. 

Agata Blezień, Grzegorz Stępień
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SPOtkAnie Z grUPą AZOty  
ZAkłAdy cheMicZne „POlice” 

Studenci Akademii Morskiej w Szcze-
cinie uczestniczyli 16 marca 2015 roku  
w spotkaniu z Grupą Azoty Zakładem 
Chemicznym „Police”, którego pracow-
nicy prezentowali projekt stażowy pod 
nazwą „Zielona Kuźnia”.  W spotkaniu 
uczestniczyło 115 studentów uczelni.

Głównym celem projektu „Zielona 
Kuźnia” jest pozyskanie na staż lub prak-
tykę najlepszych studentów i absolwen-
tów, o jak najwyższych kompetencjach, 
potencjale rozwojowym i wysokiej moty-
wacji oraz stworzenie im szansy rozwoju 
i zdobycia pierwszego doświadczenia 

zawodowego. Podczas potkania studen-
ci mieli również okazję poznać strukturę 
przedsiębiorstwa.  

SPOtkAnie Z OrgAniZAcją  
MArynArZy kOntrAktOwych 

Dnia 17 marca 2015 r. w budynku 
głównym Akademii Morskiej w Szczeci-
nie odbyło się spotkanie studentów naszej 
uczelni z przedstawicielem Organizacji 
Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Soli-
darność”, p. Tymoteuszem Listewnikiem. 
Prezentacja skierowana była szczególnie 
do studentów, którzy już wkrótce odbędą 
kilkumiesięczną praktykę na statkach pol-
skich i zagranicznych armatorów.

Podczas prezentacji studenci dowie-
dzieli się, jak i gdzie szukać pracy na mo-
rzu, jak wygląda kontrakt, na co należy 
zwrócić uwagę przy jego podpisywaniu 
oraz gdzie szukać pomocy i jak postę-
pować w sytuacji wypadku. Poruszone 
zostały kwestie pracy pod banderami 
różnych krajów oraz co się z tym wiąże, 
sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe. Na 
zakończenie studenci otrzymali foldery 
przygotowane przez OMK. 

Spotkania odbyły się w ramach organi-
zowanego przez Biuro Karier cyklu „Oko 
w oko z pracodawcą”.

Katarzyna Erlichowska
Paulina Olenkowicz-Królasik

Oko w oko z pracodawcą

zdjęcia: matarchiwum organizatora
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Maritime Women  
Global Leadership
W Międzynarodowym Dniu 
Kobiet – 8 marca Międzynarodowa 
Organizacja Morska (International 
Maritime Organization, IMO) 
zamieściła na swojej stronie film 
promujący równy dostęp kobiet 
do zawodów gospodarki morskiej 
oraz ich awans na stanowiska 
kierownicze.

Udział w nim wzięła, jako jedyna reprezentantka szkolnictwa morskie-
go, studentka Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie 
– Pola Raciborska. 

Międzynarodowa Organizacja Morska w swoich zadaniach ma m.in. 
promocję szkolnictwa morskiego i działania na rzecz równego dostępu ko-
biet i mężczyzn do zawodów branży morskiej.

Film nagrany został podczas Międzynarodowej Konferencji „Mariti-
me Women – Global Leadership” w Malmö, zorganizowanej przez World 
Maritime University w Malmö oraz International Maritime Organization 
(IMO) na przełomie marca i kwietnia ubiegłego roku.

Zachęcamy do jego obejrzenia:  
https://www.youtube.com/watch?v=YmV0RJR1AcE.

W roku ubiegłym w szwedzkim Malmö w Międzynarodowej Konferencji 
„Maritime Women – Global Leadership” wzięło udział 265 osób z 70 krajów 
wszystkich kontynentów, w tym 7 studentek Koła Naukowego MEATCENT  
z Wydziału Nawigacyjnego AM wraz z opiekunem dr. inż. Zbigniewem 
Szozdą. Nasze studentki zaprezentowały na tej konferencji dwie prace, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczyło wie-
le zadawanych pytań. Udział w „Maritime Women – Global Leadership” był 
nie lada wyzwaniem dla naszego zespołu. Obszerniejsza relacja jest dostępna  
w AAM 2014, nr 2.

Bogna Bartkiewicz
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Pierwsze informacje o uroczystym 
nadaniu imienia pochodzą już z 2100 r. 
p.n.e., kiedy to zwodowano w Egipcie 
królewski statek na Nilu. Początkowo 
obrzęd miał charakter religijny (mo-
dlitwy, okadzenia), później dołączo-
no nowe formy polegające na obmyciu 
dziobu statku źródlaną wodą. Wikingo-
wie nawet chrzcili swoje okręty krwią 
zwierzęcą, a bywało i ludzką (niewolni-
ków). W późniejszym okresie w Anglii 
chrztu morskiego dokonywał król lub 
wysoki urzędnik, który po wzniesieniu 
toastu winem w kosztownym pucharze 
wyrzucał go za burtę. W XVII w. za-
częto rozbijać butelkę z winem o dziób 
statku. Francuzi wino zastąpili szampa-
nem. W Polsce tradycja ta związana jest  

z rozbijaniem butelki szampana o bur-
tę statku. Warto wspomnieć, że prom 
„Nicobar” zbudowany dla Indii został 
ochrzczony mlekiem kokosowym 1990 r. 

Przez długie wieki chrzest statku był 
domeną mężczyzn. Celebrowali tę uro-
czystość: kapłani, władcy państw, arysto-
kraci. Kobietom ten zaszczyt powierzono 
w 1811 r. Od tego też czasu funkcjonuje 
określenie „matka chrzestna”. Najczęściej 
godność tę powierzano znanym kobie-
tom, często związanym więzami krwi  
z osobą imienia nadawanego statko-
wi. Do czasów współczesnych matkami 
chrzestnymi bywają przeważnie panie, 
chociaż nie jest to regułą, a zależy od 
armatora i kraju jego pochodzenia (np. 
były też dzieci armatorów – 8-letni syn 

K. Oldendorffa czy niepełnoletnia córka 
B. Rickmersa). 

Matki chrzestne utrzymywały kontakt 
ze swoimi statkami i ich załogami. Uczest-
niczyły w statkowych uroczystościach, 
pomagały w załatwianiu na lądzie „trud-
nych” spraw, odbywały rejsy na „swoich 
chrześniakach”. 

Wśród znanych Polek matkami chrze
-stnymi były m.in. Irena Szewińska, Irena 
Santor, Kira Gałczyńska, Zofia Ledóchow-
ska, Helena Sołdek, Helena Walaszek, 
Stanisława Gierek, Jolanta Kwaśniewska, 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ewa Piechota.

W tym miejscu chcemy przypomnieć  
o naszych szczeciniankach, które zapisały 
się w kronikach matek chrzestnych.

Teresa Jasiunas

O matkach chrzestnych statków
Tradycją morskiego ceremoniału jest chrzest statku.  

Człowiek morza z bojaźni przed skutkami żywiołu zabiegał  
o przychylność bóstw. Dlatego nowe jednostki pływające  

polecane były opiece sił nadprzyrodzonych.

Matką chrzestną kontenerowca ex Elizabeth Rickmerks 10 marca 
1995 r., który wszedł do eksploatacji pod nazwą CSAV Santos, zosta-
ła Ewa Gruner-Żarnoch – małżonka dyrektora marketingu Stoczni 
Szczecińskiej „Nowa” Andrzeja Żarnocha. Z zawodu doktor medycyny 
w specjalności anestozjologia i chirurgia dziecięca. Nauczyciel akade-
micki. Autorka kilkunastu prac naukowych i publikacji dotyczących 
zbrodni katyńskiej. Wieloletni prezes Stowarzyszenia Katyń.

Zdjęcia: archiwum prywatne
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Elżbieta Marszałek dwukrotnie była matką chrzestną stat-
ków Polskiej Żeglugi Morskiej – „Powstańca Listopadowego” 
i „Gdyni II”. Szefowa Klubu matek chrzestnych statków PŻM. 
Laureatka Pierścienia Hallera, który otrzymała jako pierw-
sza kobieta i mieszkanka naszego regionu. Pomysłodawczyni 
ogólnopolskiej olimpiady nautologicznej. Doktor nauk eko-
nomicznych. Autorka kilku książek. Rektor Wyższej Szkoły 
Turystyczno-Ekonomicznej, którą reprezentuje od lat podczas 
inauguracji roku akademickiego w naszej AM.

Wodowanie i chrzest statku, jako doniosłe wydarzenia dla stocz-
ni, miały uroczystą oprawę, choć nie zawsze występowały jedno-
cześnie. Bywało, że chrztu dokonywano, kiedy statek stał już przy 
nabrzeżu. Aby tam się mógł znaleźć, również uroczyście trzeba było 
tego dokonać. Krystyna Pohl zwolniła z pochylni con-con Timca, 
pierwszy statek z serii B201 (luty 2006 r.) – pełniąc funkcję matki 
„technicznej”.

Dziennikarka i publicystka morska. Autorka kilku książek po-
święconych Stoczni Szczecińskiej oraz ludziom morza – „Kapi-
tanowie”, a także współautorka o naszej uczelni „Szkoła Wilków 
Morskich – wczoraj i dziś”.

Ostatnią matką chrzestną, która  7 marca 2009 roku zwolniła ostatni sta-
tek z pochylni, była Barbara Włosek – szefowa działu kadr w Stoczni Szcze-
cińskiej „Nowa”. Było to 673 wodowanie kontenerowca „Fesco Vladimir” 
dla rosyjskiego armatora. W uroczystości tej wzięło udział ponad 5 tysięcy 
szczecinian. W mass mediach odnotowano, że nigdy wcześniej takich tłu-
mów nie było.

Kwestor Akademii Morskiej Dorota Zujewska- 
-Kozak jest matką chrzestną łodzi zrzutowej. Wo-
dowanie miało miejsce podczas Dni Morza, a łódź 
popłynęła w swój pierwszy kurs 17 lipca 2007 r.

Więcej informacji o matkach chrzestnych w książkach: K.Pohl, „Szcze-
cińskie kontenerowce”, Szczecin 2009 i „Wielka historia statkami pisana. 
61 lat Szczecińskiej Stoczni”, Szczecin 2010; P. Zieliński, „Kotwica w sercu. 
Rzecz o matkach chrzestnych statków Polskiej Żeglugi Morskiej”, Szczecin 
2005.

25www.aam.am.szczecin.pl
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Okazją do zaproszenia byłych, emery-
towanych pracowników Biblioteki była 45. 
rocznica działalności Biblioteki Głównej 
Akademii Morskiej. Uroczyste spotkanie 
aktualnych i byłych pracowników odbyło 
się w zimnym dniu 29 listopada 2014 r. 
w Klubie „Pod Masztami” przy wielkim 
jubileuszowym torcie oraz gorącej kawie 
i herbacie. 

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor 
Elżbieta Edelman. Witając gości, przed-

stawiła swoim aktualnym  pracownikom 
tych zaproszonych, a gościom zapre-
zentowała dzisiejszą kadrę biblioteczną.  
Serdecznie podziękowała wszystkim za 
przybycie. Imprezę poprowadziły kole-
żanki: Bożena Górska i Alina Piekara. Bez 
zanudzania wszystkich obecnych przed-
stawiły szefów od 1968 roku aż do dzisiaj 
oraz ciekawsze wydarzenia z historii bi-
blioteki w 45-leciu, korzystając ze slajdów 
pokazujących się na ekranie. Niczym bar-

dzo zgrany duet konferansjerski umiały 
rozbawić wszystkich, ale też i wzruszyć. 
Sprawiły, że popłynęły wspomnienia…

Dawni dyrektorzy, pani Urszula Pisar-
ska i pan Julian Gałczyński, wspominali 
swoją pracę, opowiadali o doświadczeniach 
bibliotekarskich i dyrektorskich. J. Gał-
czyński był dyrektorem w trudnym czasie 
1981–1982 przemian społecznych i represji 
ze strony władz państwowych. We wspo-
mnieniach U. Pisarskiej nie mogło zabrak-

BiBlioteki Głównej  
AkAdemii morskiej  
w szczecinie

Jeśli się komuś zdaje, że czas biegnie coraz szybciej, że Ziemia  
przyspiesza, to takie właśnie wrażenie odnieśli wszyscy,  

którzy się spotkali podczas święta 45-lecia Biblioteki Głównej AM. 

45 lat

�� Twórcy naszej biblioteki. Pierwsza z lewej pani dyrektor Elżbieta Edelman, w środku siedzi najstarsza z obecnych pani Krzysztofa 
Ostrowska.

Zdjęcia: materiały biblioteki głównej
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BiBlioteki Głównej  
AkAdemii morskiej  
w szczecinie

nąć historii o przeprowadzce biblioteki do 
nowego budynku przy ul. Pobożnego pod 
koniec lat 90. 

Jaka była dawna Biblioteka Główna? 
Jak się pracowało? Jak zmieniały się wa-
runki i charakter pracy? – o tym opowia-
dały: Krystyna Dziok, Danuta Kopiec, 
Regina Gawłowicz, Wiesława Pawlic-
ka, Zofia Gabryelczyk. Uwielbienie dla  
Marszałka Piłsudskiego zostało „wypo-
mniane” Andrzejowi Łozińskiemu. 

Oprócz spraw zawodowych z dużym 
zainteresowaniem oglądaliśmy zdjęcia, na 
których toczyło się dawniej życie towarzy-
skie. Dało się też usłyszeć historie typu: jak 
znaleźć męża pracując w bibliotece WSM. 
Może nie było tu gotowych instrukcji, ale 
faktem jest, że wiele koleżanek pracują-
cych w bibliotece spotkało swoich mężów 
na tej uczelni.

Informatyzacja biblioteki to aspekt 
działalności, który dotyczy każdej chyba 
biblioteki w Polsce i na świecie. Jak ła-
godnie (?!) i bezboleśnie przeszła przez 
to w latach 90 ub. wieku Biblioteka WSM, 
wchodząc w system SOWA, opowiedział 
Janusz Magaj. Z kolei zmianę sytemu bi-
bliotecznego na ALEPH i rozwój zasobów 
cyfrowych biblioteki  przedstawiła wszyst-
kim pokrótce dyrektor Elżbieta Edelman.

To święto biblioteki nie byłoby pełne, 
gdybyśmy nie wspomnieli o tych, których 
już z nami nie ma, a którzy swoją pracą  
i osobowością wnieśli wiele do naszego 
życia zawodowego i osobistego. Wspo-
mnienia Iwony Miluskiej, Iwony Jawor-
skiej, Barbary Wichy, Ryszarda Dżamana, 
Heleny Nowoświeckiej, Haliny Makow-
skiej wywołały nawet łzy w oczach ich 
najbliższych koleżanek i kolegów.

Każdy z zaproszonych na ten jubileusz 
gości otrzymał książkę U. Eco „O biblio-
tece” oraz pamiątkową płytę „45-lecie 
Biblioteki Głównej AM” z pokazem slaj-
dów prezentowanych podczas spotkania.  
W tym dniu nie było odznaczeń i dyplo-
mów, nie było orkiestry i fajerwerków, była 
za to serdeczna, ciepła i rodzinna atmos-
fera. Było to niewątpliwie zasługą Aliny  
i Bożeny prowadzących to spotkanie. Ten 
dzień przyniósł dużo wzruszeń i pokazał, 
że misja bibliotekarza pozostaje tą samą 
misją bez względu na czasy i zmiany, któ-
rych jesteśmy świadkami. A mijający czas 
jest niekiedy naszym sprzymierzeńcem, 
niekiedy nieubłaganą wyrocznią. Czas 
okazał się więc jednym z głównych boha-
terów tego jubileuszowego spotkania.

Zdjęcia: archiwum prywatne

Małgorzata Tarka

W dniach 13–14 maja 2015 r. w Szczeci-
nie odbędzie się 3 edycja Dni Narodowego 
Centrum Nauki. Organizatorami wydarze-
nia są Narodowe Centrum Nauki, Pomor-
ski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 
Szczeciński, Zachodniopomorski Uni- 
wersytet Technologiczny, Akademia Mor-
ska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szcze- 
cinie oraz Politechnika Koszalińska.

Podczas Dni Narodowego Centrum 
Nauki odbędą się:
�� spotkania dla naukowców, podczas 

których zostanie zaprezentowana ofer-
ta konkursowa Centrum,
�� warsztaty z zakresu obsługi admini- 

stracyjnej i finansowej projektów 
badawczych realizowanych w ramach 
konkursów NCN, w których będą mo-

gli wziąć udział pracownicy admini-
stracyjni jednostek naukowych,
�� prezentacja laureatów konkursów NCN,
�� posiedzenie Rady Narodowego Cen-

trum Nauki.
Szczegółowe informacje na temat wy-

darzenia oraz program zostaną podane 
wkrótce na stronie internetowej NCN.

 Elżbieta Terenowicz

dni narodoWego cenTrum nauKi 2015 
szczecin 13–14 maja 2015 r.  

�� Prowadzące jubileuszowe spotkanie: Alina Piekara  
i Bożena Górska.

�� Wspomina Urszula Pisarska, dawna dyrektor Biblioteki. 
Obok siedzą: Andrzej Łoziński, Danuta Kopiec, Maria Abracha-
mowicz i Regina Gawłowicz. W głębi Janusz Magaj.
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W pierwszych dniach 2015 roku ukazała się nowa książka pt.  
„Z zaułka wspomnień o morzu i dla morza”.  

Autorem jest Aleksander Hubert Walczak prof. dr hab. kpt. ż.w.,  
były rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Przedmowę napisał prof. dr hab. Jan 
Kazimierz Sawicki, a posłowie dodał Au-
tor. Jak sam podkreśla, nie powstała ona 
z jego inicjatywy, lecz za namową osób 
trzecich. Jednak bezpośrednim bodź-
cem do napisania tych wspomnień była 
Ola, córka autora, która argumentowała 
to tak: „Tata, opisz, co pamiętasz dla nas, 
najbliższej rodziny. Chcemy poznać twoje 
odczucia i sytuacje oraz warunki, w jakich 
żyłeś i pracowałeś”. Książka dedykowana 
jest córce Oleńce.

Autor opowiada nam o latach mło-
dzieńczych w czasach okupacji hitlerow-
skiej i okresie powojennym, a następnie 
o służbie w Marynarce Wojennej, pierw-
szych krokach w cywilnym szkolnictwie 
morskim w Gdyni i Szczecinie, okre-
sie poza krajem jako przedstawiciela  
w Międzynarodowej Organizacji Mor-

skiej (IMO) w Londynie i latach spędzo-
nych na morzu.

Przywołując wspomnienia, Autor opi-
suje barwne sylwetki marynarzy, przyja-
ciół, a także swoją działalność społeczną. 
Na zakończenie przytacza przemyślenia 
na tle historycznych zdarzeń. 

Uroczyste wodowanie dzieła „Z ZA-
UŁKA WSPOMNIEŃ o morzu i dla 
morza” odbyło się 29 stycznia 2015 roku 
w auli im. prof. Zdzisława Łaskiego,  
w gmachu Akademii Morskiej w Szcze-
cinie na Wałach Chrobrego. Na matkę 
chrzestną książki autor wybrał córkę 
Aleksandrę, lecz z powodu jej pobytu 
poza granicami kraju aktu chrztu doko-
nała małżonka Maria.

Książkę wydała Fundacja Promocji Prze- 
mysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 
w Gdańsku. Ukazała się w serii wydawni-

czej „Księgi Floty Ojczystej” jako 59 tom. 
Jest pięknie i starannie wydana w twar-
dych okładkach, zawiera 468 stron. Tekst 
urozmaicono dużą ilością zdjęć nie tylko 
czarno-białych, ale i kolorowych. Format 
17x25 cm o względnie dużej czcionce dru- 
ku. Książka jest napisana bardzo ciekawie, 
dowcipnie i z humorem, piękną polszczy-
zną. Czyta się ją lekko – gorąco polecam! 

Warto tu przypomnieć, że kpt. ż.w. 
Aleksander Walczak przez trzy kadencje 
(12 lat) pełnił funkcję przewodniczącego 
Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglu-
gi Wielkiej. Jest legendą współczesnego 
szkolnictwa morskiego.

Kilka dni temu Autor obchodził jubile-
usz 85-lecia urodzin. 

Żyj nam jak najdłużej w dobrym zdro-
wiu i z uśmiechem na twarzy! 

Wiktor Czapp

Z ZAUŁKA WSPOMNIEŃ 
o morzu i dla morza

Fot. T. Kwiatkowski
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czym jesT erasmus+?

Program Erasmus powstał w 1987 roku 
jako zakrojony na szeroką skalę euro-
pejski program wymiany studentów. Od 
stycznia 2014 r. program nazywa się Era-
smus+ i rozszerza możliwości wyjazdów 
także na absolwentów uczelni.  W progra-
mie Erasmus+ student może ubiegać się  
o dwa rodzaje wyjazdów:
�� wyjazd na część studiów – do zagra-

nicznej uczelni współpracującej  
z Akademią Morską w Szczecinie, 
�� wyjazd na praktykę – do zagraniczne-

go przedsiębiorstwa lub instytucji.  
Z tego rodzaju wyjazdów mogą korzy-
stać również absolwenci.

jAk wyglądA PrAktykA lądOwA 
programu erasmus+

Jako student (lub absolwent) możesz 
wyjechać na praktykę do jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa / firmy / organizacji  
w Unii Europejskiej (oraz w Norwegii, Is-
landii, Liechtensteinie, Turcji,  FYROM), 
które jest w stanie zapewnić studentowi 
Akademii praktyki zgodne z kierunkiem 
studiów. Przed wyjazdem trzy strony (stu-
dent, Akademia oraz instytucja przyjmu-
jąca) ustalają dokładny zakres praktyk  
i podpisują umowę trójstronną – Lear-
ning agreement. Realizowana praktyka 
może trwać od 2 do 12 miesięcy. Z uwagi 
na duże zainteresowanie studentów wy-
jazdami  stypendium jest jednak przy-
znawane na okres 2 miesięcy (ewentualny 
dłuższy pobyt może być realizowany bez 
stypendium). To, jaka wysokość stypen-
dium będzie przyznana, zależy od długo-
ści wyjazdu i kraju – zależnie od kierunku 
wyjazdu będzie to 600 EUR, 500 EUR 
lub 400 EUR/miesiąc. Należy pamiętać, 
że stypendia programu ERASMUS+ nie 
mają pokrywać całości kosztów  zwią-
zanych z wyjazdem i pobytem, a jedynie 
objąć różnicę kosztów pomiędzy krajem 
macierzystym a krajem wyjazdu. 

jAk  ZgłOSić Się nA wyjAZd 

Rekrutacja na wyjazd na praktyki jest 
dwuczęściowa – na początku studen-

ci wypełniają formularz zgłoszeniowy  
i składają go w Dziale ds. Obcokrajowców 
i Wymiany Międzynarodowej (we wska-
zanym terminie), a następnie przystępują 
do testów językowych (zwolnione są oso-
by z certyfikatem językowym na pozio-
mie minimum B1). Spośród osób, które 
spełniają wymogi programu ERASMUS+, 
Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna two-
rzy listę rankingową (według średniej 
ocen i ewentualnych dodatkowych kryte-
riów ogłoszonych przez Komisję). Następ-
nie przydzielane są stypendia programu 
ERASMUS+. Jeżeli zakwalifikowanych 
jest więcej niż środków na stypendia, są 
one przyznawane według kolejności na 
liście rankingowej, a pozostałe osoby tra-
fiają na listę rezerwową. 

Zakwalifikowany ma określony okres 
– najczęściej około 3 miesięcy – na po-
twierdzenie praktyki z firmą. Jeżeli we 
wskazanym terminie wyjazd nie zostanie 
potwierdzony, stypendium zostaje przy-
znane osobie z listy rezerwowej.

jAk ZnAleźć FirMę w której MOżnA 
Odbyć PrAktykę

Na początku zastanów się, jakie cechy 
powinna spełnić  firma, w której chcesz 
odbyć praktyki. Pamiętaj o kraju, w ja-
kim możesz realizować praktykę, języku 
praktyki, profilu przedsiębiorstwa, dział). 
Przygotuj rzetelne CV w języku angiel-
skim lub innym (tym, w którym będziesz 
realizował praktykę). Możesz wykorzystać 
popularny wzór CV przygotowany przez 
EUROPASS lub zgłosić się na konsultacje 
do Biura Karier. Istotne jest, by zaprezen-
tować posiadane umiejętności i kwalifika-
cje w sposób jasny i efektywny – np. jeżeli  
uczestniczyłeś już w jakiś praktykach, 
to napisz, co w ich trakcie robiłeś, czego 
się nauczyłeś. Możesz również przygoto-
wać list motywacyjny, aby zainteresować 
firmę i zachęcić  ją do rozważenia twojej 
kandydatury. Studenci zakwalifikowani 
na wyjazdy w ramach programu ERA-
SMUS+ otrzymają również list polecający 

z uczelni. Z przygotowanymi dokumen-
tami możesz przystąpić do poszukiwania 
firmy. Najłatwiej będzie rozpocząć od 
poszukiwań w internecie, wyszukując 
firmy bezpośrednio lub poprzez klastry 
czy zrzeszenia  firm z danej branży. Staraj 
się, o ile to możliwe, przysyłać zapytanie 
do działu HR firmy, którą jesteś zainte-
resowany lub bezpośrednio do działu,  
w którym chciałbyś realizować prakty-
kę.  Jeżeli masz wątpliwości, czy praktyka  
w danej firmie spełnia kryteria praktyki  
w AM, skonsultuj się z opiekunem prak-
tyk wyznaczonym dla twojego kierunku 
czy wydziału. 

Jest też kilka wyszukiwarek praktyk 
skierowanych do studentów (lista poni-
żej).  Plusem korzystania z wyszukiwarek 
jest to, iż nie trzeba przekonywać firmy, by 
zdecydowała się przyjąć cię na praktyki, 
możesz też od razu sprawdzić, jakie firmy 
poszukują praktykantów, i sprawdzić, czy 
spełniasz ich oczekiwania oraz warunki 
realizacji praktyki.

PrZykłAdOwe wySZUkiwArki  
praKTyK 

Wyszukiwarka dedykowana do programu 
ERASMUS+

http://erasmusintern.org

Inne popularne wyszukiwarki praktyk lub 
pracy

www.iagora.com

www.careerjet.co.uk

www.europe-internship.com

www.globalplacement.com

www.bigtimerecruitment.com

www.interntown.com

www.europlacement.com

www.jobsabroadbulletin.co.uk

www.overseasjobcentre.co.uk

www.placement-uk.com

www.internship-uk.com

www.studentforce.org.uk

Ewa Tarabicka, Małgorzata Cibor

Myślisz o praktykach za granicą? 
Sprawdź ofertę programu ERASMUS+

chcesz wiedzieć więcej nt. wyjazdów na praktyki? Od-
wiedź stronę  dedykowaną programowi  StrOnA AM/StU-
denci/erASMUS+ lub odwiedź dział ds. Obcokrajowców 
i wymiany Międzynarodowej (pokój 102,  budynek AM 
przy wałach chrobrego).
Pamiętaj, najbliższy nabór na wyjazdy na praktyki (w roku 
akademickim 2015/2016) rozpocznie się już w maju! 

Z ZAUŁKA WSPOMNIEŃ 
o morzu i dla morza
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ROZGRYWKI SIATKARSKIE NA PÓŁMETKU

Zakończyła się I runda rozgrywek Szczecińskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej, w której bierze udział kobieca drużyna AZS 
Akademii Morskiej. Studentki naszej uczelni po rozegraniu 8 
spotkań i zwycięstwach ze wszystkimi drużynami plasują się na 
I miejscu w tabeli. Nie przyszło to łatwo, a największych emocji 
dostarczył ostatni mecz, który miał wyłonić drużynę przystępu-
jącą do rundy rewanżowej z kompletem zwycięstw. Początek me-
czu to dobra passa Akademii Morskiej, a na tablicy wyników 2:0 
w setach. Następne odsłony to jednak bardzo dobra gra zespołu 

BB Team, który doprowadził do stanu 2:2. W piątym secie po 
bardzo wyrównanej grze z obu stron i ogromnym dopingu licz-
nie zgromadzonych kibiców zwyciężyły zawodniczki AM 15:13. 

Do rundy rewanżowej studentki przystąpiły 26 lutego 2015 po 
przerwie międzysemestralnej. Celem zespołu jest awans do I ligi, 
a to wymaga od zawodniczek pełnej koncentracji i pogodzenia 
zajęć na uczelni z treningami i meczami. Życzymy jak najlep-
szych wyników i upragnionego awansu do I ligi.

Norbert Marchewka

Od lewej: 
Diana Zozulevych 
Joanna Szozda 
Karolina Pańczuk 
Marta Machowska 
Weronika Senk 
Joanna Gładysz (kapitan)
Kamila Poczykowska 
Natalia Mikołajczyk 
Magdalena Kociuba 

trener 
Norbert Marchewka

ZAkOńcZenie rywAliZAcji PływAków w SeMeStrZe ZiMOwyM
W semestrze zimowym 2014 / 2015 odbyły się dwie rundy ( jesienna 

i zimowa ) zawodów pływackich o Mistrzostwo Województwa Zachod-
niopomorskiego organizowanych przez Akademię Morską na uczel-
nianej pływalni. Studenci ze szczecińskich wyższych uczelni –  ZUT, 
US, PUM i AM rywalizowali w 5 konkurencjach indywidualnych i 2 
sztafetach na dystansach 50 i 100 metrach. W rywalizacji studentek na 
podium stawały najczęściej zawodniczki PUM i ZUT, zaś wśród stu-
dentów zawodnicy AM i US. W tabeli wyniki po dwóch rundach.

Do zakończenia rywalizacji pozostała jeszcze jedna runda wiosenna, 
która wyłoni zwycięzców roku akademickiego 2014 / 2015. Oto najlep-
sze wyniki osiągane przez studentów:

100 m stylem dowolnym:  Agnieszka Podlecka ZUT (1;05:28), Ad-
rian Muzyczuk ZUT (0;54:18)

100 m stylem klasycznym: Martyna Witkowska US (1;31:45), Łukasz 
Użdolewicz AM (1;11:85)

100 m stylem grzbietowym: Pamela Hanuszewicz ZUT (1;19:55), Ili-
ja Senchanka AM (1;05:49)

50 m stylem motylkowym: Agnieszka Podlecka ZUT (0;37:07), Szy-
mon Dymerski ZUT (0;25:62)

100 m stylem zmiennym: Marcela Kuligowska US (1;19:38), Adrian 
Muzyczuk ZUT (1;01:59)   KU AZS AM

UCZELNIA RUNDA JESIENNA RUNDA ZIMOWA

PKT M-CE PKT M-CE

US 115 I 66 III

ZUT 71 III 74 II

PUM 110 II 140 I

AM 70 IV 57 IV

UCZELNIA RUNDA  JESIENNA RUNDA ZIMOWA

PKT M-CE PKT M-CE

US 127 II 131 II

ZUT 119 III 110 III

PUM 47 IV 57 IV

AM 146 I 147 I

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Fot. Archiwum prywatne
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III Regaty Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 

Bakista Cup

Żeglarze i organizatorzy  
regat chętnie płyną do tych portów  
ze względu na bardzo sympatyczne przyjęcie  
przez Gospodarzy Miast i Portów, a dokonana w ramach  
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego rozbudowa marin 
pozwala na skorzystanie z dobrych miejsc postoju oraz wszel-
kich portowych usług. 

Również w roku 2015 organizujemy kolejną edycję regat, za-
pewniając żeglarzom regatową przygodę  oraz towarzystwo ża-
glowca „Olander”, który będzie statkiem Komisji Sędziowskiej 
i statku szkolno-badawczego Akademii Morskiej w Szczecinie,  
a „Nawigator XXI” będzie statkiem zabezpieczenia ratownicze-
go oraz bazą dziennikarzy i fotografów. Bezpieczeństwo żegla-
rzy stawiamy jako najważniejszy element tych regat, impreza ta 
umożliwia żeglarzom nie pływającym dotychczas po Bałtyku 
spróbowanie morskiej przygody w towarzystwie czołówki rega-
towej Pomorza Zachodniego oraz dwóch jednostek pilnujących 
bezpieczeństwa żeglarzy. 

  
Planowany program regat 
28.06.2015 niedziela godz. 08.00 – odprawa kapitanów, Port 
Jachtowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
28.06.2015 niedziela godz. 10.00 – start do wyścigu Świnoujście 
–  Dziwnów
29.06.2015 poniedziałek godz. 10.00 – start do wyścigu Dziw-
nów –  Kołobrzeg
30.06.2015 wtorek godz. 10.00 – start do wyścigu na redzie  Por-
tu Kołobrzeg
01.07.2015 środa godz. 10.00 – start do wyścigu Kołobrzeg – 
Darłowo 
02.07.2015 czwartek godz. 10.00 – start do wyścigu na redzie 
Portu  Darłowo
03.07.2015 piątek godz. 10.00 – start do wyścigu Darłowo – Świ-
noujście
04.07.2015 sobota godz. 18.00 – zakończenie regat, rozdanie na-
gród, teren Portu Jachtowego w Świnoujściu

W roku 2013  wystartowało 31 jachtów i około 100 żeglarzy,  
w roku 2014 – 21 jachtów i około 80 żeglarzy. Spodziewamy się  
w roku 2015  około 30 jachtów i około 100 żeglarzy.  W rega-
tach w latach 2013  i 2014 wystartowały między innymi:  „Anti-
dotum” z kpt. Marcinem Mrówczyńskim,  „Wisła” z weteranem 
regat kpt. Adamem Lisieckim, „Bryza 33” z  kpt. Tomaszem 
Piaseckim, „Loxa” z kpt. Władysławem Chmielewskim, weteran 
Jacht Klubu AZS „Umbriaga” z kpt. Stanisławem Wondołow-
skim, „Orson” z kpt. Andrzejem Sokołowskim, „Johanna” z  kpt. 
Piotrem Parzym, „Scooby Doo” z kpt. Walerianem Zegzdrynem,  
„Sharki” z kpt. Cezarym Wolskim.  Żeglarze startują w grupach 
z pomiarami KWR lub ORC, a także w grupie bez pomiarów  
i w grupie jachtów towarzyszących. Można uczestniczyć w cało-
ści regat lub ich części. 

Wyścig Darłowo – Świnoujście będzie jednocześnie XXXIII 
Międzynarodowymi Regatami o Puchar „Gryfa Pomorskiego” 
oraz wyścigiem klasyfikowanym w III Regatach Zachodniopo-
morskiego Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup. 

Bliższe informacje, fotografie oraz zeskanowane artykuły pra-
sowe można oglądać i przeczytać  na www.regatyunityline.strefa.
pl 

Zapraszamy żeglarzy do udziału w Regatach Zachodnio-
pomorskiego Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup, we wspaniałej 
wakacyjnej przygodzie połączonej z odwiedzinami przyjaznych 
portów oraz z możliwościami doskonalenia żeglarskich umie-
jętności i spotkania żeglarskich przyjaciół. A wakacyjnych gości 
naszego województwa zapraszamy do oglądania z plaż morskie-
go widowiska oraz odwiedzenia żeglarzy w portach Świnoujścia, 
Dziwnowa, Kołobrzegu i Darłowa. 

Piotr Stelmarczyk

Od roku 2013 organizowane są Regaty Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup.  W pierwszym tygodniu wakacji 
żeglarze ścigają się od Świnoujścia, poprzez Dziwnów i Kołobrzeg  
do Darłowa i z powrotem.  

Fot. marek WilKu Wilczek
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krótkA hiStOriA bArAnkA   
i królicZkA wielkAnOcnegO
bArAnek wielkAnOcny

Na polskich stołach wśród pisanek i tradycyjnych wielkanocnych potraw bardzo często eksponowany jest baranek wielkanocny 
symbolizujący Jezusa Zmartwychwstałego – wypieczony z ciasta lub ulepiony z masy cukrowej, najczęściej z czerwonym propor-
cem. Na stołach wiejskich domostw baranka z masła wśród potraw śniadania Wielkanocnego święcił proboszcz, obchodząc swoich 
parafian z życzeniami.  Według Starego Testamentu ofiara z baranka była zwykle ofiarą składaną Bogu i stanowiła ważny element 
celebracji święta Paschy. Baranka w ofierze składał Abraham i Abel, często ten rytuał wspominany jest w Księdze Wyjścia. 

Słowami „Baranek Boży” nazwał Jezusa Jan Chrzciciel, wypowiadając słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świa-
ta”. Prefacja wielkanocna przypomina nam, że „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, ponieważ jest prawdziwym Ba-

rankiem, który zgładził grzechy świata”. Baranek Boży, zraniony 
i zabity, ale jednocześnie zwycięski, jest prawdziwym 

biblijnym i liturgicznym symbolem Wielkanocy,  
z czerwoną chorągwią, symbolem męki, śmierci  

i zmartwychwstania Chrystusa oraz Eucharystii. 
Nieśmiertelny Bóg przyjął śmiertelną naturę. 

królicZek wielkAnOcny

Miłośnik marchewek, małe, pu-
chate zwierzątko z długimi uszami 
często kojarzy się z Wielkanocą.  
W jaki sposób zajączek „wskoczył” 
do tradycji świątecznej? Pierwszych 
wzmianek o znaczeniu zajączka 
można doszukać się w tradycji ger-
mańskiej. Według germańskich 
legend zając był towarzyszem i świę-
tym zwierzęciem bogini wiosny. 
Odzwierciedlał on płodność i odra-

dzającą się co roku przyrodę. Symbol 
ten, pierwotnie pogański, został przejęty  

i zaadaptowany przez chrześcijaństwo. 
Z uwagi na jego germańskie pochodze-

nie dzieci z tego kręgu kulturowego jako 
pierwsze w wielkanocny poranek poszuki-

wały kolorowych jajek zostawianych im przez 
zajączka. Ta tradycja została spopularyzowana 

w XIX wieku. Wówczas, z uwagi na milszą dla czło-
wieka aparycję, króliczek zastąpił zająca na stanowisku 

„ambasadora” Wielkanocy. Od tego czasu w oczach dzieci 
wielkanocny króliczek jest jedną z najważniejszych postaci (oczywiście 

zaraz po Świętym Mikołaju), które przynoszą dzieciom prezenty. Króliczek cieszy się popularnością szczególnie w kręgu kultury 
anglosaskiej. Możemy tylko przypuszczać, co przyniosło popularność wielkanocnemu króliczkowi. Być może zabiegi cukierników 
ułatwiły mu to, że stał się rozpoznawalnym na całym świecie symbolem świąt. Pierwszy jadalny wielkanocny króliczek pojawił się 
w 1800 roku. Miłośnicy łakoci mogli zjeść wówczas króliczki wykonane z ciasta bądź cukru. Również współcześnie ze smakiem 
możemy schrupać czekoladowego króliczka. Króliczek stał się przedmiotem rekordów Guinnessa. Największą czekoladową rzeź-
bę przedstawiającą wielkanocnego króliczka wykonał Harry Johnson z Johannesburga. Czekoladowy gigant mierzył 3,82 metry,  
a wagą dorównywał półciężarówce (ponad 3 tony). Tekst i ilustracja Tomasz Kwiatkowski
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