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Ponowne przypomnienie – przypominamy o dopełnieniu obowiązku 

zagłosowania. 

Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w 
wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe, dlatego ponownie 
przypominamy:  
Wybieramy 24 Delegatów OMK z 28 zgłoszonych. Lista wszystkich kandydatów została opublikowana na 
naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Głosujemy zdalnie: 
https://glosowania.omk.org.pl/ 
lub odsyłamy listownie otrzymaną listem kartę do głosowania. 
 Wybrani Delegaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować 
o wyborze przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
 

PRS uczestniczy w rozwoju gospodarki morskiej.  

O nadchodzących wyzwaniach dla branży morskiej i wizji rozwoju Polskiego Rejestru Statków rozmawiamy z 
prezesem PRS, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henrykiem Śniegockim. 
Żyjemy w czasach transformacji energetycznej wynikającej z wyzwań klimatycznych, zmian 
geopolitycznych na wschodzie. Pojawia się w tym temacie kilka istotnych elementów. Pierwszym z nich 
jest morska energetyka wiatrowa. PRS jest zaangażowany od samego początku w ten sektor energetyki. 
Jesteście instytucją, która jest w pewien sposób najbliżej tych inwestycji i w naturalny sposób musi być 
w nie zaangażowana. Jak pan postrzega rolę PRS w procesie budowy, obsługi, serwisu, a potem 
funkcjonowania morskich farm wiatrowych? 
Rola PRS jest szczególna, dlatego że stawia nas w niej ustawa, w oparciu o którą PRS działa. Nadaje ona naszej 
działalności szczególnego charakteru. W zamian za to, że nie odprowadzamy dywidendy, jesteśmy zobligowani 
do inwestowania czy wspomagania szeroko pojętego bezpieczeństwa, w szczególności morskiego. Jeżeli chodzi 
o energetykę wiatrową, to dla Polski jest to rzecz nowa, a więc po pierwsze trzeba stworzyć jakieś wymogi 
prawne co do możliwości instalowania, a później funkcjonowania wiatraków na morzu. Polski Rejestr Statków 
wspomaga w tym działalność ministerstwa, oczywiście w tym zakresie, w jakim jesteśmy o to proszeni. 
Dodatkowo sami tworzymy przepisy na okoliczność budowy i eksploatacji czy później demontażu wiatraków w 
przemyśle offshore wind. Mamy tu podobny charakter działania co przy klasyfikacji statków. Tam także działamy 
w oparciu o przepisy Polskiego Rejestru Statków. Tworzenie przepisów to jedna rzecz, ale nie moglibyśmy tej 
działalności podjąć, gdybyśmy nie mieli inspektorów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. W Pionie Nadzorów 
Przemysłowych mamy zespół, który już wykonał dużo pracy w tym zakresie i przygotowuje się do dalszych 
działań związanych z certyfikacją i doradztwem w budowie wiatraków. Zakres tych prac jest tak duży, że nasz 
zespół wymaga rozbudowy. Poza tym będziemy także zdobywali nowe kompetencje – cały czas to robimy. Nasz 
zespół nie dość, że szkoli się sam, to jeszcze wiedzę, którą już posiada, przekazuje na konferencjach, 
spotkaniach, które ostatnio bardzo często mają miejsce. 
W kwestii morskiej energetyki wiatrowej dużo się mówi o local contencie. Od takich firm jak PRS w 
olbrzymim stopniu zależy udział polskich firm w inwestycjach. Jak pan postrzega kwestię local contentu i 
jego znaczenie dla polskiej gospodarki? 
Jak wiemy, kwoty przewidziane na budowę farm wiatrowych na morzu są olbrzymie. Natomiast decydentami są 
deweloperzy. To oni kształtują local content. Wiadomo, że główną rolę w budowie wiatraków będą odgrywały 
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firmy zachodnie, które mają doświadczenie. Od zapisów w umowach z tymi firmami, zapisów, które wynegocjują 
deweloperzy, będzie ten local content uzależniony. Ja obawiam się tylko jednej rzeczy – że zapisy w umowach 
mogą być niewystarczające, a udział polskich firm ograniczy się do wykorzystania polskich podmiotów do prac 
dla dużych zachodnich koncernów. Uważam, że tak duże przedsięwzięcia powinny umożliwić budowanie 
kompetencji w polskich firmach. Uczestnictwo w budowie MFW powinno dać możliwość wykształcenia nowych 
kadr w firmach, by w przyszłości nasze firmy mogły samodzielnie wykonywać tego typu przedsięwzięcia. 
Nowy kierunek energetyczny zmierza też w stronę atomu i wodoru. Te elementy układanki energetycznej 
kładą również bardzo mocne akcenty na wybrzeże kraju – chodzi nie tylko o sam dostęp do morza, ale 
także o interakcję z morską energetyką wiatrową, żeglugą... Energetyka zbliża się do wybrzeża. Jak PRS 
postrzega szanse w inwestycjach w energetykę atomową i wodór? 
Wyrażę mój osobisty pogląd w oparciu o background akademicki i kontakty. Uważam, że finalnie, jeśli chodzi o 
energetykę i napędy na dużych statkach, to przyszłość jest w atomie – w małych, kapsułowych elektrowniach na 
lądzie SMRach, ale i siłowniach na dużych statkach. Mamy już okręty z napędem atomowym. Te siłownie są 
bardzo drogie i wydawałoby się, że na ten moment jeszcze nie tak bezpieczne, żeby mogły być w sposób 
masowy produkowane i instalowane. Ale wróćmy do początków całej tej sytuacji: na początku mieliśmy duże 
wzrosty cen ropy. Pozwoliły one na to, że eksploatacja złóż naftowych wyszła w morze, morska energetyka 
wiatrowa stała się bardzo opłacalna, mimo że eksploatacja tam jest bardzo droga. Spójrzmy też na to, co się 
stało w temacie magazynowania energii, w technologii baterii. Nawet telefony komórkowe kiedyś były wielkimi 
cegłami, po czym się bardzo zminiaturyzowały. Duży postęp jest spowodowany dużymi nakładami na szukanie 
nowych alternatywnych źródeł czy komponentów, które by ułatwiały funkcjonowanie, napędów, komunikacji. 
Podobna historia będzie w energetyce. Obecnie w Polsce mówi się już poważnie o kapsułowych elektrowniach, a 
polskie zespoły projektowe w PKN Orlen i PGE intensywnie pracują nad wdrożeniem technologii jądrowej. 
Pamiętam moje początki w PRS-ie i posiedzenie IACS-u. Powstał w nim nowy komitet dotyczący dekarbonizacji. 
Uznano ten problem za bardzo ważny, mówiono o LNG, o wodorze. I jeden głos na sali powiedział: „nie 
zapominajcie o atomie!”. Atom, tam gdzie potrzeba dużo energii, oraz wodór tam, gdziem można będzie go łatwo 
tankować, uzupełniać zapasy. Jeśli chodzi o duże statki wodór raczej się nie sprawdzi. Gdybyśmy go wozili w 
formie gazowej zabrakłoby przestrzeni na ładunek. Używanie go w formie ciekłej jest bardzo skomplikowane 
technologicznie. A zatem – wodór tak, na lądzie, na małych przybrzeżnych jednostkach. Na dużych – siłownie 
atomowe. 
Świadczycie szereg usług klasyfikacyjnych, certyfikacyjnych, konsultingowych. Na które potencjalni 
kontrahenci powinni teraz zwrócić szczególną uwagę? W których widzi pan szczególną wartość dodaną, 
którą możecie własnym klientom zaoferować? 
Polski Rejestr Statków zawsze był postrzegany jako instytucja, która świadczy usługi dla statków. Ktoś z południa 
kraju, patrząc na naszą nazwę, wyobraża sobie, że po prostu rejestrujemy statki. Nie ma wiedzy o tym, że 
wydajemy szereg certyfikatów z upoważnienia administracji morskich – nawiasem mówiąc mamy upoważnienia 
na to od ponad 40 państw. Te certyfikaty poświadczają, że statki spełniają wymogi bezpieczeństwa i ekologii. 
mogą bezpiecznie pływać, przewozić ludzi i ładunki. Tym zajmuje się Pion Okrętowy. Mamy jednak jeszcze pion 
Nadzorów Przemysłowych i Pion Certyfikacyjny. Pion Nadzorów Przemysłowych jest bardzo ważny. Swojego 
czasu prowadziliśmy wiele nadzorów nad budowami zbiorników, rurociągów, nawet część autostrady A1, węzeł 
Karczemki tak ważny dla Gdańska, powstał pod nadzorem PRS. Są to więc szeroko pojęte nadzory budowlane, 
inżynierskie, a teraz również offshore'owe. Dzięki Pionowi Nadzorów Przemysłowych i Pionowi Certyfikacyjnemu 
jesteśmy poważnym graczem w Polsce jeśli chodzi o certyfikacje. Certyfikujemy w tej chwili ponad 1200 firm w 
kraju, osoby, wyroby czy systemy zarządzania. Intensyfikujemy działania w Pionie Szkoleń, wykorzystując nasze 
zasoby osobowe, dzieląc się wiedzą, czerpiąc zyski. Nasza oferta się rozszerza. W tej chwili jest problem z 
cyberbezpieczeństwem. My je certyfikujemy. Mamy także akredytację na latające drony – trzeba rejestrować ich 
aktywność w powietrzu. My mamy już w tej chwili akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na ich 
certyfikację dronów, choć nie ma jeszcze przepisów polskiej administracji, jak ta miałaby przebiegać. Zabiegamy 
o nie. Drony są coraz powszechniejsze, sprawiają różne zagrożenia. Wydaje mi się, że wyjście z ofertą 
certyfikacji znajdzie się z dużym zapotrzebowaniem. Nie ma jej jeszcze w Europie. Staramy się być innowatorscy. 
A certyfikaty w kwestiach energetycznych, np. przy inwestycjach w atom? 
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To podobna historia. Pion Nadzorów Przemysłowych w Polskim Rejestrze Statków był zakładany w czasie, kiedy 
myślano o budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, w Żarnowcu, z której potem zrezygnowano. Pion 
powstał właśnie dla obsługi tej budowy i jej eksploatacji. Dlatego też przygotowujemy się do tych inwestycji. Nasi 
pracownicy zdobywają wiedzę i szkolą się. Rozpatrujemy także wysłanie kogoś na szkolenia do Stanów 
Zjednoczonych, by u źródła zdobywać wiedzę o tym, jak budować tego typu inwestycje i jak potem nadzorować 
ich przeprowadzanie. Myślę, że jak dojdzie już do budowy, to nasz zespół będzie gotowy i będzie mógł się 
włączyć w działania związane z zatwierdzaniem projektów, certyfikacją, czy później nadzorem prac. 
Co w planach na 2023? W tematach morskich mamy budowę fregat Miecznik czy polskich promów... 
Jesteście cały czas blisko stoczni Remontowej, a także mniejszych stoczni. Jakie plany ma PRS w 
zakresie rynku morskiego? 
Po pierwsze chcemy przyciągnąć jak najwięcej armatorów. Jednym z głównych filarów jest rozbudowa sieci 
naszych placówek na świecie. Żeby pozyskać statki trzeba zapewnić serwis. Mamy placówki za granicą – w 
Szanghaju, Dubaju, Turcji, Grecji, Egipcie... Planujemy jednak otworzyć kolejne w Wenezueli – to daleko 
zaawansowane prace i za chwilę będziemy mieli tam swojego inspektora. Pracujemy również nad Stanami 
Zjednoczonymi – mamy tam jednego przedstawiciela, ale często dolatują tam pracownicy z Polski, więc trzeba 
będzie placówkę rozbudować. Wtedy będziemy mieli szansę na pozyskanie większej liczby dużych statków. 
Jeśli chodzi o program polskiego ro-paxa to jesteśmy po rozmowach z armatorem. Wszystko wskazuje na to, że 
włączymy się w klasyfikację promu. Mało tego, mamy nadzieję, że zostanie nam zlecony nadzór nad realizacją 
projektu, gdzie raportowalibyśmy bankom zaawansowanie prac tak, żeby banki mogły w sposób wiarygodny 
wypłacać pieniądze stoczni. 
Jeśli chodzi o program Miecznik to pamiętajmy, że do tej pory wszystkie nadzory okrętów budowanych dla 
Marynarki Wojennej realizował Polski Rejestr Statków. Posiadamy silną komórkę w obszarze okrętów wojennych. 
Pracują w niej eksperci, oficerowie marynarki wojennej w stanie spoczynku. Do tej pory współpraca z marynarką 
wojenną, na przykład przy budowie Kormoranów czy holowników, była świetna. Są takie głosy, że w programie 
Miecznik klasyfikatorem ma być Lloyd's Register, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby w tym projekcie zabrakło 
Polskiego Rejestru Statków. Zabiegamy o to, żeby uczestniczyć w budowie i liczymy na to, że te zabiegi 
zakończą się sukcesem. Jestem przekonany, że nie ma innego wyjścia, patrząc choćby na konflikt wojenny na 
Ukrainie. Polska się zbroi, bo musi być przygotowana na różne warianty. Tymczasem Polski Rejestr Statków jest 
klasyfikatorem państwowym – to spółka skarbu państwa. Właściciel nie musi od nas oczekiwać, że w razie 
trudnej sytuacji będziemy z marynarką wojenną – może od nas tego żądać, może nam to wręcz nakazać. Dlatego 
uważam, że Polski Rejestr Statków musi być w programy budowy okrętów zawsze włączany. 
Jakie są naturalne kierunki rozwoju dla pionu certyfikacji? 
Jak mówiłem wcześniej – cyberbezpieczeństwo, drony. Ale jeśli chodzi o certyfikację wyrobów, chcemy także 
wchodzić szerzej wchodzić w artykuły spożywcze czy medyczne bo jest takie zapotrzebowanie. Oczywiście to 
wymaga budowania kompetencji pracowników – muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do tego, żeby być 
audytorami. To wymaga także akredytacji, nie tylko Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ale też innych 
organizacji, które są na rynku europejskim i dają odpowiednie uprawnienia. Dowództwo w tym pionie niedawno 
objęła osoba z backgroundem naukowym. To umożliwi inne spojrzenie na możliwości rozwoju tego pionu. 
A w tym najważniejszym pionie – przemysłowym? 
Mamy tu LOTOS Petrobaltic, platformy, ale także prace budowlane szczególnie na morzu, wszelkie inwestycje 
Urzędów Morskich, portów... Będziemy bardzo zabiegali o pozyskiwanie zleceń na nadzory inżynierskie. Przede 
wszystkim jednak stawiamy na energetykę wiatrową, zielone paliwa, na tworzenie przepisów, poszerzanie 
kompetencji i zwiększanie zespołu. Potrzeby będą bowiem coraz większe. W tym pionie możemy także pozyskać 
szereg zleceń z sektora wojskowego. Wojsko również realizuje dużo inwestycji, chcemy w nich uczestniczyć. 
Jesteście instytucją, która pełni funkcję krajowego partnera IMO. 
W Polskim Rejestrze Statków mamy komórkę ds. IMO. Działa ona od dwudziestu lat lub nawet dłużej. Sam, nie 
będąc jeszcze w PRS, byłem zaangażowany w prace tej komórki, do dziś jestem przewodniczącym sekcji ds. 
szkolenia marynarzy. Rola tej komórki jest bardzo duża. Wszystko co dzieje się w IMO rozchodzi się do szeroko 
pojętej gospodarki morskiej przez nią. Jest szereg sekcji, które odbywają regularnie spotkania w budynku 
Polskiego Rejestru Statków. Uczestniczą w nich pracownicy armatorów, stoczni, portów. Spośród tych 
przedstawicieli formowane są delegacje rządowe, które jeżdżą na posiedzenia i sesje Międzynarodowej 
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Organizacji Morskiej. Ośrodek bardzo ściśle współpracuje z ministerstwem infrastruktury, z departamentami 
odpowiedzialnymi za tworzenie przepisów, implementację tego, co dzieje się w IMO czy Unii Europejskiej 
zarówno w obszarze bezpieczeństwa żeglugi jak i ekologii. 
W nowym roku czeka nas cały szereg wyzwań. Czego życzy pan branży morskiej i kontrahentom PRS? 
Przede wszystkim zdrowia. Co by nie mówić, to źródełka covid wciąż są, widać to nawet w naszej firmie, gdzie od 
czasu do czasu poszczególne osoby doświadczają tej choroby. A zatem – zdrowia. I przetrwania trudnych 
czasów. Byłem niedawno na spotkaniu IACS, gdzie porównywaliśmy inflację i rosnące koszty w różnych krajach. 
Inflacja w Polsce jest zdecydowanie większa, co oznacza trudności dla funkcjonowania firm, dla gospodarki 
morskiej. Życzyłbym, żeby inflacja jak najszybciej zmalała nam do jednocyfrowego wskaźnika, a najlepiej, żeby w 
ogóle jej nie było. I żeby wszystkim firmom udało się przetrwać. Poza tym, życzyłbym pracownikom gospodarki 
morskiej, w tym Polskiego Rejestru Statków, żeby lepiej zarabiali. To w tej chwili bardzo ważne. Firmy, patrząc na 
wzrost cen w sklepach, mają kłopoty z tym, jak zrekompensować to pracownikom, żeby mogli dalej godnie żyć, 
żeby nie obniżać standardu życia. Menadżerom firm życzyłbym, żeby zwiększyć wysiłek – jak robimy to w PRS – 
żeby dobrze zarządzać, przetrwać ten okres, a nawet mimo wszystko rozwijać, żeby działalność była coraz 
lepsza i coraz bardziej efektywna. 
Byśmy wszyscy w tej trudnej sytuacji na Ukrainie, realizowali zamierzone plany rozwojowo- biznesowe, mając 
jako priorytet bezpieczeństwo i ekologię na morzu i lądzie, korzystając z usług polskiego towarzystwa 
klasyfikacyjno-certyfikacyjnego. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Ekwador. Przemyt narkotyków w kontenerach wzrósł o ponad 400 % . 

Ekwadorskie kartele narkotykowe, wykorzystujące kontenery morskie do przemytu swoich produktów do Europy, 
wydatnie szkodzą południowoamerykańskiemu eksportowi m.in. bananów czy krewetek. 
Ekwadorscy producenci narkotyków nie przebierają w środkach. Żeby umieścić swoje towary w kontenerach 
przeznaczonych na statki płynące do Europy, nie wahają się stosować przemocy. Korporacja Ekwadorskich 
Stowarzyszeń Eksporterów (Cordex) podała, że w 2022 roku co najmniej 63 osoby powiązane z eksportem 
bananów, krewetek i kakao zostały zamordowane przez zorganizowane grupy przestępcze. 1500 zostało 
rannych. Na porządku dziennym były także groźby i wymuszenia. Skala problemu stała się na tyle znacząca, że 
mocno zagroziło to eksportowi tych produktów, które stanowią – poza ropą naftową – najważniejsze eksportowe 
grupy towarów Ekwadoru. 
Jose Antonio Camposano, prezes Cordex, spotkał się z dziennikarzami w największym mieście Ekwadoru, 
portowym Guayaquil, słynącym zresztą z przestępczości. 
– Każdego roku reprezentowane tutaj branże wydają co najmniej 100 milionów dolarów na bezpieczeństwo... 
ponieważ państwo nie może nam tego zapewnić – mówił Camposano. 
Jednocześnie na ulicach miast Ekwadoru i w więzieniach toczy się wojna z rosnącą jeszcze bardziej 
przestępczością, którą wytoczył rząd prezydenta Guillermo Lasso. Sam Lasso o to, że Ekwador staje się coraz 
bardziej niebezpiecznym krajem, obwinia gangi narkotykowe, z którymi próbuje walczyć. 
Tymczasem, zgodnie ze słowami Camposano, ekwadorscy producenci i eksporterzy próbują prowadzić swoje 
operacje i dostosować się do warunków. Niektóre firmy zaczęły zatrudniać uzbrojoną ochronę do zabezpieczenia 
swoich transportów i przeładunków. Jak podał Cordex, w ostatnim miesiącu zgłoszono przynajmniej 12 
drogowych ataków na transporty paszy na potrzeby eksporterów krewetek. Z kolei producenci bananów i kakao 
odnotowują największe straty na konfiskatach ich produktów spowodowanych przemytem narkotyków. 
Próby przemytu niedozwolonych substancji w kontenerach z bananami i kakao wzrosły w tym roku o 400 proc. 
Zanieczyszczone narkotykami są także same kontenery oraz opakowania produktów, które trzeba poddać 
utylizacji. Ivan Ontaneda, prezes stowarzyszenia eksporterów kakao twierdzi, że nie ma w Ekwadorze portu 
wolnego od tego procederu. 
– Tracimy rynki, bo nasi klienci nie chcą być wciągani w kwestie prawne lub karne – mówi Ontaneda. 
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Rządowe statystyki podają, że ekwadorskie służby przejęły w ciągu półtora roku od czasu powołania na urząd 
Lasso 370 ton narkotyków. Jednakże służby w Europie wciąż odnotowują coraz większe ilości prób 
przeszmuglowania nielegalnych substancji na kontynent z Ameryki Południowej – nie tylko z Ekwadoru. 
Podstawowym hubem narkotykowym stały się porty Beneluksu. W listopadzie belgijskie media informowały, 
że spalarnie na północy kraju nie mogą poradzić sobie z utylizacją kokainy skonfiskowanej w porcie w Antwerpii. 
W tamtejszych magazynach zalegać mają dziesiątki ton narkotyku. 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Amerykańskie linie wycieczkowe zapłacą kary za korzystanie z kubańskich 

portów.  

Sąd federalny na Florydzie ukarał cztery morskie linie wycieczkowe za zatrzymywanie się w kubańskim porcie; w 
sumie kary, jakie firmy te zapłacą wraz z odsetkami wynoszą prawie 450 mln dol. - poinformował amerykański 
dziennik "Miami Herald". 
Karę będą musiały zapłacić firmy Carnival, MSC SA, Royal Caribbean i Norwegian, za to, że korzystały z portu, 
który przed rewolucją kubańską był własnością amerykańskiej firmy Havana Docks. 
Wyrok zapadł na podstawie niestosowanej dotąd w praktyce ustawy z 1996 roku, mającej zniechęcić firmy do 
inwestowania na Kubie. Pozwala ona Amerykanom, których aktywa zostały przejęte przez kubańskie władze, 
pozywać podmioty korzystające z tych aktywów. 
Sąd na Florydzie uznał, że każda z pozwanych firm wycieczkowych musi zapłacić po 109 mln dol. z odsetkami, 
ponieważ korzystała z portu "na szkodę" Havana Docks. 
 

Źródło: PAP 

Gospodarka morska w 2022 r. : wojna polsko- ukraińska  tematem nr jeden. 

Za nami 2022 rok, a przed kolejny, 2023, przez co możemy pokusić się na podsumowania dotyczące wydarzeń 
wpływających na globalną gospodarkę morską. Konflikt ukraińsko-rosyjski stanowi jeden z najważniejszych 
czynników o wpływie sięgającym daleko poza sektor morski. 
Po ponad dwóch latach globalnych zmagań z pandemią koronawirusa Covid-19, która wprowadziła chaos w 
globalnym łańcuchu dostaw, mijający 2022 rok również obfitował w nieprzewidziane dla sektora morskiego 
wydarzenia. 
Na pierwsze miejsce można śmiało wysunąć konflikt ukraińsko-rosyjski, którego dalekosiężne konsekwencje 
rysują się w transporcie LNG, wymuszonym europejskim kryzysem energetycznym będącym pokłosiem konfliktu. 
Na uwagę zasługuje również sytuacja na kontynencie azjatyckim, w szczególności w Chinach, których problemy 
w portach odciskają piętno na światowym transporcie morskim. 
Konflikt ukraińsko-rosyjski wpłynął na światową gospodarkę morską 
Początek 2022 roku wstrząsnęło tragiczne wydarzenie: konflikt ukraińsko-rosyjski. Światowe rynki gazu 
doświadczyły znacznych zmian w wyniku wojny. Jej skutki są szczególnie dotkliwe dla europejskiej gospodarki, 
zależnej przez lata na rosyjskich dostawach. 
Najpierw Rosja zdławiła dostawy gazu ziemnego do Europy gazociągami, a następnie mieliśmy do czynienia z 
sabotażem na gazociągu Nord Stream 2. Europa musiała uzupełnić swoje zapasy, co wymusiło istne rajdy 
gazowców ze Stanów Zjednoczonych do dostarczenia ładunków. 
Zyski z ładunków LNG były tak wysokie, że czarterujący wykupili większość pozostałego tonażu na podstawie 
długoterminowych kontraktów, aby nie stracić. 
Według Wood Mackenzie, od początku roku kraje europejskie zwiększyły import LNG o 49 proc. Dostawcy LNG 
mogą wypełnić pustkę po spotykającej się z embargami Rosji i skorzystać z wysokich cen. 
W czerwcu UE przegłosowała zakaz importu ropy naftowej z Rosji od 5 grudnia 2022 roku oraz importu 
produktów od 5 lutego 2023 roku. Szlaki handlowe zaczęły się zmieniać przed tymi datami; więcej rosyjskiego 
eksportu płynęło do Indii i Chin, zaś Europa zastąpiła rosyjski import ładunkami nawet z dalekiej Australii. 
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Dłuższe trasy rejsów zastępczych spowodowały wzrost stawek spotowych dla tankowców z ropą naftową. 
Zmniejszenie wolumenu żeglugi kontenerowej spowodowanego konfliktem było ograniczony w globalnej skali. 
Mimo że największe linie żeglugowe natychmiast wycofały swoje usługi z Rosji, miało to niewielki wpływ na linie 
kontenerowe w ogólnym rozrachunku. 
Chińskie porty nadal w tarapatach 
Żaden kraj nie jest bardziej kluczowy dla żeglugi niż Chiny. Jest to największy na świecie importer suchych 
ładunków masowych, największy czarterujący tankowce, drugi największy importer LNG oraz największe źródło 
kontenerowych ładunków eksportowych. Chiny są największym na świecie krajem produkującym statki. W ich 
fabrykach powstaje ponad 90 proc. światowych kontenerów. Co więcej, w Państwie Środka znajduje się siedem z 
dziesięciu największych portów kontenerowych na świecie. 
Mimo tak spektakularnych wyników, tegoroczna sytuacja Chin nie jest tak znakomita jak miało to miejsce do tej 
pory. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że wzrost PKB Chin wyniesie w 2022 roku wyniesie zaledwie 3,2 
proc., co oznacza gwałtowny spadek z 8,1 proc. w 2021 roku. 
Według najnowszych danych CNBC Supply Chain Heat Map, zamówienia amerykańskiej produkcji w Chinach 
spadły o 40 proc. W wyniku spadku zamówień, chińskie fabryki mogą zostać zamknięte dwa tygodnie wcześniej 
niż zwykle z powodu chińskiego Nowego Roku Księżycowego; chiński Nowy Rok przypada na 21 stycznia 2023 
roku. 
Popyt Chin na import suchych ładunków masowych został nadszarpnięty przez kryzys w branży budowlanej oraz 
trwające od ponad dwóch lat blokady koronawirusowe. 
Pandemia Covid-19 zmniejszyła mobilność obywateli, ograniczając popyt na paliwa, a tym samym popyt na 
import tankowców. Blokady spowodowały jednocześnie utrudnienia w łańcuchach dostaw ładunków 
kontenerowych. 
W kontekście Państwa Środka oraz gospodarki morskiej nie można nie wspomnieć o incydencie z przełomu 
sierpnia i września 2022 roku, czyli chińskich manewrów w Cieśninie Tajwańskiej, zakłócających transport 
morski. Jest to jeden z przejawów zmagań na geopolitycznej szachownicy, w której graczami są Stany 
Zjednoczone i Chiny, a których rozgrywka wpływa na światową gospodarkę morską. 
Jaki będzie 2023 rok? 
Kwestią otwartą pozostaje odpowiedź na pytanie, kiedy trapiące gospodarkę morską problemy logistyczne 
zostaną zażegnane. Tak jak i w tym, tak i w 2023 roku pozostaje niepewność co do rozwoju stabilności 
globalnych łańcuchów dostaw. 
Dane Xeneta wskazują, że 85 proc. klientów planuje zmniejszenie wydatków na fracht morski w 2023 r., podczas 
gdy 42 proc. twierdzi, że ich wolumeny pozostaną stabilne w stosunku do br. To sugeruje ogólny dalszy spadek 
wolumenu ładunków. 
Fitch's Sector Outlook: Deteriorating Fitch Ratings zrewidował swoją perspektywę dla żeglugi do pogarszającej 
się z neutralnej. Agencja prognozuje, że tankowce i suche ładunki masowe pozostaną stabilne, przy czym te 
pierwsze mają największe szanse na dobre wyniki. Główne zagrożenia obejmują możliwość wystąpienia 
ostrzejszej recesji niż oczekiwano oraz kontynuację blokad związanych z pandemią w Chinach, które mogą 
doprowadzić do dalszego osłabienia popytu i produkcji. Chociaż nie jest to prawdopodobne, wszelkie 
ograniczenia przepustowości chińskich portów, przekraczające ograniczenia produkcji związane z blokadą, mogą 
mieć pozytywny wpływ na stawki frachtu kontenerowego. 
Trwające w całej Europie inwestycje w infrastrukturę gazową będą miały kluczowe znaczenie. Nowe możliwości 
regazyfikacji i połączenia międzysystemowe powinny złagodzić wąskie gardła ujawnione w tym roku i pomóc w 
dostarczaniu gazu do właściwych miejsc we właściwym czasie. Czy tak będzie i co będzie dalej? Pozostaje 
cierpliwie czekać. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  
 

Korea Południowa rozmawia z USA a wspólnych ćwiczeniach nuklearnych. 
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Prezydent Jun Suk Jeol oświadczył, że w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej Seul i Waszyngton 
dyskutują o możliwości przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń z udziałem elementów amerykańskich sił 
nuklearnych. 
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un określił niedawno Koreę Południową jako „niewątpliwego wroga” i 
zapowiedział „wykładnicze zwiększenie” produkcji głowic jądrowych. Ponadto północnokoreańskie drony po raz 
pierwszy od pięciu lat naruszyły południowokoreańską przestrzeń powietrzną. W związku z tym Jun wezwał do 
przygotowań na wypadek wojny i ostrzegał Pjongjang, że odpowiedź sojuszu Korei Płd. i USA na użycie broni 
jądrowej byłaby „stanowcza i przytłaczająca”. Prezydent oświadczył, że wspólne planowanie i ćwiczenia miałyby 
na celu bardziej skuteczne wdrożenie amerykańskiej strategii „rozszerzonego odstraszania”, a Waszyngton 
również „dość pozytywnie” odnosił się do tego pomysłu. 
- Broń nuklearna należy do Stanów Zjednoczonych, ale planowanie, dzielenie się informacjami, ćwiczenia i 
trening powinny być prowadzone wspólnie przez Koreę Południową i Stany Zjednoczone – powiedział Jun w 
rozmowie z dziennikiem „Dzoson Ilbo”. 
Termin „rozszerzone odstraszanie” odnosi się do zdolności amerykańskiej armii, szczególnie sił nuklearnych, do 
odstraszania ataków na sojuszników USA. Nie mniej w obliczu wypowiedzi południowokoreańskiego włodarza 
zapytany odnośnie jej treści rzecznik Pentagonuodparł: „Nie mamy dziś niczego do ogłoszenia”. Zaznaczył, że 
sojusz z Koreą Południową pozostaje „solidny jak skała”. 
Relacje pomiędzy obu państwami koreańskimi są bardzo trudne od dziesięcioleci, ale napięcia dodatkowo nasiliły 
się, gdy w maju 2022 roku prezydenturę w Korei Południowej objął Jun, zapowiadając utwardzenie stanowiska 
wobec komunistycznego sąsiada. Jego poprzednik Mun Dze In deklarował dążenie do pojednania i współpracy. 
Siły zbrojne Północy przeprowadziły w tym roku rekordową liczbę prób rakietowych. Ich wzrost połączony z 
nuklearnymi groźbami Pjongjangu wywołał na Południu dyskusję dotyczącą możliwości opracowania przez ten 
kraj własnego arsenału jądrowego. W wywiadzie dla „Dzoson Ilbo” Jun oświadczył jednak, że przestrzeganie 
traktatu o nieproliferacji broni nuklearnej pozostaje ważne. 
Zdaniem komentatorów nasilenie północnokoreańskich testów rakietowych i zaostrzenie retoryki Pjongjangu były 
z jednej strony przejawem frustracji z powodu zacieśnionej pod rządami Juna współpracy wojskowej Korei 
Południowej z USA, a z drugiej mogą być próbą wymuszenia ustępstw w sprawie nałożonych na Koreę Płn. 
międzynarodowych sankcji gospodarczych. Eksperci spodziewają się dalszej eskalacji w pierwszych miesiącach 
2023 roku. 

Źródło: PAP  

Wenezuelska ropa popłynie do USA. Koniec sankcji? 

Amerykański koncern naftowy Chevron wysyła do Wenezueli dwa tankowce w związku z pierwszym od prawie 
czterech lat ładunkiem ropy przeznaczonym do Stanów Zjednoczonych. To także powrót koncernu do funkcji 
związaną z produkcją i przetwarzaniem surowca z tego południowoamerykańskiego państwa. 
USA wydały Chevronowi w listopadzie ubiegłego roku sześciomiesięczną licencję uprawniającą go do pełnienia 
rozszerzonej roli w czterech wenezuelskich spółkach joint venture, które produkują, przetwarzają i eksportują 
ropę naftową, a także do sprowadzania jej do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska licencja ponownie otworzy 
przepływ ropy, który został zamknięty przez sankcje prawie cztery lata temu. Wyczarterowany przez Chevron 
tankowiec przybył do kraju jeszcze pod koniec grudnia, aby odebrać ładunek ropy. Drugi, przewożący ładunek 
rozcieńczalników dla spółki joint venture Chevronu ma dotrzeć do Wenezueli na początku stycznia. 
Złagodzenie sankcji, oprócz prób wywarcia presji na reżim rządzący Wenezuelą, może też być związany z 
poszukiwaniem alternatyw dla rosyjskiej ropy. Południowoamerykański kraj posiada jedne z największych złóż 
tego surowca. W sytuacji sankcji wobec Rosji rząd w Caracas może potraktować to jako kartę przetargową i 
powrócić jako gospodarcza alternatywa z własną ofertą. 
- Głównym scenariuszem jest oczekiwanie, że licencja stanie się bardziej elastyczna w miarę postępu rozmów 
politycznych. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone stosują w tym przypadku strategię kija i marchewki. Maduro 
będzie mógł na tym sporo ugrać, ale zarazem musiał zastosować się do kroków w negocjacjach. Mogą pojawić 
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się nowe licencje, ale nie z obietnic, tylko w wyniku weryfikowalnych zmian - powiedział ekspert ds. energii w 
Ameryce Łacińskiej w Rice University's Baker Institute Francisco Monaldi. 
Licencja jest jednym z pierwszych kroków Waszyngtonu w celu złagodzenia sankcji, jako zachęty dla Wenezueli 
do pracy z liderami opozycji nad wyborami prezydenckimi pod koniec 2023 roku. Dalsze złagodzenie 
wenezuelskich sankcji naftowych może przyjść wraz z przywróceniem wykluczonych kandydatów politycznych i 
obserwatorów wyborów. Ponadto administracja prezydenta Bidena zezwoliła wcześniej europejskim firmom 
naftowym na przyjmowanie wenezuelskiej ropy w celu odzyskania zaległych długów. Zniosła też indywidualne 
sankcje na niektórych obywateli Wenezueli i uwolniła krewnych żony prezydenta Maduro, którzy zostali skazani 
za handel narkotykami. 
Chevron na początku tego roku wystąpił o szerszą licencję, która pozwoliłaby mu na przejęcie kontroli 
operacyjnej nad swoimi spółkami joint venture w Wenezueli. Waszyngton zdecydował się na ograniczone 
zezwolenie, które może być stopniowo zwiększane w miarę postępu rozmów między władzami w Caracas a 
dotąd prześladowaną opozycją. 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Politechnika Gdańska będzie miała swój superkomputer. Uruchomienie już w 

2023 r. 

Politechnika Gdańska kończy realizację projektu Centrum Kompetencji STOS (CK STOS). Jego sercem będzie 
najszybszy superkomputer w Polsce i jedna z najwydajniejszych tego typu maszyn w Europie. 
Centrum Kompetencji STOS powstaje na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, na zboczu Góry Szubienicznej 
w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Traugutta. To właśnie tam jest zlokalizowany tzw. bunkier, czyli serwerownia 
jednego z najszybszych superkomputerów na Starym Kontynencie, pozwalająca na gromadzenie, przetwarzanie i 
archiwizowanie zbiorów danych i przeprowadzanie skomplikowanych symulacji naukowych. 
Centrum Kompetencji STOS będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej PG. Jego dyrektorem jest prof. Henryk Krawczyk. 
Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, mówi: 
Projekt CK STOS wniesie nową jakość do polskiej nauki i wzmocni wizerunek Gdańska oraz Pomorza na 
akademickiej mapie Europy. Centrum będzie wyposażone w supernowoczesny komputer oraz przestrzenie do 
pracy dla naukowców, inżynierów i studentów. Po uruchomieniu kompleksu i samego superkomputera zyskamy 
możliwość prowadzenia zaawansowanych prac badawczych i rozwiązywania problemów praktycznie we 
wszystkich dziedzinach naszego życia, m.in. z zakresu medycyny, biotechnologii, fizyki, czy nawet astronomii. 
Superkomputer w Gdańsku 
CK STOS to budynek 3-piętrowy. Na parterze znalazł się wspomniany bunkier z serwerownią, hol, portiernia, 
showroom oraz pomieszczenia biurowe. Na 1. piętrze są biura z salą konferencyjną i pomieszczenia techniczne. 
Piętra 2. i 3. to kolejne biura, ale także wentylatornia i urządzenia chłodnicze. Metraż budynku to 13 000 m2, a 
jego kubatura wynosi 62 000 m3.  
Sercem CK STOS są serwerownie, które muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, m.in. chronić 
zgromadzone dane przed ogniem, wodą i polem elektromagnetycznym. Superkomputer wymaga ciągłego 
chłodzenia i utrzymania stałej temperatury i wilgotności powietrza.  
Mariusz Miler, kanclerz PG, mówi: 
To najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza serwerownia w Europie. Spełnia wymagania tzw. TIER-u III z 
elementami IV, a to najwyższe możliwe poziomy zabezpieczenia dla centrów służących przechowywaniu danych. 
Dzięki temu w każdej chwili możemy przeprowadzić wszelkie prace serwisowe czy naprawcze bez wyłączania 
serwerowni. Ukoronowaniem inwestycji będzie rozbudowa superkomputera do mocy obliczeniowej ok. 10 
petaflopsów, czyli największej w kraju. 
Otwarcie kompleksu nastąpi w pierwszym kwartale 2023 r.  
Bazowy koszt realizacji CK STOS to 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pochodzi ze środków unijnych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych dzięki zaangażowaniu w projekt Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Superkomputer będzie jednak 
ulepszany i rozwijany przez wiele lat – całkowity koszt inwestycji sięgnie nawet 250 mln zł. 
 
 

 Źródło: Focus.pl 

Azotyny faktycznie sprzyjają rozwojowi nowotworów. Pora skończyć z 

takim mięsem. 

 
Nowe badania wykazały, że azotyny stosowane do konserwacji mięsa, mają istotny związek z ryzykiem 
wystąpienia raka jelita grubego. To może być potwierdzenie niepokojącego trendu, o którym dietetycy ostrzegają 
od lat. 
Azotyny i azotany to popularne środki konserwujące stosowane w produkcji wielu peklowanych produktów 
mięsnych. Wystarczy wymienić choćby: azotyn potasu (E249), azotyn sodu (E250), azotan sodu (E251) czy 
azotan potasu (E252). Nie dość, że “poprawiają” kolor mięsa, to utrwalają jego smak i zapach, a także – co 
oczywiste – wydłużają jego termin zdatności do spożycia. Azotyny i azotany chronią przed rozwojem bakterii jadu 
kiełbasianego. 
Ale według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), spore dawki azotynów i azotanów w żywności stanowią realne 
zagrożenie dla zdrowia. Uczeni z Queen’s University Belfast wzywają do zakazu sprzedaży mięsa 
konserwowanego azotynami i azotanami. Ich badania wykazały, że tego typu substancje mogą mieć związek z 
rakiem jelita grubego – wnioski opublikowano w czasopiśmie spj Science of Food. 
Azotyny a rak 
W 2015 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), agenda WHO, sklasyfikowała 
przetworzone mięso jako czynnik rakotwórczy grupy 1. Powiązano diety o wysokiej zawartości przetworzonych 
mięs z wyraźnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia kilku nowotworów. Od tego czasu wiele zespołów 
badawczych postanowiło przyjrzeć się azotynom i azotanom a rakiem. Uczeni z Queen’s University Belfast 
postanowili zbadać wpływ azotynów na myszy, które genetycznie były podatne na rozwój raka jelita grubego. 
W przeciwieństwie do niektórych wcześniejszych badań, w których zwierzęta przekarmiano azotynami, tym 
razem spróbowano bardziej “umiarkowanego” podejścia. Przez osiem tygodni myszy karmiono albo 
zawierającymi azotyny frankfurtkami, albo frankfurtkami bez azotynów, albo wieprzowiną bez azotynów. 
W opublikowanej pracy czytamy: 
Jeśli chodzi o ogólną liczbę guzów GI, grupa frankfurterek miała najwyższą ze średnią 11,2 i było to znacząco 
więcej (p = 0,002) niż kontrola, która miała średnią 7,3 guzów, była również znacząco wyższa (p = 0,029) niż 
grupa frankfurterek, która miała średnią 8,6 guzów, i znacząco wyższa (p = 0,019) niż grupa wieprzowiny, która 
miała średnią 8,3 guzów. 
Wyniki badań potwierdzają związek między azotynami a rakiem. Prof. Chris Elliot, dyrektor Instytutu Globalnego 
Bezpieczeństwa Żywności na Queen’s University, apeluje, by azotyny zostały zakazane w produktach 
spożywczych, ponieważ można je łatwo zastąpić naturalnymi, bezpieczniejszymi alternatywami: 
Wyniki tego nowego badania sprawiają, że ryzyko raka związane z mięsem utrwalanym azotynami jest jeszcze 
wyraźniejsze. Codzienne spożywanie zawierającego azotyny bekonu i szynki stanowi bardzo realne zagrożenie 
dla zdrowia publicznego. 
W połowie 2022 roku Francja stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, który formalnie zaczął ograniczać 
stosowanie azotynów w produktach spożywczych. Teraz pora na kolejne. 
 
 

Źródło:Focus.pl 
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Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

potrzeb XXI wieku. 
W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

Może polubisz nas na FB ? 
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https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 

Lechia blisko pozyskania zawodnika Pogoni. 

Nieuchronnie zbliża się początek zimowego okienka transferowego, przez co również w mediach możemy 
przeczytać coraz więcej informacji o potencjalnych nowych transferach. W najbliższych dniach może dojść do 
kolejnego transferu wewnątrz Ekstraklasy, a zyskać może na tym walcząca o ligowe utrzymanie - Lechia 
Gdańsk.  
Jak donosi na Twitterze Janekx89, który często podaje sprawdzone informacje transferowe, bardzo blisko 
przejścia do Lechii Gdańsk jest Jakub Bartkowski. To prawy obrońca, który aktualnie jest zawodnikiem Pogoni 
Szczecin. W tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem drużyny trenera Jensa Gustafssona, gdyż wystąpił w 
czternastu ligowych spotkaniach, w których zapisał na swoim koncie gola oraz cztery asysty.  
Jednakże włodarze Pogoni w ostatnich tygodniach dokonali wzmocnień na bokach obrony w postaci 
chociażby Leonardo Koutrisa czy stopera Linusa Wahlqvista, który może grać również na prawym boku obrony. 
Przez to dla Bartkowskiego mogłoby zabraknąć miejsca w podstawowym składzie i z tego powodu pojawiają się 
informacje o potencjalnej zmianie klubu przez Bartkowskiego. Z Lechią nie będzie zapewne rywalizował o 
europejskie puchary jak z Pogonią, ale z pewnością ma zdecydowanie większe szanse na grę w pierwszej 
jedenastce u trenera Marcina Kaczmarka niż w Szczecinie.   
Dużo dzieje się w zimowym okienku transferowym wokół Pogoni. Portowcy pozyskali już nowych zawodników w 
postaci chociażby Koutrisa czy Wahlqvista. Z kolei o krok od zmiany klubu poza Bartkowskim jest również 
chociażby Jean Carlos Silva. Hiszpański pomocnik ma w najbliższych dniach zostać nowym zawodnikiem 
Rakowa Częstochowa.  
Z kolei Bartkowski jest drugim piłkarzem, którego w ostatnich dniach łączy się z transferem do Lechii Gdańsk. 
Innym graczem jest bułgarski środkowy pomocnik Simeon Sławczew, który powróci tym samym do Gdańska po 
4,5-letniej przerwie, a bułgarskie media informują, że podpisze w Trójmieście 2,5-letni kontrakt. Dzisiaj natomiast 
jego klub Łokomotiw Sofia ogłosił jego odejście z klubu. 
 

Źródło:pilkanożna.pl 

Wydarzyło się 02 stycznia - kalendarium. 

 
02 stycznia jest 2 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 363 dni. Dzisiaj imieniny świętują: 
Abel, Achacjusz, Achacy, Adelard, Argea, Argeus, Aspazja, Aspazjusz, Aspazy, Bazyla, Bazyli, 
Bazyliusz, Dobiemir, Grzegorz, Jakubina, Makary, Marcelin, Martynian, Narcyz, Stefania, Strzeżysław, Sylwester,
 Sylwestra, Telesfor, Telesfora i Teodor. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1326 r. – W Brodnicy książęta mazowieccy Trojden I, Siemowit II i Wacław zawarli antypolski sojusz z zakonem 
krzyżackim. 

1657 r.–  Potop szwedzki: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Chojnicami.. 
1665 r.–  Stefan Czarniecki został hetmanem polnym koronnym.  
1732 r.–  Założono Bibliotekę Załuskich w Warszawie.  
1929 r.–   Rozpoczęła się działalność przewozowa PLL LOT na pięciu liniach krajowych oraz linii 
zagranicznej Katowice – Brno – Wiedeń. 
1944 r – Oddział UPA dokonał masakry od 60 do ponad 100 polskich i ukraińskich mieszkańców wsi Bołdury, 
położonej w dawnym powiecie brodzkim województwa tarnopolskiego.  
1951 r.– Utworzono przedsiębiorstwo żeglugowe Polskie Linie Oceaniczne z siedzibą w Gdyni.  
1982 r.– Stan wojenny: rozwiązano stowarzyszenie aktorów ZASP. 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
 

Tabela z dnia 2023-01-02 

1 EUR 4,6784 
1 USD 4,3811 
1 CHF 4,7379 
1 GBP 5,2768 
  
  

  

  
  
  
  
  
  

 

    

https://www.nbp.pl/ 
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https://stooq.pl/q/?s=cl.f 

 

https://nasdaqbaltic.com  

 

https://www.bankier.pl/surowce/notowania 
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Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

H U M O R  

Starszy ale dobrze zbudowany facet siedział sobie w przydrożnym barku i jadł obiadek. Do knajpy weszło 
trzech motocyklistów... skóry... długie pióra... mordy kaprawe... jednym słowem Hells Angels... widać 
było, że szukają zaczepki... Pierwszy z nich przechodząc koło stolika staruszka zgasił cygaro w jego 
szarlotce... drugi napluł mu do kawy... a trzeci wywalił talerz z jego obiadem do góry nogami. 
Facet nie zareagował na zaczepkę... podszedł do barmanki... szybko zapłacił i równie szybko ulotnił się z 
baru .... 
Harleyowcy rozsiedli się i zamówili browary. Po chwili barmanka przyniosła kufle i postawiła na stole... 
wtedy jeden z nich zagadnął : 
- Hej laska... widziałaś tego frajera? Zmył się momentalnie... ciota nie facet! 
Barmanka na to: 
- Noo... kierowca też z niego kiepski... 
- Czemu? 
- Widziałam przed chwilą przez okno jak swoim truckiem rozjechał trzy motory... 
 


