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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 08-02-2021 r. 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po 
przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także 
serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Przypominamy podstawowe zasady postępowania dotyczące podmian załogi w 

czasie pandemii. 

W oparciu o zakres wpływających spraw do OMK, postanowiliśmy ponownie przypomnieć kilka zasad 
dotyczących przedłużania kontraktów w czasie pandemii. 

 Jeżeli pobyt na statku się przedłuża, nie podpisujmy nowych kontraktów / umów o pracę. Warunki pracy, 
ubezpieczenie itd. pozostają bez zmian. W przypadku podpisania nowego kontraktu „licznik się kasuje” i 
liczenie czasu z formalnego punktu widzenia zaczyna się od nowa.  

 
 Pamiętajmy, że podmiana to nie tylko załoga schodząca ale także przyjeżdżająca. Każdą podmianę 

należy planować przynajmniej 3 tygodnie wcześniej. Warto zapoznać się z portami, do których będzie 
zawijał statek. 

 
 Niezależnie od działań armatora warto zaznajomić się z przepisami lokalnymi dotyczącymi podmian i 

podróżowania do i z danego kraju. Można to zrobić poprzez ogólnodostępne źródła, w tym strony 
internetowe ITF lub OMK. 

 
 Jeżeli informacje ogólnodostępne nie zgadzają się z tymi otrzymanymi od armatora zawsze można to 

sprawdzić w oficjalnych placówkach dyplomatycznych. 
 

 Warto sprawdzić, jak do sprawy podmiany podchodzi kraj bandery statku. Większość krajów 
opublikowała specjalne rozporządzenia związane z certyfikacją marynarzy oraz umowami o pracę. 

 
Podsumowując przy sprawach związanych z podmianami, należy postępować z dużym wyprzedzeniem oraz 
mieć na uwadze zarówno repatriację jak i przyjazd zmiennika na burtę. 
W obecnych czasach „covid” stał się odpowiedzią, a raczej zasłoną dla wielu problemów. Ciężko przeskoczyć 
przepisy w niektórych krajach, które zasłaniają się konwencją MLC, mówiąc o tym że maksymalny pobyt na 
statku może być wydłużony do 11 miesięcy. Umowa o pracę jest wiążąca ale w obecnych czasach powinniśmy 
działać i zdobywać informacje z wyprzedzeniem jeżeli chcemy wrócić do domu zgodnie z datą zawartą w 
kontrakcie. W razie „W” marynarze z OMK zawsze mogą uzyskać wsparcie. 
ITF jak i krajowe Związki Zawodowe podejmują działania aby marynarze mieli zagwarantowaną swobodę 
przemieszczania się pomiędzy statkiem i miejscem zamieszkania. Musimy starać się utrzymać płynność podmian 
w jaki największym zakresie dlatego z chęcią przyjmiemy zawiadomienia dotyczące znacznych opóźnień w 
podmianach aby zaznaczać takie przypadki na forum krajowym i międzynarodowym. 
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Bieżąca informacja o ograniczeniach i procedurach w podmianach załóg 

w portach na świecie. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 w portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki 
bezpieczeństwa i procedury które cały czas się zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami związanymi z 
podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club www.ukpandi.com 
 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Znajdź mobilny punkt pobrań testów na obecność koronawirusa. 

Możesz znaleźć mobilny punkt pobrań korzystając z poniższego linku: 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

 
Źródło omk.org.pl 

 

Kontakt z OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

 

Polska na liście Państw Członkowskich i Członków Stowarzyszonych IMO ,które 

przyznały marynarzom status pracowników kluczowych. 

Polska uznała i oficjalnie poinformowała IMO o przyznaniu marynarzom statusu pracowników kluczowych. 
Poniżej  Okólnik IMO z dnia 12 stycznia 2021 roku 
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https://solidarnosc.nms.org.pl/_DataFiles/news/IMO Circular dated 12 January 2021.pdf 
w którym Polska została wskazana jako państwo uznające marynarzy za kluczowych pracowników transportu. 
 
 

Źródło: ksmmir.pl 

Rząd Holandii zapowiada zwrot dóbr zagrabionych byłym koloniom. 

Holenderski rząd zapowiedział oficjalnie powołanie specjalnej niezależnej komisji, która zdecyduje w sprawie 
zwrotu dóbr zagrabionych byłym koloniom. Oszacowano, że chodzi o setki tysięcy dóbr dziedzictwa kulturowego. 
"Holandia zaserwowała rdzennej ludności terytoriów kolonialnych utratę dóbr, które stanowiły część ich 
dziedzictwa kulturowego" – zakomunikował w sobotę rząd w Hadze na swojej stronie internetowej. "Z powodu 
braku równowagi sił w epoce kolonialnej, przedmioty kultury były często po prostu kradzione, (holenderski rząd) 
pragnie pomóc naprawić tę historyczną niesprawiedliwość, zwracając obiekty dziedzictwa kulturowego do ich 
krajów pochodzenia" - napisano w komunikacie. 
Jest to odpowiedź na raport Rady ds. Kultury "Dobra kolonialne i uznanie niesprawiedliwości", opublikowany w 
październiku 2020 r. Rada została powołana przez ministerstwo oświaty, kultury i nauki w 2019 r.; składała się z 
dziesięciu ekspertów z różnych dziedzin, a na jej czele stanęła prawniczka Lilian Goncalves-Ho Kang. Celem 
rady było wypracowanie polityki mówiącej o tym, jak Holandia powinna zareagować, jeśli dawne kolonie zażądają 
zwrotu dzieł sztuki i obiektów historycznych. 
W dokumencie stwierdzono, że w holenderskich muzeach znajduje się kilkaset tysięcy obiektów z byłych kolonii. 
"Mówimy o czterech wiekach dominacji. Jeśli zostanie ustalone, że coś zostało skradzione, a kraj pochodzenia 
zechce zwrotu, należy to bezwarunkowo uczynić" - mówiła w 2019 r. dziennikowi "Nederlands Dagblad" 
Goncalves-Ho Kang. Przyznała jednocześnie, że proces restytucji może trwać wiele lat. 
Minister oświaty, kultury i nauki Ingrid van Engelshoven zapewniła, że "w holenderskich zbiorach państwowych 
nie ma miejsca na przedmioty dziedzictwa kulturowego pozyskane w drodze kradzieży". "Jeśli jakiś kraj chce je z 
powrotem, to je oddamy" - zapowiedziała minister, cytowana w rządowym komunikacie. I zadeklarowała 
współpracę w tym zakresie z Indonezją, Surinamem i terytoriami zamorskimi Holandii. 
Szefowa resortu zapowiedziała powołanie niezależnej komisji, która zajmować się będzie oceną dóbr 
podlegających zwrotowi. Według niej konieczna jest "niezależna, fachowa i przejrzysta ocena" wniosków o zwrot 
tych dóbr, a jeśli uda się ustalić, że przedmiot rzeczywiście został skradziony z byłej kolonii holenderskiej, 
zostanie bezwarunkowo zwrócony. Również obiekty dziedzictwa kulturowego, które zostały skradzione z byłej 
kolonii innego kraju lub które mają szczególne znaczenie kulturowe, historyczne lub religijne dla danego kraju, 
mogą kwalifikować się do zwrotu. "W takich przypadkach komisja oceniająca rozważy interesy różnych stron" - 
dodała minister. 
 

Źródło:PAP.pl 

Nord Stream 2 : Statek Fortuna rozpoczął układanie rurociągu w duńskich 

wodach. 

Rosyjski statek Fortuna rozpoczął układanie gazociągu Nord Stream 2 w wodach Danii - poinformował operator 
projektu rosyjsko-niemieckiego gazociągu, firma Nord Stream 2 AG, należąca do rosyjskiego koncernu Gazprom. 
"Statek Fortuna do układania rur na dnie morskim, który 24 stycznia zaczął prace nad wznowieniem budowy 
gazociągu Nord Stream 2, przeprowadził udane badania morskie i przystąpił dzisiaj do układania rur w wodach 
Danii" - oświadczyła spółka. 
Operator zapowiedział, że później poda więcej szczegółów na temat budowy i dalszych planów. Zapewnił, że 
prace prowadzone są zgodnie ze wszystkimi uzyskanymi zezwoleniami. 
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Pod koniec 2020 roku Duńska Agencja Morska poinformowała, że Fortuna w połowie stycznia br. przystąpi do 
układania rur dwóch równoległych nitek gazociągu w wodach Bałtyku w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii. 
Większość brakującego odcinka gazociągu powstać ma właśnie w tych wodach. 
Duńska Agencja Morska zapowiadała, że wraz z Fortuną w pracach będą uczestniczyć statki Bałtijskij 
Issledowatiel i Murman oraz jednostki pomocnicze. Bałtijskij Issledowatiel to jednostka rosyjskich służb 
ratownictwa morskiego. 
15 stycznia spółka Nord Stream 2 AG poinformowała, że prace przełożono z powodów technicznych. 19 stycznia 
Fortuna i jej armator, rosyjska spółka KVT-RUS, zostały objęte sankcjami USA. Niemniej, 24 stycznia statek 
rozpoczął w wodach Danii prace nad wznowieniem budowy gazociągu. 
21 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą UE do "natychmiastowego wstrzymania" budowy 
Nord Stream 2 i nałożenia nowych sankcji na Rosję. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na 
aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca. 
Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także 
USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz 
rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych 
państw UE. 
 

Źródło:PAP.pl 

Plaża w Międzyzdrojach zmieni się w dzielnicę apartamentowców? Jest 

pozwolenie na budowę. 

Ponad stumetrowe, liczące 33 piętra apartamentowce zostaną wybudowane na plaży w Międzyzdrojach. 
Szczeciński deweloper uzyskał już prawomocne pozwolenie na budowę a sceptycy inwestycji mówią o 
niepowetowanych stratach dla środowiska.  
Za rok w jednym z najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem ruszy budowa dwóch wież o wysokości 112 
metrów. W obu budynkach znajdzie się 345 apartamentów, restauracje i kompleks basenowy. Jak poinformował 
szczeciński deweloper Siemaszko, całość inwestycji ma mieć ponad 30 tysięcy mkw. powierzchni, a  każdy 
apartament będzie miał widok na morze.  
Nie wiadomo jeszcze jaka jest planowana data zakończenia budowy i przekazania mieszkań. 
Tak bliskie sąsiedztwo morza i parku krajobrazowego budzi oczywiście ogromne kontrowersje. Sceptycy 
inwestycji wskazują, że teren budowy znajduje się niemal na granicy Wolińskiego Parku Krajobrazowego. 
Apartamentowce mogą przyczynić się więc do ogromnych strat dla środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia 
pozostają również kwestie estetyczne i wątpliwości, czy wieżowce powinny stanąć na plaży.  
Nie jest to jedyna tego typu inwestycja w Polsce. W Pobierowie trwa budowa Hotelu Gołębiewski, który ma być 
największym tego typu obiektem w kraju. W obiekcie znajdzie się 11 pięter i 1100 pokoi, a jednorazowo ma 
pomieścić od 2,5 do 3 tysięcy hotelowych gości. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Pierwszy raz za prezydentury Bindena okręt US przepłynął przez Cieśninę 

Tajwańską. 

Przez Cieśninę Tajwańską przepłynął okręt marynarki wojennej USA - poinformował resort obrony Tajwanu. Było 
to pierwsze pojawienie się amerykańskiej jednostki w tym miejscu za prezydentury Joe Bidena. 
Amerykańska marynarka wojenna potwierdziła, że był to USS John S. McCain, niszczyciel rakietowy typu 
"Arleigh Burke". W oświadczeniu VII Floty poinformowano, że był to rutynowy rejs, zgodnie z zasadami prawa 
międzynarodowego. 
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"Przepłynięcie przez Cieśninę Tajwańską świadczy o zaangażowaniu USA w działania na rzecz wolnego i 
otwartego Indo-Pacyfiku. Wojsko Stanów Zjednoczonych będzie kontynuować loty, rejsy i innego rodzaju 
operacje wszędzie tam, gdzie zezwala na to prawo międzynarodowe" - wskazano w oświadczeniu. 
Ostatni raz USS John S. McCain pojawił się na wodach Cieśniny w grudniu 2020 roku. W tamtym miesiącu były 
tam również dwa inne niszczyciele tej samej klasy: USS Curtis Wilbur oraz USS Mustin. 
W czwartek samoloty ChRL ponownie naruszyły strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) - dwie 
maszyny Shaanxi Y-8 wleciały do strefy od południowego zachodu. 
W ostatnich miesiącach zwiększyła się ilość incydentów z udziałem wojska chińskiego na Morzu 
Południowochińskim. Pod koniec stycznia siły zbrojne ChRL naruszały wielokrotnie strefę identyfikacji obrony 
powietrznej Tajwanu (ADIZ) - w przedostatni weekend stycznia wleciała do niej wyjątkowo duża liczba 28 
chińskich samolotów. 
We wtorek Departament Stanu USA wezwał ChRL do zaprzestania nacisków wojskowych, dyplomatycznych i 
ekonomicznych na Tajwan. 
 

Źródło:gospodarkamorska 

Polska buduje nową stację polarną. 

Polska rozpoczęła budowę nowej, trzykondygnacyjnej stacji naukowej w Antarktyce. Stanie na miejscu starej 
bazy na Wyspie Króla Jerzego - 120 km od brzegów kontynentu Antarktydy i 14 tys. km od Warszawy - pisze 
piątkowa "Gazeta Wyborcza". 
"W letnim sezonie badawczym (czyli podczas naszej zimy) ten futurystyczny budynek pomieści 37 osób. Poza 
sezonem zadba o niego mniejsza ekipa – do 13 tzw. zimowników" - czytamy w "Wyborczej". 
Gazeta przypomina, że patronem Polskiej Stacji Antarktycznej jest Henryk Arctowski - wybitny meteorolog, 
geolog, glacjolog. Pod koniec XIX w. on i Antoni Bolesław Dobrowolski jako pierwsi Polacy dotarli do Antarktyki, 
biorąc udział w belgijskiej wyprawie statkiem "Belgica". 
Kierownik projektu Hubert Maciejewski w rozmowie z "GW" przyznaje, że to projekt życia. "W spektakularnym 
krajobrazie, w szczególnym przyrodniczo miejscu powstanie świetna architektura. Myślę, że dla wszystkich 
uczestników projektu nowa stacja antarktyczna jest niezwykłym wyzwaniem. Druga taka okazja pewnie się nie 
trafi" - mówi Maciejewski. 
"GW" wskazuje, że inwestycja składa się z szeregu elementów. Przetargi na ich realizację - jak czytamy - będą 
ogłaszane w pierwszym półroczu tego roku, a na przełomie 2021/22 r. przewidziane są: uzbrojenie terenu, 
montaż hal magazynowych, oczyszczalni ścieków, posadowienie fundamentów pod budynek główny oraz 
przygotowanie w kraju jego konstrukcji. 
"Rok później budynek główny ma zostać przetransportowany na miejsce i złożony. Podczas antarktycznej zimy 
2023 r. w jego wnętrzu potrwają prace wykończeniowe. Na sezon 2023-24 zaplanowano prace rozbiórkowe, 
porządkowe i zakończenie modernizacji pozostałej infrastruktury (wszystkie elementy porozbiórkowe zostaną 
przewiezione do Polski, a najcenniejsze pamiątki zostaną w nowym budynku głównym). No i wielkie otwarcie 
nowego Arctowskiego" - pisze piątkowa "Wyborcza". 
 

Źródło:PAP.pl 

Ropa w USA coraz droższa. 

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA zyskuje kolejny dzień - surowiec jest już wyceniany powyżej 57 USD za 
baryłkę. 60 USD za baryłkę osiągnęła ropa Brent na ICE - informują maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 57,39 USD, wyżej o 0,93 proc. 
Ropa Brent w dostawach na IV na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 59,83 USD za baryłkę, 
wyżej o 0,83 proc., po wzroście wcześniej powyżej 60 USD za baryłkę, po raz pierwszy od ponad roku. 
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Na światowych rynkach ropy kurczą się dostawy tego surowca, a tymczasem prognozy popytu na ropę 
poprawiają się wraz z rozpowszechnianiem szczepionek na Covid-19. 
Rok po tym, jak wybuchła pandemia koronawirusa i zatrzymała miliony ludzi w domach, uziemiła samoloty i 
zdewastowała popyt na paliwa na świecie, następuje stopniowe odbicie konsumpcji ropy, co wraz z 
ograniczaniem produkcji surowca, prowadzi do gwałtownego zacieśnienia sytuacji podażowej na giełdach paliw. 
Już wiadomo, że będzie mniej ropy z OPEC+ - kraje tego sojuszu zadeklarowały globalne zmniejszenie dostaw 
ropy, co spowoduje zniwelowanie nadpodaży surowca, gromadzonego w czasie pandemii Covid-19. 
Analitycy zwracają też uwagę na kurczące się zapasy ropy w USA i Chinach, które zużywają najwięcej tego 
surowca. 
WTI na NYMEX w N.Jorku zwyżkowała podczas poprzedniej sesji o 1,1 proc. 
Brent na ICE zyskała w ub. tygodniu 6,2 proc. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Kiedy skopiujemy umysł do komputera. Wiele firm pracuje nad naszą cyfrową 

wiecznością. 

Im później, tym lepiej. Udoskonalenie ludzkiego ciała przez technologię może dać nam nowe możliwości. 
Jednocześnie wystawia nas na nowe zagrożenia i może całkowicie uzależnić od globalnych korporacji 
Potrafimy nadrukować układ elektroniczny bezpośrednio na skórę – ogłosił niedawno zespół badaczy z 
Uniwersytetu Penn State. Wcześniej proces taki wymagał zastosowania temperatur rzędu 300 stopni Celsjusza, 
które dla naszych tkanek są zabójcze. Uczeni wykorzystali jednak pastę złożoną z węglanu wapnia i alkoholu, 
występującą w niektórych kosmetykach. Po jej nałożeniu skóra jest chroniona przed wysokimi temperaturami, co 
umożliwia wydrukowanie na niej m.in. czujników wykrywających poziom natlenowania krwi czy czynność 
elektryczną serca. W przyszłości takie elektroniczne tatuaże mogłyby stanowić kolejny krok w jeszcze ściślejszym 
połączeniu człowieka z maszynami. To wizja, która od dziesięcioleci uwodzi ludzkość. 
Dzięki wbudowanej w ciało elektronice mamy stać się sprawniejsi, inteligentniejsi, a nawet – jak głoszą 
zwolennicy ruchu zwanego transhumanizmem – uwolnić się od ograniczeń narzucanych nam przez biologię, 
uzyskać nieśmiertelność i możliwość kopiowania swego umysłu do nowych ciał lub wirtualnych światów w 
pamięci komputera. Czy czeka nas rzeczywistość rodem z książek takich jak „Neuromancer” Williama Gibsona i 
„Modyfikowany węgiel” Richarda Morgana lub gier w rodzaju „Cyberpunk 2077”? I czy takie zjednoczenie z 
maszynami faktycznie przyniosłoby nam wolność? 
„Z innej, równorzędnej, oferującej przeciwstawną interpretację perspektywy owo rzekome wyzwolenie byłoby w 
rzeczywistości niczym innym jak ostatecznym i totalnym zniewoleniem przez technologię” – ostrzega Mark 
O’Connell w książce „Być maszyną” 
URODZONE CYBORGI 
Słowa „cyborg” po raz pierwszy użył w 1960 r. Manfred Clynes – neurofizjolog zastanawiający się nad 
przyszłością eksploracji kosmosu. Ponieważ ludzkie ciało nie jest przystosowane do funkcjonowania poza 
Ziemią, należy je zintegrować z technologiami, które pomogą pokonać te naturalne ograniczenia. W założeniu 
cyborg miał być nawet bardziej ludzki niż Homo sapiens – jego maszynowa część miała tylko chronić organizm, 
by mógł zająć się swobodnym myśleniem, odczuwaniem i tworzeniem. Jednak nasz związek z technologią jest 
znacznie głębszy. To, co wyróżnia Homo sapiens na tle innych zwierząt, to m.in. zdolność do wytwarzania coraz 
bardziej złożonych narzędzi. Zdaniem uczonych takich jak dr Atsushi Iriki z japońskiego Instytutu Badań nad 
Mózgiem RIKEN ta umiejętność odegrała kluczową rolę w naszej ewolucji. Gwałtowny rozwój zdolności 
intelektualnych ludzi związany był z używaniem narzędzi. – Gdy nasi praprzodkowie przyjęli pozycję 
wyprostowaną, umożliwiło im to używanie narzędzi z pomocą rąk. To zaś pociągnęło za sobą całą kaskadę 
zmian w mózgu, które powoli, acz nieubłaganie doprowadziły do ewolucji wyższych zdolności poznawczych. Tak 
zrodziła się samoświadomość, inteligencja i język – uważa dr Iriki. 
Narzędzia wspomagające siłę rąk umożliwiły wczesnym hominidom przetrwanie, ale prawdziwą rewolucję 
zawdzięczamy dopiero technologiom poszerzającym możliwości mózgu. Pierwszą z nich było pismo wynalezione 
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niezależnie co najmniej cztery razy w różnych częściach świata – po raz pierwszy prawdopodobnie w starożytnej 
Mezopotamii ponad 5100 lat temu. Tak powstała eksteligencja, czyli możliwość zapisywania złożonej wiedzy 
poza naszym mózgiem. Dzięki jej kolejnym wersjom, wzbogaconym m.in. o matematykę, nżynierię i nauki ścisłe, 
zbudowaliśmy naszą cywilizację. Wynalazki, takie jak prasa drukarska, radio czy internet jedynie napędzały ten 
proces. 
CZAS TECHNOLOGICZNEJ ZIMY 
Dziś większość z nas można uznać w jakimś sensie za cyborgów. Przetrwanie zapewniają nam technologie takie 
jak rolnictwo, ubrania, domy, pojazdy czy medycyna. – Potężne narzędzie, jakim są smartfony, rozszerza naszą 
inteligencję. Duża część naszego życia toczy się w świecie cyfrowym, bo prawie cały czas jesteśmy online. 
Jednak wizja głębszej ingerencji technologii w nasze ciała budzi obawy – wyjaśnia Adam Przeździęk, analityk 
trendów prowadzący bloga Mediafeed.pl. Dlatego wiele wynalazków, które miały „lada moment” zmienić nasze 
życie, do dziś nie znalazło szerszego zastosowania. Od dziesięcioleci takie nadzieje pokładano w wirtualnej 
rzeczywistości (VR). Potem rewolucji miała dokonać rozszerzona rzeczywistość (AR), czyli nakładanie obrazu 
wygenerowanego przez komputer na to, co widzimy. 
Jednak jej sztandarowy przykład, czyli cybernetyczne okulary Google Glass zaprezentowane w 2013 r. w ogóle 
nie weszły na masowy rynek. 
– Wiele takich wynalazków po początkowej fazie zachwytu wchodzi w etap, który nazywamy technologiczną 
zimą. Google Glass budziły obawy związane z prywatnością, bo nigdy nie było wiadomo, czy ich użytkownik 
nagrywa swoje otoczenie przez wbudowaną kamerę. Gogle do VR też miały wiele niedoskonałości. Trzeba wielu 
lat, by dopracować takie technologie, ale to się cały czas dzieje. Np. Facebook ogłosił niedawno, że nawiązał 
współpracę z firmą Luxottica, znaną głównie z marki Ray-Ban. Wspólnie chcą wprowadzić na rynek elektroniczne 
okulary z technologią rozszerzonej rzeczywistości w przyszłym roku. To jeden z priorytetowych projektów 
Facebooka – mówi Adam Przeździęk. 
Już dziś istnieją technologie bardziej ingerujące w ciało człowieka: rozruszniki serca, przywracające słuch 
implanty ślimakowe czy umieszczane w mózgu elektrody, dzięki którym możliwe jest łagodzenie objawów 
choroby Parkinsona. Są one akceptowane jako interwencje medyczne ratujące życie i niwelujące 
niepełnosprawność. Rzadko kto jednak zdecydowałby się na taki implant z ciekawości czy dla rozrywki. 
SWE CIAŁO ZMIENIAJ ŚMIAŁO 
Na taki krok decydują się dziś jedynie zwolennicy radykalnej cyborgizacji człowieka. Wszczepiają sobie pod skórę 
elementy, które dają im niespotykane możliwości. Najprostsze rozwiązanie to magnesy w palcach pozwalające 
na przyciąganie metalowych przedmiotów. Elektronika taka jak mikrokomputer Circadia pozwala monitorować 
temperaturę ciała albo – jak w przypadku implantu Northstar V1 – wyświetlać informacje na skórze za pomocą 
ukrytych pod nią diod LED. – Ludzie w porównaniu z innymi zwierzętami postrzegają bardzo niewielki wycinek 
rzeczywistości. Jeśli 
dzięki implantom uda nam się poszerzyć zakres działania naszych zmysłów, lepiej zrozumiemy inne istoty. 
Będziemy silniej połączeni z przyrodą i całym kosmosem. Ja dzięki antenie wszczepionej w moją czaszkę mogę 
dostrzegać ultrafiolet i podczerwień, niewidzialne dla ludzkiego oka – mówi Neil Harbisson, artysta i działacz na 
rzecz cyborgizacji. Elektroniczne zmysły pozwalają mu tworzyć przyciągające uwagę kompozycje kolorystyczne. 
Z kolei tancerka Moon Ribas, partnerka życiowa Neila Harbissona, ma w stopach implanty wykrywający wibracje 
towarzyszące trzęsieniom ziemi. Te dane wykorzystuje do tworzenia choreografii podczas występów. 
WŁAMANIE DO SERCA 
Nieuniknione są pytania o bezpieczeństwo technologii. Chodzi nie tylko o chirurgiczną ingerencję w organizm, 
która może prowadzić do infekcji czy powstania blizn. Nad zdalnie sterowanym urządzeniem kontrolę może 
przejąć włamywacz, np. włączając na wiele godzin wibracje w penisie. – Dla pierwszych użytkowników Lovetron 
9000 nie jest to problem. Podobno wielu z nich to Latynosi, dla których ważniejsze było to, że zostaną 
cyberkochankami – mówi Magda Gacyk. Jednak w jej książce znajdziemy też historię wiceprezydenta USA Dicka 
Cheneya. W 2007 r. wszczepiono mu rozrusznik serca, który lekarz mógł kontrolować bezprzewodowo przez 
WiFi. Ta funkcja szybko została wyłączona, ponieważ mogłaby zostać wykorzystana do cyberataku na implant i 
wywołania zawału serca. 
Coraz bardziej realnym zagrożeniem stają się też wirusy komputerowe. Kilka lat temu brytyjski uczony dr Mark 
Gasson wszczepił sobie pod skórę chip, dzięki któremu mógł otwierać drzwi do laboratorium i zainfekował go 
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wirusem komputerowym. Bardziej zaawansowane implanty będą wyposażone w skomplikowane 
oprogramowanie, które będzie wymagało własnych modułów antywirusowych. 
Ryzykowne mogą też być nieuchronne skutki postępu technologicznego. Jeśli nasz smartfon zostanie 
uszkodzony albo zapragniemy lepszego modelu, wystarczy skopiować dane do nowego 
urządzenia, a stare oddać do recyklingu. W przypadku implantu nie będzie to takie proste, zwłaszcza gdy jego 
producent upadnie lub po prostu przestanie obsługiwać przestarzałą technologię. Dlatego wszelkie zapowiedzi, 
że już niedługo wszyscy staniemy się cyborgami, należy traktować z dystansem. Technologia jest nadal bardzo 
niedoskonała i nie ma pewności, czy uda się to zmienić nawet w ciągu najbliższych 20 lat. 
Jest jeszcze jedno zagrożenie, które kiedyś wydawało się jedynie elementem dystopii takich jak „Cyberpunk 
2077” – wszechwładza korporacji technologicznych. Już dziś mamy do czynienia z firmami, które zbierają 
ogromne ilości danych na nasz temat, pochłaniają rynek medialny i reklamowy, a zarazem niechętnie poddają się 
przepisom prawa. Jeśli takie firmy zdominują rynek cyborgizacji, może się spełnić przepowiednia o 
technologicznym zniewoleniu. Na najlepsze rozwiązania będzie stać tylko najbogatszych, a reszta społeczeństwa 
zostanie skazana na życie w znacznie gorszych warunkach i wszechobecną inwigilację. 
NADZIEJA W HAKERACH 
Pierwsze objawy widzimy już dziś. Facebook dużo zainwestował w gogle Oculus VR i zamierza je wprowadzać 
na rynek na większą skalę – nie jako sprzęt dla graczy, lecz dla przeciętnego użytkownika. – Dzięki temu 
będziemy mogli korzystać z wirtualnego biura, nie wychodząc z domu, co oczywiście może być ułatwieniem. Ale 
jednocześnie sprzęt do VR gromadzi wiele danych dotyczących stanu naszego organizmu, więc ich 
bezpieczeństwo będzie sprawą kluczową – mówi Adam Przeździęk. W wirtualnej rzeczywistości trudno by też 
było uciec od wszechobecnych dziś reklam internetowych. 
Być może naszą jedyną nadzieją są dzisiejsi biohakerzy, którzy pracują nad swoimi implantami nie po to, by je 
sprzedać wielkim korporacjom, lecz by się od nich uniezależnić. – Jeden z moich znajomych cyborgów Josiah 
Zayner porzucił karierę w NASA, gdy okazało się, że jego wujek potrzebuje wymiany baterii w rozruszniku serca, 
a nie było go na to stać. Zrozumiał wtedy, że takie technologie powinny być dostępne dla każdego, powinny trafić 
pod strzechy – mówi Magda Gacyk. 
Zdaniem Adama Przeździęka na pewno warto przyglądać się temu, co robią współcześni zwolennicy 
cyborgizacji. – Oni są innowatorami będącymi na samym początku procesu dyfuzji technologii, tworzą i testują na 
sobie rozwiązania, które w przyszłości mogą stać się powszechnie dostępne. Część z tych rzeczy nie zadziała, 
część zadziała i będzie widać, jakie korzyści i ryzyko ze sobą niesie – wyjaśnia. Jeśli w porę to zrozumiemy, 
będziemy w stanie uniknąć najgorszych scenariuszy przyszłości. 

Źródło:Focus.pl 

Wisła Kraków wreszcie zwycięska u siebie. 

Ponad trzy miesiące Wisła Kraków czekała na ligowe zwycięstwo na swoim stadionie. W meczu 16. kolejki PKO 
Bank Polski Ekstraklasy Biała Gwiazda pokonała 2:0 Jagiellonię Białystok. 
Wisła od początku przeważała w niedzielnym spotkaniu, lecz bramki zdobywała wyłącznie podczas drugiej 
połowy. Wynik zmagań pięknym golem otworzył Maciej Sadlok. W 54. minucie kapitan krakowskiej drużyny 
popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu. Piłka wpadła niemal w samo okienko bramki, 17-letni Xavier 
Dziekoński był bez szans. 
Niezliczoną liczbę okazji na gola miał w tym meczu Felicio Brown Forbes. Napastnik Wisły długo był wybitnie 
nieskuteczny, pudłując nawet w stuprocentowych sytuacjach. Kostarykanin jednak w końcu się przełamał, 
zdobywając bramkę krótko przed upływem regulaminowego czasu gry. W 88. minucie efektownym zagraniem 
piętą w polu karnym gości popisał się Gieorgij Żukow. Piłka trafiła do Forbesa, a ten mocnym uderzeniem z 
bliskiej odległości zmusił Dziekońskiego do kapitulacji. 
Dla Browna Forbesa to piąty gol w Ekstraklasie strzelony w bieżącym sezonie. 
Zwycięstwo pozwoliło drużynie trenera Petera Hyballi oddalić się od strefy spadkowej. Aktualnie Wisła zajmuje 
12. miejsce w ligowej tabeli. Biała Gwiazda wygrała u siebie po raz pierwszy od 24 października ubiegłego roku. 
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Z kolei Jagiellonia potwierdziła, że mecze wyjazdowe nie są jej mocną stroną. Zespół prowadzony 
przez Bogdana Zająca przegrał w delegacji już po raz szósty. 
 
 

 
Źródło:PilkaNozna.pl 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

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 ? 
www.omk.org.pl 

 

Wydarzyło się 08 lutego - kalendarium 

08 lutego jest 39 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 326 dni. 08 lutego obchodzony 
jest w Polsce jako Święto Służby Więziennej. 
Imieniny: 
Ampeliusz, Gabriela, Gniewomir, Gniewosądka, Hieronim, Honorat, Izajasz, Jan, Józefina, Juwencja, Juwencjusz
Lucjusz, Łucjusz, Mirogniew, Paweł, Piotr, Polikarp, Salomon, Sebastian i Stefan. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
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1296 r. – Król Polski Przemysł II został zamordowany pod Rogoźnem podczas nieudanej próby porwania 
dokonanej z inspiracji margrabiów brandenburskich, z którymi współpracowały zapewne wielkopolskie 
rody Nałęczów i Zarembów.  
1454 r. - Wojna trzynastoletnia: toruńscy mieszczanie zdobyli i zburzyli zamek krzyżacki.  
1813 r. - VI koalicja antyfrancuska: wojska rosyjskie zajęły Warszawę.  
1909 r.– Pod lawiną w Tatrach zginął kompozytor i dyrygent Mieczysław Karłowicz.  
1919r.–  Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego została utworzona Pocztowa Kasa Oszczędności 
(obecnie PKO BP SA).  
1923 r. – Archimandryta Smaragd (Łatyszenko) dokonał udanego zamachu na prawosławnego metropolitę 
warszawskiego Jerzego (Jaroszewskiego).  
1932 r. – Został opatentowany pistolet Vis.  
1945 r. –  Nieznani sprawcy napadli na wieś Iskań (powiat przemyski), w czasie którego zabito 15 osób 
narodowości ukraińskiej. 

 W dniach 8-9 lutego 1945 roku oddział UPA dokonał zbrodni na co najmniej 56 polskich mieszkańcach 
wsi Hleszczawa oraz chutoru Stadnica, położonych w dawnym powiecie trembowelskim województwa 
tarnopolskiego. 

 Wojska 1. Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marsz. Iwana Koniewa rozpoczęły operację 
dolnośląską. 

 Zwycięstwa wojsk polskich w bitwach pod Jaksicami i o Dobrzycę (5-8 lutego) w trakcie walk 
o przełamanie Wału Pomorskiego. 

1951 r. –  W więzieniu MBP przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został stracony mjr Zygmunt Szendzielarz ps. 
„Łupaszka”, oficer Wojska Polskiego, dowódca 5. Brygady Wileńskiej AK, dwukrotny kawaler orderu Virtuti 
Militari. 
1955r. –   47-letnia nauczycielka Ludwika Wawrzyńska uratowała czworo dzieci wynosząc je z płonącego baraku 
hotelowego „Metrobudowy” przy ul. Włościańskiej 52 w Warszawie. Z powodu doznanych poparzeń zmarła 18 
lutego w szpitalu.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 06-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 13 
 

● ● ● 

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu spędza grając na komputerze. Chcąc go zmotywować do 
większego wysiłku w nauce, powiedział do niego: 
- Kiedy Abraham Lincoln był w twoim wieku, czytał książki przy świetle kominka. 
Syn odpowiedział bez odrywania wzroku od komputera: 
- Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

Źródło: dowcipy.pl 

 


