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Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają. Poniżej przekazujemy 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 

W oczekiwaniu na rozstrzygniecie dalszego losu 30 000 filipińskich 

oficerów na statkach UE. 

Filipińska instytucja morska MARINA wprowadza zmiany w szkoleniu filipińskich oficerów po tym jak na początku 
roku EMSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego) zgłosiła zastrzeżenia dotyczące szkoleń STCW 
przeprowadzanych na Filipinach. 
Według danych szacunkowych blisko 30 000  filipińskich dyplomów oficerskich może stracić uznanie w Unii 
Europejskiej w przypadku nie dostosowania systemu szkolenia do europejskich standardów. 
W filipińskim planie naprawczym zaproponowano także rozwiązanie o 5 letnim zakazie otwierania nowych szkół 
morskich aby administracja morska mogła się skupić na planie naprawczym obecnie istniejących jednostek 
edukacyjnych. W planie naprawczym ma też pomóc zatrudnienie 1000 nowych i przeszkolonych pracowników 
administracji morskiej czuwająca nad systemem szkolenia. 
EMSA planuje ponowne sprawdzenie standardu szkolenia filipińskich oficerów w filipińskich szkołach morskich 
pod koniec bieżącego roku. 

Źródło: www.omk.org.pl -na podstawie MARINA/EMSA news 
 

Zniżki dla marynarzy z OMK na kursy i szkolenia STCW. 

Przypominamy marynarzom z OMK, iż w ośrodkach szkoleniowych w Szczecinie: OSRM, ZENIT, VULCAN, 
NORTH oraz LIBRA w Kołobrzegu, posiadamy rabaty sięgające nawet 20%. 
Szczegóły na https://www.omk.org.pl/article/70  
Dodatkowo marynarze należący do OMK (więcej niż 12 miesięcy) mogą korzystać z zapomóg szkoleniowych na 
wybrane kursy STCW wg. zasad określonych w regulaminie zapomóg szkoleniowych. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Zachęcamy do udziału w wyjątkowym Koncercie poświeconym Tym, 

którzy nie powrócili z morza. 

Zapraszamy w imieniu Opery na Zamku na piękny koncert poświęcony Marynarzom, którzy nie powrócili z morza, 
który odbędzie się 11 czerwca 2022 r. o godzinie 22 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie . Nasza 
Organizacja jak co roku wspiera to wyjątkowe wydarzenie i zaprasza do udziału wszystkich marynarzy wraz z 
rodzinami. Koncert jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się w niezwykłej scenerii Cmentarza 
Centralnego, wśród symbolicznych grobów marynarzy, których morze zabrało na wieczną wachtę. Uczcijmy po 
raz kolejny pamięć ludzi, którzy z morzem związali swoje życie i z morza nie powrócili. 
Szczegóły: 
Opis: 
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Pierwszym utworem jaki zabrzmi podczas koncertu „Tym, którzy nie powrócili z morza…” będzie „Adagietto” z 
„Raju utraconego” Krzysztofa Pendereckiego. To rodzaj muzycznego hołdu oddanego zmarłemu przed dwoma 
laty wybitnemu kompozytorowi, a którego uroczysty pogrzeb odbył się 29 marca 2022 roku. W ten sposób 
nawiążemy również do pamiętnego koncertu z okazji 35. rocznicy wydarzeń grudniowych w 2005 roku, podczas 
którego z udziałem chóru i orkiestry Opery na Zamku w Szczecinie zabrzmiało „Polskie Requiem” pod batutą 
kompozytora. 
Kolejnym utworem w programie koncertu będzie prawykonanie cyklu pieśni Michała Dobrzyńskiego na 
mezzosopran i orkiestrę symfoniczną, zamówiony przez Operę na Zamku w Szczecinie. Kilkunastominutowy 
utwór będzie się składał z  fragmentów wierszy wybranych polskich poetów, których poezja jest ponadczasowa i 
wpisuje się w główne założenie twórcze utworu. Skomponowanie i prawykonanie utworu podczas corocznie 
odbywającego się w Szczecinie już od wielu lat koncertu „Tym, którzy nie powrócili z morza…”, ma dla 
kompozytora jako rodowitego szczecinianina znaczenie szczególne i wymiar głęboko osobisty, jako że 
członkowie z kręgu najbliższej rodziny (ojciec kompozytora), znajomi i przyjaciele od zawsze związani byli ze 
szczecińskim portem, z polskim morzem. W założeniu twórczym nowo skomponowana muzyka – poprzez 
odpowiedni dobór tekstów, formę i ekspresję utworu kierować się będzie w stronę uniwersalnego przesłania – 
wiary, nadziei, ludzkiego cierpienia, ale i marzenia, snu o szczęśliwym ludzkim losie. 
 
Na zakończenie koncertu zabrzmi poemat symfoniczny „Powracające fale” Mieczysława Karłowicza. Jedną z 
inspiracji do napisania tego utworu był niewątpliwie pobyt kompozytora nad Adriatykiem ze swoim szwagrem 
Zygmuntem Wasilewskim, który tak ten czas wspominał: „Zdarzyło się kilka dni wiatru północnego. Siedzieliśmy 
na skale wysuniętej w morze, które wrzało. Mocowało się ze skałami, a gniewowi towarzyszył huk, nadający rytm 
hałasowi i wrzawie. Skały ociekały od ustępujących fal, a gdy na chwilę ukazało się słońce, to wyjaskrawiało się 
całe pole walki białymi plamami jak śniegiem, a woda zielona błyskała jak szkło. Tutaj fale powracają. Która 
padnie na płaski brzeg, to nie mogąc nic porwać, zdziera żwir, który skrzeczy, i wraca szybko na miejsce. To 
znów inna fala wznosi białe ręce w muślinach, dosięga skały i spada nurka po drugiej stronie. I to trwa, a za tym 
idzie wyobraźnia czasu, że tak było wieczyście.” Nie jest to jednak dzieło ilustracyjne, a kompozytor w swoich 
listach do muzykologa Adolfa Chybińskiego tak opisuje jego założenia programowe: „Zapytuje Pan o program 
mego poematu symfonicznego. Mogę go podać jedynie w ogólnym zarysie, gdyż pragnąłbym, ażeby szczegóły 
pozostały na zawsze moją tajemnicą. Tytuł będzie 'Powracające fale', a osnowa jest następująca: Wśród gorzkich 
myśli człowieka, targanego niemiłosiernie przez los i dobiegającego już do końca dni swoich, ożywa nagle 
wspomnienie wiosny życia, opromienionej słonecznym uśmiechem szczęścia. Jeden z drugim przesuwają się 
obrazy. Lecz wszystko ginie, a gorycz i smutek znowu biorą zmęczoną duszę w swe szpony.” Poemat ten do 
niedawna wybrzmiewał w Operze na Zamku w Szczecinie jako jeden z utworów wykorzystanych w fabularnym 
balecie „Dzieje grzechu” w choreografii Karola Urbańskiego. 
Muzyce towarzyszy gra świateł, która potęguje nastrój wieczoru. 
Koncert poprzedza ceremoniał morski z udziałem kompanii honorowej studentów Akademii Morskiej w 
Szczecinie. 
Wyjątkowy i niepowtarzalny klimat wydarzenia przyciąga co roku ponadtysięczną publiczność. 
Miejsca na widowni podczas koncertu są nienumerowane. 
Po zakończonym koncercie widzowie będą mogli skorzystać z dodatkowego kursu linii tramwajowej nr 8 
w relacji Gumieńce-Potulicka, następnie linia wykona zjazd do Zajezdni Pogodno (przez ul. Krzywoustego 
i Boh. Warszawy). 
Odjazd tramwaju z przystanku Cmentarz Centralny w kierunku Potulickiej nastąpi o godz. 23.43 
O spektaklu 
Program: 
1.    Krzysztof Penderecki – „Adagietto” z „Raju utraconego” na orkiestrę 
2.    Michał Dobrzyński – „Było kiedyś morze szkliste” – cykl trzech pieśni na mezzosopran i orkiestrę 
symfoniczną (prawykonanie) 
3.    Mieczysław Karłowicz – „Powracające fale” op. 9, poemat symfoniczny na orkiestrę 
 
Rezerwacja biletów możliwa jest telefonicznie: 
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dział marketingu 
tel.: 91 43 48 106, od poniedziałku do piątku w g. 10-14; 
kasa opery 
tel.: 91 43 48 104, 91 43 48 106, od wtorku do piątku w g. 12-18, w soboty w g. 14-18 oraz na dwie godziny przed 
spektaklem. 
Zarezerwowane bilety należy opłacić w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, ale nie później niż 21 dni 
przed wydarzeniem. 
 
Sprzedaż biletów Opery na Zamku w Szczecinie odbywa się: 

 w kasie Opery na Zamku w Szczecinie od wtorku do piątku w godz. 12.00-18.00. W pozostałe dni kasa 
jest nieczynna. 

 w miejscu wydarzenia na dwie godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, na 
wszystkie dostępne miejsca  

 za pośrednictwem strony internetowej 
 za pośrednictwem podmiotów pośredniczących w sprzedaży na podstawie odrębnie zawartych w tym 

celu umów. 
Opera na Zamku zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin pracy. O zmianach poinformujemy Widzów na 
stronie internetowej oraz na swoim profilu Facebook. 
Rekomendujemy zakup biletów online - poprzez stronę internetową opery. 
Szczegóły:  https://www.opera.szczecin.pl/repertuar/tym-ktorzy-nie-powrocili-z-morza-2 

 
Źródło: www.omk.org.pl 

Transportowcy organizują się w Europie Środkowo – Wschodniej. 

Europejska Federacja Pracowników Transportu odbyła specjalną sesję na swoim VI Kongresie, aby zwrócić 
uwagę na wyzwania i postępy związków zawodowych działających na rzecz organizowania pracowników w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 
Okrągły stół, któremu przewodniczył Josef Maurer, dyrektor ds. operacji na Europę Środkowo-Wschodnią i 
Równości, zgromadził na Kongresie reprezentacje Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, 
Czarnogóry, Polski, Serbii, Słowacji i Słowenii. 
ETF włożyła wiele wysiłku w ciągu ostatnich pięciu lat, podkreślił Josef Maurer, i podjęła ważne inicjatywy, aby 
postawić federację „na czele” we wspieraniu związków i sprawić, by ETF stała się znaczącym graczem 
politycznym w Europie Środkowej i Wschodniej. 
„Dzięki współfinansowanemu przez UE projektowi „Przesunąć do przodu związki transportowe Europy Środkowo-
Wschodniej”, mieliśmy wizyty krajowe na Węgrzech, w Polsce, a ostatnio także w Turcji, a także reafiliacje 
związków z Polski i Turcji. Prowadziliśmy bardzo udaną Szkołę Młodzieżową; a wraz z chorwackim związkiem 
marynarzy mamy nadzieję na integrację ich dokerów, które obecnie są rozdrobnione” – powiedział Josef Maurer. 
(.....) 
Rafał Tomasiak, dyrektor COZZ Polska, mówił o ich wysiłkach na rzecz spokojnego budowania uzwiązkowienia w 
kluczowych liniach lotniczych, w rozległym geograficznie kraju 40 milionów ludzi, o ogromnym potencjale wzrostu 
ruchu lotniczego: 
„W ostatnich latach, od czasu pojawienia się Covid-19, nastąpiła „zmiana w mentalności załogi – opór przeciwko 
fałszywemu modelowi samozatrudnienia. Mam nadzieję na zmianę”. 
W końcowym wystąpieniu panelu Adam Tylski z polskiego związku dokerów „Solidarność” przedstawił sukces 
związku w organizowaniu bałtyckich portów północnej Polski: 
„Zbudowaliśmy dwie udane kampanie rekrutacyjne dokerów w portach Gdańska, a teraz Gdyni w różnych 
terminalach. Dzięki wsparciu ITF i ETF wkraczamy teraz na nasz trzeci terminal, gdzie już jedna trzecia siły 
roboczej jest zarejestrowana w związku”. 
Więcej: https://www.etf-europe.org/transport-workers-are-getting-organised-in-central-and-eastern-europe/ 
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 Źródło: www.omk.org.pl 

Rosną opłaty za tankowce. Winna niestabilność geopolityczna i ceny paliwa 

żeglugowego. 

Według danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), gwałtownie rosną stawki za europejskie 
tankowce z powodu niestabilności geopolitycznej i kosztów paliwa żeglugowego. 
Jak czytamy w komunikacie, w kwietniu 2022 roku stawki dla tankowców na trasach rozpoczynających się w 
Europie wzrosły do rekordowych poziomów. Wzrosty wynikają z niestabilności geopolitycznej związanej z inwazją 
Rosji na Ukrainę oraz rosnących cen paliwa bunkrowego. 
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej dzieli się zasadniczo na dwie grupy: zbiornikowce „czyste” i 
zbiornikowce „brudne”. Czyste tankowce przewożą produkty naftowe o niskiej zawartości siarki, w tym produkty 
rafinacji ropy naftowej, takie jak benzyna silnikowa, olej napędowy, paliwo lotnicze i benzyna ciężka. Brudne 
tankowce przewożą głównie ropę naftową, ale mogą też przewozić produkty naftowe o wysokiej zawartości siarki, 
takie jak pozostałościowy olej opałowy. 
Stawki za tzw. brudny tankowiec typu Aframax rozpoczynający trasę na Morzu Czarnym w południowo-
wschodniej Europie wzrosły do 32,10 dolarów za tonę metryczną (mt), czyli ponad trzykrotnie więcej niż 10,11 
dolarów/mt w styczniu 2022 roku. 
Stawki dla tankowców na trasach rozpoczynających się na Morzu Bałtyckim w północnej Europie osiągnęły 41,38 
dolarów/mt w kwietniu 2022 roku, co oznacza wzrost z 7,50 dolarów/mt w styczniu 2022 roku. 
Poniższa grafika przedstawia miesięczne stawki za brudny tankowiec wielkości Aframax z wybranych portów 
europejskich. 
Wysokie stawki dla tankowców na Morzu Czarnym obejmują wyższe składki ubezpieczeniowe, ponieważ morze 
to graniczy z Ukrainą i Rosją. Morze Czarne graniczy także z Gruzją, Turcją, Bułgarią i Rumunią. 
Jedną z przyczyn wysokich stawek za statki typu Aframax w rosyjskim porcie bałtyckim Primorsk może być 
większe zapotrzebowanie na mniejsze statki typu Aframax na trasach z portów rosyjskich do Chin. Zazwyczaj 
bardzo duże statki typu VLCC (Very Large Crude Carriers) transportują rosyjską ropę z Uralu do Chin – wyjaśnia 
EIA. 
Zwiększone koszty paliwa bunkrowego wpływają na wszystkie stawki za przewóz tankowców. Paliwo bunkrowe 
może mieć różny poziom zawartości siarki. Od stycznia do kwietnia 2022 roku ceny paliwa bunkrowego o 
wysokiej zawartości siarki (HSFO) wzrosły o 28 proc., a dla oleju opałowego o bardzo niskiej zawartości siarki 
(VLSFO) - o 33 proc. 

 
Źródło: gospodarkamorska.pl 

Cztery dni dryfowali na tratwie ze styropianu.  

Czterej członkowie załogi indonezyjskiego statku przez cztery dni dryfowali na prowizorycznej tratwie zrobionej ze 
styropianowych pojemników na żywność. 
Przybrzeżny statek Zidane Express, na którym służyli marynarze, wypłynął 26 maja w towarzystwie jeszcze 
jednej jednostki w nocny rejs do portu Sapekan. Wkrótce jednak załoga drugiego statku zgłosiła, że straciła 
Zidane Express z oczu. Statek nigdy także nie dotarł do portu docelowego. Miejscowy oddział SAR rozpoczął 
poszukiwania na obszarze około 345 mil morskich w regionie na północ od wyspy Tabuhan, gdzie odnaleziono 
dryfujący na powierzchni styroboks – styropianowy pojemnik do przechowywania i transportu żywności. Kierując 
się tą poszlaką ratownicy ustalili, że Zidane Express musiał zaginąć w tym rejonie. 
W poniedziałek 30 maja rybacka łódź natknęła się na czterech zaginionych członków Zidane Express. Znajdowali 
się około 60 mil od brzegu. Co zaskakujące, przetrwali cztery doby na zbudowanej na szybko tratwie wykonanej 
ze styropianowych pojemników, które połączyli ze sobą za pomocą liny. Marynarze opowiedzieli później, że kiedy 
ich statek stracił zasilanie na wzburzonym morzu podczas walki z dużymi falami, do silnika dostała się woda. 
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Zostali także pozbawienie kontaktu radiowego. Zdając sobie sprawę, że jednostka może zatonąć, zbudowali 
tratwę z tego, co mieli pod ręką. Zabrali też ze sobą butelkowaną wodę i suszone jedzenie. 
Uratowani rozbitkowie, dzięki swojej tratwie i zabranym z pokładu statku zapasom, byli w dobrym stanie 
fizycznym. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Prorosyjska Doniecka Republika Ludowa chce utworzyć własne linie 

żeglugowe z zagrabionych statków. 

Tzw. Doniecka Republika Ludowa, czyli nieuznawane przez społeczność międzynarodową prorosyjskie państwo, 
powstałe na terenie części obwodu donieckiego w Ukrainie, planuje utworzenie własnych linii żeglugowych. 
Posłużyć do tego mają statki handlowe, które utknęły w Mariupolu. 
W porcie w Mariupolu utknęło w związku z działaniami wojennymi co najmniej kilka statków handlowych różnych 
międzynarodowych armatorów. Dienis Puszylin, przywódca kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republiki 
Ludowej, ogłosił, że planowane jest utworzenie floty handlowej DRL, która ma być oparta na 
„znacjonalizowanych” statkach z Mariupola. 
Puszylin zadeklarował taki ruch podczas wypowiedzi, w której ogłosił także konfiskatę 15 tys. ton stali, które 
zostały jeszcze przed wojną załadowane na bułgarski masowiec Tsarevna, który nie zdążył odpłynąć z 
Mariupola. Stal została wyprodukowana przez zakłady Azovstal na zlecenie huty San Giorgio di Nogaro we 
włoskim Monfalcone. Ładunek wart jest 12 milionów dolarów. Włosi ogłosili już, że „nacjonalizację” dokonaną 
przez DRL traktują jak kradzież. Z kolei Bułgaria nie odniosła się jeszcze do zamiarów przejęcia masowca 
Tzarevna, wartego 9 milionów dolarów. 
Tzarevna ma być jednym ze statków, które mają zostać włączone do planowanej przez Puszylina floty handlowej 
DRL. W jej skład mają też wejść inne „znacjonalizowane” jednostki, stojące w mariupolskim porcie. Według 
doniesień Michaiła Voytenki, rosyjskiego dziennikarza zajmującego się kwestiami żeglugowymi, trzy z tych 
statków należą lub są kontrolowane przez firmy ukraińskie, jeden do firmy tureckiej i jeden do firmy libańskiej. 
Według dostępnych informacji, poza Tzarevną, która jeszcze do niedawna miała włączone systemy AIS, w 
Mariupolu utknęły także statki Azburg (prawdopodobnie zatonął w wyniku ostrzału w kwietniu), Blue Star I, 
Smarta, Azov Concord, Lady Augusta. Jednym ze statków, które wojna zastała w Mariupolu, był także 
wspomniany rosyjski RM-3. 
Rosjanie kontynuują także wywóz zmagazynowanej jeszcze przed wybuchem wojny w Mariupolu ukraińskiej stali 
i zboża. Według medialnych doniesień 2700 ton stali popłynęło już do rosyjskiego Rostowa na pokładzie 
rosyjskiego frachtowca RM-3 (rejs odbywał się przy wyłączonych systemach AIS). 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Wojna o chleb i sytuacja w ukraińskich portach niesie groźbę terroryzmu. 

"Światowa wojna o chleb już trwa i musimy ją zatrzymać" - oświadczył w sobotę szef MSZ Włoch Luigi Di Maio. 
Ostrzegł, że brak chleba niesie ze sobą ryzyko "niestabilności w Afryce, szerzenia się organizacji 
terrorystycznych i zamachów stanu". 
"Do tego może doprowadzić kryzys zbożowy, jaki przeżywamy" - stwierdził Di Maio podczas wizyty na południu 
Włoch. W ten sposób nawiązał do blokady eksportu ukraińskiego zboża z powodu rosyjskiej inwazji. 
Prezydent Rosji Władimir Putin "musi zasiąść do stołu rokowań, musi doprowadzić jak najszybciej do 
porozumienia pokojowego, poprzez umowę w sprawie zboża i zawieszenia broni, by umożliwić ewakuację kobiet, 
cywilów, dzieci, które od stu dni są pod rosyjskimi bombami na wschodzie Ukrainy" - mówił włoski minister spraw 
zagranicznych. 
Przypomniał, że w ukraińskich portach zablokowanych jest przez rosyjskie okręty 30 milionów ton zboża. 
"Pracujemy nad tym, aby Rosja odblokowała eksport zboża z ukraińskich portów, bo istnieje ryzyko wybuchu 
nowych wojen w Afryce" - wyjaśnił Di Maio. 
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Zapowiedział, że we wtorek Włochy zorganizują pierwszą sesję dialogu z krajami basenu Morza Śródziemnego 
na temat bezpieczeństwa żywnościowego. "Będziemy działać ze wszystkimi partnerami razem z Niemcami, 
Turcją i innymi, by osiągnąć cel, jakim jest wysłanie zboża z Ukrainy" - wyjaśnił. 
Di Maio zauważył, że podczas gdy w wielu krajach rodziny zmagają się z podwyżkami cen energii, w niektórych 
częściach świata nie mogą pozwolić sobie nawet na chleb. 
 

Źródło: PAP  

Fiordy emitują tyle metanu co wszystkie głębiny oceanu.  

Całkowita emisja ocieplającego klimat metanu z fiordów jest równie duża, jak ze wszystkich obszarów 
głębinowych na świecie razem wziętych - informuje pismo „Limnology and Oceanography Letters“. 
Fiordy to wąskie zatoki, otoczone stromymi brzegami. Mogą wciskać się w ląd nawet na kilkaset kilometrów i 
mieć głębokość przekraczającą kilometr. Fiordy powstały w epoce lodowcowej - wyżłobiły je masy lodu i kamieni. 
Występują stosunkowo rzadko - stanowią tylko 0,13 proc. powierzchni wszystkich oceanów na ziemi. 
Podczas silnych sztormów warstwy wody w oceanicznych fiordach mieszają się, co prowadzi do natlenienia wody 
w pobliżu ich dna. Te same burze powodują jednak także wzrost emisji metanu z fiordów do atmosfery. 
Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu oszacowali, że całkowita emisja tego ocieplającego klimat gazu z fiordów 
jest równie duża, jak ze wszystkich obszarów głębinowych, które zajmują aż 84 proc. światowej powierzchni mórz 
i oceanów. 
„Od pewnego czasu wiadomo, że wiele fiordów ma środowiska beztlenowe położone najbliżej dna, a metan 
tworzy się w osadach dennych. Zwykle tylko niewielka część tego gazu dociera do atmosfery, ponieważ ulega 
rozkładowi, gdy wznosi się poprzez bliższe powierzchni wody bogate w tlen. Ale w naszych badaniach 
odnotowaliśmy duże emisje metanu, gdy woda w fiordzie mieszała się na przykład podczas sztormów” – mówi 
Stefano Bonaglia, badacz geochemii morskiej na Uniwersytecie w Göteborgu. 
Wykrywanie i szacowanie emisji metanu do atmosfery jest niezbędne do modelowania przyszłego klimatu. 
Naukowcy obliczyli, że emisje metanu powodują około 30 procent efektu cieplarnianego. Wkład oceanów w 
emisję metanu jest uważany za znacznie mniejszy niż z obszarów lądowych. Jednak działalność człowieka 
zwiększyła eutrofizację obszarów przybrzeżnych, co spowodowało powstanie większych obszarów wód 
beztlenowych na dnie morskim. To szczególnie widoczne w fiordach - chociaż stanowią one zaledwie 0,13 proc. 
globalnej powierzchni mórz, odpowiadają za około połowę wszystkich emisji metanu do atmosfery. 
„Dzieje się tak, ponieważ w fiordach osadzają się bogate w węgiel szczątki roślin i zwierząt morskich, a także z 
materiały pochodzące z otaczającego lądu, niesione przez wpływające do nich strumienie. Ponieważ fiordy są 
chronione przed prądami oceanicznymi, woda ma tendencję do pozostawania w warstwach o różnych 
temperaturach i różnych stężeniach soli i tlenu. Warstwy najbliżej dna fiordu to obszary beztlenowe, w których 
podczas rozkładu materiału w osadach tworzy się metan" - wyjaśnił Stefano Bonaglia. 
Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu badali By Fjord w pobliżu Uddevalla w latach 2009-2021 i przeprowadzili 
badania terenowe, aby zmierzyć produkcję metanu w fiordzie. By Fjord jest niedotleniony i dotknięty eutrofizacją. 
Wpada do niego rzeka Bäve, przynosząc ze sobą wysokie stężenie składników odżywczych pochodzących z 
rolnictwa w regionie. Było jasne, że podczas wywołanego przez sztormy mieszania w fiordzie wzrosła emisja 
metanu do atmosfery. Beztlenowa woda z dna jest wtedy szybko podnoszona na powierzchnię, zabierając ze 
sobą metan, który następnie może zostać wyemitowany do atmosfery. 
„Emisje metanu były wysokie, a amerykańscy naukowcy zaobserwowali te same rodzaje zdarzeń w fiordach w 
Kanadzie. Szacujemy, że emisje ze wszystkich fiordów na świecie są tej samej wielkości – około 1 teragrama 
(Tg) lub 1 miliona ton rocznie - jako założone w obliczeniach emisje z globalnych głębokich oceanów. Dzieje się 
tak, ponieważ odległość od dna do powierzchni fiordu jest znacznie mniejsza niż w głębokich oceanach. 
Powoduje to, że więcej materii organicznej osadza się w osadach i nie ma wystarczająco dużo czasu na rozkład 
metanu w drodze na powierzchnię” - mówi Stefano Bonaglia i dodaje, że jeśli zmiany klimatu prowadzą do 
bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, emisje metanu mogą wzrosnąć, ale tylko do pewnego punktu. 
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„Gdyby doszło do gwałtownego wzrostu liczby silnych burz, emisje metanu zostałyby zmniejszone, ponieważ 
beztlenowe środowiska na dnie fiordów zniknęłyby, gdyby woda była często mieszana”. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Pierwszy garnitur na Belgię. 

W najbliższą środę reprezentacja Polski rozegra drugie spotkanie w Lidze Narodów 2022-23. Rywalem biało-
czerwonych będzie Belgia. Jaki skład wystawi Czesław Michniewicz? Wszystko wskazuje na to, że zagramy 
pierwszym garniturem. 
W bramce na pewno zabraknie Wojciecha Szczęsnego, który ma zagrać z Belgią, ale dopiero w rewanżu w 
Warszawie. Kolejność na czerwcowe spotkania została już ustalona i w środę zobaczymy Bartłomieja 
Drągowskiego. 
W defensywie nie należy spodziewać się zmian. Matty Cash dopiero wczoraj odbył pierwszy trening z drużyną 
narodową i jeśli wejdzie na boisko, to raczej z ławki. Miejsce na prawej stronie zajmie Bartosz Bereszyński, na 
lewej Tymoteusz Puchacz, a duet stoperów utworzą Kamil Glik z Janem Bednarkiem. 
Co do Puchacza: sporo mówiło się o jego niecelnych dośrodkowaniach i selekcjoner wie, że wychowanek Lecha 
Poznań musi nad tym pracować. Problem w tym, że jego konkurenci w walce o miejsce w składzie - Kamil Pestka 
oraz Patryk Kun - na razie nie błyszczą na zgrupowaniu. Wiele wskazuje na to, że w rewanżowym spotkaniu z 
Belgią na PGE Narodowym pozycję lewego obrońcy wypełni... Bereszyński. Selekcjoner chce sprawdzić taki 
wariant. 
Największym wygranym zgrupowania do tej pory jest Jakub Kamiński. Skrzydłowy, który latem przeniesie się do 
Wolfsburga, zbiera bardzo dobre notowania, a po jego wejściu na boisko w starciu z Walią padły dwa gole dla 
biało-czerwonych - pierwszego strzelił sam, przy drugim miał bardzo duży udział. Młodzian pracuje uczciwie na 
pierwszy skład i wiele wskazuje na to, że dostanie swoją szansę. 
Na drugiej stronie ma pojawić się Sebastian Szymański. Piłkarz Dynama Moskwa nie grał w pierwszym meczu 
Ligi Narodów, w grze wewnętrznej pojawił się na drugą połowę i ma dostać szansę pokazania się w dłuższym 
wymiarze czasowym. 
Kwestią otwartą pozostaje kwestia ustawienia z dwójką napastników. Selekcjoner cały czas rozważa wariant z 
partnerem u boku Roberta Lewandowskiego, ale również myśli nad zestawieniem środka pola i pozostawieniem 
kapitana samego w ataku. Na dzisiejszym treningu biało-czerwoni mają trenować w zbliżonym ustawieniu do 
tego, które będzie walczyło z Belgią. 
Jakie są scenariusze? Na wczoraj bardziej realne wydaje się wystawienie Lewandowskiego na szpicy, a za jego 
plecami Piotra Zielińskiego. W środku pola rosną notowania Krystiana Bielika i Szymona Żurkowskiego, którzy 
dobrze prezentują się w treningach, ale wciąż nie można skreślać Grzegorza Krychowiaka, który stanowi trzon 
drużyny narodowej od lat. 
Natłok spotkań reprezentacyjnych w czerwcu jest spory, dlatego zmiany w składzie będą nieuniknione. Sztab 
reprezentacji nie chce jednak ich robić w meczu z Belgią. Wiele wskazuje na to, że kluczowi zawodnicy odpoczną 
w starciu z Holandią i na rewanż z Belgami ponownie obejrzymy pierwszy garnitur. 
 

 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 
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Psychopatę można poznać po mózgu. 

W toku badań skupiających się na różnicach dzielących mózgi psychopatów i pozostałych osób udało się odkryć, 
że ci pierwsi posiadają charakterystyczne markery biologiczne. 
Badania te dotyczyły budowy mózgu u osób wykazujących skłonności psychopatyczne. Wyniki poszukiwań 
zostały następnie opisane na łamach Journal of Psychiatric Research. Jak wynika z publikacji, podstawę analiz 
stanowił rezonans magnetyczny. To właśnie dzięki niemu naukowcy odkryli, że u psychopatów prążkowie będące 
częścią kresomózgowia jest o 10 procent większe niż w grupie kontrolnej złożonej z osób nie wykazujących 
psychopatycznych skłonności. 
Psychopaci i ich nietypowe mózgi 
"Od zawsze wiedzieliśmy, że psychopaci zadają sobie wiele trudu, aby zdobyć nagrody, wliczając w 
to działalność przestępczą, która obejmuje mienie, seks i narkotyki. Teraz odkrywamy neurobiologiczne podłoże 
tego impulsywnego i stymulującego zachowania w postaci powiększenia prążkowia, kluczowego obszaru mózgu 
zaangażowanego w proces nagradzania." - Adrian Raine, Uniwersytet Pensylwanii 
Prążkowie jest częścią przodomózgowia i odpowiada za wiele aspektów poznawczych, takich jak planowanie 
ruchów i działań, podejmowanie decyzji, motywacja czy percepcja. Dotychczasowe ustalenia sugerowały, 
iż psychopaci cechują się nadaktywnością prążkowia. Dzięki nowym badaniom udało się zidentyfikować istotną 
różnicę biologiczną między osobami, które wykazują tendencje psychopatyczne, a tymi, które ich nie posiadają. 
Oczywiście nie wszystkie osoby o psychopatycznych skłonnościach muszą być przestępcami, jednak istnieje 
zauważalna korelacja między tymi dwiema kwestiami. Wyjaśnienie, jaka jest rola biologii w zachowaniach 
antyspołecznych i przestępczych powinno ułatwić projektowanie metod leczenia takich osób. W tym przypadku 
autorzy badań wykonali rezonans magnetyczny mózgów 120 uczestników. Przeprowadzili też z nimi wywiady 
przy użyciu Psychopathy Checklist-Revised, psychologicznego narzędzia umożliwiającego wykrywanie cech 
psychopatycznych. 
Większe prążkowie = więcej problemów 
Za sprawą swoich badań naukowcy doszli do wniosku, iż posiadanie większego prążkowia przekłada się na 
wyższą potrzebą stymulacji poprzez dostarczanie emocji. Zauważalna jest też wyższa skłonność do zachowań 
impulsywnych. Warto podkreślić, iż opisywane zjawisko dotyczyło zarówno mężczyzn jak i kobiet. Dalsze postępy 
w tej sprawie powinny dostarczyć informacji, które będą pomocne w planowaniu terapii przeznaczonych dla 
psychopatów. Poza tym, być może pewnego dnia możliwe stanie się identyfikowanie osób ze skłonnościami do 
psychopatii, zanim takowe w ogóle się rozwiną.   
 

 Źródło:Fokus.pl 

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

 

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 06 czerwca - kalendarium.  

06 czerwca jest 157. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 208 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Aleksander, Artemiusz, Benignus, Dominika, Filip, Gerard, Gerarda, Kandyda, Klaudiusz, Laurenty, Marceli, Mari
a, Norbert, Norberta, Paulina, Sydonia, Wawrzyniec i Więcerad. 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Wojsk Chemicznych. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1569 r. – Województwa kijowskie i bracławskie przyłączono do Korony Królestwa Polskiego. 
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1891 r. – Rozpoczęło działalność Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe, pierwsze pogotowie 
ratunkowe w Polsce i drugie w Europie (po wiedeńskim).  
1920 r. – W Sopocie otwarto pierwsze kasyno na terenie obecnej Polski.  
1922 r. – Upadł drugi rząd Antoniego Ponikowskiego. ..  
1944 r. – Armia Czerwona przekroczyła pod Sarnami w dawnym województwie wołyńskim przedwojenną granicę 
Polski.  
1948 r. – Zainaugurowano rozgrywki o drużynowe mistrzostwo Polski w jeździe na żużlu.  
1962 r.– W Warszawie otwarto pierwszy w kraju Supersam. 
1980 r. –  Rozpoczął się pierwszy festiwal jarociński. 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-06-03 

1 EUR 4,5908 

1 USD 4,2689 

1 CHF 4,4547 

1 GBP 5,3687 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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https://nasdaqbaltic.com  

  

Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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H U M O R  

Jasiu, umiesz liczyć? 
- Tak, tato mnie nauczył! 
- To powiedz, co jest po sześciu? 
- Siedem. 
- Świetnie, a po siedmiu? 
- Osiem. 
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po dziesięciu? 
- Walet. 

Źródło: dowcipy.pl 


