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OMK/ITF  - Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla marynarzy - ostatni 

dzień zgłoszenia. 

Przypominamy. 
Z uwagi na wieloletnią współpracę z PZU oraz znajomość specyfiki pracy i potrzeb marynarzy otrzymaliśmy 
korzystną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego dedykowanego dla marynarzy z Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych, który obejmuje między innymi 

 Nielimitowane wizyty u lekarzy 25 specjalizacji ( w tym domowy i internista ) 
 Nielimitowane 173 rodzaje badań diagnostycznych  
 29 zabiegów ambulatoryjnych 
 2 wizyty rocznie domowe 
 grypa sezonowa, tężec – negocjujemy, aby w zamian były szczepienia tropikalne dla marynarzy / żółta 

książeczka szczepień 
 raz w roku przegląd stomatologiczny 
 negocjujemy Lekarza Medycyny Pracy – świadectwa zdrowia marynarzy 

Składka ubezpieczeniowa marynarza  wraz z opłatą członkowską OMK / ITF wynosiłaby 100 pln 
miesięcznie płatna z góry za 6 lub 12 m-cy na konto OMK. 
Dla porównania Ubezpieczenie NFZ -  https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-
kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/ 
Aby oferta weszła w życie, minimalna ilość marynarzy przystępujących do tej formy ubezpieczenia wynosi 31 
chętnych. Oferta jest ważna do 01/07/2022 r.  
Na dzień dzisiejszy nie mamy wystarczającej ilości chętnych marynarzy. 
Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenia do DZISIAJ na adres: biuro@ms.org.pl 
Czy oferta wejdzie w życie czy nie, uzależnione jest od zainteresowania ofertą. 
Oferta , lista placówek zdrowotnych w całej Polsce oraz szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej  
https://www.omk.org.pl/article/1026 

Źródło: www.omk.org.pl 

Dzień Marynarza 25 czerwca. 

W tym roku, po raz kolejny, Dzień Marynarza obchodzony był 25 czerwca. 
Twoja podróż – przedtem i teraz, podziel się swoimi wrażeniami z podróży 
Podróż każdego marynarza jest inna ale wszyscy stoją przed podobnymi wyzwaniami. Kampanię Dnia Marynarza 
w 2022 roku prowadzimy pod hasłem „Twoja podróż przedtem i teraz, podziel się wrażeniami z podróży”, 
przyjrzymy się  podróżom marynarzy,  czym są i jak zmieniają się w czasie i jaki ślad  pozostawiają w 
rzeczywistości marynarzy. 
Ta kampania daje marynarzom szansę podzielenia się tym co wpływa na nich obecnie, niezależnie od tego czy 
jest to nierozwiązany kryzys dotyczący zmian załogi czy przyszłość związana z rozwojem technologii. 
Poniżej wiadomość przekazana przez Kitack Lim’a - Sekretarz Generalnego IMO ( wiadomość wideo można 
odtworzyć ze strony internetowej IMO): 
Panie i Panowie, 
25 czerwca , po raz dwunasty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Marynarza. 
Od czasu jego ustanowienia, w 2011 roku, dzień ten zwracał uwagę opinii publicznej na wkład marynarzy w całą 
globalną społeczność a tegoroczny temat poświęcony jest rejsom morskim i podróżom. 
Każdego dnia setki tysięcy marynarzy pływa na statkach podczas gdy inni mają zasłużoną przerwę – 
przygotowując się do kolejnej podróży. Ich statki są kluczowymi motorami światowego handlu i silnikami globalnej 
gospodarki, przewożąc ładunki takie jak żywność, leki, elektronikę i wiele innych. 
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Bez marynarzy nie byłoby żeglugi, a ten dzień, każdego roku, daje nam szansę na okazanie  uznania i oddanie 
hołdu marynarzom na całym świecie, niezależnie od ich podróży. Żegluga i zew oceanów tworzą sposób na 
życie. Jest to znacząca, ważna kariera, która zapewnia solidne podstawy do życia i oferuje nieskończone 
możliwości uczenia się i rozwoju. 
Ten szlachetny zawód jest czymś, co jest mi bliskie i dla wielu z nas nasze podróże są początkiem trwającej całe 
życie podróży morskiej. 
Moja własna podróż morska wzbogaciła moje życie. Pozwoliła mi zdobyć umiejętności marynarza na statkach a 
następnie wykorzystać tę wiedzę i to doświadczenie na lądzie. Moja podróż zaprowadziła mnie od służby jako 
kadet Koreańskiej Akademii Morskiej do studiowania na Światowym Uniwersytecie Morskim. Pracowałem w 
Ministerstwie Oceanów i Rybołówstwa  Republiki Korei i reprezentowałem mój kraj jako delegat na posiedzeniach 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Zanim doszedłem do mojej obecnej funkcji Sekretarza 
Generalnego IMO byłem szefem Zarządu Portu w Pusan. 
Podróż każdego marynarza jest wyjątkowa. Jednak wiele wyzwań i możliwości jest wspólnych. 
Po 2 latach pandemia Covid-19 nadal stanowi wyzwanie dla środowiska pracy, z ciągłymi trudnościami w 
przeprowadzeniu zmian załogi oraz uzyskaniem dostępu do opieki medycznej i urlopu na lądzie. IMO nadal 
wzywa państwa do wspierania marynarzy poprzez uznanie ich za kluczowych pracowników, tak aby każda 
podróż morska mogła odbywać się na spokojnych wodach. 
W tegorocznym Dniu Marynarza patrzymy również w przyszłość. Nowe technologie, nowy sprzęt i potrzeba 
uczynienia żeglugi bardziej ekologiczną przynoszą nowe wyzwania i stwarzają nowe możliwości. Jestem pewien, 
że im sprostacie i w nadchodzących latach utorujecie drogę do bardziej zrównoważonej żeglugi. 
Tematem tegorocznego Dnia Marynarza jest „Twoja podróż – przedtem i teraz. Podziel się swoimi wrażeniami z 
podróży” i zapraszamy Was do podzielenia się w mediach społecznościowych  zdjęciami ze swojej pierwszej i tej 
ostatnie podróży. 
Być może jesteś nowy w tym zawodzie a być może pływasz od dziesięcioleci. Chcemy się o tym dowiedzieć od 
Ciebie. Oznacz Tag IMO w swoich postach abyśmy mogli zobaczyć jak daleko zaszedłeś w swojej podróży i 
świętować Twoje postępy. 
Zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego czy jesteś marynarzem czy chcesz złożyć im hołd, do skorzystania z 
: hasztag# SeafarerJourney. 
Z niecierpliwością oczekuję na Wasze zdjęcia,  czytanie Waszych komentarzy i dzielenie się radością naszej 
wspólnej podróży. 
Hasztagi kampanii 
#SeafarerJourney jest nowym hasztagiem kampanii 2022 roku. 
W tym roku prosimy marynarzy o zrobienie dwóch zdjęć, jednego z pierwszej podróży i drugiego z najnowszej, 
ostatniej i opowiedzenie nam co się w międzyczasie zmieniło. Czy żegluga jest bardziej ekologiczna? Czy 
technologia jest lepsza? Czy jesteś lepiej wykwalifikowany? Czego się nauczyłeś? 
Ten hasztag może być używany przez każdego kto angażuje się w kampanię aby oddać hołd marynarzom.  
Sami marynarze mogą go używać do prezentacji zdjęć ze swoich podrózy. 
Wszystkie platformy mediów społecznościowych IMO są używane ale za większość aktywności odpowiadają 
Twitter, Facebook i Instagram. 
 

Źródło:www.imo.org 

Szybki transport w Sztokholmie zapewnią elektryczne promy. 

Czy może być coś szybszego niż metro i tramwaje w mieście? Eksperci twierdzą, że duże miasta nie 
wykorzystują w pełni potencjału transportu rzecznego. Szwedzki producent łodzi elektrycznych Candela wdroży w 
stolicy Szwecji pierwsze elektryczne promy, które mają zapewnić szybki transport mieszkańców z przedmieść 
miast do centrum – w zaledwie 25 minut. 
Firma Candela, zajmująca się technologią morską, opublikowała pierwsze zdjęcia dotychczas najszybszego i 
najbardziej energooszczędnego promu elektrycznego na świecie. Candela P-12 Shuttle, bo tak nazywa się ta 
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innowacyjna jednostka, będzie w 2023 roku przewozić mieszkańców pomiędzy rozległymi sztokholmskimi 
przedmieściami Ekerö a centrum miasta. „Lecąc” nad powierzchnią wody, 30-osobowy statek elektryczny może 
osiągnąć szybkość 30 węzłów. 
Region Sztokholmu będzie użytkował pierwszy statek P-12 Shuttle przez dziewięciomiesięczny okres próbny w 
2023 roku. Jeśli spełni on pokładane w nim wysokie oczekiwania, istnieje nadzieja, że miejska flota ponad 70 
promów z silnikami diesla zostanie ostatecznie zastąpiona przez P-12 Shuttles. 
- Ruch morski jest najpopularniejszym transportem publicznym w regionie i chcę go rozwijać. Ale potrzebujemy 
lepszej technologii, aby podróżować szybciej i zmniejszyć wpływ na klimat. Dlatego cieszymy się, że możemy 
wypróbować tę nową technologię dla ruchu wodnego. Ten projekt może przyczynić się do powstania rozwiązań, 
które możemy wykorzystać w Sztokholmie, ale także stwarza możliwości zarówno dla eksportu, jak i miejsc pracy 
w regionie Sztokholmu - mówi Gustav Hemming, wiceprezes zarządu regionalnego w Sztokholmie. 
Pod koniec 2022 roku w nowej, zautomatyzowanej fabryce firmy w Rotebro pod Sztokholmem Candela położy 
stępkę z włókna węglowego pod pierwszy prom Candela P-12 Shuttle. Po wstępnych testach, w 2023 roku na 
pokład elektrycznego promu wsiądą pierwsi pasażerowie dojeżdżający do pracy w Sztokholmie. 
Jak wygląda specyfikacja P-12 Shuttle? Długość promu to 11,99 metrów, szerokość: 4,5 metra, waga -  8,5 tony. 
Prom został wyposażony w dwa silniki Candela C-POD, akumulatory o pojemności 180 kWh. Zasięg statku to 40-
60 mil morskich przy prędkości serwisowej 25 węzłów. 
Producent zapewnia, że innowacyjny prom może zapewnić również szybszy dojazd do pracy niż linie metra i 
autobusów, z którymi konkuruje. Ponadto jest nieskończenie bardziej energooszczędny niż statki spalinowe 
obsługujące obecnie tę samą trasę. Co być może jest najbardziej znaczące, statek jest szybszy niż podróż 
samochodem w godzinach szczytu. Obecnie podróż autobusem, metrem lub tradycyjnym promem (a nawet 
samochodem w godzinach szczytu) sięga 55 minut do centrum miasta. Candela P-12 Shuttle pokona 15-
kilometrową trasę w zaledwie 25 minut - oszczędzając dojeżdżającym średnio 50 minut dziennie. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 
 

Coraz więcej kontenerów zagubionych na morzu. 

Światowa Rada Żeglugi (World Shipping Council) opublikowała raport, z którego wynika, że w okresie pandemii 
znacznie przybyło przypadków zagubienia kontenerów na morzu podczas rejsu. 
Raport WSC dowodzi, że szczególnie dużo przypadków kontenerów spadających ze statków odnotowano zimą 
2020/21. Powodem były najczęściej złe warunki pogodowe. Rada wyliczyła, że w latach 2020-21 do wody 
wypadło 3113 kontenerów. To duży wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu obejmującego lata 2017-19, 
kiedy to naliczono 779 kontenerów za burtą. Jak łatwo zauważyć, poprzednie statystyki dotyczyły dłuższego, bo 
trzyletniego okresu. Dotychczas bowiem WSC publikowała swój raport właśnie co trzy lata. Tym razem jednakże, 
ze względu na drastyczny wzrost incydentów w latach 2020-21 badanie obejmuje dwa lata, a kolejne raporty 
opracowywane na podstawie ankiet przesyłanych przez zrzeszone pod auspicjami WSC firmy żeglugowe, 
publikowane będą co roku. 
Od początku prowadzenia statystyk średnia liczba kontenerów traconych rocznie w trakcie rejsu na morzu 
wzrosła o 18 procent do 1629. 
W omawianym w nowym raporcie okresie 2020-21 doszło do kilku przypadków utraty dużej ilości kontenerów 
naraz. Rekordzistą jest ONE Apus, który w listopadzie 2020 w trudnych warunkach na morzu zgubił ich ponad 
1800. Z kolei około 750 kontenerów spadło ze statku Maersk Essen w 2021 roku. Te dwa incydenty znacznie 
podniosły statystyki. Tak dużych pojedynczych utrat nie zanotowano od czasu raportu obejmującego lata 2014-
16, a zatem zatonięcie statku El Faro z blisko 400 kontenerami. Największe odnotowane wydarzenie tego typu 
miało miejsce w 2013 roku, kiedy na Oceanie Indyjskim zatonęła jednostka MOL Comfort z 4293 kontenerami. 
Biorąc pod uwagę, że liczba kontenerów transportowanych drogą morską wciąż rośnie, podobnie zresztą jak 
rozmiary samych kontenerowców, trudno się spodziewać, żeby statystyki dotyczące liczby utraconych 
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kontenerów zaczęły wyraźnie spadać. Analitycy wskazują także, że statki coraz częściej zmagają się z 
nieprzewidywalnymi zjawiskami pogodowymi na trasach żeglugowych. 
Duża liczba kontenerów w morzach i oceanach to także duże zagrożenie dla żeglugi, nie wspominając o 
środowisku naturalnym. Zderzenie z dryfującym kontenerem może mieć katastrofalne skutki nawet dla 
największej jednostki. 
Większość kontenerów nie jest wodoszczelna. Po upadku do wody jednak będą zachowywać się w różny sposób 
w zależności od przewożonego w nich ładunku. Pusty kontener wypełni się wodą i bardzo szybko opadnie na 
dno, jednakże pojemniki zapakowane mogą unosić się na powierzchni wody bardzo długo, dopóki powietrze 
ukryte w ładunku nie wydostanie się na zewnątrz i nie zostaną one zalane wodą. Fachowcy wskazują, że 
kontener dryfujący w wodzie może zachowywać się podobnie do góry lodowej, z zachowaniem odpowiednich 
proporcji: nad powierzchnię wody może wystawać jedynie jego niewielki fragment, co praktycznie uniemożliwia 
jego zauważenie przy choćby niewielkich falach. 
Raport WSC nie jest zaskoczeniem dla branży, która zdaje sobie sprawę z rosnących liczb. Choć zgubione 
kontenery stanowią wciąż mniej niż 0,001 procenta całkowitej liczby transportowanych pojemników, branża 
próbuje podejmować kroki zmniejszające prawdopodobieństwo podobnych incydentów w przyszłości. Jednym z 
ważniejszych badań są prace dotyczące kołysania parametrycznego, które może być szczególnie groźne dla 
kontenerowców ze względu na sposób rozlokowania ładunku na pokładzie. Opracowano szereg instrukcji dla 
załóg statków i personelu operacyjnego, które mają pomóc rozpoznać tego typu zjawiska i przeciwdziałać jego 
zgubnym efektom. 
Według danych WSC w 2021 roku międzynarodowi przewoźnicy liniowi zarządzali ok. 6300 statkami. Za ich 
pośrednictwem przetransportowali około 241 milionów kontenerów z towarami wartymi 7 bilionów dolarów. 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Zatonęła albo nie. Co się stało ze słynną pływającą restauracją z 

Hongkongu. 

W zeszłym tygodniu agencje informacyjne na całym świecie podały wiadomość, że słynna pływająca restauracja 
Jumbo, która przez dekady zacumowana była w Hongkongu, a w której stołowali się wielokrotnie znamienici 
goście, zatonęła podczas holowania. Teraz jednak pojawiają się nowe informacje, według których restauracja 
pozostała na powierzchni. 
Pływająca Restauracja Jumbo, bo tak dokładnie nazywa się jednostka, jest jednym z ikonicznych widoków 
Hongkongu. Przez lata gościła gwiazdy showbiznesu i polityki, na tej kilkupiętrowej charakterystycznej barce 
kręcono także wiele filmów, jak choćby „Wejście smoka” z Brucem Lee czy filmy o Spider-Manie i Jamesie 
Bondzie. Na pokładach 80-metrowej barki mieściło się jednocześnie około 2 tysięcy gości restauracyjnych, 
których dowożono do Jumbo specjalnymi niewielkimi promami. 
Jumbo była główną częścią całego kompleksu Jumbo Kingdom, w którego skład poza główną restauracją na 
barce wchodziła również mniejsza restauracja na łodzi, barka do magazynowania żywności, barka kuchenna oraz 
wspomniane promy. 
Kompleks w ostatnich latach wzbudzał jednak kontrowersje – jego zaplecze kuchenne nie było bynajmniej tak 
wystawne i czyste jak pomieszczenia dla gości, a swoje zrobiła też pandemia, co rzecz jasna odbiło się na jego 
budżecie. W końcu właściciel Jumbo Kingdom, spółka Aberdeen Restaurant Enterprises zdecydował o 
przeholowaniu Jumbo w inne miejsce. 
Według dostępnych informacji 14 czerwca Jumbo odbiła od nabrzeża holowana przez południowokoreański 
holownik Jaewon 9. Kilka dni później jednak, w niedzielę, miała natrafić na bardzo niesprzyjające warunki 
pogodowe, a w rezultacie zatonąć w okolicy Wysp Paracelskich, o czym również informowaliśmy na portalu 
GospodarkaMorska.pl. Możliwe jednak, że agencje informacyjne na całym świecie źle zrozumiały komunikat 
opublikowany przez Aberdeen Restaurant Enterprises, w którym napisano jedynie, że jednostka „się wywróciła”. 
Wspomniano w nim również o bezowocnych próbach ratowania statku-restauracji przez firmę odpowiedzialną za 
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holowanie. Do zdarzenia miało dojść na wodach o głębokości do 1000 metrów, co sprawiało, że operacja była 
„ekstremalnie trudna”. W rezultacie Jumbo uznano za „zatopioną” i straconą. 
Okazuje się jednak, że doniesienia o relokacji Jumbo na dno morza były przedwczesne. Departament Żeglugi 
Hongkongu podał bowiem, że zarówno Jumbo, jak i holownik Jaewon 9 są wciąż „na wodach Wysp 
Paracelskich”. Właściciel restauracji potwierdził także, że restauracja się przewróciła, ale pozostała na 
powierzchni. 
Jednocześnie Aberdeen Restaurant Enterprises oraz firma odpowiadająca za proces holowania odpierają 
zarzuty, że cała operacja była źle przygotowana. ARE podało, że odbyły się odpowiednie inspekcje kadłuba 
przeprowadzone przez zewnętrznych specjalistów, pozyskano także wszystkie konieczne zgody. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  
 
 

Ukraina. Rosyjski statek zabiera z Berdiańska ostatnie zapasy zboża. 

Przedstawiciele ukraińskich władz okupowanego przez wojska rosyjskie Berdiańska poinformowali w sobotę, że 
do portu w tym mieście nad Morzem Azowskim wpłynął statek, który prawdopodobnie zabierze zapasy 
ukraińskiego zboża. Towarzyszą mu rosyjskie okręty wojenne. 
"Do Berdiańska wpłynął masowiec. Nasze miasto prawdopodobnie straci ostatnie zapasy zboża" - oświadczyła 
rada miejska Berdiańska, cytowana przez agencję Ukrinform. 
Mieszkańcy Berdiańska mówią o czterech towarzyszących statkowi rosyjskich okrętach wojennych. 
Z innego okupowanego miasta południowej Ukrainy, Melitopola, co dzień Rosjanie wysyłają od 30 do 50 aut ze 
zbożem - podała agencja Ukrinform. Jak dodaje, kolejne zbiory albo będą rolnikom odbierane, albo kupowane po 
cenie 80 USD za tonę. O takiej narzuconej przez Rosjan cenie - poniżej kosztów własnych - mówił niedawno 
lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow. 
Ukraina to jeden z największych światowych eksporterów zboża, wysyłanego głównie drogą morską. 30 maja 
ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki poinformował, że najeźdźcy nielegalnie wyeksportowali z 
okupowanych terenów blisko 500 tys. ton zboża. Miliony ton ukraińskiego zboża nie mogą być wysłane poprzez 
porty na wybrzeżu Morza Czarnego, bo są one blokowane przez rosyjskie okręty. 
 

 Źródło: PAP 

Umowa na trzy niszczyciele min Kormoran II dla Marynarki Wojennej 

zatwierdzona. 

- Miałem sposobność zatwierdzić umowę na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II dla 
polskiej Marynarki Wojennej; to dobre okręty, zbudowane w polskiej stoczni - powiedział szef MON, wicepremier 
Mariusz Błaszczak w Świnoujściu. 
Błaszczak w niedzielę w Świnoujściu wziął udział w podpisaniu umowy na dostarczenie kolejnych trzech 
niszczycieli min typu Kormoran II Marynarce Wojennej. Obecnie w służbie znajduje się jeden okręt tego typu, a 
dwa kolejne przechodzą testy. 
- Miałem sposobność zatwierdzić umowę w sprawie wyposażenia polskiej Marynarki Wojennej w trzy kolejne 
niszczyciele min. To bardzo dobre okręty, jak słyszałem od marynarzy. Cieszę się z tego, że oprócz jednego 
okrętu, który już jest w służbie, kolejne już niebawem trafią do 8 Flotylli (Obrony Wybrzeża - PAP) - poinformował. 
Jak zapowiedział, za kilka tygodni okręt ORP "Albatros" (jeden z przechodzących obecnie testy) trafi do służby; 
natomiast jesienią do służby wejdzie kolejny - ORP "Mewa". "Trzy kolejne okręty, wyprodukowane przez polską 
stocznię trafią do polskiej marynarki wojennej już jako okręty produkowane seryjnie" - dodał szef MON. 
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- To ważne, by polska marynarka dysponowała najnowocześniejszym sprzętem, który daje gwarancję tego, że 
świetnie wyszkoleni polscy marynarze skutecznie mogą strzec polskiego wybrzeża. Naszym zadaniem - 
zadaniem władz Rzeczpospolitej jest tworzenie warunków do tego, żeby polskie wojsko - w tym Marynarka 
Wojenna mogło się rozwijać. To zadanie podstawowe - bezpieczeństwo naszej ojczyzny - mówił Błaszczak. 
Stronami umowy są Skarb Państwa (Agencja Uzbrojenia) oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa 
Shipbuilding wraz z PGZ Stocznia Wojenna oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. 
Wicepremier podziękował również marynarzom za ich służbę. - Ta służba polega przede wszystkim na strzeżeniu 
bezpieczeństwa polskiego wybrzeża, ale także to służba w ramach misji przeprowadzanych przez Sojusz 
Północnoatlantycki. Jesteście świetnie wyszkoleni, jesteście zawsze gotowi do tego, żeby budować i rozwijać 
swoje umiejętności ćwicząc z marynarzami państw Sojuszu - zwrócił się do marynarzy. 
W swoim wystąpieniu podkreślił też, że Wojsko Polskie powinno być nie tylko dobrze wyćwiczone, ale też liczne. 
Nawiązując do agresji Rosji wskazał, że "żeby Polska nie została zaatakowana musi dysponować silnym 
wojskiem, silnym liczebnie i wyposażonym w nowoczesna broń". Poinformował, że dodatkowe 20 mld zł w tym 
roku zostanie przeznaczone na obronność i inwestycje związane z zakupami nowego uzbrojenia, w przyszłym 
roku – 49 mld zł. 
- Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było silne, żeby skutecznie odstraszało imperium zła, jakie na naszych 
oczach odradza się za naszą wschodnią granicą – podkreślił Błaszczak. 
Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia 
rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania 
min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w 
polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów 
NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych). 
MON przypominał w komunikacie w piątek, że uroczyste podniesienie bandery na ORP Kormoran - pierwszej, 
prototypowej jednostce odbyło się 28 listopada 2017 r. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 
258 - ORP Albatros i ORP Mewa podpisano pod koniec grudnia 2017 r. Drugi z serii ORP Albatros zwodowano w 
październiku 2019 r., aktualnie przechodzi on wojskowe próby zdawczo-odbiorcze, natomiast trzecia ORP Mewa 
została zwodowana w grudniu 2020 r. i aktualnie znajduje się na etapie, realizowanych przez wykonawcę, prób 
morskich. 
ORP Albatros - jak zapowiada resort obrony - powinien zostać przekazany do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w 
sierpniu, natomiast spodziewany odbiór ORP Mewa powinien nastąpić w listopadzie tego roku. 

 
Źródło: PAP 

Akademia Morska w Szczecinie gościła prorektorów wyższych szkół technicznych.  

W konferencji uczestniczyły połączone Kolegia Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół 
technicznych oraz Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-
Gospodarczym. 
Konferencja odbyła się w dniach 22-24.06.2022 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Obradom przewodniczył Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS, przewodniczący KPNiR. 
Podczas konferencji wicewojewoda zachodniopomorski - Mateusz Wagemann odczytał list od Ministra Edukacji i 
Nauki - Przemysława Czarnka skierowany do członków kolegiów. 
W spotkaniu wzięła udział Anna Marciniak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Podczas obrad poruszono m. in. tematykę możliwości finansowania projektów B+R ze środków Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. Dyskutowano również o ewaluacji jednostek naukowych. 
Wydarzenie było okazją do zaprezentowania Akademii Morskiej w Szczecinie, jako silnego, międzynarodowego 
ośrodka naukowego ukierunkowanego na transfer nowoczesnych technologii gospodarczych. 
Uczestnicy zobaczyli m.in. najnowsze laboratoria badawcze, przeznaczone dla badań offshore, zainstalowane na 
statku m/s Nawigator XXI. 
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Ludzie nie dobierają się przypadkowo. Przeciwieństwa wcale się nie przyciągają.  

W amerykańskich filmach często powtarzała się jedna klisza. Największy nerd w szkole zakochuje się w 
najładniejszej dziewczynie w okolicy (albo odwrotnie – kujonica traci głowę dla kapitana szkolnej drużyny 
futbolowej), a później wszystko toczy się tak, by wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Najnowsze badania wskazują, 
że takie scenariusze nie mają racji bytu w rzeczywistości. Okazuje się, że najlepsze związki powstają między 
osobami o podobnej pożądliwości. 
Zwykło się mawiać, że przeciwieństwa się przyciągają, także w relacjach międzyludzkich. Theodor Reik, jeden z 
najwybitniejszych psychoanalityków w historii, twierdził, że wybieramy partnerów, którzy są w stanie zaspokoić 
jakieś ważne potrzeby lub są obdarzone cechami, których samym nam brakuje. Ale przecież miłość to ciągłe 
wzloty i upadki – często bardziej pociągają nas osoby niedostępne, nieosiągalne – to tzw. efekt Romea i Julii. 
Tego kocham, tego lubię… 
Dr Helen Fisher wyróżniła cztery typy osobowości, które decydują o tym, kto nas pociąga: Badacza, 
Budowniczego, Dyrektora i Negocjatora. Każda z tych osobowości wybiera inne towarzystwo, także w kwestii 
partnerów na resztę życia. Idąc tropem sugestii o przeciwieństwach, także tutaj całkowicie odmienne osobowości 
powinny się przyciągać. 
Postanowił to sprawdzić adiunkt Sean Prall, antropolog z Uniwersytetu Missouri, który pojechał do północno-
zachodniej Namibii w południowej Afryce, aby zbadać zachowanie Himba, grupy półkoczowniczych pasterzy. 
Odkrył, że ludzie, którzy są podobni pod względem pożądliwości częściej tworzą związki, a także odnoszą w nich 
sukcesy. To by sugerowało, że wcale nie przeciwieństwa a podobieństwa się przyciągają – przynajmniej jeżeli 
chodzi o aparycję, temperament seksualny, itd. 
Podczas pobyty w Afryce, Prall przeprowadził szereg wywiadów z ludźmi na temat pożądania innych osób w 
społeczności i oszacował tzw. wartość koleżeńską, która opisuje, jak bardzo ktoś chce być z kimś innym w 
związku. Otrzymane wartości Prall porównał z informacjami o osobach, z którymi badani faktycznie byli w 
związku. 
Podobieństwa się przyciągają? 
Okazuje się, że osoby o podobnej “wartości koleżeńskiej” (można powiedzieć także: pożądliwości) częściej 
tworzyli związki, a także osiągali lepsze wyniki w relacjach. To by potwierdzało, że przeciwieństwa wcale się nie 
przyciągają, przynajmniej jeżeli chodzi o dobór partnerów. Przeprowadzone badania są o tyle interesujące, że 
kładły nacisk na działaniach ludzi, a nie ich deklarowanych preferencjach – można się z nimi zapoznać w Science 
Advances. 
Sean Prall mówi: 
Zainteresowało nas to, ponieważ wiele prac antropologicznych dotyczących ludzkich wzorców kojarzenia opiera 
się wyłącznie na preferencjach ludzi. Te badania koncentrują się na działaniach ludzi. Można powiedzieć, że 
wolelibyśmy kogoś, kto jest uważany za bardzo pożądanego, ale na to w dużym stopniu wpływają normy 
społeczne. Co zrobilibyśmy w takim związku? Jak to się dzieje w rzeczywistości? Właśnie temu się 
przyglądaliśmy. 
Charakterystyka Himba była idealnym modelem dla sprawdzenia postawionej przez niego hipotezy. Sean Prall 
spędził pięć lat na badaniu tej grupy etnicznej, choć wyniki można rozszerzyć na całe społeczeństwo. 
Sean Prall podsumowuje: 
Była to doskonała populacja, by przyjrzeć się naszym pytaniom, ponieważ wszyscy się znają, a większość osób z 
tej populacji umawia się na randki i zawiera małżeństwa. Można ich wprost zapytać, jak bardzo chcieliby być w 
związku z konkretną osobą, ponieważ ją znają. W ten sposób ludzie wiążą się ze sobą od tysięcy lat, nie przez 
internet, ale z ludźmi w swojej społeczności. 
 

Źródło: Fous.pl 

Sześć lat dreszczowca w Saint-Etienne. 
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Dokładnie sześć lat temu cała Polska z zapartym tchem śledziła bój naszych piłkarzy o ćwierćfinał mistrzostw 
Europy. Biało-czerwoni mierzyli się ze Szwajcarami i po niezwykle dramatycznym spotkaniu zakończonym 
konkursem rzutów karnych, zameldowali się w najlepszej "ósemce" EURO 2016. 
Rozgrywana na francuskich boiskach impreza, od początku układała się dla nas dobrze. Już od czasu losowania 
było wiadomo, że kluczem do awansu będzie pierwsze spotkanie i jak się okazało, udało się nam w nim 
zainkasować trzy punkty. 
Po zwycięstwie nad Irlandią Północną (1:0), które zapewniło nam trafienie Arkadiusza Milika, potem przyszedł 
bezbramkowy remis z Niemcami i wygrana nad Ukrainą (1:0). W tym ostatnim spotkaniu bramkę na wagę pełnej 
puli strzelił Jakub Błaszczykowski i Polska po raz pierwszy w XXI wieku zdołała awansować do fazy pucharowej 
na wielkim turnieju. 
W 1/8 finału czekali już jednak mocni Szwajcarzy, którzy w swojej grupie ustąpili miejsca jedynie Francuzom. 
Mecz w Saint-Etienne na stałe zapisał się na kartach historii polskiej piłki, głównie za sprawą swojego 
dramatycznego i trzymającego w napięciu do końca przebiegu. 
Polska wyszła na prowadzenie jeszcze przed przerwą po trafieniu Błaszczykowskiego. W drugiej połowie Helweci 
napierali, jednak fantastycznie w naszej bramce spisywał się Łukasz Fabiański. Kiedy wydawało się, że 
dowieziemy skromne zwycięstwo do końca, do wyrównania w 82. minucie doprowadził Xherdan Shaqiri. 
 
Wynik się już nie zmienił. Niewiele wniosła także dogrywka i o awansie do 1/4 finału musiały zdecydować rzutu 
karne. W nich do piłki ustawionej na jedenastym metrze podchodzili kolejno Robert Lewandowski, Arkadiusz 
Milik, Kamil Glik, Jakub Błaszczykowski i na końcu Grzegorz Krychowiak. Żaden z nich się nie pomylił. 
 
Po stronie Szwajcarów Fabiańskiego nie zdołał pokonać Shaqiri i dlatego to Polska zameldowała się w 
ćwierćfinale mistrzostw Europy. 
Przeżyjmy to jeszcze raz. 
 

Źródło:PiłkaNożna.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. 
 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. 
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 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 27 czerwca - kalendarium.  

27 czerwca jest 178. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 187 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Bogodar, Bogudar, Benwenut, Bożdar, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maria, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław 
i Włodzisława, (niegdyś Władysław i Władysława, obecnie 30 czerwca). 
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Rybołówstwa. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1315 r. – Książę Władysław Łokietek zawarł w Krakowie sojusz z 
władcami Danii, Szwecji, Norwegii, Meklemburgii, książętami z Rugii i Pomorza Zachodniego skierowany 
przeciw margrabiemu Brandenburgii Waldemarowi Wielkiemu, który był sojusznikiem króla Czech Jana 
Luksemburskiego, wroga Łokietka roszczącego sobie pretensje do korony polskiej. 
1581 r. – I wojna polsko-rosyjska: 30-tysięczna armia moskiewsko-tatarska spaliła kilkaset domów na 
przedmieściach Mohylewa, jednak 200 husarzy z roty Marcina Kazanowskiego zaatakowało oblegających i 
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powstrzymywało dalszy atak, a następnie, po przybyciu odsieczy w postaci roty Temruka Szymkowicza i roty 
porucznika Halibeka, wyparła spod miasta. 
1629 r. –V wojna polsko-szwedzka: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Trzcianą.  
1697 r. – Podwójna elekcja królewska francuskiego księcia Franciszka Ludwika Burbon-Contiego i elektora 
Saksonii Fryderyka Augusta I, który ostatecznie został królem jako August II Mocny. 
1871 r. – Zdławiono bunt robotniczy w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie).  
1928 r. – Z powodu złego stanu zdrowia Józef Piłsudski ustąpił ze stanowiska premiera.  
1930 r.–  Utworzono Warszawskie Koło Intelektualistów.  
1941 r. – Niemieckie bataliony policyjne spaliły Wielką Synagogę w Białymstoku wraz z uwięzionymi w niej ok. 2 
tys. Żydów. 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-06-24 

1 EUR 4,7094 

1 USD 4,4656 

1 CHF 4,6538 

1 GBP 5,4831 

     

 

    

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

 

https://nasdaqbaltic.com  

  

Rozrywka 
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http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

 

H U M O R   

- Jeśli jesteś taka sławna, to czemu zawsze na koncercie sala jest w połowie pusta? 

- Jaka pusta?! Sprzedaje się dwa razy więcej biletów niż miejsc! 

- No, ale twoje płyty się nie sprzedają... 

- Jak nie? Mam dwie złote płyty i trzy platynowe... co z ciebie za fan, że tego nie wiesz?! 

- Ja nie fan, ja ze skarbówki. 


