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Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku 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 

Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie  z 

obowiązku kwarantanny po powrocie ze statku. 

Informujemy, że 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, 
Bieżąca informacja znajduje się na stronie Głównej Strazy Granicznej 
Komenda Główna Straży Granicznej 
Wg naszej wiedzy nie planowane są zmiany dotyczące objęcia kwarantanną polskich marynarzy. 
 

Źródło:omk.org.pl 

 

Podmiany załóg podczas drugiej fali pandemii. 

Niestety jak można wyczytać i usłyszeć liczby związane z trwającą pandemią rosną prawie na całym świecie. 
Można się dalej spodziewać, iż utrudnienia związane z podmianami będą trwały lub w niektórych krajach będzie 
to po prostu niemożliwe. Na naszej stronie internetowej jest sporo informacji związanych z tą sytuacją, niemniej 
jednak pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych kwestii , które mogą tylko nam pomóc. 

 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. 
https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ 
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 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 retardację 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. 
 

 

Źródło:omk.org.pl 

COVID-19 informacje o danym kraju dla załóg statków. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 na całym świecie, obowiązują ograniczenia, które caly czas się zmieniają w 
związku z dynamiką rozwoju pandemii. Na bieżąco aktualizowana mapa z zaznaczeniem części świata, 
Państwami i ograniczeniami związanymi z podmianami załóg znajduje się na stronie 
https://www.itfseafarers.org/en/embed/covid-19-country-information-seafarers 
 

Źródło:itfseafarers.org 

 

5 lat nieudolności wymiaru sprawiedliwości. 

OMK ponad 5 lat temu podjęło sprawę odzyskania niewypłaconego wynagrodzenia w imieniu jednego z 
marynarzy należącego do naszej Organizacji 
Już na samym początku, po informacjach przekazanych przez marynarza, zdecydowaliśmy się na złożenie 
zawiadomienia do prokuratury. Od tego czasu w 2015 roku przybyliśmy długą drogę przez: 
- zawiadomienie do prokuratury, oddalenie, zażalenie ze strony OMK i kolejne oddalenie, 
- założenie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy – po wielkich trudach wszczęto postępowanie egzekucyjne – 
bezskuteczne 
- złożenie sprawy do Sądu – opieszałość w działaniach sądowych doprowadziła do tego, iż Sąd sam nałożył na 
siebie karę w wysokości 5 tyś zł, wszystkie działania okazały się bezskuteczne, 
- w związku Z niemożliwością ustalenia miejsca pobytu dłużnika, OMK wynajęło prywatnego detektywa w celu 
ustalenia miejsca pobytu, wyniki przekazane do Sądu, który nie potrafił wykorzystać materiału, 
- Sąd wydał wyrok, zakończony bezskuteczną egzekucja komorniczą, 
- był też europejski nakaz zapłaty, kolejne pisma, wezwania itp. itd. 
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W związku z wizją upadku postępowania , jako OMK, w 2020 roku, podjęliśmy kolejną próbę bezpośredniego 
rozwiązania sprawy i odzyskania zaległego wynagrodzenia. Po kilku miesiącach, kolejnych pismach do 
zagranicznego oddziału pracodawcy, instytucji powiązanych oraz wielu rozmów telefonicznych udało się i 
marynarz w sumie otrzymał pełną kwotę. 
W polskich instytucjach sprawa jest kontynuowana lecz jak to sam Sąd określa, jest ona bezskuteczna …. 
wystarczy, iż dłużnik nie odbiera korespondencji, co chwilę zmienia miejsce zamieszkania i ręka sprawiedliwości 
jest za krótka…. W osobistej ocenie mamy tutaj problem z kompletnym brakiem zainteresowania w 
rozwiązywaniu problemów oraz skostniałym systemem wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Pismo 
pismem się pogania, a wynik jest równy zeru. 
Ze względu na treść porozumienia w sprawie zaległego wynagrodzenia nie mogliśmy podać nazwy armatora. 

Źródło:omk.org.pl 

 

Przedłuzenie ważnosci świadectw STCW.  

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej Marynarze których dyplomy lub 
świadectwa przeszkoleń utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, a spełniają warunki do 
odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia, mogą składać wnioski 
w  siedzibie urzędów  morskich  lub  w  formie  elektronicznej,  pod  warunkiem  przesłania  skanów  lub  kopi
i wymaganych  dokumentów  wraz  ze  stosownym  oświadczeniem  (potwierdzające  zgodność  dokumentów   
z oryginałami).  
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich. 
Świadectwa które utraciły ważność dnia 1 lutego 2020 r.i i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane 
konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów, pozostają ważne do dnia 
31 grudnia 2020 r. 
Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.  
Dyplomy których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane 
konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu, pozostają ważne do dnia 30 
grudnia 2020 r.  
Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia. 
Powyższe przedłużenie ważności dotyczy w szczególności marynarzy, którzy przebywają obecnie na statkach, a 
z uwagi na wprowadzone ograniczenia mają trudności z powrotem do kraju ii i nie mogą odnowić dyplomu lub 
świadectw przeszkolenia.  
Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności takiego przedłużenia, w sytuacji zmniejszenia ryzyka epidemicznego i 
zniesienia stanu epidemii na terenie kraju, marynarze posiadający przedłużone w tym trybie dokumenty powinni 
w miarę możliwości niezwłocznie uzupełnić wszystkie wymagane braki, w celu przedłużenia terminu ważności 
posiadanych dokumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia1 . 1.6. Marynarze, którzy znajdują się na terenie 
kraju, a ich dyplomy lub świadectwa utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność powinni 
niezwłocznie odnowić swoje dokumenty, przy najbliższej możliwej okoliczności. 
 

Źródło:www.omk.org.pl 

Wyspy Kanaryjskie przywracają ruch wycieczkowców. 

Rząd autonomiczny Wysp Kanaryjskich ogłosił w sobotę wznowienie ruchu dla wycieczkowców. Pierwsze statki z 
turystami dotrą na ten hiszpański archipelag na początku listopada. 
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Kanaryjskie władze zastrzegły, że w portach przyjęte zostaną jednak tylko te jednostki, których wszyscy 
pasażerowie posiadają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a pokład zajęty jest maksymalnie w 70 
proc. 
Hiszpańska agencja Europa Press ustaliła, że pierwsze grupy dotrą na Wyspy Kanaryjskie po 4 listopada w 
ramach wycieczek firm TUI oraz Hapag Lloyd. 
Władze Wysp Kanaryjskich zapewniają, że pomimo wydania zgody dla wycieczkowców, na wyspach tego 
archipelagu obowiązywać będą restrykcyjne zasady sanitarne. 
W poniedziałek rozszerzyły one obostrzenia o zakaz palenia papierosów na ulicach, co ma służyć ograniczeniu 
infekcji za pośrednictwem dymu nikotynowego. 
Ogłoszone otwarcie portów na Wyspach Kanaryjskich to kolejna w ostatnich dniach decyzja służąca zwiększeniu 
na tym archipelagu liczby turystów. 
10 października rząd regionu zobowiązał się do pokrywania turystom opuszczającym te wyspy samolotami koszt 
testów na obecność koronawirusa. 
Pierwszym wycieczkowcem, który przybył do Hiszpanii po wprowadzonym tam w marcu zakazie przyjmowania 
dużych pasażerskich jednostek pływających, był francuski wycieczkowiec rzeczny La Belle de Cadix. Na 
początku września odbył on rejs z Lazurowego Wybrzeża wzdłuż brzegów Andaluzji, docierając do portu w 
Huelvie, na południowym zachodzie. 
 

Źródło:portalmorski.pl 

Firma najbogatszego Polaka wchodzi na rynek morskiej energetyki wiatrowej. 

Kontrolowane przez najbogatszego człowieka w Polsce, miliardera Michała Sołowowa, przedsiębiorstwo aktywne 
na rynku produktów chemicznych, m.in. dla budownictwa, chce rozpocząć działalność w sektorze offshore wind, 
nawiązując współpracę ze szwedzkim potentatem. 
Chemiczna spółka Synthos oraz szwedzki koncern Vattenfall podpisały protokół ustaleń w celu zbadania 
możliwości współpracy w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i krajach bałtyckich. 
Catrin Jung, szef działu morskiej energetyki wiatrowej Vattenfall, mówi: "Uważamy, że współpraca między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi i energetycznymi jest ważnym krokiem naprzód w realizacji naszego celu, 
jakim jest umożliwienie życia bez paliw kopalnych. Po rozmowie z zespołem Synthos jest to coś, do czego oboje 
jesteśmy bardzo zgodni". 
"Zrównoważony rozwój i wzrost udziału energii bezemisyjnej w produkcji przemysłowej to najważniejsze cele 
Grupy Kapitałowej Synthos. Z tak doświadczonym partnerem, jakim jest Vattenfall, możemy zmienić polską 
gospodarkę i urzeczywistnić głęboką dekarbonizację" - mówi Zbigniew Warmuz, prezes Synthos. 
Dzieje się to zaledwie kilka dni po podpisaniu przez kraje nadbałtyckie deklaracji o współpracy w dziedzinie 
morskiej energetyki wiatrowej. 
"Jesteśmy wdzięczni, że wszystkie kraje bałtyckie podpisały deklarację o opracowaniu opłacalnego i przyjaznego 
dla środowiska wykorzystania morskiej energii wiatrowej. To duży krok w kierunku rozwoju morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku i klimatu" - mówi Catrin Jung. 
Grupa Synthos jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. W przytłaczającej 
większości ocieplonych domów w Polsce znajduje się ponoć jej produkt - grupa jest największym producentem 
polistyrenu do spieniania w Europie. Zatrudniająca ok. 3200 pracowników grupa Synthos jest też największym 
producentem kauczuków syntetycznych w Europie. 
 

Źródło: portalmorski.pl 

Raport z rynku żeglugowego – sztormowanie armatorów . 

Cały bieżący rok jest dla rynku żeglugowego olbrzymim wyzwaniem. Ostatnie tygodnie nie były inne. Wręcz 
przeciwnie atmosfera zagrożenia i niepewności, co do przyszłości ogólnogospodarczej narastała. 
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W ostatnich trzech tygodniach spora ilość statków została złomowana, co powinno mieć z czasem pozytywny 
wpływ na poprawę warunków frachtowych z punktu widzenia armatorów. Nadal pozytywne sygnały spływają też z 
morskich rynków energii odnawialnej. O tym i wielu innych najbardziej aktualnych trendach na światowych 
rynkach żeglugowych w dzisiejszym raporcie. 
RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH 
Rynek frachtowy 
Sytuacja na rynku przewozów masowych jest również dynamiczna. Baltic Dry Index (dla przyp.: indeks towarowy, 
wskazujący na sytuację przewozową w sektorach: Capesize, Panamax, Supramax) w dniu 28 września wynosił 
prawie 1,700 punktów. W kolejnych dniach wskaźnik nadal rósł, osiągając  
w szczytowym momencie ostatnich 3 tygodni, tj. w dniu 6 października nawet ponad  2,100 punktów.  W 
kolejnych dniach był już spadek. I tak w dniu 13 października BDI obniżył się w porównaniu do dnia poprzedniego 
o 75 punktów i osiągnął poziom 1,732 punktów. Kolejne dni, to kontynuacja regresu tego wskaźnika. Na koniec 
tygodnia 42 wyniósł on już 1,477 punktów. 
W sektorze Capesize w tygodniu 41 odnotowywano dobre wyniki frachtowe. Jednakże kolejny tydzień odznaczył 
się już mocnymi spadkami w osiąganych stawkach frachtowych i czarterowych. Najmocniej takim trendem został 
dotknięty rynek basenu atlantyckiego. Jednakże spadki zostały też odnotowane na intensywnie eksploatowanej 
przez ten tonaż szlakach Brazylia – Chiny.  
Również w ogólnym ujęciu sektor Panamax na początku zyskał w tygodniu 41. To za sprawą solidnej podaży 
ładunków minerałów i zbóż z rejonu Morza Bałtyckiego i wschodniego wybrzeża USA.  Słabiej na tym tle 
wyglądał rynek chiński, gdzie trwał okres urlopowy. W kolejnym tygodniu sektor Panamax był pod silną presją 
obniżania stawek na nowe zafrachtowania. Jedynie w rejonie północnej Azji rynki zafrachtowań były w miarę dla 
tego typu jednostek stabilne.  
W tygodniach 40 i 41 sektor Ultramax / Supramax reprezentował bardzo słabe wyniki dla osiąganych stawek 
frachtowych i czarterowych, co obserwowane było głównie na rynku chińskim. Nieco lepiej sytuacja wyglądała na 
rynku atlantyckim. Podobnie jak w innych sektorach w kolejnym tygodniu numer 42 odnotowywano spadki. 
Praktycznie w całym okresie ostatnich trzech tygodni w sektorze Handysize pierwszy raz od września 
obserwowano powszechne spadki stawek frachtowych i czarterowych. Pewne odbicie zaobserwowano na rynku 
w połowie tego tygodnia. Stabilne stawki frachtowe zapewniane były  
w ostatnich dniach na rynku Europy kontynentalnej. 
Według analityków rynku kolejne tygodnie ukażą jak rynek frachtowy będzie wyglądał w ostatnim kwartale roku. 
Rynek tonażowy 
W tygodniu 40 doszło do aż 13 transakcji kupna – zakupu statków masowych o łącznej wartości około 170 
milionów USD. W kolejnym tygodniu numer 41 ilość transakcji była na podobnym poziomie  
i objęła 11 statków. Tym razem łączna wartość transakcji osiągnęła 135,9 miliona USD. 
 RYNEK OFFSHORE ENERGY 
Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej 
Dalszy poziom konsumpcji ropy naftowej, tj. w czwartym kwartale roku w Chinach pozostaje dużą niewiadomą. 
Ceny ropy w ostatnich trzech tygodniach wahały się. Informacja o zarażeniu się prezydenta USA Donalda 
Trumpa koronawirusem spowodowały nagłe spadki cen ropy. Najwyższy spadek został odnotowany w dniu 
ogłoszenia tej informacji, tj. 2 października, kiedy cena baryłki ropy wyniosła poniżej 40 USD. W kolejnych dniach 
cena podniosła się do około 43 dolarów amerykańskich w dniu 8 października. Później był jeszcze po drodze 
kolejny spadek 12 października, kiedy to cena wynosiła  nieco poniżej 42 USD. Ostatecznie na koniec tygodnia 
42 w piątek 16 października ceny ropy na rynkach wynosiły odpowiednio: w przypadku Brent 43,16 USD, 
natomiast w przypadku WTI 40,67 USD za baryłkę.   
Zapatrywania na przyszłość wykorzystania ropy naftowej są coraz bardziej dla tej branży pesymistyczne. Takie 
tendencje odczuwają już bardzo mocno kraje, które na wydobyciu i handlu ropą naftową zbudowały swoją siłę, tj. 
kraje arabskie, Rosja, ale również i Norwegia.  
Jak poinformował jeden z potentatów branży wydobywczej – Shell, planuje się w tej organizacji redukcję nawet 
do 9 tysięcy miejsc pracy w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji. Firma prowadzi też transformację swojej 
działalności w kierunku rozwoju swojej oferty innych wyrobów chemicznych i biopaliw a także nowatorskich 
niskoemisyjnych produktów. 
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W międzyczasie polska Grupa Lotos przekazała informacje na temat rozpoczęcia rekonstrukcji kolejnego 
odwiertu na złożu B3. Prace na Bałtyku prowadzone są za pomocą platformy „Petro Giant”, należącej do spółki 
córki, tj. Lotosu Petrobaltic.  
Morska energia wiatrowa 
W międzyczasie obserwuje się znaczącą tendencję inwestowania miliardów dolarów podmiotów związanych z 
rynkiem ropy naftowej w rynek energii odnawialnej, w tym przede wszystkim energię wiatrową.  
Przykładem na znaczące inwestycje w morską energię odnawialną jest zabezpieczenie kontraktu singapurskiej 
firmy Keppel Offshore & Marine na projekt tzw. platformy HVDC dla sektora morskich farm wiatrowych w 
Niemczech wspólnie w konsorcjum z Aibel. Kontrakt dotyczy stacji transformatorowej, przekazującej prąd z 
morskich farm wiatrowych do infrastruktury lądowej. Dodatkowo w ramach tego kontraktu zostanie też 
wybudowana stacja lądowa w postaci przekaźnika. Międzynarodowe media wskazywały wartość kontraktu na 
około 375 milionów euro. 
Na naszym lokalnym podwórku doszło tymczasem w dniu 30 września podczas trwającej w Szczecinie 
konferencji „Pomeranian Offshore Wind Conference” do podpisania tzw. „Deklaracji Bałtyckiej  
na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej”  pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej  
z regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki tej deklaracji ma nastąpić okres ścisłej lokalnej, ale międzynarodowej 
współpracy na rzecz przyspieszenia rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 
Rynek statków wsparcia (Offshore Support Vessels - OSV) 
Kontrakty 
Niderlandzka firma Kotug  podpisała długoterminowy kontrakt podpisany ze spółką Esso Exploration z grupy 
ExxonMobil w projekcie wsparcia tankowców podczas załadunku ropy naftowej z pływającej jednostki produkcji, 
załadunku i wyładunku, czyli tzw. FPSO (ang. Floating Production, Storage and Offloading) na złożu Liza w 
Gujanie. Projekt ten pomimo kryzysu ma być nadal rozwijany. Na tej podstawie zakupiona została wybudowana 
w 2015 roku jednostka AHTS „BB Power” przemianowana na „SD Power”. Jednostka jest wyposażona w system 
dynamicznego pozycjonowania DP-2. Projekt zagospodarowania złoża Liza mieści się w szerszym programie o 
nazwie Stabroek Block. ExxonMobil odkrył bowiem olbrzymie złoża ropy naftowej i gazu w Gujanie. Stąd do 
projektu zagospodarowań wielu złóż z tego rejonu pozyskano partnerów w postaci Hess Exploration i China 
National Offshore Oil Corp. Do 2026 roku grupa ta planuje postawienie tam co najmniej 5 jednostek FPSO. Stąd 
też również inny armator, działający na rynku offshore energy - Edison Chouest Offshore zabezpieczył kontrakt 
asystowania jednostkom FPSO w tym projekcie. W związku z tym planuje się budowę co najmniej dwóch 
jednostek OSV. Zaprojektowane w grupie Damen jednostki miałyby być  wybudowane w amerykańskiej stoczni 
Edison Chouest. 
Rynek tonażowy 
Ciekawą na rynku informacją było to, że na próby morskie udał się PSV „Coey Viking” budowany przez gdańską 
„Remontowa Shipbuilding” SA. Wcześniej jednostka nie odczekała się odbioru przez pierwotnego 
zamawiającego. Jednakże stoczni udało się znaleźć nowego odbiorcę i dokończono jej budowę. W trakcie prac 
wykończeniowych jest również druga jednostka tego typu. Zdanie statku PSV w dobie mocnego kryzysu będzie 
ewenementem na skalę światową, ponieważ na rynku na tego typu jednostki do obsługi platform wiertniczych nie 
ma obecnie dużego zainteresowania. 
W tygodniu 40 odnotowano 4 transakcje kupna – sprzedaży jednostki OSV. Kwota wszystkich transakcji opiewała 
na kwotę 8,2 miliona USD. Natomiast w tygodniu 41 ilość transakcji była jak na owe czasy spektakularna i objęła 
aż 13 statków wsparcia branży offshore. Wartość transakcji wyniosła około 85 milionów USD. 
RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW 
Rynek frachtowy 
Ilość dostępnej do przewozu ropy naftowej i jej produktów kurczy się. W związku z tym kondycja rynków 
frachtowych dla tankowców nadal pogarszała się. Nie było też widać optymizmu wśród armatorów tankowców. 
Zapotrzebowanie na tonaż tankowców, przewożących surową ropę było bardzo słabe. Jednocześnie wzrastała 
dostępność pływających magazynów ropy.  
Na rynku frachtowym przewozów produktów ropopochodnych jak na przykład paliwa było  
w globalnym ujęciu w ostatnich tygodniach nieco lepiej. Było to głównie zasługą dobrych warunków rynkowych 
panujących w basenie Morza Śródziemnego. 
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Do zagmatwanej i ciężkiej sytuacji dokładały się dodatkowe problemy związane między innymi  
z huraganami na Zatoce Meksykańskiej (huragan Delta) oraz strajkiem pracowników branży olejarskiej w 
Norwegii. 
Należy spodziewać się dalszych turbulencji na tym rynku frachtowym z możliwymi lekkimi odbiciami stawek w 
ostatnim kwartale roku z bardzo mglistą perspektywą dla rynku w nowym roku.  
Rynek tonażowy 
Rynek kupna – sprzedaży używanych tankowców, tzw. „secondhand’ów” jest nadal całkiem aktywny.  
W tygodniu 40 doszło do sprzedaży 6 tankowców. Wartość transakcyjna osiągnęła około 136,5 miliona USD.  W 
następnym tygodniu numer 41 ilość transakcji była podobna i wyniosła 7 jednostek. Łączna suma transakcji była 
jednak zdecydowanie większa i wyniosła aż 264,5 miliona USD.   
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Sołdek popłynął do Stoczni na największy remont od 35 lat. 

Jest nieodłącznym elementem pejzażu Gdańska i chętnie odwiedzanym oddziałem Narodowego Muzeum 
Morskiego. W sobotę, 17 października, dwa holowniki zabrały “Sołdka” do stoczni na remont, jakiego jeszcze nie 
przechodził od kiedy został placówką muzealną. Wróci na swoje miejsce przy nabrzeżu Ołowianki jeszcze w tym 
roku, ale ponownie udostępniony do zwiedzania będzie we wrześniu 2021 r. 
“Sołdek” nie mógł popłynąć sam, ponieważ nie posiada czynnego własnego napędu, jego silniki główne i układy 
napędowe są wyłączone od czterech dekad.  
W sobotę rano, około godz. 10. podpłynęły do niego dwa holowniki: pchacze „Nosorożec G-01” i „Nosorożec G-
02”. “Sołdek” został odcumowany od nabrzeża i ruszył w podróż do Gdańskiej Stoczni Remontowej. Cała 
operacja trwała około 2 godzin. 
Statek jest w dobrej kondycji, ale co 10 lat rutynowo jest poddawany przeglądowi kadłuba i pracom remontowym. 
Tym razem przewidziano większy zakres robót niż dotąd, co związane jest z przygotowanym przez muzealników 
międzynarodowym projektem “2 statki - wspólne morze. Sołdek i Witiaź: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”, który 
uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o przedstawienie powojennych 
dokonań polskiego przemysłu stoczniowego. Rudowęglowiec “Sołdek” został wybudowany i zwodowany w 
Stoczni Gdańskiej w 1948 roku. “Witiaź” - specjalistyczny statek badawczy, zamówiony przez Instytut 
Oceanografii Akademii Nauk ZSRR - powstał w 1949 r. w Stoczni Adolfa Warskiego w Szczecinie. Obie jednostki 
są obecnie placówkami muzealnymi, w Gdańsku i w Kaliningradzie.   
Koszt remontu “Sołdka” przewidziany jest na kwotę 3 mln zł. Zaplanowano m.in. wymianę fragmentów blach 
poszycia, konstrukcji oraz nitów. Wykonane też będą prace konserwacyjno-malarskie nadwodnej części kadłuba. 
Dodatkowo położona będzie nowa instalacja elektryczna wewnątrz statku. Ładownie - które na co dzień pełnią 
funkcję sal wystawowych - zostaną gruntowne pomalowanie i odświeżone.   
“Sołdek” ma wrócić za miesiąc, nie tylko w lepszym stanie, ale bogatszy o nowe przestrzenie wystawiennicze. 
Nie oznacza to jednak, że od razu przywrócony będzie do zwiedzania. Na to trzeba będzie poczekać do września 
2012 r., bowiem muzealnicy zainstalują na statku najpierw nową wystawę stałą pt. „Sołdek i jego czasy”. 
Ekspozycja poświęcona jest historii polskiej techniki okrętowej, w szczególności realiom politycznym, społecznym 
i gospodarczym, w jakich powstawał statek i w jakich był eksploatowany. Jak podkreśla Robert Domżał, dyrektor 
NMM, będzie to opowieść o ludziach związanych ze statkiem: konstruktorach, traserach, niterach, spawaczach, 
kapitanach, oficerach. - Wprowadzimy naszych gości w świat historycznego statku o napędzie parowym, z którym 
związane są życiorysy i emocje wielu ludzi morza - zapowiada dyr. Robert Domżał.  
W ramach nowej ekspozycji uwydatnione zostaną elementy wewnętrznej konstrukcji statku, poprzez odpowiednie 
ich podświetlenie. Zwiedzający będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranymi eksponatami, a 
pobyt na “Sołdku” będzie uatrakcyjniony dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków multimedialnych. 
Sołdek, mimo iż nie jest dopuszczony do regularnej żeglugi wymaga opieki towarzystwa klasyfikacyjnego. PRS 
sprawuje nadzór nad jednostką i na potrzeby transportu jednostki do stoczni wydano tymczasowe zaświadczenie 
o zdatności do jednorazowej podróży. 
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O losach Nord Stream 2 zadecydują europejskie i rosyjskie firmy. 

O losach Nord Streamu 2 zadecydują europejskie i rosyjskie firmy - ocenił w rozmowie z "GPC" ambasador 
Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven. Odnosząc się do obecnych relacji polsko-niemieckich określił 
je jako dobre i mocno ugruntowane. 
W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" Loringhoven był pytany, czy Niemcy 
zdecydują się na zatrzymanie Nord Stream 2, m.in. w związku z głosami o potrzebie wszczęcia postępowania 
wobec tych, którzy w Rosji najbardziej korzystają na tym projekcie. 
"To, czy kolejne sankcje ostatecznie doprowadzą do zatrzymania budowy rurociągu, będzie finalnie decyzją 
zaangażowanych europejskich i rosyjskich firm" - odpowiedział ambasador, przypominając przy tym wypowiedź 
szefa MSZ Niemiec Heiko Maasa, który zwrócił uwagę, że zakończenie projektu Nord Stream 2 miałoby 
konsekwencje dla ponad 100 firm z 12 europejskich krajów. "Również to musimy mieć na uwadze" - mówił 
Loringhoven. 
"Jeśli chodzi o nasze relacje z Rosją, to jesteśmy zgodni z Polską: Rosja w przeszłości wielokrotnie pokazała, że 
jest zdolna do bezwzględnego, niezgodnego z prawem międzynarodowym działania. Zdecydowanie to 
potępiamy. Fakt, że na przykład na aneksję Krymu zareagowaliśmy sankcjami, i to, że sankcje te utrzymywane 
są do dzisiaj, jest zresztą właśnie także zasługą kanclerz federalnej" - odpowiedział ambasador, przypominając 
także o niedawnej próbie otrucia krytyka polityki Kremla Aleksieja Nawalnego. "Sprawa Nawalnego po raz kolejny 
udowodniła, że w odniesieniu do Rosji należy zachować największą ostrożność" - dodał. 
"Dlatego powinniśmy – w sposób skoordynowany w ramach UE – zareagować dodatkowymi sankcjami w 
stosunku do pojedynczych osób" - ocenił ambasador. Przypomniał, że w tej sprawie Rada do Spraw 
Zagranicznych UE zgodziła się na wspólną propozycję ministrów spraw zagranicznych Heiko Maasa i Jeana-
Yves’a Le Driana, co umożliwi nałożenie sankcji na pojedyncze osoby. 
Dyplomata był również pytany o sprawę wypowiedzi wiceszefowej PE Katariny Barley, która w wywiadzie dla 
radia Deutschlandfunk mówiła - jak przypomniała gazeta - o wywieraniu presji w sprawie praworządności na 
Polskę i Węgry i o finansowym zagłodzeniu Viktora Orbana. 
"Rozumiem, że Węgry i Polska postrzegają takie słowo jak +zagłodzenie+ przez pryzmat perspektywy 
historycznej. Jeśli jednak chodzi o ochronę praworządności w całej Europie, to chciałbym wyjaśnić, że 
praworządność jest jedną z wartości podstawowych, na których opiera się Unia Europejska – jest to zapisane w 
art. 2 TUE. Gwarantuje ona praktyczne funkcjonowanie naszej współpracy w UE" - odpowiedział Loringhoven. 
"Firmy nie inwestowałyby dalej w innym kraju, gdyby nie mogły polegać na jego wymiarze sprawiedliwości. 
Wzajemne zaufanie jest kapitałem. Dlatego także prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej występuje na 
rzecz ochrony praworządności" - dodał. 
"GPC" pytała też o inne wypowiedzi niemieckich polityków, które w kontekście niedawnej debaty w Bundestagu o 
ochronie praworządności i demokracji w Europie, były - w ocenie gazety - wbrew deklaracjom o polsko-
niemieckiej przyjaźni. Odnosząc się do tej kwestii Loringhoven przypomniał, że to z Bundestagu pochodzi 
wniosek o utworzenie pomnika polskich ofiar w Berlinie, czyli miejsca pamięci polskich ofiar niemieckiej okupacji. 
"Przyjaźń nie oznacza jednak, że musimy milczeć na tematy kontrowersyjne. Wręcz przeciwnie: prawdziwa 
przyjaźń wytrzyma różnice zdań. A jeśli chodzi o wartości podstawowe Unii Europejskiej, to opowiadamy się za 
nimi. Szczególnie Niemcy muszą wiedzieć, i mam nadzieję, że zawsze będziemy o tym pamiętać, co 
zawdzięczamy właśnie tym prawom podstawowym: naszą wolność, naszą pomyślność i ochronę godności każdej 
jednostki ludzkiej" - tłumaczył niemiecki dyplomata. 
Oceniając obecne relacje polsko-niemieckie Loringhoven podkreślił, że są one dobre i mocno ugruntowane w 
ostatnich dekadach. 
"Jesteśmy przyjaciółmi i jesteśmy partnerami strategicznymi w UE i NATO. To, co składa się na siłę tych 
stosunków, to o wiele więcej niż bliskie kontakty polityczne oraz liczne spotkania szefów naszych państw i 
rządów, ministrów i urzędników, którzy prowadzą stały dialog. To wielu pojedynczych ludzi umacnia te stosunki i 
głęboko je zakorzenia. To są niemieckie przedsiębiorstwa, które inwestują w Polsce, polskie start-upy, które 
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odnoszą w Niemczech sukcesy. To są młodzi ludzie spędzający razem ferie, profesorowie, którzy prowadzą 
badania w ramach kooperacji między szkołami wyższymi. To są parafie, partnerstwa miast oraz wiele rodzin 
polsko-niemieckich, które dbają o zrozumienie i porozumienie między naszymi krajami" - wyjaśnił. 
"Łączą oni nasze stosunki tak mocno, że nic nie jest w stanie ich zerwać" - podsumował Loringhoven.  

 
Źródło: gospodarkamorska.pl 

Japoński rząd chce uwolnić do morza wodę z elektrowni w Fukushimie. 

Rząd Japonii podjął nieoficjalnie decyzję o uwolnieniu do morza wody, zawierającej substancje radioaktywne z 
elektrowni jądrowej Fukushima - poinformowały w piątek japońskie media. Według operatora elektrowni woda ta 
nie stanowi już żadnego zagrożenia dla środowiska. 
Według medialnych doniesień formalna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jeszcze w tym miesiącu. 
Na terenie zniszczonej w wyniku trzęsienie ziemi w 2011 roku elektrowni atomowej Fukushima w dużych 
zbiornikach składowanych jest ponad 1 mln ton zanieczyszczonej wody, która wtedy pompowana była do 
budynku z reaktorem, aby zmniejszyć skutki katastrofy. 
Skład ten utrudnia demontaż elektrowni, który potrwa jeszcze wiele lat. Operator kompleksu obawia się także, iż 
przechowywane zbiorniki wodne mogłyby zostać uszkodzone podczas kolejnego trzęsienia ziemi, dlatego chce 
wypompować skażoną wodę do Pacyfiku. Plan ten został uzgodniony m.in. z Międzynarodową Agencją Energii 
Atomowej. 
Menedżer zapewnia, że składowana woda zawiera już tylko radioaktywny tryt, który w małych ilościach nie 
stanowi zagrożenia. Jak podkreśla, woda została uzdatniona przy użyciu zaawansowanego systemu 
przetwarzania cieczy w celu usunięcia większości zanieczyszczeń innych niż stosunkowo mało toksyczny tryt i 
jest przechowywana w zbiornikach na terenie zakładu. 
Przeciwni planom uwolnienia skażonej wody do morza są lokalni rybacy i mieszkańcy, którzy obawiają się, że 
jeszcze bardziej spadnie popyt na złowione na tych terenach wodnych owoce morza. Korea Południowa, która 
obecnie zakazuje importu z tego obszaru, również wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie wpływem zrzutu na 
środowisko. 
Jak pisze agencja Kyodo oczekuje się, że do lata 2022 r. skończy się miejsce w zbiornikach na przechowywanie 
wody, a obecnie przybywa jej ok. 170 ton dziennie. We wrześniu br. ilość zmagazynowanej wody wyniosła 1,23 
mln ton, wypełniając 1044 zbiorniki. (PAP) 
 

Źródło:PAP 

W żegludze śródlądowej więcej statków pasażerskich. 

Zmalała liczba pchaczy, holowników oraz barek używanych w żegludze śródlądowej w ubiegłym roku. Przybyło 
natomiast statków pasażerskich wykorzystywanych do celów turystycznych - wynika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Jak informuje GUS, liczba pchaczy oraz holowników stanowiących tabor holowniczy żeglugi śródlądowej 
wyniosła na koniec ubiegłego roku 179 sztuk, czyli o 22 mniej niż w roku poprzednim. Zmalała również liczba 
barek z własnym napędem - o dziewięć jednostek (do 80) oraz barek bez własnego napędu (barki do pchania) - o 
60 jednostek (do 402). 
Według GUS tendencja wzrostowa widoczna jest w przypadku taboru pasażerskiego, w skład którego w 2019 r. 
wchodziło 130 statków pasażerskich, czyli o siedem więcej niż rok wcześniej, co jest związane z rozwojem tej 
formy usług turystycznych.(PAP) 
 

Źródło:PAP.pl 
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Zieloni krytykują porozumienie IMO w sprawie dekarbonizacji żeglugi. 

Organizacje pozarządowe (NGO) domagają się odrzucenia kompromisowego porozumienia, które ich zdaniem 
stanowi przeszkodę w realizacji celów IMO w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez światową 
żeglugę. 
Grupa ekologicznych grup lobbystycznych, w składzie której działają NGO-sy: Carbon Market Watch, Generation 
Climate Europe, Green Transition Denmark, Nature and Biodiversity Conservation Union, Seas at Risk oraz 
Transport & Environment, wezwała do odrzucenia porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przez żeglugę, wypracowanego przez Międzynarodową Organizację Morską. 
Należące do IMO Japonia, Chiny, Korea Południowa, Norwegia oraz kilka państw członkowskich UE są wśród 14 
krajów, które uzgodniły pakiet minimalnych środków na rzecz efektywności energetycznej dla istniejących 
statków. To element strategii IMO w zakresie dekarbonizacji żeglugi, będącej tematem rozpoczynającej się dziś 
76 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Marine Environment Protection Committee - MEPC), 
która potrwa do 23 bm. Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS - International Chamber of Shipping) również popiera 
ten wniosek. 
Według pozarządowej organizacji Climate Home, we wniosku IMO proponuje się nałożenie kombinacji 
obowiązkowych krótkoterminowych środków technicznych i operacyjnych na 60 tys. statków na świecie, 
począwszy od zmniejszenia mocy silników, a skończywszy na wprowadzeniu docelowych poziomów emisji 
dwutlenku węgla dla poszczególnych statków. Środki te miałyby zostać wdrożone dopiero w 2030 r., czyli o 
dziesięć lat za późno - jak twierdzą ekologiczni lobbyści. 
Proponowane w ramach IMO rozwiązanie, wzorowane na japońskim wskaźniku efektywności energetycznej 
istniejących statków (Energy Efficiency Existing Ship Index - EEXI), uzależnia cele do osiągnięcia dla każdego 
statku od jego typu i wielkości, co popierają Norwegia, Grecja i Panama. 
Zgodnie ze sprawozdaniem ICCT (Międzynarodowej Rady Czystego Transportu - the International Council on 
Clean Transportation), ograniczenie mocy silników w celu obniżenia emisji jest najłatwiejszym sposobem 
spełnienia przez statki wymogów indeksu EEXI. 
"Jednak taki zabieg przyczyniłby się do realizacji celów IMO w zakresie ochrony klimatu w niewielkim stopniu, 
ograniczając emisje CO2 z istniejącej floty do 2030 r. zaledwie o 0,8 - 1,6 procent" - stwierdza ICCT. 
W nowym wniosku IMO, należące do niej państwa proponują połączenie EEXI m.in. ze wskaźnikiem 
intensywności emisji dwutlenku węgla (Carbon Intensity Indicator, CII - mierzącym efektywność energetyczną 
statków w odniesieniu do przewożonego ładunku), zaproponowanym przez Danię, Niemcy i Francję, który 
ustalałby indywidualne cele emisji dla każdego statku. 
"Ta kompromisowa propozycja pozwoli na ciągły wzrost rocznych emisji gazów cieplarnianych o 1 mld ton przez 
co najmniej kolejną dekadę, co stanowi naruszenie Porozumienia Paryskiego oraz pierwotnej strategii IMO w 
zakresie gazów cieplarnianych" – głosi oświadczenie ww. NGO-sów. 
Według nich, statki o najgorszych wskaźnikach, ocenione na „D” lub „E” w ramach klasyfikacji efektywności 
energetycznej, nie będą podlegały żadnym karom do 2029 roku, a więc do tego czasu proponowane rozwiązania, 
nie przyniosą żadnych skutecznych rezultatów. 
Żegluga międzynarodowa wytwarza około miliarda ton gazów cieplarnianych rocznie, co stanowi 3 proc. rocznych 
emisji na świecie. Zdaniem ww. ekologicznych lobbystów, bez zdecydowanych dalszych działań w 2050 r. emisje 
ze statków mogą osiągnąć poziom 90-130 proc. wartości z 2008 r. 
IMO wyznaczyła cel polegający na ograniczeniu emisji CO2 z żeglugi międzynarodowej o co najmniej 50 proc. do 
2050 r. w porównaniu z poziomem z 2008 r., przy czym do 2030 r. emisje mają się zmniejszyć o 40 proc. 
Ogłaszając te cele w kwietniu 2018 r., podczas 72 sesji MEPC organizacja stwierdziła, iż realizuje "ścieżkę 
redukcji emisji CO2 zgodną z celami dotyczącymi temperatury określonymi w Porozumieniu Paryskim z 2015 r.". 
Zieloni twierdzą jednak, że ścieżka IMO nie jest zgodna z zasadniczym celem tego porozumienia, jakim jest 
ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości temperatury 1,5°C. 
Oświadczenie NGO-sów pojawia się wraz ze wzrostem presji na IMO, a także jej sekretarza generalnego Kitacka 
Lima, aby przedstawiła skuteczne środki mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Z 
kolei wniosek IMO ogłoszono kilka dni po tym, jak Parlament UE zagłosował za włączeniem emisji CO2 
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pochodzących z transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS - Emissions 
Trading System) od 2022 roku, w następstwie krytyki, iż żegluga jest jedynym sektorem, który nie wytycza 
ambitnych celów w zakresie redukcji emisji. 

Źródło:portal morski.pl 

 

Wesoła defensywa vs stalowa obrona. 

Przed siódmą kolejką Podbeskidzie Bielsko-Biała miało najgorszą defensywę w PKO Bank Polski Ekstraklasie. 
Górale stracili aż 16 goli w sześciu spotkaniach, tylko raz zachowując czyste konto - w starciu z innym z 
beniaminków, czyli Stalą Mielec. Dzisiaj rywalem ekipy Krzysztofa Brede będzie druga drużyna, która dopiero 
awansowała z zaplecza - Warta Poznań. Czy to oznacza, że znowu uda się zagrać na zero z tyłu? 
Zadanie nie wydaje się zbytnio trudne. Warta w tym sezonie strzeliła zaledwie trzy gole i to wszystkie w jednym 
spotkaniu. Beniaminek z Poznania przełamał się dopiero w piątej kolejce w Płocku, niespodziewanie ogrywając 
Wisłę 3:1. 
Zespół trenera Piotra Tworka ma za sobą trzy tygodnie odpoczynku, ponieważ mecz z Legią został przełożony z 
powodu zakażeń koronawirusem w poznańskiej ekipie. Był czas na regenerację i poprawę gry w ofensywie. 
Do działań defensywnych nie ma żadnych uwag. Warta w pięciu spotkaniach straciła zaledwie cztery gole. Ani 
razu nie przegrała większą różnicą niż jednobramkowa (za każdym razem 0:1), więc organizacja gry w obronie 
stoi na wysokim poziomie. Przekonały się o tym chociażby Piast, który nie potrafił strzelić ani jednego gola, czy 
Lech, który przechylił szalę zwycięstwa dopiero w samej końcówce. 
Na szefa defensywy Warty i jednego z ciekawszych obrońców w całej lidze wyrósł Bartosz Kieliba. Piłkarz 
beniaminka imponuje grą w obronie, nie popełnia błędów, jest bardzo pewny w swoich interwencjach i dwukrotnie 
trafił do naszej jedenastki kolejki. 
Podbeskidzie przyzwyczaiło nas do festiwalu błędów w obronie praktycznie w każdym spotkaniu. Wyjątkiem był 
ostatni mecz ze Stalą Mielec, w którym trener Krzysztof Brede dokonał zmiany w bramce i defensywa nie 
przeciekała. 16 straconych bramek w pierwszych pięciu meczach zmusiło szkoleniowca do szukania innych 
rozwiązań. 
Górale natomiast wyglądają znacznie lepiej w ofensywie. Kamil Biliński ma na koncie już cztery trafienia, czyli o 
jedno więcej niż cała ekipa dzisiejszego rywala Podbeskidzia. Kto zatem dzisiaj poprawi swój dorobek punktowy? 
Początek spotkania o 18:00. 

Źródło:PiłkaNożna.pl 
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Rdzeń demona , rtęć , gorące źródła Yellowstone . Najgroźniejsze wypadki, jakie 

przytrafiły się naukowcom. 

Zobaczył bardzo jasny błysk, ale nie poczuł żadnego bólu. Zawieziono go do kliniki w Moskwie, żeby 
obserwować, jak żegna się z życiem. Bo cóż innego mogło spotkać Anatolija Bugorskiego po tym, jak czaszkę 
przeszyła mu wiązka protonów z najpotężniejszego akceleratora cząstek w kraju? 
W 1978 r. doktorant Anatolij Bugorski pracował przy synchrotronie protonowym U-70 w Instytucie Fizyki 
Wysokich Energii w Protwinie niedaleko Moskwy. 13 lip- ca coś nie zadziałało. Bugorski znalazł usterkę i pochylił 
się, żeby ją usunąć. Wtedy maszyna wystrzeliła wiązkę protonów prosto w jego czaszkę. Rozpędzone cząstki 
trafiły Anatolija w tył głowy, przeleciały przez mózg i wyszły przez nozdrze. Wartość dawki promieniowania 
oszacowano w miejscu wlotu na 2000 grejów, a w miejscu wylotu – po wzroście spowodowanym przez zderzenia 
protonów z cząstkami wewnątrz czaszki – aż na 3000. A już przyjęcie 5 grejów promieniowania jest zwykle 
śmiertelne! Tyle że promieniowanie, które uderzyło w Anatolija, było skoncentrowane do wąziutkiej wiązki. A ta 
na dodatek – jak się później okazało – wybrała drogę przez jego ciało tak szczęśliwie, że nie spowodowała nie 
tylko natychmiastowego zgonu, ale nawet utraty sprawności intelektualnej. 
Po wypadku fizyk spędził długie tygodnie w moskiewskiej klinice. Połowa jego twarzy spuchła i zeszła mu z niej 
skóra, ale ku zaskoczeniu lekarzy przeżył. Wkrótce wrócił do domu i do swojego życia. Uszkodzenie nerwów 
sparaliżowało lewą połowę jego twarzy, stracił słuch w jednym uchu, zdarzały mu się ataki padaczki i epizody 
utraty świadomości, ale mimo to Bugorski zrobił doktorat i nawet nie zmienił pracy. Dalej pojawiał się co dzień 
przy akceleratorze, który mógł pozbawić go życia. Co jakiś czas jeździł w sekrecie na kontrole w moskiewskiej 
klinice, gdzie regularnie spotykał grupkę paru innych ofiar wypadków przy pracy z energią jądrową. Ich historie 
pozostały utajnione do dziś i według słów samego Bugorskiego są w większości smutniejsze od jego własnej. 
W wypadku Anatolija Bugorskiego trudno dopatrzyć się jego winy. Radziecki akcelerator był wyposażony w 
zabezpieczenia, które jednak z niewiadomych i niezależnych od niego przyczyn nie zadziałały. Tym niemniej jak 
w każdej innej robocie, oprócz pecha przyczyną wypadków przy pracy wśród naukowców bywają lekkomyślne 
podejście do zasad bezpieczeństwa, niedostatek wiedzy, wadliwe zabezpieczenia i procedury, a także 
zachowania urągające zdrowemu rozsądkowi. Nierzadko nawet kilka tych czynników naraz. 
OFIARY WŁASNEJ PASJI I LEKKOMYŚLNOŚCI 
Na stronie internetowej amerykańskiej organizacji non-profit Laboratory Safety Institute – zajmującej się 
propagowaniem zasad bezpieczeństwa w instytucjach naukowych i na uczelniach – znajduje się Ściana Pamięci: 
wydłużająca się rok po roku lista śmiertelnych ofiar wypadków wśród naukowców. Tych nazwisk jest tam 520, bo 
tyle naliczono incydentów między 1920 a 2020 r. Otwiera ją niemiecki geolog Johann Gottlob Lehmann, który 
zmarł w 1767 r. wskutek wybuchu retorty z arszenikiem. Za nim znajdują się setki ofiar pecha lub własnej 
niefrasobliwości. Jest wśród nich spora grupa pionierów badań nad promieniami X. Zwykle mówimy, że pracowali 
w czasach, gdy nie wiedziano jeszcze o szkodliwości promieniowania. Nie jest to do końca prawda, ponieważ 
pierwsze sygnały, że promienie X mogą mieć zgubny wpływ na zdrowie, pojawiły się niecałe trzy lata po ich 
odkryciu. Jednak pasja parła naukowców do pracy nawet za cenę zrujnowania własnego zdrowia. 
Maria Skłodowska-Curie skwapliwie ukrywała zarówno przed światem, jak i przed sobą, że jej problemy 
zdrowotne – zaćma powodująca niemal zupełną utratę wzroku, szum w uszach, popękana skóra – mają związek 
z jej badaniami nad promieniotwórczością. Jedyne, czego się bała, to konieczności zaprzestania pracy naukowej. 
Współcześnie uderza liczba studentów i młodych pracowników uczelni będących na bakier z zasadami BHP. 
Wśród przyczyn zgonów są eksplozje, poparzenia chemikaliami, zakażenia patogenami, zatrucia, 
napromieniowania, porażenia prądem... W 2001 roku elektrochemik Michał Wilgocki z Uniwersytetu 
Wrocławskiego zginął w swoim laboratorium wskutek eksplozji nadchloranu etylenodiaminy – substancji, z którą 
można bezpiecznie pracować, tylko gdy jest wilgotna. Preparat przygotowywany przez pechowego adiunkta był 
przesuszony, co spowodowało samoistny wybuch. 
Amerykański pisarz i dziennikarz Richard Conniff w swojej książce „Poszukiwacze gatunków. Bohaterowie, 
głupcy i szalony pościg, by zrozumieć życie na Ziemi” zamieścił podobną listę zgonów przyrodników, którzy 
postradali życie, zgłębiając tajemnice natury. Jako że badanie przyrody wymaga często opuszczenia 
laboratorium czy gabinetu i wyprawę w nieznane, tu różnorodność sposobów pożegnania się z życiem jest 
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ogromna: utonięcia, lawiny, wybuchy wulkanów, hipotermia i hipertermia, zagryzienia, ukąszenia, wypadki 
komunikacyjne i morderstwa (od rytualnego pozbawienia głowy po śmierć z rąk rabusia). 
Weźmy przypadki z początków XX wieku. W 1909 r. ornitolog Richard Smithwick został wciągnięty przez 
ruchome piaski – gdy go znaleziono, wystawały tylko stopy. Inny ornitolog, Francis Birtwell, w 1901 r. powiesił się 
na linie, po której wspinał się na drzewo do ptasiego gniazda. Z kolei botanik Charles Budd Robinson został 
zabity w 1913 roku na indonezyjskiej wyspie Ambon, której mieszkańcy wzięli go za upiora… 
RDZEŃ DEMONA 
Szczególne miejsce wśród niebezpiecznych obiektów zainteresowania naukowców zajmuje pewna kula plutonu. 
Stała się ich nemezis aż dwukrotnie, zyskując przydomek „rdzenia demona”. W 1945 r. kula ta służyła fizykom z 
Los Alamos pracującym nad bombą plutonową do badań nad masą krytyczną – czyli najmniejszą masą, przy 
której możliwe jest zainicjowanie reakcji łańcuchowej. Z plutonu, z którego ją uformowano, pierwotnie miała 
powstać trzecia bomba przeznaczona do zrzucenia na Japonię. Kula miała średnicę 89 mm i masę 6,2 kg – 
starannie dobraną, by była jak najbliższa krytycznej. Masę krytyczną można byłoby jeszcze zmniejszyć, otaczając 
kulę materiałem odbijającym neutrony. Fizyk Harry Daghlian jako reflektor neutronów, odbijający wyrzucane z kuli 
cząstki z powrotem do jej wnętrza, używał bloczków z węglika wolframu. 21 sierpnia 1945 r. ustawiał je wokół 
kuli, szukając takiego ich ułożenia, by pluton był jak najbliższy wystąpienia reakcji łańcuchowej. Układanka była 
prawie gotowa, gdy licznik neutronów ostrzegł, że położenie ostatniego bloczka wywoła reakcję łańcuchową. 
Daghlian cofnął gwałtownie rękę, upuszczając bloczek na rdzeń. Natychmiast strącił pozostałe cegiełki, by 
przerwać reakcję i zapobiec katastrofie. Nie miał jednak szans, żeby zrobić to odpowiednio szybko. 
Przyjęta dawka promieniowania o wartości ponad 5 siwertów sprawiła, że po 25 dniach zmarł wskutek choroby 
popromiennej. W roku 1946 tę samą kulę z plutonu Amerykanie postanowili wykorzystać do testów na atolu 
Bikini. Zamiast cegiełek z wąglika wolframu rolę reflektora spełniały tym razem otaczające kulę dwie powłoki z 
berylu. Gdyby zetknęły się ze sobą, ruszyłaby reakcja łańcuchowa. Do odkrycia, kiedy może to nastąpić, znów 
służyły ludzkie ręce: berylowe powłoki trzeba było jak najbardziej zbliżyć do siebie. Najlepszy w tym wydawał się 
kanadyjski fizyk Louis Slotin, który zamiast specjalnych przekładek zapobiegających zetknięciu się powłok, 
pomagał sobie… śrubokrętem. 21 maja Slotin miał pecha – śrubokręt wyślizgnął mu się z dłoni. Górna powłoka 
opadła na dolną, rozpoczynając reakcję łańcuchową. Jej znakiem było błękitne jarzenie się zjonizowanego 
powietrza wokół kuli. Slotin zerwał połowę osłony i przerwał reakcję, ale siebie uratować już nie zdołał. 
Śmiertelna dawka przyjętego w krótkim czasie promieniowania to kilka siwertów, Slotin otrzymał dawkę 
czterokrotnie większą (21 siwertów) i zmarł po dziewięciu dniach. Po tym wypadku „rdzeń demona” został uznany 
za niebezpieczny i przetopiony. Nie z powodu śmiertelnego żniwa, jakie już zebrał – raczej dlatego, że po tym, 
jak dwa razy wszedł w reakcję łańcuchową, podczas wybuchu bomby mógłby zachować się w sposób 
nieprzewidywalny. 
KIEDY OSŁONA JEST ZA SŁABA 
Tragedia w laboratorium zawsze wstrząsa społecznością naukowców i – podobnie jak w przypadku przysłowia o 
Polaku mądrym po szkodzie – prowadzi do zaostrzenia zasad bezpieczeństwa i surowszego ich przestrzegania. 
Jednym z takich przypadków była śmierć chemiczki prof. Karen Wetterhahn z Dartmouth College w 1997 r. 
Zajmowała się badaniem toksyczności metali i była światowej sławy ekspertką w swojej dziedzinie. Nie brakowało 
jej więc wiedzy. W laboratorium pracowała z dimetylortęcią – organicznym związkiem rtęci. Wiedziano, że jest to 
substancja bardzo toksyczna, jednak znano tylko trzy przypadki śmiertelnego zatrucia (prawdopodobnie dlatego, 
że była rzadko stosowana). Wetterhahn przestrzegała wymaganych zasad bezpieczeństwa: działał wyciąg, a ona 
sama miała na sobie fartuch, okulary ochronne i jednorazowe lateksowe rękawiczki. Nie przejęła się więc, gdy na 
jedną z rękawiczek skapnęły dwie kropelki dimetylortęci. 
Niepokojące objawy pojawiły się dopiero po kilku miesiącach: mrowienie w palcach, potykanie się, wpadanie na 
ściany, zaburzenie mowy, kłopoty ze wzrokiem i słuchem. Dopiero diagnoza – zatrucie rtęcią – przypomniała 
prof. Wetterhahn o zachlapanej rękawiczce. Trzy tygodnie od zauważenia objawów chemiczka zapadła w 
śpiączkę, zmarła 10 miesięcy po wypadku. Badania nad przenikaniem dimetylortęci przez różne materiały, z 
których produkowane są rękawiczki ochronne, wykazały zupełną nieskuteczność lateksu. 
W tym samym roku równie niespodziewana śmierć, mimo zastosowania wymaganych środków ochronnych, 
spotkała Elizabeth Griffin, młodą badaczkę z centrum badań nad naczelnymi Yerkes National Primate Research 
Center w Atlancie. Zmarła wskutek zakażenia występującym u małp wirusem herpes B. Ludzie zakażają się nim 
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rzadko, zwykle wskutek podrapania lub pokąsania przez zwierzę. Elizabeth niosła małpę zamkniętą w klatce, nie 
miała więc z nią bezpośredniego kontaktu. Nagle coś mokrego uderzyło ją w oko – to makak splunął lub rzucił w 
nią odchodami. Nie udało się tego nigdy ustalić, ponieważ Griffin zbagatelizowała incydent i nawet go nie 
zgłosiła. Po dwóch tygodniach trafiła do lekarza z zapaleniem spojówek i bólem głowy, do których wkrótce 
dołączyły objawy neurologiczne. Po czterech tygodniach od wypadku zmarła. Fartuch i rękawiczki, których 
wymagały procedury bezpieczeństwa, okazały się niewystarczające. Dopiero śmierć badaczki pokazała, że 
trzeba chronić również oczy, bo wirus może wniknąć do organizmu przez nienaruszoną błonę śluzową. 
WIRUSY LABORATORYJNE 
Zakażenia patogenami w laboratoriach wcale nie są rzadkie, choć trudno dokładnie oszacować ich liczbę. Tym 
bardziej że nie zawsze kończą się tragicznie. Duża ich część nie jest zgłaszana – celowo lub wtedy, gdy chory 
nie kojarzy objawów ze złapaniem czegoś w laboratorium. Wśród naukowców zdarzają się zakażenia wirusem 
zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV, laboranci chorują na brucelozę, czerwonkę, salmonellozę, gruźlicę, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet dżumę. Zwykle powodem infekcji jest nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku: zakładanie nieszczelnych rękawic ochronnych lub ich nieużywanie, praca 
mimo zranień na dłoniach czy jedzenie drugiego śniadania w laboratorium. W 2009 r. taka niefrasobliwość 
kosztowała życie mikrobiologa Malcolma Casadabana z University of Chicago. Zajmował się on zarazkami 
dżumy, które teoretycznie nie stwarzały zagrożenia – były „rozbrojone” w taki sposób, by nie mogły pobierać 
niezbędnego im żelaza z organizmu zakażonego. 
Pech chciał, że badacz nie wiedział, że choruje na hemochromatozę pierwotną, powodującą nadmierne 
przyswajanie i gromadzenie się w tkankach żelaza. „To tak, jakbyśmy pozbawili lwa zębów i pazurów – mówił 
potem współpracownik naukowca o pracy z osłabionymi zarazkami. – Ale w przypadku dr. Casadabana zęby nie 
były lwu potrzebne: w jego ciele żelaza było aż tyle, że bakcyl mógł z niego korzystać do woli”. Swoistym 
psychologicznym skutkiem ubocznym faktu osłabienia bakterii okazało się niestety osłabienie przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa przez naukowca – zdarzało mu się po prostu rezygnować z zakładania rękawiczek 
ochronnych. 
GORĄCA PUŁAPKA 
Oczywiście zagrożenia czyhają nie tylko w laboratorium. Wyjdźmy w teren. W 1991 r. biolog molekularny Francis 
Barany z Cornell University pobierał próbki wody z gorących źródeł w Yellowstone. Otrzymywał z nich później 
enzymy potrzebne mu do badań nad nowotworami. Schylał się właśnie po próbkę trzynastą (gdyby był 
przesądny, pewnie poprzestałby na tuzinie), gdy nagle grunt pod jego butem osunął się i noga naukowca 
zanurzyła się w błocie o temperaturze 70 st. C. Ta makabryczna historia miała jednak klasyczny happy end – 
poparzenia wygoiły się i jeszcze w tym samym roku Barany ożenił się z koleżanką, która wyciągnęła go z gorącej 
pułapki. Uznał jednak, że nieostrożność kosztowała go zbyt wiele i wprawdzie nie zrezygnował z nauki, jednak 
zbieranie próbek pozostawił innym. „Nie mam zamiaru już nigdy zbliżać się do żadnego źródła – mówił. – Koledzy 
współczują mi i podsyłają mi swoje próbki albo płacę profesjonalistom po 100 dolarów za jedną. Nie chcę znowu 
robić za hot-doga”. 
Dwa lata później przeczytawszy o wypadku innego naukowca, wulkanologa Stanleya Williamsa z Arizona State 
University, Barany napisał do niego żartobliwym zaproszeniem do Amerykańskiego Towarzystwa Poparzonych 
Naukowców. Williams miał wyjątkowego pecha. Nie mógł wybrać gorszego dnia na zejście do krateru wulkanu 
Galeras w Kolumbii. Gdy był w środku wraz z grupą innych geologów – jak na ironię, zbierając dane mające 
pomóc w przewidywaniu erupcji – wulkan wybuchł. Dziewięć osób zginęło na miejscu od gorąca i wyrzucanych 
skał. Williamsowi, mimo zgruchotanej czaszki, otwartych złamań obu nóg i ciężkich poparzeń, udało się 
uratować. Po wypadku naukowiec spotkał się z oskarżeniami, że zignorował symptomy zbliżającego się 
wybuchu, a przygotowanie członków wyprawy przypominało wyjście na niedzielną wycieczkę – nikt nie miał 
odzieży ochronnej ani kasku. Sam Williams nie czuł się odpowiedzialny za tragedię. Twierdził, że ryzyko 
podobnego wypadku jest wpisane w niebezpieczną pracę badacza wulkanów. 
U wielu naukowców zamiłowanie do tego, co się robi, jest silniejsze niż strach przed podjęciem ryzyka, a śmierć 
w pracy wydaje się im lepsza od każdej innej. Wspomniany już Richard Conniff przytacza historię ostatniej 
podróży botanika Ala Gentry’ego i ornitologa Teda Parkera. W 1993 r. biologowie lecieli nocą nad Ekwadorem, 
gdy ich pilot stracił orientację. Samolot rozbił się o zbocze góry. Pilot i ekwadorski biolog Eduardo Aspiazu zginęli 
na miejscu. Reszta grupy czekała na pomoc, rozmawiając i słuchając odgłosów dochodzących nocą z 
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tropikalnego lasu. Gdy do rana nikt nie odnalazł rozbitego samolotu, narzeczona Parkera Jaqueline Goerck 
(również ornitolog), oraz biolog z Ekwadoru Carmen Bonifaz, wydostały się z wraku i ruszyły po pomoc. Parker i 
Gentry nie doczekali jednak ratunku. Jaqueline powiedziała potem dziennikarzom: „To był piękny las, a oni byli 
bardzo szczęśliwi. Mnóstwo ptaków”. 
Piotr Szymczak – fizyk, pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW. 
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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 6-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 ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na COVID-19. 

Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Przypominamy, iż OMK wynegocjowała korzystniejsze stawki na testy typy RT – PCR z ogólnopolskimi 
laboratoriami sieci Diagnostyka. Szczegóły umowy z "Diagnostyka Laboratora Medyczne". 
Marynarze z OMK wykonujący badania w tej sieci laboratoriów i korzystający z preferencyjnych warunków mogą 
dodatkowo złożyć do OMK wniosek o zapomogę w wysokości 20% kosztu badania. 
Jeżeli marynarz skorzysta z oferty innego laboratorium lub z umowy OMK-HMS także może ubiegać się o 
zapomogę lecz jej wysokość jest ograniczona do 20% ceny usługi wynegocjowanej z laboratoriami Diagnostyką. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania. 
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Wydarzyło się 19 października - kalendarium 

19 października jest 292 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 73 dni.  19 października  
jest obchodzony w Albanii jako Dzień Matki Teresy z Kalkuty.  
Imieniny obchodzą: 
Akwilin, Ferdynand, Fredeswinda, Fryda, Gabriel, Izaak, Jan, Jerzy, Kleopatra, Laura, Lucjusz, Łucjusz, Paweł,  
Ptolemeusz, Skarbimir i Ziemowit. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
 
1466 r. –  Zawarto polsko-krzyżacki II pokój toruński na mocy którego Pomorze Gdańskie wraz 
z Warmią pozostały przy Polsce i utworzyły Prusy Królewskie.  
1655 r. -  Potop szwedzki: król Karol X Gustaw wkroczył na czele szwedzkiego wojska do zdobytego Krakowa.  
1670 r. -  W warszawskiej kolegiacie św. Jana odbyła się koronacja na królową Polski Elżbiety Habsburżanki, 
żony Michała Korybuta Wiśniowieckiego.  
1947r.–   Z połączenia sąsiadujących Stoczni Nr 1 i Stoczni Nr 2 powstała Stocznia Gdańska. 
1956 r.– Październik 1956: rozpoczęło się VIII Plenum KC PZPR na którego obrady bez uprzedzenia przybyła 
delegacja radziecka na czele z Nikitą Chruszczowem. W kierunku Warszawy zaczęły się przesuwać stacjonujące 
w Polsce oddziały Armii Radzieckiej.   
1984 r. – W pobliżu Górska pod Toruniem został uprowadzony i zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko..  
1985 r. –  19-letni student Uniwersytetu Gdańskiego Marcin Antonowicz został ciężko pobity przez 
funkcjonariuszy MO w Olsztynie, wskutek czego zmarł 2 listopada w szpitalu.  
2017r. – W odległości 30 mln km od Ziemi odkryto pierwszy potwierdzony obiekt pozasłoneczny 1I/ʻOumuamua. 
 2018 r. – Niedaleko miasta Amritsar w stanie Pendżab w północno-zachodnich Indiach pociąg wjechał w tłum 
ludzi zgromadzonych na festiwalu z okazji święta Dasara, zabijając 61 osób i raniąc ponad 200.  

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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https://www.nbp.pl/ 
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https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

Rozrywka 
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● ● ● 

Gość w eleganckiej, drogiej restauracji zauważył, ze kelner, który prowadzi ich do stolika ma w kieszeni 
łyżki. Z początku nie zastanowiło go to, ale gdy usiadł przy stoliku, zobaczył, ze kelner obsługujący jego 
stolik również ma łyżki w kieszeni. Inni kelnerzy na sali także. Poprosił kelnera bliżej i spytał: 
- Po co wam łyżki w kieszeniach? 
Kelner odpowiedział: 
- Kilka miesięcy temu nasze szefostwo zleciło firmie Artur Andersen zrobienie analizy procesów. I wyszło, 
ze średnio co trzeci klient zrzuca łyżkę ze stołu. Przez co trzeba iść do kuchni i przynieść świeżą. Dzięki 
temu, ze mamy łyżki pod ręką zaoszczędzamy jednego człowieka na godzinę, a wydajność wzrasta o 
70.3%. 
Klient zdziwił się, ale wkrótce zobaczył, że każdy kelner ma przy spodniach cienki łańcuszek, którego 
jeden koniec przyczepiony jest do paska, a drugi znika wewnątrz rozporka. Zaciekawiony przywołał 
kelnera i zapytał: Zauważyłem, że każdy z was ma łańcuszek przy rozporku. Po co on wam? 
Kelner: 
- Nie każdy jest tak spostrzegawczy jak pan. Ale skoro pyta pan, to wyjaśniam - również ten łańcuszek 
zalecił nam Artur Andersen. Wie pan mam go przyczepionego do ... no wie pan. Gdy idę do toalety, To 
rozpinam rozporek i wyciągam łańcuszkiem, dzięki czemu, po oddaniu moczu nie musze myc rak i 
wydajność wzrasta o 30%.  
Gość pokiwał ze zrozumieniem głową, ale zaraz wyjawił swą następną wątpliwość: 
- Dobrze. Rozumiem, ze wyjmuje pan łańcuszkiem, ale jak można się nim posłużyć do schowania? Jak 
wkłada się go z powrotem? 
- Nie wiem jak inni, ale ja łyżką. 

Źródło: dowcipy.pl 


