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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 22-11-2021 r 

Informujemy, iż nadal z obowiązku kwarantanny niezależnie od kierunku podróży 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. 

Źródło: www.omk.org.pl 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

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

 

Paczki pod choinkę dla dzieci marynarzy z OMK / ITF. 

W związku ze zbliżającym się Świętami i prezentami pod choinką od Mikołaja, z oczywistych przyczyn 
związanych z obecną sytuacją, nie organizujemy Zabawy Mikołajkowej. Planujemy natomiast wysyłkę paczek 
mikołajkowych dla dzieci marynarzy należących do OMK / ITF. 
Paczki są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 
W związku z powyższym prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: biuro@nms.org.pl o chęci 
otrzymania paczki dla swojego dziecka do 05/12/2021 r. podając imię, nazwisko, wiek dziecka i adres 
korespondencyjny na jaki ma być wysłana paczka . 
Paczka zostanie przesłana drogą pocztową listem poleconym.       
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Porady dla marynarzy - jak radzić sobie ze stresem? 

Stres to reakcja organizmu na każdą zmianę. Ciało reaguje na te zmiany reakcjami fizycznymi, psychicznymi i 
emocjonalnymi. Kiedy zewnętrzne i wewnętrzne wymagania są większe niż nasze siły psychiczne doświadczamy 
stresu. Stres jest normalną częścią życia, ale gdy stres jest zbyt duży i trwa zbyt długo, może prowadzić do 
chorób fizycznych i psychicznych. 
 
Kluczowe fakty 
 

 Stres to reakcja organizmu na poczucie zagrożenia lub presję otoczenia.  
 Zbyt duży stres akumulacyjny lub stres przewlekły może zwiększać ryzyko rozwoju depresji,  
 Stres i niepokój mogą wydawać się podobne, ale nie są tym samym. Stres jest odpowiedzią na 

codzienną presję lub groźną sytuację, podczas gdy lęk jest reakcją na stres. 
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 Chociaż może się wydawać, że nic nie możesz zrobić ze stresem w pracy i domu, istnieją kroki, które 
możesz łatwo podjąć, aby złagodzić stres i odzyskać kontrolę. 

 Skuteczne zarządzanie stresem pomaga przełamać stres związany z życiem, dzięki czemu możesz być 
szczęśliwszy, zdrowszy i bardziej produktywny. 

 Istnieją również skuteczne psychologiczne i farmakologiczne metody leczenia umiarkowanej i ciężkiej 
depresji. 
  

Dlaczego radzenie sobie ze stresem jest ważne? 
  
Jeśli żyjesz z wysokim poziomem stresu, narażasz swój organizm na liczne choroby. Stres sieje spustoszenie w 
równowadze emocjonalnej, a także w zdrowiu fizycznym. Zawęża zdolność jasnego myślenia, efektywnego 
funkcjonowania i cieszenia się życiem. 
 Stres jest powiązany z niektórymi głównymi przyczynami śmierci: chorobami serca, rakiem, chorobami płuc, 
wypadkami i samobójstwami. 
Przewlekły stres może prowadzić do wielu schorzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. 
Badania wykazały, że stres może negatywnie wpływać na układ odpornościowy. 
Stres staje się również szkodliwy, gdy ludzie angażują się w kompulsywne zażywanie substancji wyciszających 
emocje i zachowań, aby zapanować nad stresem. Te substancje lub zachowania obejmują jedzenie, alkohol, 
tytoń, narkotyki, hazard, seks, zakupy i internet. 
Stres wpływa na nasze życie osobiste na wiele sposobów, wpływając na jakość naszych bliskich relacji. 
Chroniczny stres może wpłynąć na wydajność pracy na wiele sposobów, w tym: objawów fizycznych , takich jak 
rozstrój żołądka, bóle głowy, trudności w podejmowaniu decyzji i wypadków na skutek błędu oceny sytuacji itd. 
  
Rozpoznawanie wczesnych oznak stresu 
  
Bardzo ważne jest, abyśmy na wczesnym etapie rozpoznali oznaki i objawy stresu. Im wcześniej rozpoznamy i 
zidentyfikujemy jego oznaki, tym lepiej będziemy w stanie nim zarządzać. Oto kilka typowych oznak i objawów 
stresu: 

 Trudności ze snem i bezsenność, 
 Nieprawidłowy apetyt i zmiany wagi, 
 Częste bóle głowy, 
 Rozstrój żołądka i częste oddawanie moczu, 
 Drżenie, pocenie się i utrudniony oddech, 
 Zwiększona częstość akcji serca/oddechów, 
 odwodnienie, zawroty głowy i omdlenia, 
 Zamazany wzrok/obolałe oczy, 
 Niezdolność do załatwienia spraw, 
 Izolacja i zwiększony konflikt w związku, 
 Nadużywanie substancji I uzaleznienia, 
 Problemy z pamięcią, koncentracją i trudnościami w podejmowaniu decyzji, 
 Uczucie zdenerwowania, niepokoju, złości, irytacji lub łatwej frustracji. 

  
Wskazówki PRAKTYCZNE do radzenia sobie ze stresem 
  

 Zachowaj pozytywne nastawienie i zaakceptuj, że zdarzają się wydarzenia, których nie możesz 
kontrolować. 

 Bądź asertywny zamiast agresywny. Potwierdzaj swoje uczucia, opinie lub przekonania, zamiast 
wpadać w złość, defensywę lub bierność. 

 Zdrowe ciało może pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Odpoczywaj i śpij, jedz zdrową żywność, bądź 
nawodniony i regularnie ćwicz. Pozbądź się kofeiny. 
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 Ucz się i ćwicz techniki relaksacyjne; spróbuj medytacji, jogi lub kontrolowanego oddychania 
 Znajdź lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym . Naucz się efektywniej zarządzać 

czasem. Znajdź czas na hobby i zainteresowania. 
 Pamiętaj, aby robić przerwy, gdy czujesz się zmartwiony. Rób coś relaksującego każdego dnia. Śpiewaj, 

tańcz i śmiej się – wszystko, co pozwoli spalić energię. 
 Ustaw odpowiednie granice i odmawiaj prośbom, które wywołałyby nadmierny stres w Twoim życiu. 
 Nie polegaj na alkoholu, narkotykach lub kompulsywnych zachowaniach, aby zmniejszyć stres. 
 Nie cierp w milczeniu i buduj sieć wsparcia w domu i w pracy. 
 Buduj odporność.  
 Planowanie dnia do przodu daje Ci możliwość osiągnięcia więcej i lepszej kontroli nad swoim 

życiem. Utwórz listę „do zrobienia”, która podkreśla to, co jest pilne i ważne. 
 Określ, co przyczynia się do stresu. Wiele rzeczy może wywoływać stres: zmartwienia o dom, problemy 

w związkach, napięcie między kolegami, zastraszanie i nękanie, zbyt dużo pracy i mniej 
odpoczynku. Zrób listę rzeczy, które Cię niepokoją lub porozmawiaj o tym z kimś, komu ufasz, aby 
zidentyfikować główne przyczyny stresu. 
  

Jak i gdzie uzyskać pomoc i wsparcie 
  
•       Poszukaj pomocy, jeśli czujesz się przygnębiony przez większość dnia bez przerwy przez ponad 2 tygodnie. 
•       Jeśli straciłeś zainteresowanie codziennymi /przyjemnymi zajęciami. 
•       Jeśli lęk przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu i czujesz, że nie możesz regulować swoich emocji. 
•       Jeśli pojawią się myśli o samobójstwie/samookaleczeniu. 
 
Jeśli nadal nie czujesz się dobrze po rozmowie z przyjacielem lub współpracownikiem o swoich emocjach i 
uczuciach. Wtedy trzeba szukać wsparcia z zewnątrz. Zadzwoń na całodobową infolinię psychologiczną, która 
jest dostępna w wielu krajach; udać się do lekarza/psychologa.    
Możesz również skontaktować się z ITF za pomocą aplikacji ITF Wellbeing lub strony ITF Wellbeing na 
Facebooku, aby uzyskać wskazówki dotyczące problemów ze zdrowiem psychicznym. 

                                             

Źródło: Na podstawie tfglobal.org  

  

Porzucenie marynarza wg ITF. 

Każdego roku ITF i jej afilianci zajmują się licznymi przypadkami naruszenia Konwencji MLC, w których armator 
„porzuca” swoje obowiązki wobec statku i jego załogi. 
Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. (MLC) stanowi, że porzucenie następuje, gdy armator: 

 nie pokrywa kosztów repatriacji marynarza;  
 pozostawił marynarza bez wsparcia;  
 w inny sposób jednostronnie nie wywiązał się z warnków zatrudnienia, w tym nie wypłacił 

wynagrodzenia umownego przez okres co najmniej dwóch miesięcy” 
Kiedy tak się stanie, Wsparcie Marynarskie ITF i nasz zespół Inspektorów dołożą wszelkich starań, aby 
repatriować załogę i odzyskać wszelkie zaległe wynagrodzenia. 
Wszystkie wymienione tu przypadki zostały zgłoszone do Międzynarodowej Organizacji Pracy i zamieszczone są 
w bazie porzuceń https://www.ilo.org/dyn/seafarers/seafarersBrowse.list?p_lang=en) , gdzie są zawarte 
wszystkie  szczegóły na podstawie zgłoszonych przypadków zgłoszonych przez rządy i organizacje zrzeszające 
marynarzy. 

 

Źródło: Na podstawie tfglobal.org  
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Śmigłowiec zabrał rannego mężczyznę z platformy Petro-Balticu. 

W niedzielę po godz. 14 śmigłowiec Marynarki Wojennej zabrał rannego mężczyznę z platformy Petro-Balticu, 
która znajduje się 30 mil na północ od Rozewia. 50-letni mężczyzna z urazem nogi jest transportowany do 
szpitala. 
Jak powiedział PAP w niedzielę rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck, 
śmigłowiec właśnie zabrał rannego mężczyznę na pokład i odleciał w kierunku lądu. 
Do wypadku doszło w niedzielę na platformie Petro-Balticu, która znajduje się 30 mil na północ od Rozewia. 
- 50-letni Polak jest przytomny. Ma uraz kończyny dolnej - powiedział PAP Goeck. 
Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec MW oraz załogę statku ratowniczego SAR-1500 Bryza stacjonującego 
we Władysławowie. 

Źródło: PAP 

Rosja chce zdominować basen Morza Bałtyckiego budową kompleksu portów. 

Rosyjska agencja federalna FSUE Rosmorport oraz Primorsky Universal Transshipment Complex (Primorsky 
UPK) podpisały porozumienie w sprawie rozwoju dużego, głębokowodnego, uniwersalnego kompleksu 
portowego, o którym mówi się, że jest największym projektem inwestycyjnym na rosyjskiej części wybrzeża 
Morza Bałtyckiego. 
Zlokalizowany w okręgu Wyborg w obwodzie leningradzkim, kompleks przeładunkowy Primorsky będzie 
pierwszym rosyjskim głębokowodnym portem w basenie Morza Bałtyckiego, zdolnym do obsługi masowców, 
drobnicowców i statków ro-ro o nośności do 150 000 DWT, a także kontenerowców o nośności 23 000 TEU do 
200 000 DWT, czyli takich jakie obecnie na Bałtyku obsługuje tylko terminal DCT Gdańsk. W porcie zostaną 
zastosowane nowe systemy załadunku, składowania i przeładunku ładunków masowych. W obiektach 
wykorzystane zostaną technologie wykluczające negatywne oddziaływanie na środowisko, eliminujące 
zanieczyszczenie powietrza pyłami oraz zminimalizowanie zanieczyszczenia hałasem.   
Budowa kompleksu portowego powinna zostać zakończona do grudnia 2024 roku, a próbna eksploatacja 
terminali rozpocznie się z początkiem 2025 roku. Zgodnie z założeniami, pełna zdolność projektowa Primorsky 
UPK powinna zostać osiągnięta do 2030 roku, z rocznym wolumenem ładunków na poziomie do 65 mln ton, co 
będzie stanowić ponad 20 proc. całkowitego obrotu rosyjskich portów na Morzu Bałtyckim. Celem projektu jest 
przekierowanie rosyjskich ładunków handlu zagranicznego z portów morskich państw bałtyckich i rozwój 
potencjału rosyjskiego eksportu. 
Primorski UPK jest częścią dużego projektu infrastrukturalnego, który obejmuje kompleks portowy, nową szybką 
czteropasmową autostradę i nowoczesną infrastrukturę kolejową o wysokiej prędkości. Projekt kolejowy 
przewiduje całkowitą rekonstrukcję istniejącego odcinka Wyborg-Matrosowo-Primorsk-Ermilowo oraz budowę 
północno-wschodniej obwodnicy kolejowej Sankt Petersburga. Oczekuje się, że w ramach projektu powstanie 6 
tysięcy nowych miejsc pracy w terminalach portu morskiego w Primorsku, obecnie największego rosyjskiego 
portu przeładunkowego ropy naftowej na Morzu Bałtyckim, a także zostanie wybudowana nowa dzielnica 
mieszkaniowa, w której będzie mogło zamieszkać do 12 000 osób. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Bezpieczne reaktory do zasilania statków coraz bliżej. 

W ślad za COP26 międzynarodowym szczytem klimatycznym, wspieranym przez ONZ, podjęto kolejny krok w 
kierunku umieszczenia reaktorów atomowych na pokładach statków handlowych. 
Southern Company, amerykańskie przedsiębiorstwo, podpisało umowę z Departamentem Energii USA, w celu 
demonstracji pilotażowego projektu pierwszego na świecie reaktora solnego o szybkim spektrum działania we 
współpracy z TerraPower kierowanym przez Billa Gatesa oraz Idaho National Laboratory. 
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Wytwarzanie energii jądrowej będzie miało kluczowe znaczenie dla zrównoważonej emisji zero netto - 
dostarczając niezawodną, odporną na warunki atmosferyczne i dostępną czystą energię. MCFR, nowatorska 
koncepcja wytwarzania energii jądrowej, jest jedną z najbardziej zaawansowanych opracowywanych technologii 
jądrowych IV generacji. Oferuje ona wiele korzyści użytkowych i ekonomicznych, w tym elastyczne, wysoce 
wydajne wytwarzanie czystej energii elektrycznej jako uzupełnienie zwiększonego wykorzystania nieciągłych 
źródeł odnawialnych w sieci. Technologia ta może również potencjalnie zapewnić bezemisyjne ciepło procesowe 
wysokiej jakości oraz jego magazynowanie dla trudnych do dekarbonizacji rynków przemysłowych i sektora 
transportu morskiego. 
Eksperyment z reaktorem o działaniu opartym na stopionym chlorku jest częścią pięcioletniego porozumienia 
finansowego o podziale kosztów o wartości 170 milionów dolarów, które dostarczy danych operacyjnych dla 
reaktorów solnych, a partnerzy inwestycyjni będą chcieli wykorzystać tę technologię do zasilania następnej 
generacji jednostek komercyjnych. TerraPower i Southern Power współpracują również z kierowaną przez Mikala 
Bøe firmą CORE POWER nad rozwojem tej nowej technologii atomowej dla statków. CORE POWER ma obecnie 
wsparcie finansowe ze strony wielu inwestorów, którzy łącznie kontrolują ponad 2000 statków oceanicznych. 
– Eksperyment z reaktorem opartym na stopionym chlorku będzie wspierał komercjalizację rewolucyjnej 
technologii w skali czasowej, która spełnia kryteria zmian klimatycznych i realizuje cel firmy Southern Company, 
jakim jest zerowa emisja netto gazów cieplarnianych do 2050 roku – powiedział dr Mark Berry, wiceprezes 
Southern Company ds. badań i rozwoju. 
Eksperymentalny reaktor będzie pierwszym na świecie reaktorem rozszczepienia jądrowego o szybkim spektrum, 
zasilanym solami, który osiągnie stan krytyczny, co oznacza, że działa on w oparciu o samopodtrzymującą się 
jądrową reakcję łańcuchową. 
Amerykańskie Biuro Energii Jądrowej (Office of Nuclear Energy) również ogłosiło właśnie przyznanie 8,5 mln 
USD finansowanie na projekty komercjalizacji obiecujących zaawansowanych technologii jądrowych, w tym 
projektu reaktora TerraPower na bazie stopionych soli. 
Prostota działania, mała przestrzeń i wielka moc 
Reaktor MCFR zostanie zoptymalizowany do pracy jako reaktor komercyjny, który może wytwarzać do 1200 
megawatów energii elektrycznej, przy czym reaktor testowy zademonstruje potencjał mniejszej skali. 
W projekcie wykorzystuje się ciekłe sole chlorkowe jako chłodziwo i paliwo, które przepływają przez rdzeń 
reaktora – umożliwiając bezpośrednie podgrzanie soli w wyniku rozszczepienia. Mieszanina ta jest następnie 
cyrkulowana przez wymiennik ciepła w drugiej pętli, która może być wykorzystana do produkcji ciepła 
procesowego, magazynowania ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej. 
Ponieważ reaktor pracuje w wysokiej temperaturze, proces ten jest bardziej wydajny w produkcji energii 
elektrycznej niż w przypadku reaktorów lekkowodnych. Reaktor produkowałby również mniej odpadów i 
pozwoliłby MCFR zużywać nawet odpady z innych reaktorów. 
– Zaawansowane technologie całkowicie zmienią sposób, w jaki projektujemy, budujemy i eksploatujemy reaktory 
jądrowe – komentuje dr Kathryn Huff, główny zastępca asystenta sekretarza ds. energii jądrowej. 
Inne warte uwagi projekty z zakresu atomistyki morskiej mają miejsce w Korei Południowej, gdzie największa 
firma stoczniowa Samsung Heavy Industries nawiązała współpracę z Korea Atomic Energy Research Institute, 
podczas gdy Seaborg Technologies w Danii buduje pływające barki zeroemisyjne, a Kanadyjczycy współpracują 
z NuScale nad rozwojem elektrowni morskich. Rosjanie natomiast już teraz mają rynek krajowy, a jako kolejny 
dowód swoich kompetencji w dziedzinie atomistyki morskiej przedstawiają ogromny lodołamacz nowej generacji 
o napędzie jądrowym. Nie można też pominąć chińskich naukowców, którzy opracowują własne technologie 
napędów atomowych zarówno dla statków handlowych, jak i obiektów morskich. 
 

Źródło:gospodarka morska.pl  

Polar Star znów wyrusza na Antarktydę, chociaż powinien na emeryturę. 
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Polar Star to wysłużona jednostka – ma już 45 lat, a od ponad dekady pozostaje jedynym tego typu statkiem we 
flocie Stanów Zjednoczonych. Przeżył własne rodzeństwo, a nawet swoje wycofanie ze służby. Właśnie po raz 
25. wyruszył na Antarktydę. 
W 1971 roku amerykanie z wielką pompą ogłosili, że stoczniowy oddział giganta Lockheed zabiera się do pracy 
nad „najpotężniejszym na świecie lodołamaczem”, który miał służyć w amerykańskiej straży przybrzeżnej. Dwa 
lata później Polar Star, pierwszy z dwóch zamówionych statków tej klasy, został zwodowany. Jego wyposażanie i 
przygotowanie do służby trwało kolejne trzy lata. W styczniu 1976 roku był w końcu gotowy. Statek ma ponad 121 
metrów długości i 25 metrów szerokości. Jego całkowity tonaż to 13 190 ton. Siostrzany statek Polar Sea został 
oddany rok później. 
Polar Star został odpowiednio przygotowany do swoich zadań. Na zakrzywionym dziobie ma blachę o grubości 
44 mm, a na śródokręciu – 32 mm. Potrafi brnąć przez lód o grubości ponad 6 metrów, choć musi to robić cofając 
i nacierając ponownie. Lód o grubości do dwóch metrów nie jest jednak żadnym wyzwaniem. W ten sposób stał 
się idealnym narzędziem do dostarczania zapasów na McMurdo – amerykańską stację badawczą, największa na 
Antarktydzie. W trakcie swojej służby Polar Star stał się jednak czymś więcej. Na jego pokładach pojawiło się 
pięć stałych laboratoriów i miejsce na instalację kolejnych. Może na nim pracować także okazała grupa 
naukowców. 
W czasie swojej służby statek zaliczył wiele przygód, jak można się spodziewać po lodołamaczu, którego zadania 
polegały na torowaniu drogi na Antarktydę. W 1998 roku zdarzyło mu się także być pierwszym od 13 lat 
wojskowym statkiem amerykańskim, który zawitał do Nowej Zelandii – Polar Star przeholował tam statek 
Greewave. 
W 2006 roku Polar Star zszedł do rezerwy. Okazało się jednak, że trzymanie go na ławce rezerwowych jest 
bardzo kosztowne. Na statku musiała pracować uszczuplona do 44 osób załoga, która trzymała go w formie, by 
mógł wyruszyć w lód w każdej chwili w razie potrzeby. Jednak w 2008 roku oszacowano, że wydłużenie jego 
eksploatacji o 25 lat będzie kosztowało 400 milionów dolarów. 8 do 10 lat wyceniono na 56 milionów. 
Jednosezonowy remont to około 8 milionów. Właściciel statku, National Science Foundation, ogłosił w 2009 roku, 
że dość już przekazał na statek pieniędzy i wysłał go na remont do Seattle. 
Polar Star powrócił do służby w 2013 roku. W międzyczasie jego siostrzanej jednostce nie wytrzymało serce – w 
2010 roku Polar Sea został wycofany ze względu na irytujące, powtarzające się problemy z silnikiem. 
Poszczególne elementy instalacji i części posłużyły jako organy do przeszczepu i przydały się przy remoncie 
Polar Star. Tak oto wracający z emerytury Polar Star stał się jedynym amerykańskim statkiem, jaki mógł dotrzeć 
do McMurdo. 
W listopadzie 2021 roku Polar Star wyruszył na Antarktydę po raz 25. Na pokładzie znalazło się 159 członków 
straży przybrzeżnej. Lodołamacz toruje drogę dla innych jednostek transportujących zaopatrzenie na stację. 
William Woityra, kapitan Polar Star, przyznaje, że wyprawa na południe na pokładzie tak leciwego statku jest 
wyzwaniem. Ale dodaje, że cała załoga jest zaangażowana i podekscytowana za każdym razem – w końcu po 
raz kolejny zobaczą na własne oczy tę część świata, której większość ludzkości nigdy nie będzie mogła obejrzeć. 
Zadanie operowania statkiem, jakie staje przed Woityrą za każdym razem, nie jest łatwe. 45-letnia jednostka 
przeszła mnóstwo remontów i modernizacji, ale wciąż jest to statek pamiętający zimną wojnę. Jak można się 
domyślać, warunki po drodze nie ułatwiają sprawy. Dlatego też Polar Star jest bardzo awaryjnym statkiem. 
Podobnie jak Polar Sea, Polar Star zmaga się m.in. z problemami z silnikami. Ale na tym lista się nie kończy. Były 
też komplikacje związane z uszczelnieniem (w 2018 roku podczas rejsu woda zalała maszynownię), psuły się też 
turbiny gazowe, pękał wspornik łożyska oporowego, co zatrzymało statek na ponad dobę w lodzie, załoga 
odkrywała problemy ze zgodnością między poszczególnymi systemami (podczas rejsu w 2018 roku padł jeden z 
silników przez problem z programowaniem w podstarzałym systemie sterowania). W 2019 roku nurkowie musieli 
pomagać przy problemach z wałem podczas rejsu w lodzie. Podczas tej samej wyprawy przegrzany obwód 
uszkodził jedną z rozdzielnic, awarii uległ jeden z parowników, a w spalarni... wybuchł pożar. Lista ciągnie się i 
ciągnie. 
Za każdym razem podczas rejsu ekipa Polar Star musi wykazywać się wiedzą i kreatywnością, by poradzić sobie 
z tym, co akurat się zepsuje. A z racji tego, że Polar Star jest jedynym ciężkim lodołamaczem Stanów 
Zjednoczonych, gdyby utknął w grubym lodzie, bez zapasów zostaliby członkowie antarktycznych baz, ale nie 
byłoby też komu przybyć na pomoc załogom lodołamacza i prowadzonych przez niego statków. Trzeba byłoby 
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zwracać się o pomoc do Rosjan (mają prawie 40 lodołamaczy, kilka kolejnych jest w produkcji i w planach), 
Kanadyjczyków (sześć lodołamaczy), Finów (siedem) lub Szwedów (sześć). 
Być może już niedługo Polar Star będzie mógł odetchnąć i przejść na zasłużoną emeryturę. Amerykańska straż 
przybrzeżna pracuje nad modernizacją swojej floty lodołamaczy, ale potrzebuje na to nieco czasu. Pierwszy nowy 
statek ma być oddany w 2024 roku. Co prawda służby dysponują jeszcze jednym lodołamaczem, Healy, 
oddanym w 1999 roku, ale ten nie poradzi sobie ze skorupą lodową Antarktyki. Polar Star musi więc jeszcze 
chwilę posłużyć, czy mu się to podoba, czy nie. 

 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Shell zmienia nazwę i przenosi się do Wielkiej Brytanii. 

Gigant naftowy Shell zdecydował się przenieść swoją siedzibę z Holandii do Wielkiej Brytanii, zmieniając swoją 
strukturę i usuwając „Royal Dutch” ("królewski holenderski") z pełnej nazwy. 
Posunięcie to ma przynieść Shellowi znaczące korzyści podatkowe. Shell jest największą europejską firmą 
energetyczną. Przenosząc swoją rezydencję podatkową do Wielkiej Brytanii, skorzysta z niższej stawki podatku 
od osób prawnych i przestanie narażać się na nowy 15-procentowy podatek potrącany w Holandii, który wszedł w 
życie w styczniu. 
– Uproszczenie znormalizuje naszą strukturę udziałów w jurysdykcjach podatkowych i prawnych jednego kraju i 
sprawi, że będziemy bardziej konkurencyjni – powiedział prezes Shell, sir Andrew Mackenzie. 
Shell jest największą korporacją publiczną w Holandii, a rząd holenderski wyraził niezadowolenie z powodu 
nagłej wiadomości o jej odejściu. – Jesteśmy tym niemile zaskoczeni. Gabinet głęboko żałuje tego posunięcia – 
powiedział w oświadczeniu minister gospodarki, Stef Blok. – Rozmawiamy z firmą Shell o konsekwencjach tego 
ruchu dla miejsc pracy, krytycznych decyzji inwestycyjnych i zrównoważonego rozwoju. Są to niezwykle ważne 
zagadnienia. 
Shell wciąż obecny w Holandii 
Ogłaszając swoją decyzję, Shell przekazał, że „będzie nadal znaczącym pracodawcą z dużą obecnością w 
Holandii”. Prawdziwym sercem codziennych operacji biznesowych Shella pozostanie Holandia: globalne działy 
wydobycia, odnawialne źródła energii i technologie pozostają w Hadze. 
Po drugiej stronie kanału urzędnicy w Wielkiej Brytanii z zadowoleniem przyjęli ten ruch. Brytyjski minister 
biznesu Kwasi Kwarteng przyjął oświadczenie Shella jako „wyraźne wotum zaufania dla brytyjskiej gospodarki”. 
Decyzja ta jest powszechnie postrzegana jako wygrana dla Wielkiej Brytanii po Brexicie. 
Przeniesienie korporacji ma miejsce sześć miesięcy po tym, jak holenderski sąd okręgowy nakazał Shellowi 
zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla o 45 procent do 2030 roku. Shell odwołuje się od orzeczenia, a 
zmiana lokalizacji siedziby firmy nie powinna wpłynąć na wynik sporu. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Kolejny rekord. Komputer kwantowy z 256 kubitami powstał w Bostonie. 

Kwantową maszynę obliczeniową zbudowała spółka fizyków z Harvardu i MIT. Ma dwa razy więcej kubitów niż 
opisywany niedawno komputer IBM. 
Kwantowy komputer dysponujący 256 kubitami zbudowała bostońska firma QuEra Computing. W jego budowę 
zaangażowani byli fizycy z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts Institute of Technology (zwanego MIT). 
Kilka dni temu koncern IBM ogłosił, że opracował kwantowy procesor, który ma 127 kubitów. Kwantowa maszyna 
QuEra ma ich prawie dwukrotnie więcej. 
Komputery kwantowe wykorzystują skomplikowane zjawiska fizyczne do prowadzenia obliczeń 
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Kubity to kwantowe elementy obliczeniowe. W zwykłych komputerach informacja jest zapisywana za pomocą 
bitów, które mogą przyjąć dwa stany: 0 albo 1. Natomiast kubity, dzięki zjawisku tzw. superpozycji kwantowej 
mogą znajdować się również we wszystkich stanach pośrednich między 0 a 1 jednocześnie. 
Dzięki temu kubity mogą wykonywać równolegle wiele obliczeń. Wiąże się to jednak z pewnym ograniczeniem – 
pojedynczy wynik kwantowych obliczeń jest przypadkowy i bezużyteczny. Dopiero po wykonaniu całej serii 
rachunków ich średnia daje właściwy rezultat. Jest on tym dokładniejszy, im więcej obliczeń wykona komputer 
kwantowy. 
Więcej kubitów oznacza większą moc obliczeniową. Ale nowy komputer kwantowy z USA ma jeszcze jedną 
przewagę – łatwiej go programować. Z czysto technicznego punktu widzenia różni się też od poprzedników 
budową. 
Kubity w „optycznych szczypcach” 
Zazwyczaj kubity utrzymuje się w odpowiednim stanie dzięki bardzo niskim temperaturom. Są chłodzone ciekłym 
helem, żeby wyeliminować zakłócenia, jakie może wywołać promieniowanie cieplne. Nawet ono mogłoby wytrącić 
kubity z delikatnego kwantowego stanu, w którym mogą prowadzić obliczenia. 
Startup QuEra zbudował komputer z kubitów utrzymywanych w powietrzu przez lasery. Zjawisko to nazywane 
jest czasem „szczypcami optycznymi”, a odkrywca tej technologii dostał Nagrodę Nobla w 2018 r. Dzięki temu 
kubity można przesuwać, co ułatwia programowanie takiego układu. Taki kwantowy procesor jest też lepszy, jeśli 
chodzi o istotną cechę, czyli koherencję. Określa ona, jak bardzo kubity są ze sobą kwantowo powiązane. 
Firma nie zamierza na tym poprzestać. W ciągu dwóch lat chce zbudować kwantowy procesor z tysiącem 
kubitów. W przyszłości zaś planuje, że będą ich nawet setki tysięcy. 
Czy kwantowy komputer pomoże Japończykom? 
Jednym z inwestorów spółki jest japoński gigant telekomunikacyjny Rakuten. Zamierza on wykorzystać nowy 
kwantowy procesor do rozwiązywania problemu optymalizacji rozmieszczenia swoich nadajników sieci 4G i 5G. 
Takie problemy są bardzo trudne i zajmują nawet superkomputerom bardzo dużo czasu. Kwantowe maszyny, jak 
się uważa, będą mogły rozwiązywać je szybciej. 
Nie wszyscy naukowcy jednak są przekonani, że komputery kwantowe będą mogły przyspieszyć każdy rodzaj 
obliczeń. W przypadku algorytmów optymalizacji akurat nie jest to przesądzone. 
omputery kwantowe są jeszcze raczkującą technologią, a kwantowe procesory są nadal zbyt słabe, by 
wykonywać skomplikowane obliczenia. Niektórzy eksperci zajmujący się kwantowymi komputerami i teorią 
obliczeniową uważają, że komputery kwantowe mogą przewyższyć tradycyjne w pewnych specjalistycznych 
obliczeniach. Jednak ze względu na skomplikowaną technologię i koszty – oraz same fizyczne ograniczenia – 
komputery kwantowe mogą nigdy nie wyprzeć tradycyjnych. 
Od 60 do 120 kubitów w dwa lata. Dwukrotnie więcej – w niespełna tydzień 
To, że kwantowe komputery mogą być lepsze od tradycyjnych, ogłosił światu Google jesienią 2019 roku. 
Jego kwantowy komputer Sycamore w trzy minuty wykonał obliczenie, które na tradycyjnych komputerach 
trwałoby kilka tysięcy lat. 
IBM, z którego superkomputerem Summit porównywano pierwszy kwantowy komputer Google’a, ogłosił w 
odpowiedzi, że badacze nie docenili możliwości tradycyjnej maszyny. Inżynierowie IBM przedstawiali nawet na to 
dowody. Oznaczałoby to, że komputer kwantowy Google’a był w zasadzie sztuką dla sztuki – dowodem na to, że 
kwantowe komputery mogą działać – ale już nie na to, że są szybsze. 
Źródła: MIT Tech Review, Nature. 

Źródło: Focus.pl 

Legia sięgnęła dna i ….dalej kopie. 

Legia Warszawa przegrała wczoraj siódmy ligowy mecz z rzędu, czym wyrównała niechlubny klubowy rekord. 
Jak jeszcze obecny mistrz Polski może zapisać się w historii polskiej piłki? 
Do tej pory jedynym zespołem, który bronił tytułu mistrzowskiego i jednocześnie spadł z ligi była Polonia Bytom w 
1954 roku. Bytomianie zajęli wówczas jedenaste miejsce i pożegnali się na rok z najwyższą klasą rozgrywkową. 
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Mistrzem, który spadł, było także Zagłębie Lubin po sezonie 2007-08, ale Miedziowi zostali wówczas ukarani 
degradacją w związku z aferą korupcyjną. 
 
Scenariusz ze spadkiem jest oczywiście najczarniejszym z możliwych. Jednak już nawet miejsce poza czołową 
dziesiątką będzie katastrofą. Ostatnim mistrzem, który nie skończył ligi, broniąc tytułu, w pierwszej dziesiątce był 
ŁKS Łódź w sezonie 1998-99. Generalnie taka sytuacja miała miejsce zaledwie sześciokrotnie, aby mistrz Polski 
nie uplasował się w pierwszej dziesiątce. 
 
Jest jeszcze liczba porażek, która również jest oszałamiająca. Rekordzistą w tej statystyce jest Lech Poznań, 
który po mistrzowskim sezonie 2014-15 rok później zakończył rozgrywki z 17 przegranymi meczami. Legia ma ich 
obecnie 10, a nie minęła jeszcze połowa sezonu... 
 
Klubowy rekord pod względem liczby kolejnych meczów ligowych bez zwycięstwa również jest zagrożony. 
Obecnie Legia ma siedem spotkań z rzędu bez zwycięstwa, a historycznego wyczynu warszawianie dokonali 
jesienią 1966 roku - 11 meczów z rzędu bez kompletu punktów w Ekstraklasie... 

 
 

Źródło: PiłkaNozna.pl 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :   

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

22 listopada jest 326. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 39 dni. Dzisiaj rozpoczynają 
się w Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa, trwające do 2 listopada. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Cecylia, Ernestyna, Filemon, Filemona, Marek, Maur, Salwator, Stefan, Wszemił i Wszemiła. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1348 r.– Królowie Kazimierz III Wielki i Karol IV Luksemburski zawarli polsko-czeski pokój namysłowski. 
1655 r.– V wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk polskich i Chanatu Krymskiego nad armią rosyjsko-kozacką 
w bitwie pod Jezierną. 
1831 r – Powstanie listopadowe: generał-gubernator Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz unieważnił wszystkie 
postanowienia i uchwały Rządu Narodowego.  
1864 r. – Zakończono budowę Mostu Kierbedzia w Warszawie.  
1918 r. - Dekretem Józefa Piłsudskiego został powołany urząd Naczelnika Państwa, najwyższej władzy 
reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret ten ustalał ustrój republikański odrodzonej Polski (wszedł w życie 29 
listopada 1918 r.) 
1920 r.–  Józef Piłsudski nadał miastu Lwów Order Virtuti Militari za bohaterską jego obronę przed Ukraińcami na 
przełomie 1918 i 1919 roku.  
1931 r. Dar Pomorza” po raz pierwszy przepłynął równik  
1940 r. – W obozie Auschwitz przeprowadzono pierwszą masową egzekucję przez rozstrzelanie (40 Polaków).  
1995 r. –  Rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych  

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-11-19 

1 EUR 4,6844 

1 USD 4,1457 

1 CHF 4,4782 

1 GBP 5,5690 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

 

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

 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R  

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby 
zostać Świętym Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

                                Źródło: dowcipy.pl 


