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Ponowne przypomnienie – przypominamy o dopełnieniu obowiązku 

zagłosowania. 

Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w 
wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe, dlatego ponownie 
przypominamy:  
Wybieramy 24 Delegatów OMK z 28 zgłoszonych. Lista wszystkich kandydatów została opublikowana na 
naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Głosujemy zdalnie: 
https://glosowania.omk.org.pl/ 
lub odsyłamy listownie otrzymaną listem kartę do głosowania. 
 Wybrani Delegaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować 
o wyborze przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
 

40 lat Konstytucji dla oceanów . UNCLOS i IMO - 40 lat współpracy dla 

bezpieczeństwa fauny i flory. 

10 grudnia 1982 r. na spotkaniu w Montego Bay na Jamajce powstała „Konwencja o prawie morza” (ang. United 
Nations Convention on the Law of the Sea), która funkcjonuje pod znanym w środowisku ludzi morza 
skrótem  UNCLOS. Była to umowa międzynarodowa, nad którą prace sfinalizowano podczas obrad III Konferencji 
Prawa Morza ONZ. 
40 lat później spotkanie przedstawicieli IMO i UNCLOS odbyło się 28 listopada w siedzibie IMO. Do dzisiaj 
„Konwencja o prawie morza” została ratyfikowana przez prawie 170 państw i Unię Europejską. 
Konstytucja dla oceanów  
 
IMO została utworzona w 1948 r., a kiedy przyjęto UNCLOS, dysponowała już obszernym zbiorem 
międzynarodowych konwencji dotyczących bezpieczeństwa, efektywności i efektywności środowiskowej żeglugi 
międzynarodowej, a także poszukiwań i ratownictwa oraz odpowiedzialności i odszkodowań. 
– Dlatego wiele artykułów w UNCLOS odnosi się do ram prawnych opracowanych przez kompetentną 
organizację międzynarodową. Państwa negocjujące „Konstytucję dla oceanów” uznały rolę i doświadczenie IMO 
w tych obszarach. Traktaty IMO są przywoływane w wielu postanowieniach UNCLOS – powiedział sekretarz 
generalny IMO Kitack Lim w swoim przemówieniu otwierającym rocznicową konferencję. 
Wydarzenie zostało zorganizowane wokół dwóch paneli poświęconych czterdziestoletniej współpracy między 
IMO i UNCLOS, wkładowi IMO we wdrażanie Konwencji oraz obecnym i przyszłym wyzwaniom stojącym przed 
UNCLOS w kontekście nowych wydarzeń w IMO. 
„Zasady odniesienia” UNCLOS, które ustanawiają IMO jako „właściwą organizację” w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem statków i zapobieganiem zanieczyszczeniom ze statków, zostały podkreślone przez kilku 
panelistów, którzy wypowiadali się na temat przeszłości i przyszłości UNCLOS. 
– Ważne jest, abyśmy wszyscy działali jako jedność – jako strony traktatów IMO i UNCLOS – powiedziała 
Fernanda Millicay, minister, stały przedstawiciel Argentyny przy IMO. 
Konwencja dla ludzi i morza 
W konwencji określono m.in. reżimy prawne dotyczące poszczególnych części oceanów, w tym morza 
terytorialnego, strefy przyległej, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz innych akwenów i międzynarodowego dna 
morskiego („obszaru”), który znajduje się poza granicami jurysdykcji państwowej. Istotne było określenie jakie są 
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prawa i obowiązki wszystkich państw w odniesieniu do tych części mórz oraz jakie są prawa i obowiązki państw 
nadbrzeżnych odnoszące się do wyznaczania obszarów wód i zarządzania obszarami wód, które są poddane ich 
suwerenności lub jurysdykcji. 
W konwencji określono, że morze terytorialne to akweny do 12 mil morskich od wytyczonych linii podstawowych, 
strefa przyległa ogranicza się do 24 mil, a  wyłączne strefy ekonomiczne do 200 mil morskich od wytyczonych linii 
podstawowych i szelfu kontynentalnego. 
Konwencja dotyczy nie tylko państw morskich. W kolejnych punktach określa prawa i obowiązki innych państw, w 
tym państw śródlądowych i państw o niekorzystnym położeniu geograficznym (bez dostępu do morza). Mówi się 
o wolności morza pełnego, z których mogą korzystać wszystkie państwa (w tym państwa śródlądowe) i które 
obejmują wolność: żeglugi i przelotu, układania podmorskich kabli i rurociągów, budowania sztucznych wysp oraz 
instalacji, łowienia i badań naukowych oraz obowiązki państw bandery. 
Ciekawe jest to, że wraz z rozwojem biznesu kosmicznego, z prawa morskiego korzysta się przy wyznaczaniu 
reguł działania w przestrzeni kosmicznej. 
W ochronie flory, fauny i dna morskiego 
40 lat temu, w czasach dobrobytu i nadmiaru zasobów fauny i flory morskiej oraz pozornie niezagrożonych raf 
koralowych opracowano przepisy dotyczące zachowania żywych zasobów morza i gospodarowania nimi, w tym 
w odniesieniu do współpracy w celu zarządzania wspólnymi stadami ryb i ich wykorzystywania. 
Ustalono regulacje określające zasady wykorzystywania zasobów mineralnych dna morskiego leżących w 
obrębie obszaru. Zainicjowano utworzenie Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, która reguluje 
działalność badawczą i wydobywczą oraz zezwala na prowadzenie takiej działalności, a także pobiera i rozdziela 
opłaty za eksploatację. Wyznaczono również obowiązki państw położonych nad morzami zamkniętymi lub 
półzamkniętymi. 
W walce z plastikiem i „morskimi sporami” 
Jeszcze po oceanach nie pływały wyspy z odpadów plastikowych, a w splatanych plastikowych sieciach nie 
ginęły żółwie i inne stworzenia morskie, kiedy ustalono  przepisy dotyczące ochrony i zachowania środowiska 
morskiego. 
Określono wymagania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania i nakładane na państwa obowiązki w 
zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego, a także przepisy dotyczące 
odpowiedzialności państw w przypadku braku zapobieżenia takiemu zanieczyszczeniu. Określono także przepisy 
dotyczące prowadzenia badań morza oraz rozwijania potencjału i przekazywania technologii morskiej. 
Wyznaczono obligatoryjny mechanizm załatwiania sporów. Na jego podstawie ustalono, że spory mogą być 
przekazywane do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Prawa Morza, a także Międzynarodowemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości lub trybunałowi arbitrażowemu. 
Określono, że Międzynarodowemu Trybunałowi Prawa Morza przysługuje wyłączna jurysdykcja w przedmiocie 
sporów dotyczących działalności wydobywczej na obszarze głębokiego dna morza. 
Wspierając postęp techniczny i rozwój zrównoważony 
Od tego czasu postęp techniczny i nowe technologie wymusiły ustalenie kolejnych regulacji. 
– UNCLOS jest umową pakietową, równoważącą wzajemne powiązania bardzo złożonych kwestii. Nowe 
technologie morskie, takie jak autonomiczne morskie statki nawodne, przyniosły nowe wyzwania i możliwości – 
stwierdził Vladimir Jares, Dyrektor Wydziału ds. Oceanów i Prawa Morza w Biurze Prawnym Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 
Rolę International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS, Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza) przedstawił 
sędzia Tomas Heidar, wiceprzewodniczący ITLOS, który  zauważył, że chociaż „Konwencja o prawie morza” 
nigdy nie została formalnie zmieniona, to w okresie funkcjonowania przyjęto dwie umowy wykonawcze, a strony 
UNCLOS pracują obecnie nad nowym traktatem dotyczącym ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej 
różnorodności biologicznej poza obszarami podlegającymi jurysdykcji krajowej (BBNJ). 
Sędzia David J. Attard z Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza dodatkowo podkreślił ważną i kluczową rolę 
IMO w stopniowym rozwoju i kodyfikacji międzynarodowego prawa morskiego w ramach UNCLOS. 
W walce z fałszywymi rejestrami 
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Gillian Grant, przewodnicząca Komitetu Prawnego IMO, zwróciła uwagę na szczególnie istotne dwie kwestie w 
dzisiejszych czasach, które znajdują się w gestii Komitetu Prawnego IMO: oszukiwanie w rejestracji statków i 
wprowadzenie do eksploatacji morskich autonomicznych statków nawodnych (MASS). 
– Wprowadzenie MASS to zmiana paradygmatu [w transporcie morskim i użytkowaniu statków – MG], ale każda 
wykonywana praca musi być świadoma ram UNCLOS – podkreśliła Grant. 
– IMO podjęła środki w celu zapobieżenia fałszowania rejestracji statków, a mimo to wiele podmiotów to 
praktykuje – alarmuje Gillian Grant i ostrzega, że certyfikaty wydawane niezgodnie z prawem przez państwo 
bandery zagrażają statkom i załodze oraz zwiększają ryzyko szkód dla środowiska. Statki z fałszywymi 
certyfikatami mogą być zaangażowane w nielegalne działania, takie jak nieraportowane i nieuregulowane połowy 
oraz unikanie sankcji. To pokazuje znaczenie pracy IMO dla konieczności przestrzegania reżimu, który zawierają 
przepisy „Konwencji o prawie morza”. 
– UNCLOS został opracowany tak, aby obejmował zarówno przeszłe, jak i przyszłe zasady i standardy – 
powiedziała prof. Malgosia Fitzmaurice, profesor międzynarodowego prawa publicznego na Wydziale Prawa 
Queen Mary University of London. – Jeśli chodzi o ochronę środowiska morskiego, UNCLOS mówi, że państwa 
„podejmą” wszelkie niezbędne środki – przypomniała. 
Ponadto „UNCLOS i IMO zapewniają strukturę prawną do dalszej ochrony oceanów poprzez nadanie oceanom 
statusu prawnego i podstawowego prawa do ochrony”, powiedziała prof. Fitzmaurice, odnosząc się do propozycji 
opracowania Powszechnej Deklaracji Praw Oceanów. 
„Konwencja o prawie morza” jest dostępna na  stronie:   
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

W ważnych sprawach środowisko morskie mówi jednym głosem..  

Związki zawodowe reprezentujące marynarzy i grupy pracodawców morskich zebrały się w celu podpisania 
nowego protokołu ustaleń (MOU - Memorandum of Understanding), aby kontynuować "ducha współpracy", który 
charakteryzował wspólne wysiłki branży żeglugowej podczas pandemii. 
Sygnatariuszami MOU są: 

 ITF – Międzynarodowa Federacja Transportowców 
 ICS – Międzynarodowa Izba Żeglugi 
 IMEC – Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich 

MOU jest początkiem procesu pogłębiania dialogu a organizacje-sygnatariusze mają nadzieję, że do wspólnej 
sprawy w nadchodzących miesiącach i latach przyłączy się więcej partnerów. 
„Nawet przy tych wszystkich chaotycznych relacjach w sprawie problemów z łańcuchem dostaw podczas 
pandemii, to marynarze w krytycznym momencie zapewniali światu dostawy żywności, paliwa i leków. Dzięki 
marynarzom i innym kluczowym pracownikom byliśmy w stanie pokonać najgorsze skutki kryzysu i rozpocząć 
długą drogę do ożywienia gospodarczego i zdrowotnego. Jednak w zbyt wielu przypadkach rządy krajowe 
bezkrytycznie i z premedytacją lekceważyły krajowe i   międzynarodowe prawa załóg” – powiedział David 
Heindel, przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF. 
„Nasza branża zjednoczyła się, aby bronić marynarzy w czasie kryzysu związanego ze zmianą załogi i 
odnieśliśmy w ich imieniu ważne sukcesy. Teraz chcemy rozwinąć ducha współpracy i zastosować go do 
nowych, wspólnych wyzwań” – powiedział Heindel. 
Priorytety grupy obejmują lobbowanie wśród rządów na rzecz poprawy metod szkolenia i ścieżek kariery 
zawodowej, dążenie do lepszego uznawania marynarzy oraz zapewnienie poparcia dla propozycji 
przedstawionych niedawno w planie działania Morskiej Grupy Zadaniowej ds. Sprawiedliwej Transformacji. Ten 
plan zostanie zaprezentowany na zbliżającym się spotkaniu środowiskowym IMO MEPC (Komitet Ochrony 
Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej), które odbędzie się 12 grudnia w Londynie, 
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podczas gdy kluczowy organ morski ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) zmaga się z ustaleniem 
nowego celu redukcji emisji dwutlenku węgla. 
  
Sekretarz generalny ICS, Guy Platten, powiedział, że Izba jest przekonana, że ??protokół ustaleń przyniesie 
korzyści zarówno armatorom, jak i marynarzom, w tym zapewni wyraźniejsze sygnały od organów regulacyjnych 
niezbędne do inwestycji w statki, infrastrukturę i technologie niskoemisyjne i bezemisyjne. 
„Niniejsze porozumienie pomaga przenieść nasze ważne dyskusje polityczne do następnego etapu – działań 
branżowych. Razem jesteśmy bardziej skuteczni w uzyskiwaniu praktycznych zobowiązań niezbędnych do 
dekarbonizacji”. 
„Porozumienie to ma na celu pokazanie marynarzom, tak samo jak wszystkim innym, że nasza branża nie 
straciła z oczu tego, co można osiągnąć w ich imieniu, jeśli odłożymy na bok drobne różnice, wycofamy się i 
będziemy wspólnie opowiadać się za załogą. Krótko mówiąc: kiedy ma to znaczenie, żeglugowcy mówią jednym 
głosem”. 
Przewodniczący IMEC, kapitan Belal Ahmed, również z zadowoleniem przyjął MOU. Pracodawcy morscy chcieli 
zaangażować się w elementy szkoleniowe w ramach sprawiedliwej transformacji, w szczególności – 
współpracując z  rządami, które zapewniają większość szkoleń marynarzy na świecie i regulują ważne krajowe 
standardy kwalifikacji. 
„Podczas kryzysu związanego z pandemią i zmianami załogi stało się jasne, jak ważne są - dla naszego 
globalnego przemysłu i jego globalnej siły roboczej - rządy krajowe. To  podejmowane przez nich decyzje 
przesądzały  o tym, czy marynarze mogą zostać zwolnieni i wrócić do domu. Państwa będą równie krytyczne, 
jeśli chodzi o formułowanie i finansowanie przyszłych systemów szkoleniowych. Kiedy chcemy zwrócić  na siebie 
uwagę rządów, to musimy sprawić, by się z nią liczyły” — powiedział kpt. Ahmed. 
Kapitan Ahmed powiedział, że wraz z szybkim wprowadzeniem nowych technologii „nasza branża stoi przed 
ogromnym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie marynarzy na czas. Firmy inżynieryjne, technologiczne i 
produkcyjne zaangażowane we wprowadzanie nowych maszyn na pokłady statków mają obowiązek przyłączenia 
się do wysiłków na rzecz sprawiedliwej transformacji” . 
„Podpisanie tego protokołu ustaleń jest wyraźnym sygnałem, że te ważne społeczności morskie są ponownie 
zaangażowane w dialog, który zapewnia siłę głosu i stabilność dla przyszłości naszego sektora” — podsumował 
kpt. Ahmed. 
Informacje o sygnatariuszach: 
O ITF:  Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) jest demokratyczną, stowarzyszoną federacją 
związków zawodowych pracowników transportu, uznawaną za wiodącą światową władzę transportową. Z pasją 
walczymy o poprawę życia zawodowego; łączenie związków zawodowych i sieci pracowniczych ze 147 krajów w 
celu zapewnienia praw, równości i sprawiedliwości ich członkom. Jesteśmy głosem prawie 20 milionów kobiet i 
mężczyzn, którzy poruszają świat. 
O ICS: Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) jest głównym międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym 
właścicieli i operatorów statków handlowych, reprezentującym wszystkie sektory i branże oraz ponad 80% 
światowej floty handlowej. 
O IMEC: Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich jest jedyną międzynarodową organizacją pracodawców 
zajmującą się morskimi stosunkami przemysłowymi. Założona ponad pięćdziesiąt lat temu, reprezentuje ponad 
250 firm żeglugowych na całym świecie. Członkami są indywidualne, duże i małe, firmy żeglugowe, zarówno 
właściciele, jak i menedżerowie, obsługujące wszystkie typy statków. Wspólnie eksploatują ponad 15 000 statków 
zarejestrowanych w ponad 60 krajach i zatrudniają ponad 300 000 marynarzy 68 narodowości. 
  

Źródło: solidarnosc.nms.org.pl 

Polferries zacieśnia współprace z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. 

Podczas tegorocznego Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokonano uroczystego podpisania 
porozumienia o współpracy między uczelnią a Polską Żeglugą Bałtycką S.A. Dokument sygnowali rektor UMG 
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prof. dr hab. inż. Adam Weintrit oraz prezes Zarządu PŻB S.A. Andrzej Madejski. Dokument porządkuje i 
zacieśnia dotychczasową współpracę, regulując wiele kwestii, w tym m.in. organizację praktyk oraz staży na 
pokładach promów Polferries. 
– Studenci i absolwenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywający na naszych promach praktyczną naukę 
zawodu potwierdzają, że uczelnia gwarantuje wysoki poziom przygotowania do pracy na statkach. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i wierzymy, że podpisane dzisiaj porozumienie jest kolejnym 
krokiem ku jej intensyfikacji – wskazał prezes Zarządu PŻB S.A. Andrzej Madejski. 
– Cenimy sobie współpracę z Polską Żeglugą Bałtycką – mówi prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu rozszerzamy zakres współpracy o 
wsparcie merytoryczne, badawcze i eksperckie, które realizowane będzie przez pracowników UMG – dodaje 
rektor Weintrit. 
Uczelnia oraz Polferries zobowiązały się do wzajemnej wymiany wiedzy oraz doświadczenia podczas wspólnie 
organizowanych wykładów i zajęć. Współpraca ma być również podjęta w obszarze realizacji projektów 
badawczych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także w zakresie przygotowania wniosków o 
dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej. UMG ma zapewnić wsparcie merytoryczne, badawcze i 
ekspercie dla PŻB S.A., natomiast armator ma współpracować z uczelnią w zakresie opracowywania tematów 
prac dyplomowych. Obie strony zobowiązały się także do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Źródło: PŻB  
 

Włochy. Kilkuset migrantów zeszło na ląd z pokładu trzech statków. 

Kilkuset migrantów zeszło w niedzielę na ląd we włoskich portach z trzech statków, które otrzymały zgodę rządu 
na zawinięcie do nich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które zapowiedziało wcześniej zaostrzenie polityki 
migracyjnej, zastrzegło, że wpuszczenie tych jednostek z powodów humanitarnych nie oznacza zmiany kursu 
władz Włoch. 
Do portu w Bari w Apulii zawinęła jednostka NGO "Humanity 1", pływająca pod niemiecką banderą. Z pokładu 
zeszło 261 migrantów pochodzących z 22 krajów, głównie z Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Egiptu i Syrii. 
Jest wśród nich 40 kobiet, także ciężarnych i troje niemowląt. Media informują, że niektórzy migranci mają na 
ciele ślady tortur. Wiele ran opatrzyła im załoga statku podczas rejsu. 
Wszyscy rozbitkowie zabrani w tych dniach z łodzi i pontonów na Morzu Śródziemnym trafią do różnych 
ośrodków pobytu w całych Włoszech. 
Do portu w Reggio Calabria wpłynął pod eskortą Straży Przybrzeżnej kuter z około 400 migrantami. Połowa z 
nich pozostanie w tym mieście, a reszta trafi do Mesyny na Sycylii. 
248 migrantów, głównie z Afryki subsaharyjskiej przybyło do portu Salerno w Kampanii na pokładzie statku "Geo 
Barents" organizacji Lekarze Bez Granic. Jest wśród nich 84 nieletnich. Opiekę nad przybyłymi zapewni zespół 
lekarzy, psychologów i tłumaczy. 
Po wydaniu zgody na wpuszczenie statków do włoskich portów MSW w Rzymie oświadczyło, że działania 
organizacji pozarządowych są "często ryzykowne i prowokacyjne i sprzyjają w wielu przypadkach przedostawaniu 
się do Włoch migrantów ekonomicznych, którzy nie mają żadnego prawa wjazdu i pozostania". 
Resort spraw wewnętrznych ogłosił, że opracowuje normy, by "zagwarantować bezpieczeństwo granic i ukrócić 
handel ludźmi, który wzbogaca przemytników i nie tylko". 
 

Źródło: PAP  

Dekarbonizacja na kursie. Panele słoneczne i magazyny energii na statki. 

Coraz droższa energia i surowce energetyczne sprawia, że przyspieszają programy związane z wykorzystaniem 
energii elektrycznej. Fast Offshore Supply z  Singapuru podpisał na początku grudnia  protokół ustaleń w celu 
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wspólnego opracowania systemu magazynowania energii (ESS). Partnerami projektu są Terasaki Electric Co., 
Shift Clean Solutions Ltd. i RINA.  
Fast Offshore Supply (FOS)  to największy w Azji operator morskich łodzi załogowych. Firmy będą projektować i 
wprowadzać nowe rozwiązania  dla floty FOS w ramach programu dekarbonizacji singapurskiej floty FOS 
„Green”. Jest to  Program Inicjatyw i Zrównoważonego Rozwoju”, który ma na celu ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla ze statków. ESS (Energy Storage System) będzie w  kontenerze. Magazyn energii będzie miał przyłącze 
typu „Plug and Play”. Zapewni ono włączenie kontenerowego magazynu energii do systemu elektrycznego 
statku.  
Terasaki Electric  wykorzysta innowacyjne technologie w celu modernizacji istniejących MSB (main switchboard) i 
PMS (Power Management System) statku. Z kolei SHIFT Clean Solutions dostarczy swoje najnowsze 
akumulatory dopuszczone przez RINA do użytku morskiego oraz oprogramowanie operacyjne (OnWatch) dla 
system ESS. RINA dokona kompleksowego przeglądu systemów ESS i zapewni certyfikację całego układu. 
 – Program FOS „Go Green Attitude” jest absolutnie niesamowity! Sposób, w jaki mówią o dekarbonizacji i o tym, 
jak pomóc środowisku, naprawdę nas zachwycił. Dzięki temu projektowi i wielu kolejnym jesteśmy 
zdeterminowani, aby pokazać nasze zaangażowanie w pracę na rzecz lepszego, zdrowszego i zrównoważonego 
środowiska. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Shift Clean Energy i RINA, aby wspierać 
FOS „Green Initiative and Sustainability Program”. Wspólnie przyczyniamy się do czystszych mórz – 
podkreślił  Ryo Katsuki z Terasaki Electric po podpisaniu porozumienia o realizacji wspólnego projektu.  
– Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Terasaki, RINA i Fast Offshore Supply w celu zelektryfikowania tych 
zaawansowanych jednostek do transportu załóg. To duża wartość móc połączyć siły z myślącymi o przyszłości 
organizacjami i wiemy, że to dopiero początek istotnego i fascynującego projektu oraz uczestniczenia w misji 
dekarbonizacji transportu morskiego – podkreślił Brent Perry, dyrektor generalny i założyciel Shift Clean Solution. 
– Transport morski stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami w miarę zaostrzania się przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. RINA ma zaszczyt współpracować z podobnie myślącymi [o dekarbonizacji – MG] 
partnerami, FOS, Terasaki i Shift Clean Solution, dostarczając rozwiązanie zgodne z przepisami i przyczyniające 
się do redukcji emisji dwutlenku węgla w żegludze – podkreśla  Simone Manca, dyrektor regionalny RINA na 
Azję. 
Coraz więcej firm zajmujących się transportem morskim stawia się na energetykę wiatrową. Już nie tylko promy 
na krótkich trasach ale również statki zajmujące się transportem na dłuższych trasach poszukują rozwiązań 
opartych na napędach elektrycznych lub hybrydowych. Morska energia odnawialna jest na topie. Projektowaniem 
rozwiązań pozwalających na zastosowanie energii odnawialnej na statkach zajmuje się coraz więcej firm, a 
projekty są coraz ciekawsze i śmielsze.  
Armatorzy, zarządcy flot, stocznie i operatorzy statków coraz częściej starają się zastosować na coraz większych 
statkach  odnawialne źródła energii i układy  hybrydowe. Układy te nie tylko ograniczają emisje szkodliwych 
substancji do środowiska, ale także zmniejszają zużycie paliwa i zapewniają oszczędności operatorom i 
właścicielom statków.  
Aby pomóc w opracowaniu odpowiedniego rozwiązania dla każdego statku lub statku, Eco Marine Power 
współpracuje ze strategicznymi partnerami w celu zaprojektowania przyjaznych dla środowiska rozwiązań w 
zakresie energii morskiej, które obejmują najnowsze technologie energii słonecznej, wiatrowej i zarządzania 
energią. 
Unikalne rozwiązania w zakresie zastosowania energii odnawialnej na  statkach  proponuje Eco Marine Power 
(EMP). Wśród zaawansowanych rozwiązań znajdują się projekty: Aquarius Eco Ship, Tonbo Solar-Electric Hybrid 
Ferry („Tonbo”) i Medaka Eco Commuter Ferry („Medaka”).  W Japonii prace nad zastosowanie paneli 
słonecznych i magazynów energii na statkach idą pełną parą. Oczywiście na statkach promuje się zastosowanie 
baterii wyprodukowanych w Japonii przez Furukawa Battery Company of Japan. 
Eco Marine Power koncentruje się na pracach studialnych, które mają pomóc właścicielom statków, stoczniom, 
operatorom promów i wycieczkowców najlepszych rozwiązań. Już dzisiaj praktycznie każdy statek może w 
szerszym niż dotąd zakresie wykorzystywać coraz lżejsze i wydajniejsze baterie i magazyny energii oraz 
efektywniejsze systemy komputerowe pozwalające na optymalizację zarządzania energią na statku.  
W Polsce jak w Japonii i Singapurze 
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Należy podkreślić, że Polska ma również swój wkład w rozwój statków elektrycznych i zastosowanie baterii i 
magazynów energii. W komputerach StoGda zaprojektowano  statki elektryczne i hybrydowe, które zbudowano w 
stoczni Crist. W Gdyni buduje się już kolejny prom elektryczny przez inżynierów StoGda. Jest to w pełni 
wyposażony prom hybrydowy typu "plug-in". Jest on zasilany z własnych baterii ładowanych bezpośrednio z lądu 
podczas załadunku i rozładunku pasażerów i samochodów. Zespoły prądotwórcze są zamontowane na statku 
jako rezerwowe źródło zasilania. Mogą być wykorzystywane w chwili zaistnienia trudnych warunków 
hydrometeorologicznych. 
Statek o długości 70 m i 12,4 m szerokości przeznaczony jest do serwisów na krótkich trasach.  Został specjalnie 
zaprojektowany na trasę Nauvo-Korppoo w Finlandii. Prom będzie miał możliwość załadowania do 52 
samochodów osobowych lub mniejszą ilość przyczep, ciężarówek, autobusów i samochodów. Środki ratunkowe 
oraz miejsce pozwala na przewóz do 200 pasażerów. Elmech, Należący do Grupy technologicznej ASE, 
opanował technologię projektowania i budowy skonteneryzowanych magazynów energii.  
Koordynowany przez CRIST hub produkcji statków zeroemisyjnych (Baltic ZEV HUB) może więc oferować 
kompleksowe rozwiązania dla operatorów statków elektrycznych. Informowali o tym  w czasie spotkania 
projektowego ZEVInnovation w CRIST Mirosław Roliński z CRIST i Wojciech Caban ze StoGda. Również Grupa 
Remontowa ma w swoim portfelu statki elektryczne, które pływają po Tamizie i w norweskich fiordach.   
Przypomnijmy, że w StoGda zaprojektowano, a w CRIST zbudowano prom elektryczny dla FinFerries. Był to 
pierwszy prom hybrydowy w Unii Europejskiej i drugi na świecie. Elektra zdobyła między innymi nagrodę „Ship of 
the Year 2017” w konkursie Marine Propulsion Awards 2018. Latem 2022 roku zwodowano prom Altera, a 
jesienią prom o numerze budowy P317. To kolejne promy ze StoGda i Crist dla FinFerries.  Polscy inżynierowie i 
stoczniowcy przecierają więc szlak na drodze do dekarbonizacji żeglugi.  
 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Amerykanie ograniczają wpływ wiatraków na rybołówstwo. Monitoring 

ekosystemów morskich. 

Amerykańskie Biuro Zarządzania Energią Oceaniczną (BOEM) oraz Narodowa Administracja Oceaniczna i 
Atmosferyczna (NOAA) chcą wspólnie przeciwdziałać potencjalnym wpływom rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej na sektor rybołówstwa, w tym na badania prowadzone przez samą NOAA.  
Badania prowadzone przez NOAA są niezbędne do zrównoważonego zarządzania rybołówstwem USA. Przez 
150 lat naukowcy agencji zbierali dane z badań, które stanowią podstawę opartego na nauce zarządzania 
amerykańskimi łowiskami, wspierając ochronę i odbudowę ssaków morskich oraz gatunków zagrożonych i 
zagrożonych, a także zwiększając zrozumienie i ochronę siedlisk i ekosystemów przybrzeżnych i morskich dla 
przyszłych pokoleń. 
– Nasze badania rybołówstwa pozwalają NOAA na monitorowanie ważnych trendów dla poszczególnych 
gatunków w czasie, z szerszymi celami zrozumienia ekosystemów morskich, szczególnie w obliczu zmian 
klimatycznych, i wspierania zrównoważonego rybołówstwa – mówi Janet Coit, asystentka administratora NOAA 
Fisheries. 
 
BOEM jest główną agencją federalną odpowiedzialną za dzierżawę amerykańskiego zewnętrznego szelfu 
kontynentalnego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. NOAA Fisheries jest odpowiedzialna za 
zarządzanie żywymi zasobami morskimi kraju, w tym rybołówstwem, ssakami morskimi, gatunkami zagrożonymi i 
niezagrożonymi oraz ich siedliskami i ekosystemami. Obie agencje są odpowiedzialne za zarządzanie zasobami, 
badania, zaangażowanie społeczeństwa i inne wymagania związane z promowaniem rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej, ochroną bioróżnorodności i promowaniem współużytkowania oceanów. 
Jak informuje BOEM, podczas przeglądu środowiskowego realizowanego w ramach pierwszego projektu 
morskiej energetyki wiatrowej na amerykańskim zewnętrznym szelfie kontynentalnym, BOEM i NOAA Fisheries 
zidentyfikowały poważne negatywne oddziaływania w regionie północno-wschodnim.  
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Celem BOEM i NOAA Fisheries jest ocena i integracja, tam gdzie to możliwe, badań monitorujących rozwój 
energetyki wiatrowej. Kluczem jest wspólne planowanie i wdrażanie środków łagodzących z partnerami, 
interesariuszami i innymi użytkownikami oceanów przy użyciu lokalnej wiedzy ekologicznej rybaków i rdzennej 
tradycyjnej wiedzy ekologicznej. 
Strategia ta - choć skupia się na Nowej Anglii i Środkowym Atlantyku - będzie służyć jako model do zajęcia się 
wpływem morskiej energetyki wiatrowej na badania NOAA Fisheries w innych regionach. Na poziomie krajowym 
NOAA Fisheries ocenia stan około 450 stad ryb, 200 stad ssaków morskich oraz 165 gatunków zagrożonych i 
będących w niebezpieczeństwie (uznając, że niektóre ssaki morskie są również zagrożone). Oceny te opierają 
się na ponad 50 długoterminowych, standardowych badaniach, z których wiele trwa od ponad 30 lat. 
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej odgrywa ważną rolę w amerykańskich wysiłkach na rzecz walki z kryzysem 
klimatycznym i budowania gospodarki opartej na czystej energii. Biały Dom postawił sobie za cel znaczne 
zwiększenie krajowej mocy morskiej energetyki wiatrowej do 30 GW do 2030 roku oraz dodatkowych 15 GW w 
technologii pływającej morskiej energetyki wiatrowej do 2035 roku. 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Magnetyczny proszek usuwa mikroplastik z wody. 

Naukowcy z Australii opracowali proszek, który usuwa z wody drobinki mikroplastiku. Może on być następnie 
odcedzony przy użyciu magnesu. 
Innowacyjny sposób na szybkie usuwanie mikroplastiku z wody opracowali naukowcy z RMIT University w 
Melbourne (Australia). Jak zaznaczyła kierująca badaniami prof. Nicky Eshtiaghi, dotychczasowe metody mogą 
zająć kilka dni, natomiast opracowany przez jej zespół tani i zrównoważony sposób pozwala osiągnąć lepsze 
wyniki w jedną godzinę. Chodzi o adsorbent w postaci proszku, który usuwa mikrodrobiny plastiku 1000 razy 
mniejsze niż te wykrywane i usuwane obecnie przez oczyszczalnie ścieków. Adsorbent został z powodzeniem 
przetestowany w warunkach laboratoryjnych, a jego wynalazcy planują nawiązać współpracę z przemysłem i 
dalej rozwijać swoją metodę. 
- Struktura nanofilarowa, którą opracowaliśmy w celu usunięcia tego zanieczyszczenia, którego nie można 
zobaczyć, ale które jest bardzo szkodliwe dla środowiska, jest poddawana recyklingowi z odpadów i może być 
używana wielokrotnie. To wielka wygrana dla środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym - zapewniła prof. 
Eshtiaghi 
Ponieważ nanomateriał zawiera żelazo, można użyć magnesów do łatwego oddzielenia mikroplastiku i 
zanieczyszczeń od wody. Został zaprojektowany tak, aby przyciągać mikroplastiki bez tworzenia wtórnych 
zanieczyszczeń lub śladu węglowego. 
- Adsorbent ma specjalne właściwości powierzchniowe, dzięki czemu może skutecznie i jednocześnie usuwać z 
wody zarówno mikrodrobiny plastiku, jak i rozpuszczone zanieczyszczenia. Mikroplastiki mniejsze niż 5 
milimetrów, których degradacja może trwać do 450 lat, nie są wykrywalne i usuwalne za pomocą 
konwencjonalnych systemów przetwarzania, co powoduje, że miliony ton są każdego roku uwalniane do morza. 
To nie tylko szkodliwe dla organizmów wodnych, ale ma również znaczący negatywny wpływ na zdrowie ludzi - 
powiedział biorący udział w badaniach dr Nasir Mahmood. 
Eshtiaghi i jej zespół współpracowali z różnymi zakładami wodociągowymi w całej Australii, w tym z Melbourne 
Water and Water Corporation w Perth nad niedawnym projektem Australian Research Council Linkage mającym 
na celu optymalizację systemów pompowania osadu. 
 

Źródło:PAP 

Spodnie z wraku statku , który zatonął 165 lat temu , sprzedane za 114 tys. 

dolarów. 

Robocze spodnie, wydobyte z wraku statku S.S. Central America, który zatonął w 1857 roku, sprzedano na aukcji 
za 114 tysięcy dolarów - poinformował w niedzielę "New York Times". 
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Statek płynął z Panamy do Nowego Jorku i zatonął podczas huraganu we wrześniu 1857 roku, z 425 osobami na 
pokładzie. 
"Wrak odkryto w 1988 roku u wybrzeży Karoliny Południowej. Prawa do jego skarbów, w tym znaczny ładunek 
kalifornijskiego złota, stały się od tego czasu przedmiotem trwającej dziesiątki lat batalii prawnej" – podkreśliła 
gazeta. 
Na aukcji Holabird Western Americana Collections wystawiono 270 przedmiotów odzyskanych z wraku statku. 
Spodnie znaleziono w kufrze kupca i weterana wojny meksykańsko-amerykańskiej z Oregonu, Johna Dementa. 
"Kufer pana Dementa odzyskano w 1991 roku. W środku znajdowały się skarpetki, koszule nocne i książki. Były 
tam również spodnie robocze wykonane z grubego nieznanego materiału" – poinformował "NYT". 
Jak dodał, w oparciu źródła domu akcyjnego, spodnie mogą być wczesną wersją dżinsów Levi Strauss. Historyk 
firmy Tracey Panek uznał to jednak za spekulacje. 
Według "NYT" na wrak natrafił poszukiwacz skarbów Thomas G. Thompson. Później został oskarżony on o to, że 
nie przekazał dochodów z odnalezionych skarbów 161 osobom, które zainwestowały w jego poszukiwania. 
Niektórzy z inwestorów pozwali w 2012 roku Thompsona, który otrzymał nakaz stawienia się w sądzie i 
ujawnienia lokalizacji złota z wraku. Zbiegł on i został aresztowany w 2015 roku w hotelu na Florydzie. Przebywa 
w obecnie w więzieniu federalnym. 

Źródło: PAP 

Bilionowa część miliardowej części sekundy? Dokładne pomiary są już możliwe. 

Igor Litvinyuk stanął na czele zespołu naukowców z Australii, którzy wspólnymi siłami opracowali potencjalnie 
przełomową metodę mierzenia czasu. Zaprojektowana technika umożliwia pomiary z dokładnością co do 
zeptosekundy. 
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się wartość rzędu bilionowej części miliardowej części sekundy. Nawet bez 
pisania liczby zer potrzebnych do opisania zeptosekundy możecie sobie wyobrazić, o jak dokładnych 
określeniach mowa. Oczywiście pojawiają się pytania, choćby o to, w jakim celu można wykonywać tak 
szczegółowe pomiary oraz jak są one w ogóle prowadzone. 
Publikacja na ten temat jest dostępna na łamach Ultrafast Science i opisuje, jak badacze zmierzyli opóźnienie 
czasowe pomiędzy impulsami skrajnego światła ultrafioletowego emitowanego przez dwa różne izotopy 
cząsteczek wodoru: H2 i D2. Stało się to w czasie, gdy wchodziły one w interakcje z intensywnymi impulsami 
lasera podczerwonego. Okazało się, iż owe opóźnienie wynosi mniej niż 3 attosekundy – jedna taka jednostka 
oznacza jedną trylionową część sekundy. 
Wspomniane impulsy powstały z udziałem cząsteczek wystawionych na działanie intensywnych impulsów 
laserowych w procesie zwanym HHG (high harmonic generation). Ma to miejsce, gdy elektron jest usuwany z 
cząsteczki przez silne pole laserowe, przyspieszany, a ostatecznie doświadcza rekombinacji z jonem, co 
prowadzi do przekazania energii w postaci skrajnego promieniowania ultrafioletowego (XUV). Pomiar 
intensywności spektralnej HHG można wykonać z użyciem spektrometru siatkowego, lecz pomiar fazy stanowi 
znacznie większe wyzwanie. A to właśnie w tym tkwi rozwiązanie zagadki związanej z czasem trwania różnych 
etapów procesu emisji. 
Przeprowadzone pomiary obejmowały dwa izotopy wodoru 
W tym przypadku rozwiązaniem mogą być pomiary interferometryczne, w których dwie repliki fali z precyzyjnie 
kontrolowanym opóźnieniem nakładają się na siebie. Zjawisko to może mieć charakter konstruktywny bądź 
destruktywny co jest zależne od opóźnienia i względnej różnicy faz. I choć możliwe jest dokonanie tego z 
użyciem interferometru, to w przypadku XUV stanowi to wyzwanie, ponieważ konieczne jest utrzymanie 
stabilnego i precyzyjnego opóźnienia pomiędzy dwoma impulsami skrajnego promieniowania ultrafioletowego. 
Wykorzystując przesunięcie fazowe Guoya badacze rozwiązali problem, by później użyć dwóch różnych izotopów 
wodoru, czyli H2 i D2, które są niemal identyczne i różnią się tylko masą jąder. Te pierwsze poruszają się nieco 
szybciej, co wynika z ich niższej masy. Dzięki przesunięciu fazowemu pomiędzy dwoma izotopami można 
wyciągnąć wnioski na temat przesunięcia czasowego, które okazało się wynosić mniej niż 3 attosekundy. 
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Ponieważ wodór jest najprostszą cząsteczką w przyrodzie i może być modelowany teoretycznie z dużą 
dokładnością, został wykorzystany w tych eksperymentach typu “proof-of-principle” do analizy porównawczej i 
walidacji metody. W przyszłości technika ta może być wykorzystana do pomiaru ultraszybkiej dynamiki różnych 
procesów indukowanych światłem w atomach i cząsteczkach z niespotykaną rozdzielczością czasową.  
 

Źródło: Focus.pl 
 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

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

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

Wielki tydzień. 

18 grudnia poznamy nowego mistrza świata. W grze o upragnione trofeum pozostały cztery reprezentacje. 
Argentyna, Chorwacja, Francja i Maroko - oto kwartet reprezentacji spośród których wyłoniony zostanie mistrz 
świata. Albicelestes i Les Bleus mają szansę na trzecie trofeum w historii. Francuzi mogą wygrać po raz drugi z 
rzędu, co nie zdarzyło się od przełomu lat 50-tych i 60-tych i podwójnego triumfu Brazylii. 
 
Chorwaci to aktualni wicemistrzowie świata. Zarówno oni, jak i Marokańczycy, mogą wygrać po raz pierwszy w 
historii. Reprezentacja z północnej Afryki i tak dokonała czegoś epokowego, ponieważ żaden przedstawiciel 
Czarnego Lądu nie przebił się do fazy medalowej. 
 
13 grudnia o 20:00 dojdzie do starcia Argentyny z Chorwacją. Dzień później o tej samej porze Francja zagra z 
Marokiem. 18 grudnia o 16:00 zabrzmi pierwszy gwizdek w wielkim finale. 

 
Źródło:pilkanożna.pl 

 

Wydarzyło się 12 grudnia - kalendarium. 

12 grudnia jest 346 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 19 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Adelajda, Aleksander, Amonaria, Bartosz, Dionizja, Edburga, Epimach, Franciszka, Gościwit, Justyn, Konrad, Ko
nrada, Konstancjusz, Liberata, Maksanty, Maksencjusz, Merkuria, Paramon, Przybysława, Spirydion, Spirydon,  
Suliwuj i Synezjusz. 
Dzisiaj obchodzone jest  w Kenii Święto Niepodległości. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1385 r. – W Krakowie został zawarty układ pokojowy między królem Polski Jadwigą Andegaweńską a księciem 
płockim Siemowitem IV, który zrzekł się praw do korony polskiej. 
1501 r.–  Aleksander Jagiellończyk został koronowany w katedrze na Wawelu na króla Polski. 
1577 r.–  Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem: po nieudanym oblężeniu miasta zawarto porozumienie 
pokojowe, na mocy którego Gdańsk wypłacił odszkodowanie, zachowując autonomię i przywileje, a król Stefan 
Batory przyjął go ponownie do łask i zniósł banicję.  
1796 r.– Na ziemiach zabranych Rzeczypospolitej Obojga Narodów Imperium Rosyjskie utworzyło gubernię 
białoruską  
1939 r.–  Na terenach okupowanych przez ZSRR wycofano z obiegu złotego i zastąpiono go rublem. 
1944 r – PKWN wydał dekret o nacjonalizacji lasów. 
1970 r.– Ogłoszono podwyżkę cen produktów żywnościowych i obniżkę cen lekarstw, telewizorów, lodówek i 
pralek.  
2008 r.–  W Poznaniu zakończyła się konferencja klimatyczna ONZ.. 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-12-09 

1 EUR 4,6821 
1 USD 4,4351 
1 CHF 4,7474 
1 GBP 5,4317 

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

Rozrywka 
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http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

H U M O R  

Przychodzi babeczka do mięsnego, przygląda się mrożonym kurczakom. 
Wybiera, przekłada, miesza lecz nie znajduje dostatecznie dużego. 
Woła ekspedientkę: 
- Jutro będą większe? 
- Nie, nie będą. Są martwe. 
 
 
 
 
 


