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Wartsila wyposaży nowe wycieczkowce MSC Cruises. 

Fińska grupa technologiczna, Wartsila, zajmie się dokładnym wyposażeniem dwóch wycieczkowców zasilanych 
LNG, które powstają we francuskiej stoczni Chantiers de l‘Atlantique dla armatora MSC Cruises. 
Jak wyjaśniono, rozwiązania „będą wspierać i zwiększać wydajność oraz zrównoważenie środowiskowe” 
światowej klasy statków wycieczkowych. 
W październiku 2019 roku odbyła się ceremonia cięcia stali dla pierwszego nowego statku, MSC Europa, który 
ma zostać uruchomiony w maju 2022 roku. Drugi statek ma zostać dostarczony w 2024 r. 
Dostarczenie sprzętu Wärtsilä planowane jest na połowę 2020 roku dla pierwszego statku, a w połowie 2022 roku 
dla kolejnego. 
Według firmy technologicznej będą to pierwsze dwa statki wycieczkowe napędzane LNG z silnikami Wärtsilä 
46DF i systemami Wärtsilä LNGPac. 
- Nasze rozwiązania koncentrują się na zmniejszeniu zużycia energii i paliwa w celu promowania wydajności. 
Jednocześnie nasze rozwiązania w zakresie redukcji tlenków azotu zwiększają zrównoważenie środowiskowe - 
powiedział Stefan Nysjö, wiceprezes Marine Power Solutions, Wärtsilä. 
Pełny zakres dostawy Wärtsilä dla każdego z dwóch statków obejmie: pięć 14-cylindrowych silników 
dwupaliwowych wyposażonych w zespoły redukcji tlenku azotu (NOR), dwa układy magazynowania i zasilania 
paliwem LNGPac, siedem sterów strumieniowych i dwa pędniki. 
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ARP S.A. łączy siły z General Elecrtic. 

Agencja Rozwoju Przemysłu i General Electric będą rozwijać możliwości produkcyjne i usługowe w sektorze 
nowoczesnych źródeł energii. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny. Umowa zakłada w szczególności 
współpracę w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych w Polsce. 
Zgodnie z porozumieniem strony będą wspólnie rozwijać krajowy potencjał produkcyjny i usługowy w sektorze 
nowoczesnych konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. Spółki planują również prace nad 
wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych, związanych 
z cyberbezpieczeństwem infrastruktury przemysłowej.   Współpraca koncentrować się będzie także na rozwoju 
sektora offshore. Dzięki toczącym się pracom legislacyjnym już wkrótce realizowane na terenie Polski projekty 
morskich farm wiatrowych o mocy 5,5 GW uzyskają decyzje środowiskowe. Turbiny o mocy 7,1 GW mają już 
wydane warunki przyłączenia do sieci. 
-Branża offshore jest sektorem strategicznym dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu i coraz istotniejszej roli odnawialnych źródeł energii, ale także ze względu na krajowe możliwości 
produkcyjne. W portfelu kapitałowym ARP mamy GSG Towers, czy, od niedawna, Energomontaż Północ Gdynia. 
Działalność obu spółek koncentruje się na produkcji wysoko wyspecjalizowanych konstrukcji stalowych właśnie 
dla sektora offshore. Cieszę się, że dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli zwiększyć dynamikę 
rozwoju w tym obszarze, zwłaszcza z tak istotnym partnerem, jakim jest General Electric – powiedział Cezariusz 
Lesisz prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
General Electric ma wieloletnie doświadczenie i know-how w zakresie projektowania i produkcji  urządzeń 
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej; projektowania, produkcji, montażu i serwisu turbin gazowych. 
Spółka działa również w obszarze rozwiązań teleinformatycznych, których celem jest m.in. podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; a także projektowanie, produkcja, montaż oraz budowa systemów 
magazynowania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą informatyczną dla ich optymalizacji 
i zarządzania. 
Podpisane porozumienie to efekt prowadzonych od 2017 roku rozmów, dotyczących zwiększenia udziału polskich 
firm w globalnym łańcuchu dostaw General Electric (GE). Ich pierwszym etapem było podpisanie w październiku 
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2019 r. listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a GE, rozszerzające współpracę o sektory 
odnawialnych źródeł energii (OZE) i energetyki gazowej.  
ARP S.A. w ramach prowadzonej działalności statutowej sprawuje nadzór korporacyjny i biznesowy nad spółkami 
zależnymi działającymi w wielu branżach, m.in. produkcji wież wiatrowych, fundamentów i pozostałych 
elementów związanych z infrastrukturą farm wiatrowych na morzu i lądzie, fotowoltaiki, energetyki 
konwencjonalnej. Spółka wspiera rozwój wybranych branż ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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SHI chce pozyskać warte 3 mld dolarów zamówienie na gazowce LNG do 

Rosji. 

Południowokoreańska stocznia Samsung Heavy Industries (SHI) może otrzymać zamówienie od rosyjskiego 
producenta gazu Novatek na kolejne 10 gazowców LNG. Kontrakt ma mieć wartość 3 mld dolarów. 
Magazyn Business Korea poinformował, że Novatek poprosił rząd rosyjski o zatwierdzenie planu złożenia 
zamówienia w „zagranicznej stoczni”. 
Jeśli raport zostanie zatwierdzony przez rząd rosyjski, liczba gazowców LNG, które będą wykorzystywane w 
rosyjskim projekcie arktycznego LNG, wzrośnie do 25. 
Rosyjski rząd wcześniej zezwolił stoczni Zvezda na budowę 15 innych gazowców wspólnie z partnerem 
zagranicznym, który jest zobowiązany do przekazania swojej technologii rosyjskiemu stoczniowcowi. 
Umowa na statek pilotowy projektu została podpisana z Zvedza Shipyard, która ma partnerstwo w zakresie 
transferu technologii z SHI. Ma być on dostarczony w pierwszym kwartale 2023 r. 
Jeśli firmie Samsung Heavy Industries uda się zrealizować całe zamówienie na przełomowy lodowiec LNG w 
ramach drugiego Projektu Yamal, oczekuje się, że łączna liczba zamówień stoczniowców na gazowce LNG 
wyniesie 8 mld USD. Ta kwota przekracza docelowy poziom zamówień stoczniowców wynoszący 7,8 mld USD 
na 2019 rok. 
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Vattenfall TuuliWatti podpisują umowę na usługi energii wiatrowej. 

Vattenfall i największy fiński producent energii wiatrowej TuuliWatti podpisali pięcioletnią umowę na usługi 
energetyczne, które obejmują całkowitą produkcję energii wiatrowej TuuliWatti w Finlandii. 
Umowa weszła w życie 1 stycznia 2020 r. i objęła usługi prognozowania, handlu i bilansowania całkowitej 
produkcji energii wiatrowej TuuliWatti w Finlandii. Obecnie wszystkie turbiny spółki mają zainstalowaną moc 441 
MW, a roczna produkcja wynosi około 1,3 TWh, co stanowi 20% rocznej produkcji energii wiatrowej w Finlandii w 
2019 roku. 
„Vattenfall chce stać się wiodącym dostawcą usług energii odnawialnej dla klientów korporacyjnych w Europie. 
Umowa z TuuliWatti doskonale pasuje do naszego obecnego portfolio i stanowi ważny krok dla Vattenfall w 
wejściu na fiński rynek energii wiatrowej w sektorze usług energetycznych" - mówi Johan Hagsten, dyrektor 
Nordic Origination Vattenfall w Business Area Markets. 
Vattenfall oferuje pełen zakres usług energetycznych dla producentów i dużych odbiorców energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich krajach nordyckich i północnoeuropejskich. 
„Vattenfall zaoferował najbardziej opłacalne warunki w celu radzenia sobie z ryzykiem nierównowagi produkcji 
wiatrowej. Umowa z TuuliWatii obejmuje również nową ukończoną farmę wiatrową „Ii Viinamäki”, która była 
pierwszą niesubsydiowaną inwestycją wiatrową w Finlandii”. 
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Hapag Lloyd wyczarterował miejsce dla swoich jednostek w serwisach Maerska i 

MSC. 

Niemiecki Hapag-Lloyd podpisał umowę na dostęp do części serwisów Azja-Europa serwisu 2M składającego się 
z armatorów Maersk i MSC. 
Hapag-Lloyd twierdzi, że dodanie usług doprowadzi do wyższej częstotliwości cotygodniowych zawinięć, większej 
liczby opcji routingu i dostępu do dodatkowych portów o wysokiej niezawodności harmonogramu. Umowa 
czarteru rozpocznie się w marcu 2020 r. 
Hapag-Lloyd twierdzi, że dostarczy dodatkowe informacje dotyczące usług w nadchodzących tygodniach. 
Niemiecki armator jest członkiem THE Alliance z partnerami Yang Ming, Ocean Express Network (ONE) oraz 
nowym członkiem Hyundai Merchant Marine. 
Maersk Line i MSC zainicjowały sojusz 2M w 2015 roku. 10-letnia umowa o podziale statków obowiązuje w 
handlu w Azji, Europie, na Pacyfiku i na Atlantyku. 
Hapag-Lloyd twierdzi, że umowa z Maersk obejmie tylko wybrane usługi 2M w Azji i Europie Północnej. 
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Mniejsze przeładunki w porcie Los Angeles. POWODEM WOJNA CELNA Z 

Chinami. 

Największy amerykański port zanotował niższe przeładunki w 2019 roku, głównie z powodu napięć na linii USA-
Chiny. 
Port Los Angeles poinformował w czwartek, że obiekt przeładował 9,337,632 TEU w 2019 roku, o 1,28 procent 
mniej niż w rekordowym roku 2018. To i tak dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przeładunki kontenerów spadły o 
17 proc. w grudniu, 12 proc. w listopadzie i 18 proc. w październiku. 
Ogółem eksport w procie wzrósł o 3,7 procent, do 4,473,788 TEUs rok do roku. 
- Biorąc pod uwagę opóźniony eksport z powodu napięć w handlu międzynarodowym i niepewności taryfowej 
utrzymaliśmy silny przepływ ładunków - powiedział Eugene Seroka, dyrektor Portu Los Angeles. - To osiągnięcie 
było możliwe tylko dzięki szerokiej współpracy i ciągłym ulepszeniom wydajności przez naszych operatorów 
terminali, partnerów łańcucha dostaw i pracowników na morzu. 
W swoim wystąpieniu Seroka przedstawił szereg inicjatyw portowych, które będą kształtować się w 2020 roku i 
później, w tym inicjatywy dotyczące wydajności terminali, cyfrowego przywództwa i rozwoju siły roboczej. 
- To jest czas na odwagę i wprowadzenie dalekosiężnej wizji naszego portu - powiedział Seroka. - Będzie to 
wymagało współpracy całej naszej społeczności portowej w obliczu rosnącej konkurencji, niepewnego otoczenia 
handlowego i świata, w którym technologia jest niezbędna do odniesienia sukcesu – dodał. 
Seroka przypomniał również, że rok 2020 jest ważnym rokiem dla ciągłego wdrażania planu działania portu w 
sprawie czystego powietrza, a także dalszego dążenia do technologii zerowej emisji. Obecnie Port testuje 78 
bezemisyjnych samochodów ciężarowych i 74 bezemisyjne traktory stoczniowe, a także współpracuje z 
partnerami Portu w celu przetestowania ośmiu nowych zeroemisyjnych wozów w nadchodzącym roku. W 2020 
roku zostaną dodatkowo zrealizowane dodatkowe projekty demonstracyjne, w tym nowy projekt wielkoskalowych 
pojazdów z zerową emisją spalin. 
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Czy lodowce mogą być wtórnym źródłem zanieczyszczeń?  

Przed dekadą opublikowano niezwykle ciekawy artykuł naukowy (C. Bogdal i inni, 2009: Blast from the Past: 
Melting Glaciers as a Relevant Source for Persistent Organic Pollutants) pokazujący, że jeden z lodowców 
alpejskich, topniejąc, uwalnia zgromadzone w nim zanieczyszczenia z przeszłych emisji. Od tego czasu pojawiło 
się więcej tego typu badań i możemy już powiedzieć, że wiemy dosyć dużo o globalnym zasięgu tego zjawiska.30 
stycznia w ramach Kawiarni Naukowej w Sopocie odbędzie się spotkanie z dr Krystyną Kozioł, badaczką chemii 
środowiska, która opowie o wtórnym obiegu trwałych zanieczyszczeń oceanicznych w Arktyce.  
Ponieważ klimat globu obecnie intensywnie się ogrzewa (a zjawisko to przyspiesza), topniejące lodowce mogą 
uwalniać coraz więcej substancji chemicznych – w tym takich, które zostały wycofane z użytkowania ze względu 
na swoje szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe (jak np. DDT). Jak doszło do tego, że substancje 
chemiczne znalazły się w lodowcach i czy jest ich tam istotna ilość? Na jaką skalę może zachodzić ich 
uwalnianie? Jakich obszarów globu to dotyczy? A przede wszystkim, czy to tylko ciekawostka, czy realne 
zagrożenie? Na te pytania postara się odpowiedzieć prelegentka podczas najbliższej Kawiarni Naukowej. 
 
Dr Krystyna Kozioł – z wykształcenia geografka, z zainteresowań badaczka chemii środowiska. Pracuje w 
Katedrze Chemii Analitycznej na Politechnice Gdańskiej, gdzie prowadzi autorski projekt naukowy dotyczący 
wtórnego obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w Arktyce. Doktorat otrzymała od prestiżowego 
Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii, na podstawie badań przemieszczania się materii organicznej w 
lodowcu arktycznym (co ma znaczenie ze względu na wzmożone topnienie lodowców powodowane przez ciemną 
materię organiczną). Wtedy właśnie zainteresowała się losami zanieczyszczeń związanych z lodowcami – a dziś 
kontynuuje badania na ten temat. Spędziła rok w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, kierowała 
też projektem Towarzystwa National Geographic dotyczącym osadzania się zanieczyszczeń w śniegu na 
Grenlandii. 
Serdecznie zapraszamy na 119. wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej w Sopocie 
organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, Sopockie 
Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent (plac Konstytucji 3 Maja 3). 
30 stycznia 2020 roku (czwartek), godz. 18:00 
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Dwa nowe promy we flocie norweskiego Fjord1. 

Do floty Fjord 1 dołączyły kolejne dwie nowe jednostki. To wyprodukowane w dwóch tureckich stoczniach promy. 
Oba statki stanowią część większych zamówień realizowanych dla norweskiego przewoźnika. 
Zasoby Fjord1 zostały właśnie wzbogacone o jednostki Grip oraz Floroy. Pierwszy z nich powstał w stoczni 
Cemre – tej samej, która niedawno dostarczyła prom Tustna. Nowy nabytek, podobnie jak poprzednik, ma 95,6 
metra długości i może przyjąć na pokład 399 pasażerów oraz 80 pojazdów osobowych. To statek hybrydowy i 
dwukierunkowy. 
Drugi prom został zbudowany w Sefine Shipyard, która przed kilkoma tygodniami dostarczyła również jednostkę 
Hillerfjørd. Floroy to również statek dwukierunkowy, który może przyjąć na pokład 299 pasażerów i 83 pojazdy 
osobowe. Mający długość 84,5 metra prom jest jednostką zbudowaną zgodnie ze standardami „zero emission”. 
To nie koniec dostaw nowych promów realizowanych przez stocznię Sefine Shipyard. Zakłady dostarczą wkrótce 
norweskiemu przewoźnikowi jednostkę Sildafjord. 
Fjord 1 istnieje od 2001 r., a obecnie stanowi jedno z najważniejszych ogniw na norweskim rynku transportowym. 
Firma dysponuje olbrzymią flotą, w skład której wchodzą statki, autobusy i pojazdy ciężarowe. 
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W ostatnich latach firma podpisała wiele nowych kontraktów, które nie tylko wydłużą obecność operatora na wielu 
dotychczasowych trasach, ale również zagwarantowały mu koncesję na obsługę nowych połączeń. Aby wypełnić 
warunki umów, ale też ze względu na coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące poziomu emisji, firma 
znacząco inwestuje we flotę, stawiając głównie na promy elektryczne oraz hybrydowe. 
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Ukraina nie będzie budować nowego interkonektora gazowego z Polską.  

Ukraina i Polska posiadają dwa połączenia do przesyłu gazu i obecnie nie ma potrzeby budowy nowego 
interkonektora między nimi - oświadczył w czwartek Serhij Makohon, szef państwowej spółki Operator Systemu 
Transportu Gazu Ukrainy. 
Firma ta od 1 stycznia zarządza ukraińskimi magistralami do przesyłu gazu. 
„Ukraina posiada dwa połączenia z systemem gazowym Polski: Drozdowicze i Hermanowice. Niedawno 
przeprowadziliśmy rekonstrukcję i gotowi jesteśmy do przyjęcia z naszej strony do ukraińskiego systemu do 6,6 
mld m3. gazu rocznie. Kwestia polega jedynie na istnieniu koniecznych objętości gazu i ciśnienia ze strony 
polskiej” - napisał Makohon na Facebooku. 
Jak wyjaśnił, 6,6 mld m3 gazu to więcej, niż wynosi przepustowość terminalu LNG w Świnoujściu, który jest w 
stanie przerobić 5 mld m3 surowca. „Przy ogólnym zapotrzebowaniu importowym w wysokości 8-9 mld m sześc. 
obecne moce pokrywają do 80 proc. ogólnego importu” - podkreślił Makohon. 
Prezes ukraińskiego operatora zwrócił też uwagę, że po podpisaniu bezpośredniego porozumienia z polskim 
operatorem gazowym możliwy stał się „wirtualny import” gazu z Polski. „Oznacza to, że możemy importować całą 
objętość gazu, który płynie przez Ukrainę do Polski. Dziś do Polski nadchodzi z naszej strony 9 mln m sześc. 
gazu na dobę, co oznacza, że te 9 mln metrów może być importowane dzięki mechanizmowi wirtualnego 
rewersu, a jest to 3,2 mld m sześc. rocznie” - zaznaczył. 
Makohon wyraził wątpliwość, czy w tej sytuacji budowa nowego połączenia o mocy 5-8 mld m sześc. gazu 
rocznie i wartości 200 mln USD jest uzasadniona. 
„Mamy już wiele przykładów +inwestowania+ w +potrzebne+ projekty: gazociąg do Uściługu, naftociąg Odessa-
Brody. Jestem przekonany, że przy obecnym kierownictwie Operatora Systemu Transportu Gazu Ukrainy (…) 
takie gospodarczo nieuzasadnione projekty nie zostaną zrealizowane” - oświadczył prezes ukraińskiego 
operatora. 
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Marynarze porwani u wybrzeży Togo zostali uwolnieni . Jedna osoba nie 

przeżyła. 

Marzynarze zbiornikowca Duke uprowadzeni w grudniu 2019 roku u wybrzeży Togo zostali uwolnieni. Niestety 
jeden z nich nie przeżył. 
Brytyjski Union Maritime wydał oświadczenie, w którym informuje, iż:  „Z wielkim żalem informujemy, że jeden z 
cenionych członków załogi zachorował i zmarł wkrótce po schwytaniu. Zostanie przeprowadzone pełne 
dochodzenie w sprawie śmierci marynarza. Cała 19-osobowa załoga, którą przetrzymywała grupa przestępców, 
otrzymała pełne wsparcie medyczne. W możliwie najkrótszym czasie wrócą do swoich domów.” 
Porwanie na Duke'u miało miejsce 115 mil morskich od stolicy Togo - Lome. Według opinii publicznej był to 
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największy atak piracki w Afryce Zachodniej w ubiegłym roku. Jednostka brytyjskiego armatora płynęła z Luandy 
do Lome z ponad 19 000 tonami oleju napędowego. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
 

Emocje w pracy : mężczyźni silniej przeżywają niepowodzenia i krytykę. 

Mężczyźni są nawet dwukrotnie bardziej podatni na emocje w miejscu pracy od kobiet. Szczególnie jeśli chodzi o 
nieudane projekty, krytykę ich pomysłów czy przekroczone terminy. Kobiety z kolei częściej niż mężczyźni wiążą 
pracę z poczuciem frustracji. 
akie emocje zazwyczaj towarzyszą nam w miejscu pracy sprawdzili twórcy największej w Wielkiej Brytanii 
platformy rekrutacyjnej – Totaljobs. Przeprowadzili ankietę wśród 2 tysięcy pracowników i 250 managerów. 
Główny wniosek płynący z analizy to ten, że mężczyźni są bardziej podatni na emocje w pracy niż kobiety. 
Mężczyźni też blisko trzy razy bardziej przeżywają prowadzone przez siebie projekty, niż kobiety. Szczególnie 
gdy dochodzi do przekroczenia budżetu, niedotrzymania terminów lub anulowania przedsięwzięcia. 
Mimo to, wyniki ankiety pokazują, że to kobiety częściej deklarują, że praca jest dla nich źródłem stresu i 
frustracji. 
Jak przypuszczają autorzy analizy, źródłem takiego zachowania może być po pierwsze – brak „przyzwolenia” na 
wyrażanie emocji w pracy, traktowane jako zachowanie „nieprofesjonalne”. 
6 na 10 badanych stwierdziło, że doświadczyło w pracy emocji, których nie mogli swobodnie wyrazić. Dotyczy to 
szczególnie emocji trudnych i negatywnych – złości, gniewu, strachu, smutku. Większość przyznaje, że stara się 
„robić dobrą minę do złej gry” i ukrywać prawdziwe uczucia, aby nie być ocenianym przez pryzmat emocji. Tego 
samego problemu nie mamy w przypadku pozytywnych emocji. 
Innym ważnym czynnikiem wpływającym na emocje jest to, w jaki sposób je wyrażamy. Aż 41 proc. kobiet 
przyznało, że zdarzyło im się płakać w pracy. Tak samo zareagowało tylko 20 proc. badanych mężczyzn. 
Autorzy badań przekonują jednak, że to niekoniecznie oznacza, że mężczyźni są bardziej odporni. Raczej, że 
płacz wciąż jest traktowany jako „niemęski” i oznaka słabości, dlatego mężczyźni nie pozwalają sobie na płacz. 
Zamiast tego reagują złością. Zdarza im się krzyczeć o wiele częściej niż kobietom. 
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Jedna na dziesięć osób przyznaje, że doświadcza bullyingu (fot. Totaljobs) 
Większość pracowników – bez rozróżnienia ze względu na płeć – wskazała też, że ich emocje są związane ze 
współpracownikami (33 proc.), a nie z obowiązkami zawodowymi (taki powód wskazało 20 proc. ankietowanych). 
Emocje te niekoniecznie są pozytywne. Co dziesiąty badany stwierdził, że dotyczą one bullyingu – czyli 
zastraszania i znęcania się ze strony innych pracowników, także zwierzchników. 
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Czy możemy swobodnie okazywać emocje w pracy (fot. Totaljobs) 
 Mimo to, gdy badani zostali zapytani, jakie emocje uznają za związane z pracą, 91 proc. badanych wskazało 
radość. 90 proc. wskazało także zaskoczenie, 85 proc. – gniew, 82 proc. – smutek, 71 proc. – wstręt i 61 proc. – 
strach. 
Co ciekawe, 2 proc. ankietowanych zadeklarowało, że praca nie wiążę się dla nich z żadną z wyżej 
wymienionych emocji. „Nie jesteśmy pewni, co o tym sądzić” – skomentowali autorzy ankiety. 
 
 

Źródło:Focus.pl 
 

 

Wuefista? Dla mnie to komplement. 

Kibice Korony Kielce liczyli, że Gino Lettieriego na stanowisku trenera zastąpi ktoś ze znanym nazwiskiem. 
Mówiono między innymi o Franciszku Smudzie. Zamiast byłego selekcjonera reprezentacji Polski prezes 
Krzysztof Zając sprowadził jednak do Kielc Mirosława Smyłę, którego osiągnięcia nikogo na kolana nie rzucały.  
Nigdy nie jest za późno na pracę w Ekstraklasie? 
Zdecydowanie nie - mówi Smyła. - W pracy, jaką w tej chwili wykonuję spełniam swoje marzenia i realizuję plany 
sprzed lat. Moi koledzy, z którymi współpracowałem, już dawno trafili na najwyższy szczebel, choćby Michał 
Probierz, Marcin Brosz, Darek Fornalak. Stawiłem się więc w elicie z dużym opóźnieniem, ale robię to też po to, 
by pokazać młodym szkoleniowcom, takim bez pięknego piłkarskiego CV, bez znanego nazwiska, że warto się 
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starać. Nie brakuje w tym fachu trenerów niesamowicie pracowitych, z dużą wiedzą, z sukcesami w niższych 
klasach, grupach młodzieżowych, ale nie ma kto im dać szansy. Ja tę szansę dostałem w Kielcach. 
Propozycja z Korony była dla pana zaskoczeniem? 
Nie podlega to dyskusji. Nie mogłem sobie pozwolić na pozostanie w Suwałkach i dłuższą pracę w Wigrach. 
Liczyłem, że zadzwoni jakiś klub mający siedzibę bliżej mojego domu, bym mógł połączyć sprawy rodzinne i 
zawodowe. Niestety, nic się nie pojawiło i zastanawiałem się, czy nie zauważono, że coś zdziałałem w 
Suwałkach. Z niższych lig zdeterminowany był prezes Ruchu Chorzów, ale nie widziałem się w roli gościa, który 
coś ma odbudować. Nie chciałem zawieść, chociaż cieszę się, że maczałem palce przy zatrudnieniu przez 
Niebieskich Łukasza Berety. Ma teraz przyjechać do mnie na staż, warto zapamiętać jego nazwisko, bo może 
daleko zajść. Zadzwonił do mnie Krzysztof Zając i poinformował, że jestem jednym z kandydatów do pracy w 
kieleckim klubie. Tydzień później spotkaliśmy się przy okazji gry kontrolnej z Rakowem. Merytoryczna, 
dwugodzinna rozmowa przyniosła dla mnie pozytywny efekt. 
 
Co pan czuł, wchodząc pierwszy raz do szatni Korony? 
Piłkarze pewnie zastanawiali się gdzie ich trener grał, a gdzie pracował. Ja się nigdy nie lansowałem, a na 
dodatek nie było mnie na portalu 90minut w statystykach. Z prostego względu, grałem jeszcze w latach 80-tych, 
uzbierało się około dwieście meczów na poziomie obecnej pierwszej ligi, sto klasę niżej, strzeliłem trochę goli, 
choć byłem lewym obrońcą. W Polonii Bytom starsi kibice mnie pamiętają. Wielkim piłkarzem nie byłem, ale 
miałem przyjemność poznać na boisku wspaniałych ludzi. Teraz pojawiam się czasami w reprezentacji Śląska 
oldbojów z Radkiem Gilewiczem, Mariuszem Śrutwą, Darkiem Gęsiorem. Wcześniej też występował w niej Jerzy 
Brzęczek. Nie jest tak źle ze mną, nie mam się czego wstydzić. Nie mam kompleksów związanych z pracą 
szkoleniową. Jako 21-letni piłkarz zacząłem przygodę z trenerką, pomagałem panu Samojednemu i z nim 
osiągnąłem awans do ligi makroregionalnej juniorów. Otwierałem klasy sportowe, mam 18 lat doświadczenia, 
choć młodsi trenerzy mówią mi, że piłka się zmieniła. Dziś niby nie wolno krzyczeć na piłkarzy, ale u mnie 
dyscyplina i porządek muszą być.  
 
Określenie wuefista jest obraźliwe dla trenera? 
Żeby zostać wuefistą, trzeba być wykształconym. Jak ktoś mnie tak nazywa, uważam to za komplement, bo to 
świadczy, że poradziłem sobie ze studiami, obroniłem magistra, jestem po AWF, bardzo trudnej uczelni. Dziwi 
mnie, że ktoś próbuje podważać AWF. Gdy studiowałem, ze 120 studentów naukę w terminie skończyło pięciu. 
Niech sobie piszą ludzie co chcą, na to nie mam wpływu. 
 
Czego się pan nauczył podczas jeszcze krótkiego pobytu w Koronie? 
Zdobyłem niesamowite doświadczenie w zakresie obszaru, którego nie ma na niższych poziomach. To zestaw 
dodatkowych obowiązków sprawiających, że pierwszy trener funkcjonuje bardziej jako menedżer. Trzeba 
ogarniać choćby kwestie mediów, ale z tym nie mam problemu. W Ekstraklasie jest więcej kibiców, jest większe 
zainteresowanie. Trzeba obcować z większą liczbą pracowników klubu i każdy jest ważny. W przeciągu jednego 
tygodnia byliśmy na spotkaniu z kibicami, w szkole, przedszkolu, Klub Biznesu, zagrałem też w turnieju trójek 
piłkarskich. Nie można marudzić, a z kwestii czysto szkoleniowych uważam, że niezwykle istotną kwestią jest 
współpraca z tymi zawodnikami, z których się korzysta w mniejszym w danym okresie stopniu, a mają markę i 
uznane nazwiska. Czytałem wywiad z trenerem Śląska, powiedział, że więcej czasu poświęca na rozmowy 
właśnie z tymi co nie grają. Tak trzeba, odpowiedzialność jest wielka, bo to są profesjonaliści, mają kontrakty i 
warto mieć z nimi jak najlepszy kontakt. 
 
Chciałby pan na dłużej zakotwiczyć w kieleckim klubie? 
Potraktuję to pytanie jak retoryczne. Oczywiście, że tak, bo to miejsce, w którym człowiek się dobrze czuje. 
Nawet w najcięższym okresie te 8 do 12 godzin dziennie w klubie jakoś szybko mijało. Wiem, że to co robimy ma 
sens. 
 
Jakie pan sobie postawił cele w Koronie? 
Naturalną koleją rzeczy jest to, by na mecze przychodziło dużo więcej kibiców. To musimy sprawić dobrą grą. Nie 
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będę tu mówił, że interesuje mnie takie, czy inne miejsce, choć można strzelać liczbami. Po spotkaniu z 
Rakowem wszedłem do szatni i widziałem na twarzach piłkarzy wypisane: Co on teraz nam powie? Takie coś 
trzeba wykorzystać dla dobra drużyny, fajne fajne momenty krótko trwają, bo wracamy do codziennej pracy i do 
kolejnego wyzwania. Zawodnik może się cieszyć dłużej, trenerzy mają swoje obowiązki. Miło jest na pewno 
spotkać uśmiechniętych ludzi, sympatyków Korony, dla nich człowiek się stara, dla nich jest ten klub. Ja o tym 
pamiętam zawsze. 
 
Widzi pan w swoim teamie piłkarzy, którzy mogą zajść znacznie wyżej niż Ekstraklasa? 
Wyżej to jest reprezentacja. Oglądałem mecz Bośnia i Hercegowina - Włochy dumny, że bierze w nim udział mój 
podopieczny. Byłem zadowolony, choć też zmartwiony, bo wiem, że możemy stracić Adnana Kovacevicia. On 
sam przyznał, że zamierza opuścić Koronę, ale dopóki jest naszym zawodnikiem, będzie zasuwał na pełnych 
obrotach. Kova to przykład dla innych piłkarzy, pokazuje jak się można piąć. A jeśli chodzi o innych piłkarzy, 
poczekajmy do zimowego okresu przygotowawczego. Jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte. 
 

Źródło: PiłkaNożna.pl 
 
 
 

Info OMK. 

Sytuacja na bliskim wschodzie - ważne informacje dla marynarzy 
 
W związku niebezpieczną sytuacją na bliskim wschodzie przypominamy marynarzom kilka informacji z których 
można skorzystać już dzisiaj. Wraz z rozwojem sytuacji będziemy zamieszczać dodatkowe komunikaty na naszej 
stronie internetowej oraz FB. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi program ODYSEUSZ przeznaczony dla osób często podróżujących 
lub pracujących za granicą. W programie, każdy może założyć swój profil lub dokonać jednorazowego zgłoszenia 
wyjazdu  do danego kraju. Można zarejestrować swoją podróż z wyprzedzeniem oraz podać nazwy 
komunikatorów internetowych, na które będą przesyłane  ważne informacje. Więcej na 
stronie https://odyseusz.msz.gov.pl/ 
Program Odyseusz umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych 
informacji konsularnych. 
Zalecamy aby odwiedzać stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych i być na bieżąco z ostrzeżeniami 
i zaleceniami wydanymi na dany rejon. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
W informacjach dotyczących poszczególnych krajów można znaleźć ciekawe wiadomości np. dla osób 
podróżujących do Izraela zaleca się zainstalowanie w telefonie aplikacji Red Alert która będzie niezwłocznie 
informować o wszelkich zagrożeniach i miejscach schronienia. 
Przypominamy także o fakcie uznania przez ITF Cieśniny Ormuz za strefę wysokiego ryzyka oraz wszystkich 
dodatkowych zasad związanych z uprawianiem żeglugi w tym rejonie https://www.omk.org.pl/article/758 
Informujemy o decyzji Rządu UK, iż Okręty Royal  Navy będą eskortować statki pływające pod banderą Wielkiej 
Brytanii w cieśninie Ormuz. Decyzja ma związek ze wzrostem napięcia w rejonie Zatoki Perskiej po zabiciu przez 
amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace rozkazał, 
by fregata HMS Montrose i niszczyciel rakietowy HMS Defender powróciły do cieśniny Ormuz i eskortowały statki 
pod brytyjska banderą (http://www.tvn24.pl) 

 

Sytuacja na bliskim wschodzie - ważne informacje dla marynarzy  
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W związku niebezpieczną sytuacją na bliskim wschodzie przypominamy marynarzom kilka informacji z których 
można skorzystać już dzisiaj. Wraz z rozwojem sytuacji będziemy zamieszczać dodatkowe komunikaty na naszej 
stronie internetowej oraz FB.  
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi program ODYSEUSZ przeznaczony dla osób często podróżujących 
lub pracujących za granicą. W programie, każdy może założyć swój profil lub dokonać jednorazowego zgłoszenia 
wyjazdu  do danego kraju. Można zarejestrować swoją podróż z wyprzedzeniem oraz podać nazwy 
komunikatorów internetowych, na które będą przesyłane  ważne informacje. Więcej na stronie 
https://odyseusz.msz.gov.pl/ 
Program Odyseusz umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych 
informacji konsularnych. 
Zalecamy aby odwiedzać stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych i być na bieżąco z ostrzeżeniami 
i zaleceniami wydanymi na dany rejon. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
W informacjach dotyczących poszczególnych krajów można znaleźć ciekawe wiadomości np. dla osób 
podróżujących do Izraela zaleca się zainstalowanie w telefonie aplikacji Red Alert która będzie niezwłocznie 
informować o wszelkich zagrożeniach i miejscach schronienia. 
Przypominamy także o fakcie uznania przez ITF Cieśniny Ormuz za strefę wysokiego ryzyka oraz wszystkich 
dodatkowych zasad związanych z uprawianiem żeglugi w tym rejonie https://www.omk.org.pl/article/758 
Informujemy o decyzji Rządu UK, iż Okręty Royal  Navy będą eskortować statki pływające pod banderą Wielkiej 
Brytanii w cieśninie Ormuz. Decyzja ma związek ze wzrostem napięcia w rejonie Zatoki Perskiej po zabiciu przez 
amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace rozkazał, 
by fregata HMS Montrose i niszczyciel rakietowy HMS Defender powróciły do cieśniny Ormuz i eskortowały statki 
pod brytyjska banderą (http://www.tvn24.pl) 
 
PRZECZYTAJ, ZANIM ZAMUSTRUJESZ-PORADY OMK / ITF. 

• Nie rozpoczynaj pracy na statku bez posiadania pisemnej umowy. 
• Nigdy nie podpisuj umowy in blanco lub umowy, która wiąże się z dowolnymi warunkami, które nie zostały 
określone lub których nie znasz. 
• Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że 
jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj kopię tego dokumentu wraz z umową. 
• Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony. 
• Nie podpisuj umowy, która umożliwia dokonanie zmiany okresu obowiązywania umowy wyłącznie według 
własnego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego okresu obowiązywania umowy powinna być za 
obopólną zgodą. 
• Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wysokość płacy podstawowej i upewnij się, że podstawowe 
godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO) stwierdza, że podstawowe godziny pracy powinny wynosić maksymalnie 48 tygodniowo (208 miesięcznie). 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, jak nadgodziny zostaną wypłacone i w jakiej wysokości. Może być 
wypłacana jednakowa stawka godzinowa za wszystkie przepracowane godziny powyżej kwoty podstawowej. Lub 
może być miesięczna ustalona kwota za gwarantowaną liczbę nadgodzin, w takim przypadku należy wyraźnie 
podać stawkę za każdą przepracowaną godzinę, ponad gwarantowaną nadgodzinę. ILO stwierdza, że wszystkie 
godziny nadliczbowe należy płacić co najmniej w wysokości 1,25 x normalnej stawki godzinowej. 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa liczbę dni płatnego urlopu miesięcznie. ILO stwierdza, że urlop płatny 
nie powinien wynosić mniej niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym). 
• Upewnij się, że wypłaty płacy zasadniczej, nadgodzin i urlopu są jasno i oddzielnie wyszczególnione w umowie. 
• Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi na wstrzymanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć prawo do pełnej zapłaty 
zarobionegowynagrodzenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
• Nigdy nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że jesteś odpowiedzialny za 
zapłatę jakiejkolwiek części kosztów związanych z przybyciem na statek lub repatriacją.  
• Nie podpisuj umowy, która zawiera klauzulę, która ogranicza Twoje prawo do wstąpienia, kontaktu, konsultacji 
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lub bycia reprezentowanym przez związek zawodowy wybrany przez Ciebie. 
• Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły dodatkowych 
świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego 
porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie wypłacona w przypadku: 
Choroby lub urazu w okresie obowiązywania umowy 
Śmierci (kwota należna upoważnionemu krewnemu) 
Utraty statku 
Utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku 
Przedterminowego wypowiedzenia umowy. 
• Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz. 

PAMIĘTAJ ... niezależnie od warunków, każda umowa, którą zawarłeś dobrowolnie, w większości jurysdykcji, 
będzie uznana za prawnie wiążącą. 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF 

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 i za 
granicą. 
• 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: www.omk.org.pl  Może polubisz nas na FB ? 

 

Wydarzyło się 20 stycznia - kalendarium 

20 stycznia jest 20 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 345 dni.  20 stycznia jest 
obchodzony w Azerbejdżanie jako Dzień Męczenników.. 
Imieniny obchodzą: 
Dobiegniew, Dobroniega, Dobrożyźń, Dobrzegniew, Eutymiusz, Euzebiusz, Fabian, Fabiana, Maur i Sebastian. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1320r. –  W katedrze wawelskiej odbyły się koronacje Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny.  
1367r. –  Król Kazimierz Wielki nadał lwowskiemu biskupowi ormiańskiemu Grzegorzowi przywilej 
pełnoprawnego osiedlenia się w mieście, pozostania przy swojej wierze, praktykowania jej zgodnie z tradycją i 
zwyczajami oraz sprawowania jurysdykcji nad ludnością ormiańską zamieszkałą na całym terytorium królestwa.   
1661r.–   Król Jan II Kazimierz Waza założył Akademię Lwowską.  
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1771r.– W nocy z 19 na 20 stycznia oddział konfederatów barskich pod dowództwem regimentarza Józefa 
Zaremby zaatakował bez powodzenia Poznań..  
1831r. – Gen. Michał Gedeon Radziwiłł został wodzem naczelnym powstania listopadowego.  
1912r. – Otwarto ginekologiczno-położniczy Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie  
1945r. – 
  Armia Czerwona zajęła miasta: Brześć 

,Kujawski, Kluczbork, Koło, Konin, Koziegłowy, Radziejów, Olkusz, Nidzica, Nowy Sącz i Włocławek. 
 Oświęcimski marsz śmierci przeszedł przez Żory. Na terenie miasta zastrzelono 47 osób. 

 Sieradz został zbombardowany przez lotnictwo radzieckie, mimo opuszczenia miasta przez Niemców. 
Zginęło ok. 100 osób, a ok. 200 zostało rannych. 

 W lesie pod Grajewem Niemcy dokonali masakry ponad 120 osób, głównie członków miejscowej inteligencji 
wraz z rodzinami. 

 Z wyroku Polskiego Państwa Podziemnego w Zakopanem został powieszony przez partyzantów z 
oddziału AK jeden z przywódców kolaboracyjnego Goralenvolku Wacław Krzeptowski. 

.  
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Siedzi mała dziewczynka na ławce w parku i nagle krzyczy: ku*** mać. Obok przechodziła starsza pani i 
słysząc dziewczynkę podchodzi do niej i pyta się dlaczego tak brzydko się wyraża. Na to dziewczynka, 
żeby usiadła obok niej a ona jej powie co się stało. Gdy babcia usłyszała co dziewczynka miała do 
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powiedzenia sama głośno ryknęła: KU*** MAĆ. Obok przechodził starszy pan i słysząc karygodne 
zachowanie babci oburzył się wielce. Babcia poprosiła go aby usiadł obok niej i powiedziała mu coś 
cichutko. Na to dziadek zerwał się z ławki i wrzasnął: KU*** MAĆ. Pytanie: Co powiedziała dziewczynka 
babci a babcia dziadkowi? Odpowiedź: ławka jest świeżo malowana. 


