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Duży spadek cen ropy w USA. 

Ceny ropy w USA spadają o ponad 2 procent. Maklerzy informują, że na rynkach są obawy, że 
rozprzestrzeniający się w Chinach koronawirus ograniczy na popyt m.in. na paliwa. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 52,93 USD, po zniżce ceny o 2,33 proc. 
Ropa Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 59,33 
USD za baryłkę, niżej o 2,24 proc. Wcześniej spadki cen WTI i Brent wynosiły ponad 3 proc. 
"Koronawirus może być jednym z najważniejszych czynników w historii, który zdestabilizuje popyt na paliwa" - 
ocenia Phi Flynn, analityk Price Futures Group Inc. "Obawy przed szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa 
zahamują popyt na ropę" - wskazuje. 
Analitycy Goldman Sachs szacują, że globalny popyt na paliwa w 2020 r. może spaść o 260 tys. baryłek 
dziennie, a cena baryłki ropy może być niższa o 3 dolary. Goldman Sasch powołuje się w obliczeniach na dane z 
epidemii SARS w 2003 r. 
W poniedziałek w Chinach podano, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80, w tym 76 
zarejestrowano w prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan. Liczba osób zarażonych wzrosła do 2.744. 
Prawie połowę nowych przypadków (1.423) wykryto w prowincji Hubei. 
Rząd postanowił przedłużyć przerwę świąteczną z okazji Nowego Roku Księżycowego o 3 dni, do 2 lutego, w 
ramach walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Chińczycy mają powrócić do pracy, po trwającej 7 dni 
przerwie świątecznej, w piątek 31 stycznia. 
Prezydent Chin Xi Jinping określił obecną sytuację jako "poważną" i poinformował, że rząd podejmuje wszelkie 
możliwe działania, aby zablokować podróże do zarażonych rejonów, a także zgromadzenia publiczne. 
Niewielkie liczby zachorowań stwierdzono w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, USA, 
Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Francji i Australii. W Tajlandii wykryto w niedzielę trzy nowe przypadki a 
po jednym na Tajwanie, w Singapurze i Korei Południowej. 
W Stanach Zjednoczonych potwierdzone przypadki zachorowań zarejestrowano w stanie Waszyngton, Chicago, 
południowej Kalifornii i w Arizonie. W niedzielę o pierwszym przypadku zachorowania poinformowała Kanada. 
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Analitycy: w 2020 r. ropa raczej nie podrożeje, możliwa jest nadpodaż. 

Ropa w 2020 r. nie powinna znacząco drożeć, nie przewiduje się większych problemów z podażą surowca, a 
wyższe niż w ostatnich latach zapasy zmniejszają wrażliwość rynku na jakiekolwiek geopolityczne ryzyko - 
oceniają analitycy. 
Tegoroczny szczyt notowań rynkowych ropy przypadł na 6 stycznia - tuż po zabiciu przez Amerykanów w Iraku 
ważnego irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds. Notowania 
ropy Brent sięgały wtedy 70 dolarów za baryłkę, a ropy WTI - przekroczyły 63. Od tego czasu notowania 
systematycznie spadają, w piątek ropa Brent spadła poniżej 60 dol., a WTI - poniżej 55 dol. 
Według ostatnich analiz amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), średnia cena Brent w 2020 r. 
powinna być na poziomie 65 dol., a WTI - 59 dol. W 2021 r. EIA oczekuje niewielkiego wzrostu, odpowiednio do 
68 i 59 dol. 
Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) mówią nawet o nadpodaży ropy w pierwszej połowie 
roku. Ta możliwa nadpodaż, według EIA nie przełoży się jednak na wyraźny spadek cen z powodu utrzymującej 
się premii za ryzyko geopolityczne. EIA ocenia, że powinno ono stopniowo maleć, jednak w kolejnych miesiącach 
presję na spadek cen równoważyć będą czynniki fundamentalne, takie jak ogólny wzrost popytu. W rezultacie 
ceny ropy nie powinny się w ciągu roku znacząco zmieniać. 
EIA w krótkoterminowej prognozie nie przewiduje zakłóceń w dostawach, ani też presji na wzrost cen z powodu 
ryzyka takich zakłóceń. 
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Z kolei MAE wskazuje na odporność rynku na wzrost ryzyk geopolitycznych. Jak podkreśla Agencja, produkcja 
krajów poza OPEC wyraźnie rośnie, z kolei w samym OPEC poziom zapasów ropy jest wyraźnie wyższy niż 
średnia z ostatnich pięciu lat. Razem daje to solidną podstawę do reakcji na jakiekolwiek ryzyko polityczne - 
ocenia MAE. 
Amerykańskie dane wskazują na dalszy wzrost wydobycia ropy w USA. O ile średnia produkcja w 2019 r. była na 
poziomie 12,2 mln baryłek dziennie, to w 2020 r. średnia ma być rzędu 13,3 mln dziennie. A w 2021 r. ma jeszcze 
wzrosnąć do 13,7 mln baryłek dziennie. 
Również krajowi analitycy nie widzą powodów do gwałtownych zmian. Rynek pozostaje pod presją oczekiwań 
nadwyżki podaży ropy naftowej i wzrostu jej zapasów w pierwszej połowie roku, a geopolityka, póki co, zeszła na 
drugi plan - ocenia Rafał Zywert z Biura Maklerskiego Reflex. 
Z kolei portal e-petrol.pl wskazuje, że początek tygodnia zapowiadał wzrosty, pojawiły się np. doniesienia o 
wyraźnym ograniczeniu wydobycia w Libii i perspektywie niemal całkowitego zatrzymania produkcji. Jednak 
inwestorzy tylko na chwilę przejęli się libijskimi problemami, ropa szybko zaczęła tanieć w związku z nowymi 
prognozami MAE, zakładającymi zaskakującą nadpodaż surowca w pierwszej połowie tego roku - ocenili 
analitycy portalu. 
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Pierwszy amerykański wycieczkowiec z napędem LNG zwodowany. 

Najnowszy wycieczkowiec armatora Carnival Cruise Line został zwodowany 24 stycznia w fińskiej stoczni Meyer 
Turku. 
Jednostka o nazwie Mardi Gras miała pierwotnie zostać dostarczona w sierpniu 2020 roku i będzie największym 
wycieczkowcem napędzanym LNG zbudowanym na rynek Północnej Ameryki. 
Według Ben Clementa, starszego wiceprezesa Carnival Cruise Line, zmiana terminu dostawy była konieczna, 
aby mieć pewność, że wszystkie systemy, funkcje i technologia statku będą w pełni sprawne. 
Nazwa nowej jednostki klasy XL jest identyczna z pierwszym statkiem we flocie Carnival Cruise Line. 
- Nasz pierwszy statek Mardi Gras był historyczny, wprowadził zupełnie inny styl i komfort podróżowania dla 
gości. Według nas nadanie nowej jednostce tej samej nazwy jest najlepszym sposobem, aby oddać hołd prawie 
50-letniej historii firmy - komentuje Christine Duffy, prezes Carnival Cruise Line. 
Wycieczkowiec będzie miał długość 337 metrów i szerokość 42 metrów. Ceremonia cięcia blach dla nowego 
statku odbyła się w listopadzie 2018 roku. Budowa drugiego wycieczkowca klasy XL dla Carnival Cruise Line ma 
rozpocząć się w 2020 r. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
 

Wartsila weźmie udział w budowie jednostek krótkiego zasięgu napędzanych 
LNG. 

Wärtsilä w pełni wyposaży pierwszy z krótkodystansowych statków ro-lo napędzanych LNG, które będą 
transportować produkty papiernicze po Europie dla fińskiego armatora Bore. 
Wärtsilä współpracowała zarówno z właścicielem, jak i biurem projektowym, w celu opracowania 
zoptymalizowanego pod kątem statku zintegrowanego systemu LNG. W rezultacie możliwe było zlokalizowanie 
pod pokładem systemu magazynowania i zasilania Wärtsilä LNGPac o pojemności 250 m3, bez uszczerbku dla 
pojemności ładunkowej. Statki zostały zamówione i są budowane w stoczni WuHu w Chinach. 
Każdy statek będzie wyposażony w sterowanie Wärtsilä ProTouch i Eco Control, aby umożliwić dokładnie 
zsynchronizowaną prędkość obrotową silnika. Te zintegrowane technologie będą obsługiwane za pośrednictwem 
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jednostki gromadzącej dane Wärtsilä (WDCU) z usługami w chmurze i zdalnym monitorowaniem w celu 
optymalizacji operatywności, oszczędności paliwa i okresowej konserwacji. 
120-metrowe statki sklasyfikowane w klasie lodowej 1A będą czarterowane przez fińską firmę leśną UPM i będą 
działać na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Pierwszy statek ma zostać dostarczony w połowie 2021 roku. 
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Ukraina rozpoczęła wirtualny import gazu z Polski. 

Ukraina rozpoczęła wirtualny import gazu z Polski - oświadczył w piątek szef państwowej spółki Operator 
Systemu Transportu Gazu Ukrainy Serhij Makohon. Polega to na tym, iż Ukraina pozostawia sobie część 
zakupionego od Polski surowca, który Polska nabyła wcześniej od Rosji. 
Makohon poinformował, że zakupy gazu w ramach tzw. wirtualnego rewersu stały się możliwe po podpisaniu 1 
stycznia bezpośrednich umów z operatorami gazowymi sąsiednich państw unijnych, w tym z Polską. 
„Wcześniej nie mogliśmy dokonywać takich operacji w związku z historycznym poprzednim kontraktem 
tranzytowym (dotyczącym przesyłu rosyjskiego gazu przez Ukrainę na Zachód) i byliśmy zmuszeni do fizycznego 
transportowania gazu do Polski przez (polski punkt wyjścia) Drozdowicze, by wwieźć go z powrotem (na Ukrainę) 
przez punkt Hermanowice” - napisał Makohon na Facebooku. 
„Teraz nie ma takich ograniczeń i drogą wirtualnego rewersu możemy importować całą objętość gazu, który 
płynie z Ukrainy do Polski” - podkreślił prezes ukraińskiego operatora. 
Makohon wyjaśnił na przykładzie, że jeśli z Rosji do Polski przez ukraińskie systemy przesyłowe płynie 9 mln 
metrów sześciennych gazu na dobę, zaś Ukraina w tym samym czasie zgłasza Polsce zapotrzebowanie na 
zakup 2 mln metrów sześciennych, to przez granicę ukraińsko-polską przetłoczone zostanie jedynie 7 mln 
metrów sześciennych surowca. 
„Import gazu z Polski zawiera w sobie również import gazu z polskiego terminala LNG w Świnoujściu. Oznacza 
to, że dziś komercyjnie Ukraina może importować drogą wirtualnego rewersu do 9 mln metrów sześciennych 
gazu na dobę albo 3,3 mln metrów sześciennych gazu z polskiego terminala” - zaznaczył. 
Makohon oświadczył, iż Ukraina gotowa jest kupować od Polski do 6,6 mld metrów sześciennych gazu rocznie, 
jednak „na razie Polska, przed zakończeniem szeregu prac w swoim systemie przesyłowym może dostarczyć 
fizycznie tylko 2 mld metrów sześciennych”. 
Dodał również, że obecnie wirtualny rewers gazu z Polski na Ukrainę wynosi 5,5 mln metrów sześciennych na 
dobę, zaś tranzyt gazu z Rosji przez Ukrainę do Polski to 9,1 mln metrów sześciennych. 
„Odpowiednio do Polski dostarczone zostanie fizycznie tylko 3,6 mln metrów sześciennych. Latem maksymalne 
możliwości techniczne importu na Ukrainę z Polski wynosiły 4,3 mln metrów sześciennych na dobę. Teraz takich 
ograniczeń już nie ma” - podsumował Makohon. 
Prezes ukraińskiego operatora zapowiedział, że w najbliższym czasie wirtualny rewers zostanie uruchomiony 
między jego krajem, a Słowacją oraz Węgrami. 
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Niemiecki armator w 11 nowymi statkami we flocie. 

Niemiecka spółka żeglugowa United Heavy Lift (UHL) przejęła flotę dziewięciu ciężarowców F900 i zakupiła dwie 
dodatkowe jednostki o nośności 12 tys. dwt. 
W skład floty F900 wchodzą jednostki UHL Falcon, UHL Flash, UHL Fortune, UHL Future, UHL Fame, UHL Fast, 
UHL Focus, UHL Frontier and UHL Fusion. Dziewięć statków zostało podobno wyczarterowanych do firmy 
Zeamarine w ramach umowy leasingu z CSSC Shipping, ale będą one teraz pracować dla UHL. 
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- Naszą misją jest umacnianie pozycji naszej firmy jako lidera ekologicznego przemysłu żeglugi ciężkiej - wyjaśnił 
Lars Rolner, założyciel UHL. 
- Flota dziewięciu nowych jednostek F900 doskonale pasuje do naszej polityki zrównoważonego rozwoju… 
Emisja dwutlenku węgla przez przyjazne dla środowiska jednostki F900 jest o 30–50% niższa w porównaniu z 
istniejącą flotą ciężkich dźwigów na rynku – dodał. 
Każdy z dziewięciu statków ma udźwig 900 milionów ton, ładownię o wielkości 105,45 metrów x 20 metrów i 
pokład o powierzchni 125 metrów x 25 metrów. 
Co więcej, firma ujawniła, że kupiła dwa wielofunkcyjne jednostki zbudowane w 2010 roku, Zea Mahaweli i Zea 
Kelani, które zostaną przemianowane odpowiednio na Veronica i Valentina. Obie jednostki wejdą do służby w 
Afryce Zachodniej. 
UHL planuje dalszą rozbudowę swojej floty ciężarowców w lutym, poprzez kupno jeszcze jednego statku o 
nazwie Spring. 
- W ciągu ostatniego półrocza rozszerzyliśmy naszą obecność na rynku, otwierając biura w Kuala Lumpur, 
Bergen, Tokio i Houston - poinformował UHL. 
Niemiecka United Group składa się z trzech ściśle powiązanych firm - United Heavy Lift (UHL), United Wind 
Logistics (UWL) i United Engineering Solutions (UES). 
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O Porcie Centralnym podczas wizyty w Tokio. 

Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. towarzyszyli Mateuszowi Morawieckiemu, Premierowi 
Polski, w jego wizycie w Tokio podczas spotkań pomiędzy polskimi i japońskimi przedsiębiorcami. Koncepcja 
budowy Portu Centralnego spotkała się z zaciekawieniem strony japońskiej. 
Sławomir Michalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Morskiego Portu Gdańsk, oraz Michał Stupak, 
Menedżer Klienta w Porcie Gdańsk, wzięli udział w biznesowym szczycie polskich i japońskich przedsiębiorców. 
Spotkania organizowane przez Polską Agencją Inwestycji i Handlu towarzyszyły wizycie Mateusza 
Morawieckiego w Tokio 21 stycznia. 
Japonia to jedna z największych gospodarek świata, a Japończycy chętnie inwestują w polską gospodarkę. 
Przedstawiciele ZMPG S.A. skupili się na promocji koncepcji budowy Portu Centralnego, największego projektu 
inwestycyjnego branży morskiej w Europie. 
Port Centralny to największy w Europie projekt w branży morskiej, wart 12 mld zł. Port Centralny w Gdańsku 
obejmie ok. 1,4 tys. ha akwenu oraz 410 ha powierzchni lądu i przewiduje powstanie dziewięciu nowych terminali. 
Projekt budowy w Porcie Gdańsk był jednym z kilku prezentowanych przez polskich przedstawicieli jako kluczowe 
dla gospodarki polskiej. Obok Portu Centralnego zaprezentowano również koncepcję budowy Portu 
Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
- W najbliższych kilku latach w Europie nie będzie większego niż Polska placu budowy dla dróg, kolei i lotnisk – 
skomentował Mateusz Morawiecki, polski premier. Już dziś w Porcie Gdańsk prowadzone są inwestycje o 
kilkusetmilionowej skali, związane z poprawą stanu technicznego nabrzeży, pogłębieniem toru wodnego czy 
poprawą dostępu do portu. 
Japonia to obecnie trzecia gospodarka świata. 21 stycznia Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała 
sesje spotkań biznesowych 21 polskich i 25 japońskich firm, których celem było pogłębienie partnerstwa w 
strategicznych obszarach - inwestycji bezpośrednich, innowacji w energetyce i dużych projektów 
infrastrukturalnych, w tym Portu Centralnego. 
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Port Gdynia buduje sieć kooperacji z przedsiębiorstwami japońskimi. 
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W dniach 21 – 22 stycznia 2020 roku, przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia wzięli udział w oficjalnej 
misji gospodarczej rządu polskiego z udziałem Mateusza Morawieckiego Premiera RP. 
Głównymi tematami rozmów w Tokio, były innowacje w energetyce i inwestycje infrastrukturalne. W spotkaniach 
oficjalnych oraz sesjach biznesowych organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, wzięło udział 
kilkuset japońskich przedsiębiorców oraz polskie firmy z planami ekspansji na rynki azjatyckie. 
Port Gdynia zaprezentował strategiczną inwestycję - Port Zewnętrzny o wartości 3,2 mld złotych, która 
realizowana jest w formule partnerstwa publiczno prywatnego. W spotkaniach uczestniczył przedstawiciel firmy 
Ernst & Young, jednej z trzech firm, będących doradcą transakcyjnym tej inwestycji. Według NBP Japonia jako 
jeden z dwóch największych inwestorów z Azji ulokowała w Polsce 955 mln USD w 2018 roku. 
"Jestem przekonany, że przyciągniemy do Polski kolejne inwestycje w wysokości 5- 7 mld PLN, dodatkowe 
tysiące miejsc pracy"- Premier Mateusz Morawiecki. Polskie firmy w ciągu ostatniej dekady zwiększyły eksport do 
Japonii ponad dwukrotnie - z 270 mln euro w 2008 r. do 566 mln euro w 2018 r. 
Podczas spotkań biznesowych przedstawiciele Portu Gdynia, zaprezentowali inwestycję Port Zewnętrzny, która 
zdynamizuje polski eksport drogą morską. 
Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, powstanie głębokowodny terminal 
kontenerowy, z funkcjonalnością obsługi morskich farm wiatrowych (offshore), zwiększając powierzchnię portu o 
151 ha. Zdolności przeładunkowe Portu Gdynia wzrosną o 2,5 mln TEU oraz powstanie ponad 700 nowych 
miejsc pracy. 
Stosunki gospodarcze pomiędzy Japonią a Polską są dla portu kolejną perspektywą na zwiększenie potoku 
ładunków z i do Azji. Z bardzo dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych spotkała się nasza strategiczna 
inwestycja - Port Zewnętrzny. Jesteśmy w stanie wiele zaoferować naszym potencjalnym partnerom z Japonii. Po 
sesji spotkań biznesowych widzimy możliwości współpracy w wielu obszarach”- powiedział Adam Meller, prezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Polska charakteryzuje się jednymi z najlepszych warunków dla biznesu i 
inwestorów pod względem sprzyjającej, stabilnej sytuacji gospodarczej. Polska jest dostrzegana jako kraj o 
dogodnych warunkach inwestycyjnych ze względu na stopień przedsiębiorczości, stabilność gospodarczą, 
stopień innowacyjności, wykwalifikowanych pracowników i dynamikę rozwoju. 
Przedstawiciele ZMPG S.A. odbyli szereg spotkań biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami oraz na szczeblu 
rządowym z premierem Japonii Shinzo Abe. Efektem rozmów jest zaplanowana rewizyta przedstawicieli 
japońskiego biznesu w Polsce. 
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Pierwsze bunkrowanie LNG ze statku na statkU w porcie Rostock. 

Kairos, uważana za największą na świecie bunkierkę LNG, zakończyła pierwsze bunkrowanie LNG ze statku na 
statek w Rostocku. Stanowi to drugą tego typu operację w Niemczech. 
22 stycznia Kairos o powierzchni 7500 m3 dostarczył paliwo na morską jednostkę instalacyjną nowej generacji 
DEME Orion – podał Nauticor, dostawca LNG. 
Orion jest obecnie w budowie w stoczni Liebherr w porcie w Rostocku, gdzie jest wyposażony w żuraw o masie 
5000 ton. Jest to piąty dodatek dwupaliwowy we flocie DEME. 
- Po przeprowadzeniu pierwszego transferu LNG między statkami w Niemczech zaledwie kilka tygodni temu w 
Brunsbüttel, z przyjemnością rozpoczynamy współpracę z najnowszym statkiem dołączającym do floty DEME - 
powiedział Jan Schubert, starszy kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu w Nauticor. 
- To pierwsza operacja bunkrowania LNG między statkami w Porcie w Rostocku. Podkreśla to dostępność LNG w 
kolejnym ważnym porcie w Europie Północno-Zachodniej, co jeszcze bardziej zmniejsza przeszkody dla firm 
decydujących się korzystać z paliw alternatywnych, a ostatecznie uczynić transport bardziej zrównoważonym – 
dodał Schubert. 
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- Ta operacja znacznie wzmacnia klaster LNG w Rostocku i jest istotnym rozszerzeniem usług oferowanych 
przez port. Paliwa przyjazne dla środowiska, takie jak LNG, oraz przemysł żeglugowy napędzany 
zrównoważonym rozwojem będą kształtować nasz port w dłuższej perspektywie - skomentował Jens A. 
Scharner, dyrektor zarządzający Rostock Port GmbH. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Zaostrzono środki ostrożności na lotniskach. 

Na całym świecie wirusem 2019-nCoV zostało zainfekowanych ok. 800 osób, choć eksperci szacują, że 
faktyczna liczba zarażonych jest pięciokrotnie większa. Wiadomo o 26 ofiarach śmiertelnych. Wszystkie 
odnotowano w Chinach, tam też jest epicentrum choroby i najwięcej pacjentów poddanych kwarantannie. 
W Wielkiej Brytanii przynajmniej 14 osób poddano kwarantannie a ich krew oddano do zbadania na obecność 
chińskiego wirusa. W czterech przypadkach wyniki przyszły negatywne, odnośnie pozostałych – w chwili pisania 
tego tekstu 24 stycznia – rezultatów jeszcze nie było. Rzecznik prasowy premiera Borisa Johnson przekazał 
mediom, że podejmowane przez służbę zdrowia środki ”mają jedynie charakter zapobiegawczy”. 
– Nie będziemy jednak zaskoczeni, jeżeli ludzie przyjeżdżający z Chin do Wielkiej Brytanii będą zainfekowani 
wirusem – stwierdził w rozmowie z BBC prof. Paul Cosford, dyrektor ds. medycznych w Public Health England. Z 
wspomnianej 14-ki w najcięższym stanie był pacjent przyjęty do szpitala w Belfaście. Brytyjski MSZ ostrzega 
swoich obywateli przed podróżą do miasta Wuhan, loty z Chin są dokładnie monitorowane a pasażerowie 
ostrzegani i pouczani odnośnie zasad postępowania w wypadku, gdyby poczuli się chorzy. 
 Lotniska pod lupą 
Największe ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa po świecie dotyczy drogi powietrznej, nic dziwnego więc, że 
międzynarodowe porty lotnicze znalazły się pod lupą. W przypadku Polski władze epidemiologiczne oceniają 
ryzyko dotarcia wirusa z Wuhan na umiarkowane, ale takie jednak istnieje. Rzecznik lotniska Chopina w 
Warszawie zapewnił dziennikarzy, że jest ono przygotowane na ewentualne zagrożenie a ”służby monitorują 
sytuację”. 
Tak samo poważnie sprawę traktuje polski narodowy przewoźnik. Do Chin, dokładnie do Pekinu, bezpośrednio 
ze stolicy Polski lata PLL LOT. Do Wuhan połączeń nie ma. - Bacznie się przyglądamy wszystkim doniesieniom 
w kontekście nowego koronawirusa. Jesteśmy w stałym kontakcie z WHO, Sanepidem, a także z MSZ. Na razie 
analizujemy uważnie sytuację - powiedział p.o. rzecznika spółki Michał Czernicki.  
Większe środki zapobiegawcze, w tym np. kontrolę temperatury ciała pasażerów stosują lotniska krajów 
spodziewających się napływu turystów korzystających z wolnego z okazji Chińskiego Nowego Roku. Urządzenia 
skanujące zainstalowane są na lotniskach w Japonii, Korei Południowej a od 24 stycznia także w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. 23 stycznia w rzymskim porcie Fiumnicino takiej kontroli Włoski Czerwony Krzyż poddał 
202 pasażerów ostatniego (przed zamknięciem lotniska) lotu z Wuhan. 
Przed wstrzymaniem lotów bezpośrednich z Wuhan, urządzenia do skanowania ciepłoty ciała zainstalowano też 
na amerykańskich lotniskach w Nowym Jorku, Los Angeles, San Francisco, Chicago i w Atlancie. Władze Chin 
szacują, że tylko z powodu świąt na przestrzeni 40 dni ludzie odbędą 3 miliardy podróży po całym świecie. 
Nowy przypadek w USA? 
Władze hrabstwa Brazos, na północ od Houston w Teksasie sprawdzają, czy na terytorium USA jest już druga 
osoba zarażona 2019-nCoV. Chodzi o 20-paroletniego studenta, który wrócił z Wuhan w drugim tygodniu 
stycznia, czyli przed wprowadzeniem kontroli na lotniskach. O sprawie poinformowali na Facebooku tamtejsi 
lekarze. 
Uczący się w Texas A&M University mężczyzna sam zgłosił się do placówki zdrowia z lekkimi symptomami 
przeziębienia. Jak podano w komunikacie, o tej porze roku stan zapalny górnych dróg oddechowych nie jest 
niczym nietypowym. Student uznał, że skoro wrócił z Wuhan i źle się czuje, musi się poddać kontroli. Próbka jego 
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krwi trafiła do laboratoriów CDC, Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób a wynik powinien być znany do 
końca dnia 24 stycznia. 
20 milionów ludzi pod kluczem 
Chińskie władze poinformowały Światową Organizację Zdrowia oraz media, że na skutek nałożonych na 
własnych obywateli ograniczeń w podróżowaniu ok. 20 milionów osób z Wuhan i innych miast zatrzymano w 
domach. W Pekinie odwołano najważniejsze uroczystości i imprezy publiczne związane z Nowym Rokiem. 
Ulice i centra handlowe Wuhan są opustoszałe, 11 milionom mieszkańców zakazano opuszczać jego granice. 
Drogi wyjazdowe są kontrolowane przez policję, wstrzymano też ruch pociągów. Podobne obostrzenia 
zastosowały władze sąsiedniego, liczącego 7,5 mln mieszkańców miasta Huanggang oraz mniejszego, bo ”tylko” 
milionowego Ezhou. 
 WHO: to nie jest globalny problem 
Światowa Organizacja Zdrowia zebrała się 22 stycznia w Genewie by ustalić, czy pojawienie się koronawirusa 
należy zakwalifikować jako globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego (ang. public health emergency of 
international concern), a jeżeli tak, to jak należy podejść do kwestii powstrzymania choroby. Oenzetowska 
agencja używa tego określenia tylko w nielicznych sytuacjach. Ostatnio podczas epidemii wirusa H1N1 
(”świńskiej grypy”) w 2009 roku czy Eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016. Rząd Chin już zdecydował, by 
traktować 2019-nCoV w taki sam sposób, jak wirusa SARS podczas epidemii blisko dwie dekady temu. Oznacza 
to przymusową, 7-dniową izolację wszystkich zdiagnozowanych oraz duże ograniczenia w podróżowaniu. 
 Zamiast jednego obradowano dwa dni. Wieczorem 23 stycznia WHO ogłosiło, że zamierza wstrzymać się dobę z 
uznaniem 2019-nCoV za problem globalny i dalej obserwować działania prewencyjne władz chińskich. 
– Roznoszenie się wirusa oznacza stan wyjątkowy w Chinach, ale ta choroba na tym etapie nie jest zagrożeniem 
dla całego świata – ogłosił szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że ocenia podjęte działania jako 
właściwe do zatrzymania wirusa. Ghebreyesus wyraził też nadzieję, że ograniczenia nałożone na Chińczyków 
przez ich władze ”będą równie skuteczne, co krótkotrwałe”. 
 Jak reagować na zagrożenie 
Podobnie jak SARS, 2019-nCoV należy do dużej rodziny wirusów mogących powodować wiele różnych infekcji 
(od przeziębienia po ostry zespół niewydolności oddechowej). Ten z Wuhan jest dopiero 7. o którym wiadomo, że 
może szkodzić ludziom. Nie ma na niego szczepionki ani jednego skutecznego sposobu walki. Można jedynie 
pomagać osłabiając symptomy. Według informacji WHO, te obejmują gorączkę, problemy z oddychaniem oraz 
nacieki w płucach. Jeżeli ktoś przebywa w miejscu występowania wirusa, za wszelką cenę musi 
unikać bezpośredniego kontaktu z chorymi oraz pamiętać o higienie podczas oddychania (zasłanianie ust gdy 
kichamy, kaszlemy) oraz myciu rąk. Brudnymi rękami nie należy dotykać twarzy. Trzeba unikać kontaktów 
zarówno ze zwierzętami jak i ich wydalinami. 
Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, CDC, ogłosiło 
[link] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/clinical-criteria.html [/LINK] kliniczne kryteria uznania pacjenta 
za potencjalnego nosiciela wirusa2019-nCoV. Lekarze powinni zwracać uwagę na osoby, które wróciły niedawno 
z Wuhan lub miały bliski kontakt z kimś kto był chory, a teraz mają gorączkę i odczuwają symptomy choroby 
dolnego układu oddechowego. Co oznacza bliski kontakt? CDC definiuje jako przebywanie na otwartej 
przestrzeni w odległości do 2 metrów lub w jednym zamkniętym pomieszczeniu bez odpowiedniego ubrania 
ochronnego. Osoby spełniające takie warunki natychmiast trzeba skierować na badania krwi i poddać 
kwarantannie. 
CO WIEMY O WIRUSIE? 
Jest zupełnie nowy 
2019-nCoV jest typem koronawirusa, dużej rodziny wirusów wywołujących problemy z układem oddechowym, od 
zwykłego przeziębienia po Ciężki Ostry Zespół Oddechowy (SARS), który w latach 2002 – 2003 zabił w Chinach 
kontynentalnych i Hongkongu ponad 600 osób. Aranud Fontanet, szef wydziału epidemiologicznego paryskiego 
Instytutu Pasteur’a powiedział, że nowy wirus jest w 80 proc. zgodny genetycznie z SARS. Naukowcy z 
Chin rozumiejąc nagłość sytuacji przekazali do placówek badawczych na świecie zsekwencjonowany materiał 
genetyczny 2019-nCoV.  
Przenosi się między ludźmi 
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Według Światowej Organizacji Zdrowia pierwszym i głównym źródłem infekcji były zwierzęta. Władze miasta 
Wuhan ustaliły, że wirus przeskoczył na ludzi na miejscowym targu rybnym. Miejsce to zostało już zamknięte i 
otoczone kordonem. Kontakt z pierwszymi zainfekowanymi miało ponad 2000 osób. Pojawiły się już niezbite 
dowody, że 2019-nCoV może przechodzić z człowieka na człowieka drogą kropelkową (kichanie, kaszlenie). W 
zależności od modelu rozprzestrzeniania się wirusa (laboratoria w Hongkongu, Londynie), szacuje się aktualną 
liczbę chorych na 1400 do 1700. Tymczasem władze Chin 22 stycznia powiadomiły o 453 potwierdzonych 
przypadkach infekcji na ich terytorium. 
Mógł zmutować 
Choć udało się zidentyfikować 2197 osób, które miały kontakt z zainfekowanymi wirusem, a także nie 
stwierdzono tzw. super roznosiciela (ang. super spreader), pacjenta który zainfekował ponad 10 osób, Li Bin 
ostrzega: 2019-nCoV dostosowuje się do nowych warunków. – Po przejściu ze zwierzęcia na człowieka wirus 
zaadaptował się i potrzeba jeszcze czasu, żeby zrozumieć w jaki sposób będzie ewoluował. W chwili obecnej, 
dzieci i młodzi ludzie nie są na niego podatni – wyjaśnił Gao Fu, dyrektor chińskiego ośrodka kontroli i 
zapobiegania chorobom. Zmiany, mutacje zachodzące w budowie wirusa, mogą wpłynąć na sposób i szybkość 
roznoszenia się choroby. 
Jest łagodniejszy niż SARS 
W porównaniu z wirusem sprzed blisko 20 lat, 2019-nCoV daje łagodniejsze symptomy. Wydaje się być mniej 
agresywny i prawdopodobna liczba ofiar śmiertelnych będzie niższa, niż w przypadku SARS. Wiadomo np., że 
spośród 450 zainfekowanych w Wuhan i poddanych kwarantannie, przynajmniej 25 osób odesłano już do domu. 
Według zajmujących się chorymi lekarzy, nowy szczep wirusa w mniejszym stopniu (niż SARS) uszkadza płuca. 
Paradoksalnie, łagodność przebiegu choroby czyni 2019-nCoV groźniejszym. Według prof. Antoine Flahault, 
dyrektora Instytutu Zdrowia Globalnego na Uniwersytecie Genewskim, nie czując silnych dolegliwości, ludzie są 
w stanie dłużej podróżować, pokonywać większe dystanse i zarażać większą grupę osób. 
 

Źródło:Focus.pl 

Moda z TikToka : jądra w sosie sojowym. A wszystko podparte nauką… 

Tak, nie przeczytaliście źle tego nagłówka. Nowy szał w sieci dotyczy zanurzania jąder w sosie sojowym po to, by 
sprawdzić, czy delikatne narządy są w stanie wykryć słony komponent przyprawy. Mało tego! Internauci 
nagrywają swoje reakcje na video i publikują je w sieci. Zastanawiacie się, jak w 2020 roku znaleźliśmy się na 
tym etapie cywilizacyjnym? 
Krótko mówiąc, ten swoisty trend jest wynikiem gry Internetu i prawdziwej nauki w głuchy telefon. Ktoś dokopał 
się do badania naukowców z Filadelfii z 2013 roku, w którym to analizowali występowanie receptorów smaku w 
organach płciowych myszy. Nie było o nim jakoś szczególnie głośno, więc prowadzący badanie naukowcy nie 
spodziewali się, że kilka lat później ich praca zainspiruje użytkowników serwisu Tik Tok do moczenia swoich jąder 
w czymkolwiek. 
A tu proszę. 
Użytkownik, który udostępnił artykuł opisujący badania z Filadelfii, zacytował przy okazji kilka dosyć ogólnych 
stwierdzeń, które, mimo że nie miały za bardzo podłoża naukowego, wydawały się na tyle prawdziwe, że skłoniły 
całkiem niezłą grupę internautów do podjęcia wyzwania. 
Problem polega na tym, że jądra nie mają kubków smakowych i nie mogą poczuć smaku sosu sojowego.  
"Kubki smakowe znajdują się tylko w naszych ustach oraz górnym przełyku i są grupą komórek receptorów 
smaku". Sygnały z kubków smakowych są wysyłane z ust do mózgu, byśmy mogli świadomie decydować o 
naszych żywieniowych gustach" –  mówi Emma Beckett, naukowiec ds. żywności i żywienia z The University of 
Newcastle w Australii. 
To jednak prawda, że receptory wyposażone w unikalną zdolność do wykrywania pięciu podstawowych smaków 
są rozproszone po całym organizmie człowieka. Według publikacji z 2013 roku, która pojawiła się w magazynie 
“Molekularna Reprodukcja Człowieka”, znajdują się w miejscach "takich jak układ pokarmowy, oddechowy, mózg, 
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jądra i plemniki". Ale to nie oznacza, że można poczuć smak potraw za pomocą swoich genitaliów – nie są to 
kubki smakowe, a więc nie aktywują kory mózgowej. 
"Można o nich myśleć jak o każdym innym receptorze w organizmie, który monitoruje środowisko. Mogą one 
wykrywać infekcje, ponieważ bakterie mają słodkie związki strukturalne i wydzielają gorzkie i kwaśne odpady. W 
płucach i nosie są one za to zaangażowane w regulowanie reakcji zapalnych." – dodaje Beckett. 
A w jądrach? Artykuł opublikowany w zeszłym roku w czasopiśmie “International Journal of Molecular Sciences” 
informuje, że naukowcy nie są jeszcze do końca pewni, ale wydaje się, że "receptory smaku są ważnym 
czynnikiem w kontrolowaniu udanej produkcji plemników". 
Ale co z ludźmi, którzy przyjmując internetowe wyzwanie próbowali wyczuć smak umami sosu sojowego własną 
moszną? Według naukowców można to porównać do próby spróbowania jego smaku przez wcieranie sosu w 
zewnętrzny policzek. Jedyne, co poczujemy, to jego zapach. 
Tak więc, moi drodzy, starajcie się nie czerpać wiedzy naukowej z mediów społecznościowych. 
 

Źródło:Focus.pl 
 

Zloty but: Lewandowski bliżej lidera. 

Robert Lewandowski strzelił w weekend 21. gola w tym sezonie. Snajper Bayernu Monachium odrobił jedno 
trafienie do lidera zestawienia - Ciro Immobile. Strata do Włocha wynosi już dwie bramki. 

Kapitan reprezentacji Polski w 2020 roku nie stracił regularności, którą imponował jesienią. Dwa mecze, dwa gole 
- tak prezentuje się bilans najlepszego strzelca Bundesligi w styczniu. W weekend Lewandowski wpisał się na 
listę strzelców w starciu z Schalke 04, a jego Bayern wygrał 5:0. Polak wciąż jest na szczycie klasyfikacji 
najskuteczniejszych piłkarzy ligi niemieckiej, a w zestawieniu Złotego Buta zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 
42 punktów. 
Lewandowski odrobił jednego gola straty do Immobile, ale Włoch wciąż jest na szczycie klasyfikacji. Wczoraj 
jego Lazio zremisowało w derbach stolicy Italii z Romą 1:1, ale najskuteczniejszy piłkarz Serie A nie wpisał się na 
listę strzelców, a trzeba mu oddać, że w 2020 roku ma fantastyczną skuteczność. Rozegrał w sumie cztery 
spotkania w lidze włoskiej, w których zdobył sześć bramek. W Europie lepszym strzelcem w tym roku od niego 
jest tylko Cristiano Ronaldo. Łącznie w całym sezonie 2019-20 Immobile ma na koncie 23 trafienia, co daje mu 
46 punktów. 
 
Portugalczyk w przyszłym tygodniu skończy 35 lat, ale w końcu zaczął błyszczeć w Serie A skutecznością. W 
czterech ligowych spotkaniach CR7 w tym roku strzelił już siedem goli. Jego Juventus przegrał wczoraj z Napoli 
1:2, ale jedyną bramkę dla Starej Damy zdobył właśnie Portugalczyk. Gwiazdor mistrzów Włoch ma na koncie w 
sumie 17 trafień, co daje mu 34 punkty i czwarte miejsce w zestawieniu do spółki z Jamiem Vardy'm. 
 
Wspaniały duet snajperów wyprzedza Timo Werner, który cały czas siedzi na ogonie Lewandowskiemu. Snajper 
RB Lipsk w miniony weekend musiał uznać wyższość Eintrachtu Frankfurt, a jego drużyna nie strzeliła nawet 
gola. Obecny dorobek Niemca to 20 bramek, czyli 40 punktów. 
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Info OMK. 

PRZECZYTAJ, ZANIM ZAMUSTRUJESZ-PORADY OMK / ITF. 
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• 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 
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. 
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• 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 27 stycznia - kalendarium 

27 stycznia jest 27 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 338 dni.  27 stycznia jest 
Międzynarodowym Dniem Ofiar Holocaustu.. 
Imieniny obchodzą: 
Adalruna, Alruna, Angelika, Chryzostom, Dacjusz, Datyw, Elwira, Henryk, Jan, Jerzy, Julian, Leander, Lotar, Nata
lis, Ninomysł, Przemysław, Przybysław, Przybyrad, Rozalia, Teodoryk i Witalian . 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1527r. –   Wojska litewskie pod wodzą księcia Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego odniosły wielkie 
zwycięstwo w bitwie pod Olszanicą, zabijając 40 tys. Tatarów i uwalniając 80 tys. wziętych w jasyr.  
1792r. – Sejm Czteroletni przyjął ustawę odbierającą buławy hetmańskie przywódcom konfederacji 
targowickiej Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu i Sewerynowi Rzewuskiemu.   
1793r.–  II rozbiór Polski: w Kargowej na ziemi lubuskiej polska kompania piechoty obsadziła ratusz i otworzyła 
ogień do wkraczającego do miasta batalionu pruskiego, przeciwstawiając się zajmowaniu przez Prusaków ziem 
polskich.  
1905r.– Wybuchł strajk w Warszawie, początek strajku powszechnego w Królestwie Polskim.  
1921r. – Polska uznała niepodległość Łotwy.  
1945r. – II wojna światowa: 

 Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau oraz zajęła 
miasta: Andrychów, Będzin, Brzeszcze, Bytom, Chełmno, Czeladź, Katowice, Kętrzyn, Mrągowo, Nowy 
Tomyśl, Oświęcim, Piekary Śląskie, Ryn, Sosnowiec, Świętochłowice, Trzcianka i Zbąszyń. 

 Rozpoczęła się bitwa żorska. 
 Żołnierze radzieccy dokonali zbrodni w Przyszowicach i Miechowicach na Górnym Śląsku. 
 

.  
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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Warszawiak przyjechał do Zakopanego i mówi do Bacy: 
- Baco powiedźcie: Chrząszcz brzmi w trzcinie! 
Baca po chwilowym zastanowieniu odpowiada: 
- Robok świrscy w trowie! 


