
OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 28-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 1 
 

Informacja OMK.  

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

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się e-mail: biuro@nms.org.pl 

lub w pilnych sprawach dot. sprawach roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

 

Oświadczenie ITF w sprawie kryzysu zmian załogi. 

16 lipca minął miesiąc od czasu, gdy ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców powiedziała rządom na 
świecie, że "już wystarczy" oraz, że światowa federacja związkowa oraz jej afilianci będą pomagać marynarzom 
na całym świecie w egzekwowaniu ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i repatriacji do swoich 
domów i rodzin po zakończeniu kontraktów. 
Również minęły dwa miesiące od chwili gdy ITF i nasi partnerzy ze Wspólnej Grupy Negocjacyjnej pracodawców 
morskich (IMEC, IMMAJ, KSA i Evergreen - wspólnie znani jako JNG) dali rządom ostateczny „czas 
wdrażania” na wprowadzenie praktycznych środków  zgodnie z protokołami prezentującymi 12-stopniowy plan, 
który wydała Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w dniu 5 maja 2020. 
  
Pomiędzy tymi ważnymi datami a dniem dzisiejszym nastąpił pewien pozytywny ruch ale rządy zrobiły zbyt mało 
aby wprowadzić praktyczne wyjątki i protokoły niezbędne do wspierania podmian załóg na całym świecie. 
  
Nadal pozostają setki tysięcy marynarzy, którzy nie mogą zaprzestać pracy i wrócić do domów zastąpieni przez 
nowe załogi. Głównym czynnikiem jest brak międzynarodowych połączeń lotniczych ale największy problemem 
pozostają wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu i zamknięte granice, które to restrykcje rządy wprowadziły 
w celu ograniczania rozprzestrzeniania się Covid-19. Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oszacowała, że 
obecnie co najmniej 400 000 marynarzy zostało dotkniętych kryzysem zmian załogi spowodowanym przez 
rządowe ograniczenia w podróżach i zamknięte granice. Dotyczy to zarówno tych uwięzionych na pokładzie 
statków, jak i tych, którzy oczekują na dołączenie do statków,  aby ponownie zacząć otrzymywać wynagrodzenia 
dla siebie i swoich rodzin. 
  
Szacujemy, na podstawie ekstrapolacji najnowszych danych ze statków objętych IBF, że z powodu kryzysu 
zmiany załogi obecnie około 300 000 marynarzy na całym świecie jest uwięzionych na statkach a drugie tyle, 
bezrobotnych marynarzy,  oczekuje na lądzie aby ich zastąpić. To daje liczbę 600 000 marynarzy dotkniętych tym 
kryzysem. 
  
Rządy muszą się obudzić i zdać sobie sprawę, że bez przywrócenia podmian załogi po prostu nie można 
utrzymać lub akceptować rosnącej liczby wyczerpanych i przemęczonych marynarzy  uwięzionych w pracy na 
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statkach. Marynarze i ich związki są głęboko zaniepokojeni ryzykiem dla życia, mienia i środowiska ponieważ z 
każdym dniem zwiększa się ryzyko katastrofy lub katastrof. Ludzie zginą a wybrzeża zostaną zanieczyszczone. 
  
Nie bez powodu w Konwencji o Pracy na Morzu mamy globalne regulacje dotyczące maksymalnego czasu jaki 
marynarz może pracować. Dlatego też mamy Konwencję SOLAS, Międzynarodowy Kodeks Zarządzania 
Bezpieczeństwem (ISM) oraz Standardy Szkolenia i Pełnienia Wacht (STCW). Wszystkie powyższe konwencje 
są po to aby zapobiec potencjalnej katastrofie. Aby uniknąć katastrofy konieczne trzeba TERAZ podjąć 
natychmiastowe działania. 
Przez cały ten kryzys ITF i jego partnerzy społeczni robią wszystko co w ich mocy aby alarmować i naciskać na 
praktyczne zmiany, które umożliwiłyby podmiany załogi. Pracujemy razem aby znaleźć praktyczne rozwiązania i 
zaproponować je rządom. 
  
Nasze wysiłki doprowadziły do przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych, za pośrednictwem jej 
wyspecjalizowanej agendy ds. morskich IMO, naszych proponowanych ramowych protokołów dotyczących 
zmiany załogi, w tym zwolnień z obowiązku wizowego dla marynarzy. W tamtym czasie przyjęcie tych protokołów 
stanowiło przełom dla rządów, gdyż uznały one istotny wkład marynarzy w światowy handel i globalne łańcuchy 
dostaw. To międzynarodowe uznanie wzmocniło jeszcze włączenie się Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i przypomnienie rządom o ich zobowiązaniach wynikających z konwencji morskich C108, C185 i 
Konwencji o Pracy na Morzu. 
  
ITF i jego partnerzy społeczni dali rządom „30-dniowy okres wdrażania” aby wprowadzić, jako państwa portu, 
państwa bandery i kraje macierzyste marynarzy, niezbędne zmiany ułatwiające skuteczne podmiany załogi. Po 
wygaśnięciu tego okresu wdrażania, w czerwcu, ogłosiliśmy, że „Już wystarczy”. 
  
Ta nakreślona granica wyraźnie pokazała, że ITF i jego afilianci są gotowi wspierać marynarzy w korzystaniu z 
ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i powrotu do domu do swoich rodzin, gdy ich kontrakty 
dobiegną końca i będzie można to bezpiecznie zrobić. W ostatnim miesiącu udzielaliśmy porad i pomagaliśmy 
tysiącom marynarzy w jaki sposób mogą egzekwować to podstawowe prawo. 
  
Jesteśmy przekonani, że stawiając jasno sprawę, że marynarze nie będą w nieskończoność akceptować pracy 
na statkach bez zmiany, znacznie zwiększyliśmy globalną presję na rządy aby rozwiązać ten kryzys. Działania 
ITF spowodowały pewne postępy. 
  
Gratulujemy administracjom Kanady i Hongkongu za wprowadzenie możliwości zejścia ze statku marynarzy i 
zastąpienia ich przez nowe załogi, przy minimalnym ryzyku dla miejscowej ludności. Wielka Brytania również 
odegrała swoją rolę mimo, że wokół jej wybrzeży jest stosunkowo mało marynarzy. Mamy nadzieję, że ogłoszone 
w lipcu filipińskie „zielone linie” przyniosą efekty i pozwolą znaleźć skuteczny sposób na zwolnienie i powrót do 
domu  tej głównej siły roboczej w żegludze morskiej. 
  
Ale niektóre rządy zrobiły krok wstecz. Każdego dnia widzieliśmy narody, które odmawiały zejścia marynarzy na 
ląd czy ograniczające liczbę osób, które mogą przekraczać ich granice. Nie przyczyni się to do powrotu do 
bezpiecznego i zrównoważonego globalnego przemysłu żeglugowego z funkcjonującymi zmianami załogi a takie 
działania nie zapewnią pomocy humanitarnej marynarzom, którzy jej desperacko potrzebują. 
  
W lipcu, podczas Międzynarodowego Wirtualnego Szczytu Morskiego dot. Zmian Załogi, którego gospodarzem 
była Wielka Brytania, z zadowoleniem przyjęliśmy zobowiązania 13 rządów do wprowadzenia zwolnień 
wizowych, granicznych i kwarantannowych dla marynarzy. ITF i jego afilianci będą współpracować z tymi rządami 
aby upewnić się, że dotrzymają tych obietnic oraz, że będą wspierać  operacje zwiększenia liczby lotów w celu 
sprowadzenia marynarzy ze statków i na statki. Ponadto ITF i jego afilianci będą stawiać wyzwania rządom 
państw, które zależą od handlu morskiego, aby włączyły się do postępów w realizacji swoich zobowiązań. Takimi 
krajami są Australia, Chiny, Indie, Rosja i Ukraina. 
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W przyszłości ITF będzie: 
 kontynuować swoją kampanię „Już wystarczy” i nadal wspierać marynarzy w egzekwowaniu ich 

prawa do zakończenia pracy i zejścia ze statku, gdy zakończą swoje kontrakty; 

 współpracować  z afiliowanymi związkami marynarzy aby lobbować w rządach krajowych by 

podejmowały działania w sprawach wiz, kwarantanny, lotów i innych kwestiach niezbędnych do 

powrotu funkcjonowania zmian załogi dla tych globalnych pracowników; 

 reagować na wszelkie próby zastraszania marynarzy lub umieszczania ich na czarnej liście za 

próby skorzystania z przysługującego im prawa człowieka do zaprzestania pracy i repatriacji po 

zakończeniu kontraktu; 

 potępiać wszystkie próby kryminalizacji lub obwiniania marynarzy za nieuniknione 

konsekwencje  we flocie światowej, działającej z coraz bardziej wyczerpaną, przemęczoną i 

zestresowana załogą; 

 badać inne możliwości zmuszenia rządów do poważnego traktowania tego kryzysu. 

  
Mówiliśmy wcześniej, że same słowa nie wystarczą. Słowa nie sprowadzą naszych ludzi ze statków. 
Słowa nie zajmą się bezrobotnymi marynarzami, którzy są w domu i chcą wrócić do pracy. Słowa nie 
powstrzymają katastrofy. 
Domagamy się czynów. 
  
Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 16.07.2020 roku. 
 

Źródło solidarnosc.nms.org.pl 

 

Raport IJ: inwestycje w energetyce mogą zasilić PKB o 200-300 mld pln. 

Dostosowanie polskiego miksu energetycznego do unijnych wymogów do 2040 r. będzie kosztować - w 
zależności od wariantu - od 250 do 400 mld zł; jednak w perspektywie inwestycje te dadzą wzrost PKB o ok. 200-
310 mld zł wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego. 
W poświęconym temu zagadnieniu raporcie eksperci Instytutu ocenili, że dobrze zaprojektowane zmiany w 
miksie energetycznym mogą zapewnić polskiej gospodarce stabilny rozwój nawet na 30 lat i przyczynić się do 
znacznego wzrostu krajowego PKB. Tym samym transformacja energetyki w kierunku zero- i niskoemisyjnym 
może stać się szansą i impulsem rozwojowym dla gospodarki. 
"Ważne, aby jak największy odsetek inwestycji energetycznych pozostał w kraju i rozwijał lokalną gospodarkę 
oraz przedsiębiorstwa. W przypadku propozycji z Polityki Energetycznej Polski 2040, w Polsce wzrost PKB 
wynikły z inwestycji wyniesie 75-80 proc. ich kwoty, czyli ok. 280-298 mld zł. Jednak wystarczy dokonać pewnych 
modyfikacji miksu, aby zwiększyć ten odsetek do poziomu 82-85 proc." – ocenił prezes Instytutu Jagiellońskiego 
Marcin Roszkowski, cytowany w piątkowej informacji tego ośrodka analitycznego. 
W raporcie zatytułowanym "Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na 
Polskę" eksperci wskazują, że na efekty zmian w miksie energetycznym będzie trzeba poczekać ponad dekadę - 
zbudowanie odpowiedniej infrastruktury może zająć od 5 do 10 lat, jednak to właśnie teraz jest czas na 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce, z uwzględnieniem warunków rynkowych, prognozowanych 
zmian cen paliw oraz analiz możliwości wdrożenia planowanych przedsięwzięć. 
W ocenie autorów raportu, przy projektowaniu inwestycji w energetyce kluczowe jest uwzględnienie 
spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na energię, szczególnie w przemyśle, możliwie najniższego kosztu 
wytwarzania prądu, stabilności jego dostaw oraz wymaganej redukcji emisyjności produkcji energii. Ważne także, 
by zapewnić jak największe zaangażowanie krajowych dostawców. 
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Eksperci nie mają wątpliwości, że polski miks energetyczny - dziś wciąż oparty przede wszystkim na węglu 
kamiennym - będzie ewoluował w stronę wzrastającego udziału odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru 
offshore i fotowoltaiki, przy spadającym udziale paliw węglowych. 
"Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, odnawialne źródła energii powinny zostać wsparte nisko- i 
zeroemisyjnymi źródłami niezależnymi od warunków atmosferycznych (gaz, atom). Uzupełnieniem miksu w 
okresie przejściowym może być wykorzystanie paliwa RDF (paliwo z odpadów, z którego w Polsce korzysta w 
zabrzu koncern Fortum - PAP), inwestycje w technologię wodorową oraz bateryjne magazyny energii 
elektrycznej" - czytamy w opracowaniu. 
Raport Instytutu Jagiellońskiego zawiera m.in. autorskie prognozy cen węgla kamiennego energetycznego gazu 
ziemnego wysokometanowego, ropy naftowej i węgla brunatnego. 
Eksperci przypominają, że polskie ceny węgla kamiennego są kształtowane przez krajowe koszty wydobycia, 
które od wielu lat są powyżej międzynarodowych cen rynkowych, "wykazując przy tym tendencję wzrostową przy 
spadkowych tendencjach kosztów graczy globalnych". 
"W horyzoncie roku 2040 wystąpi spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny energetyczny w Polsce, 
wynikający z polityki klimatycznej UE. W horyzoncie roku 2025 ceny (węgla energetycznego - PAP) w Polsce 
nadal warunkowane będą rosnącymi krajowymi kosztami wydobycia, natomiast w długim terminie Polska stanie 
się biorcą cen globalnych, odzwierciedlających globalny poziom kosztów wydobycia, tj. ok. 200 zł za tonę" - 
oceniają autorzy raportu. 
Węgiel brunatny w horyzoncie 2040 roku uważany jest za paliwo schyłkowe, głównie z powodu najwyższej 
emisyjności w porównaniu z węglem kamiennym i gazem, a także z racji planowanego wycofania bloków 
energetycznych na to paliwo, przy braku nowych inwestycji - także w nowe kopalnie odkrywkowe. W horyzoncie 
roku 2025 cena węgla brunatnego ma rosnąć, jednak później spodziewany jest jej długoterminowy spadek do 
poziomu średnich kosztów wydobycia tego paliwa w kraju. 
Gaz ziemny eksperci traktują jako paliwo przejściowe pomiędzy energetyką konwencjonalną a zeroemisyjną. 
"Popyt na gaz ziemny będzie rósł wraz ze wzrostem wytwarzania energii elektrycznej z tego paliwa w Polsce. W 
horyzoncie roku 2025 ceny gazu ziemnego będą spadać na skutek jego nadpodaży na rynku globalnym. Po tym 
momencie nastąpi wzrost cen gazu w kraju, warunkowany wskazanym wzrostem popytu na ten surowiec w 
krajowej elektroenergetyce" - czytamy w analizie. 
Maksimum cenowe dla gazu zostanie osiągnięte - jak prognozują eksperci - około roku 2035, po czym, w 
horyzoncie kolejnych pięciu lat, cena ustabilizuje się na poziomie ok. 60 zł za megawatogodzinę. 
Cenę ropy naftowej - napisano w raporcie - w najbliższym czasie charakteryzować będzie znaczna zmienność. 
Na zapotrzebowanie na ropę wpłyną przede wszystkim ograniczenia związane z Covid-19 oraz decyzje 
producentów. "Spekulacyjny komponent ceny zależy od nastroju wśród inwestorów, który obecnie determinowany 
jest przede wszystkim pandemią. Sprawi to, że cena powinna kształtować się w przedziale 20-40 USD za 
baryłkę" - uważają autorzy opracowania. 
Według raportu, średnio i długoterminowo coraz większą rolę ma odgrywać polityka klimatyczna, rozwój 
elektromobliności i napędu wodorowego, a także recykling polimerów. Ponadto w unijny model gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz hierarchię gospodarowania odpadami wpisuje się korzystanie z paliwa RDF (z ang. 
refuse derived fuel, czyli paliwo uzyskane z odpadów nie nadających się do recyklingu), tańszego i mniej 
emisyjnego od węgla. Może to być np. paliwo dla lokalnych ciepłowni, zasilanych dotąd węglem kamiennym. 
 

Źródło pap.pl 

Kiedy zakończy się kryzys naftowy w Libii?  

Libijskie porty będą przepompowywać ropę naftową ze swoich magazynów na tankowce wyłącznie na podstawie 
umów podpisanych przed zamknięciem terminali. 
Poinformował o tym przedstawiciel Libijskiej Armii Narodowej generał Ahmed al-Mismari w związku z niedawną 
decyzją National Oil Corporation o wznowieniu eksportu tego surowca. Jak podkreślił, złoża będą zamknięte do 
czasu spełnienia żądań Libijczyków. Czy są jakieś postępy w rozmowach z przedstawicielami plemion w sprawie 
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odmrożenia złóż, głównie w kwestii podziału dochodów? W rozmowie ze Sputnikiem wypowiedzieli się na ten 
temat eksperci. 
Trwają konsultacje 
Jak powiedział libijski ekonomista Monsef al-Shalawy, trwają konsultacje w sprawie ponownego otwarcia złóż 
naftowych, w których pośredniczą siły międzynarodowe – np. ONZ. 
Teraz obraz jest absolutnie jasny: Libijska Armia Narodowa i jej dowództwo zasadniczo w tym konflikcie 
reprezentują interesy libijskim plemion. Czyli tych, którzy zainicjowali zamknięcie złóż. Dlatego wszystkie strony 
będą musiały wziąć to pod uwagę, a ponadto prowadzić negocjacje z międzynarodowymi mediatorami – wyjaśnił. 
 
Mówiąc o tym, dlaczego negocjacje powinny odbywać się właśnie w tym formacie, ekspert dodał: „Ten krok 
pozwoliłby na międzynarodową akceptację umów i zagwarantowałby kontrolę nad spełnieniem niezbędnych 
wymagań. Mam tu na myśli otwarcie międzynarodowego konta bankowego dla Libii, na które spływałyby dochody 
ze sprzedaży ropy. Jednocześnie należy określić jasny mechanizm sprawiedliwego podziału tych dochodów 
między obywateli Libii. W rzeczywistości takie są wymagania stawiane przez szejków plemion libijskich, aby 
wznowić wydobycie ropy”. 
Monsef al-Shalawy podkreślił, że wywiązanie się z tego punktu pomoże w szybkim wdrożeniu innych, na przykład 
możliwości sprawdzenia dochodów i wydatków banku centralnego. „Współpraca między armią a szejkami ma 
ramy” 
Ekspert wyjaśnił, że Libijska Armia Narodowa nie reprezentuje w pełni interesów szejków plemion – sprawa 
ogranicza się przede wszystkim do przestrzegania wymagań stawianych przez koncern naftowy i rząd. Fakt ten 
nie koliduje w żaden sposób z prowadzeniem rozmów. 
Współpraca między armią a szejkami ma ramy. Armia Haftara tylko pomaga plemionom, by ich wysłuchano, by 
ich żądania zostały uwzględnione. I wtedy mogą usiąść przy stole negocjacyjnym. Co więcej, międzynarodowi 
obserwatorzy również zgodzili się z tymi wymogami, zwracając uwagę, że mechanizmy działania libijskiego 
Banku Centralnego są naprawdę bardzo niejasne – kontynuował. 
Groźba utraty suwerenności 
Jednak Issa Rashwan, libijski ekspert ds. przemysłu naftowego, obawia się, że otwarcie międzynarodowego 
konta zewnętrznego grozi całkowitą utratą suwerenności przez Libię. 
Wyprowadzenie schematów finansowych poza granice państwa może łatwo doprowadzić do tego, że finanse 
kraju będą kontrolowane przez inne państwa. Czy wówczas możemy mówić o suwerenności? Trzeba raczej 
walczyć z korupcją w aparacie państwowym i powstrzymać napływ broni, która nieprzerwanie płynie do kraju. A 
pozostałe wymagania mogą jedynie przyczynić się do pogorszenia sytuacji państwa – ocenił. 
Z kolei członek Naczelnej Rady Państwa Tymczasowej Rady Narodowej Libii Muhammad Moazib przypuszcza, 
że zaproponowany w ramach umowy naftowej mechanizm tylko zaostrzy ingerencję graczy zewnętrznych w 
wewnętrzne sprawy Libii i negatywnie wpłynie na próby przezwyciężenia kryzysu. 
„Ten plan tylko dołoży problemów: krajowi grozi to, że długo nie pozbędzie się wpływów zewnętrznych. Tym 
bardziej że wpływ na transakcje finansowe jest bardzo trudno i boleśnie zniwelować. O wiele bardziej właściwe 
byłoby prowadzenie bezpośrednich negocjacji między Radą Najwyższą a szejkami plemion, aby oni również 
mogli uczestniczyć w tworzeniu nowego rządu, a co za tym idzie, w wyborach prezydenta” – podsumował 
ekspert. 
10 lipca libijska National Oil Corporation zniosła klauzulę siły wyższej ze wszystkich portów na eksport ropy. 
Jednak już 11 lipca siły zbrojne dowodzone przez Chalifę Haftara nakazały wstrzymanie dalszego eksportu, jak 
poinformowało przedsiębiorstwo. Armia Haftara – zaznaczono – strzeże interesów libijskich plemion. To 
szejkowie zainicjowali blokowanie obiektów naftowych. 
 

 Źródło:gospodarkamorska.pl 

Pilot LNG wybuduje terminal LNG w Teksasie. 
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Pilot LNG z siedzibą w Houston planuje wybudować pływający terminal skroplonego gazu ziemnego na wyspie 
Pelican w Teksasie. 
Firma poinformowała w czwartek, że wypełniła wnioski regulacyjne w odpowiednich agencjach rządowych dla 
projektu o nazwie Galveston LNG Bunker Port. 
Pilot LNG twierdzi, że projekt będzie pierwszym wyspecjalizowanym terminalem bunkrowym w regionie. 
Terminal będzie dostarczał paliwo LNG do jednego z największych kompleksów portowych w USA, w tym do 
portów w Houston, Texas City i Galveston. 
Infrastruktura obiektu obejmuje technologię płynnego skraplania opracowaną przez partnera Pilot, firmę Wison 
Offshore & Marine. 
Chińska firma Wison zaprojektuje i zbuduje instalację skraplającą, która będzie dostarczać LNG na rynek 
użytkowników końcowych w tym regionie. 
Jednostka bez napędu będzie miała 148 metrów długości i wydajność około 0,5 mln ton / rok. Będzie również 
posiadała zbiornik typu c o pojemności 18 000 m3. 
Obiekt obejmuje obiekty naziemne, takie jak sterownia, kompresor gazu zasilającego i rurociąg. Całkowite koszty 
projektu mogą sięgnąć nawet 500 milionów dolarów. 
Pilot LNG to nowy członek rynku założony w połowie 2019 roku przez Jonathana Cooka i Shauna Davisona. 
Cook był współzałożycielem amerykańskiego Excelerate Energy, a także kierował norweską firmą transportową 
Flex LNG. 
- Projekt zapewni infrastrukturę niezbędną do zaopatrzenia rosnącego rynku paliwa żeglugowego LNG, znacząco 
redukując emisje morskie i jednocześnie obniżając koszty paliwa spedytorów - powiedział Cook. 
Pilot LNG planuje podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie projektu w drugiej połowie 2021 roku. Po 
podjęciu decyzji i zakończeniu prac budowlanych spółka rozpocznie działalność w 2024 roku. 
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Kreml: groźby sankcji wobec Nord Stream 2 są presją na biznes w Europie. 

Jako "wywieranie brutalnej presji" na biznes europejski określił w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow 
groźbę sankcji amerykańskich wobec gazociągu Nord Stream 2. Pieskow oświadczył też, że USA próbują 
"zmusić Europejczyków do kupowania droższego gazu". 
"Jest to kontynuacja brutalnej polityki wprowadzania rozmaitych restrykcji; wywieranie brutalnej presji na biznes 
europejski, do którego zaliczają się również nasze firmy" - powiedział przedstawiciel Kremla na konferencji 
prasowej. Ocenił, że chodzi o "nieuczciwą konkurencję", w ramach której USA próbują "zmusić Europejczyków do 
kupowania droższego gazu na mniej korzystnych warunkach". 
Rzecznik prezydenta Władmira Putina zaznaczył też, że Rosja nadzwyczaj negatywnie ocenia wprowadzanie 
przez Waszyngton restrykcji w odniesieniu do obywateli i firm rosyjskich. W ten sposób Pieskow skomentował 
nałożenie sankcji na trzy osoby i pięć podmiotów prawnych związanych - według Stanów Zjednoczonych - z 
rosyjskim biznesmenem Jewgienijem Prigożynem. Sankcje skutkują zakazem prowadzenia przez firmy i 
przedsiębiorców z USA interesów z osobami i firmami umieszczonymi na "czarnej liście". 
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował w środę, że Departament Stanu USA zniesie klauzulę, która 
chroni gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami przewidzianymi w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przeciwnikom 
Ameryki poprzez Sankcje (CAATSA). Pompeo zapowiedział, że jest to "jasne ostrzeżenie" dla firm 
zaangażowanych w projekty rosyjskich gazociągów. 
Prigożyn określany bywa w mediach jako "kucharz Putina" w związku z firmą cateringową, która organizowała 
bankiety dla prezydenta Rosji i innych wysokich rangą oficjeli. Biznesmen został wskazany jako jedna z 
kluczowych postaci w raporcie amerykańskiego prokuratora specjalnego Roberta Muellera na temat ingerencji w 
wybory w USA w 2016 roku. Media niezależne w Rosji wiążą Prigożyna z prywatną firmą najemniczą nazywaną 
"grupą Wagnera", z działalnością tzw. "fabryki trolli" prowadzącej kampanie propagandowe w internecie i 
działalnością mediów oskarżanych o szerzenie fake newsów. 
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Offshore Wild Consulants otwiera Biuro w Polsce. 

OWC (Offshore Wind Consultants), firma doradcza działająca w branży morskiej energetyki wiatrowej, kontynuuje 
swoją międzynarodową ekspansję i otwiera biuro w Polsce, aby wspierać inwestycje w morską energetykę 
wiatrową na Morzu Bałtyckim. Dyrektorem polskiego biura został Łukasz Sikorski. 
„Morska energetyka wiatrowa rozwija się szybko na całym świecie, a niedawny nagły spadek cen ropy jeszcze 
bardziej podsycił zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii na morzu. Na początku tego roku polski rząd 
przedstawił projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która 
wskazuje nowe moce na poziomie 10 GW do końca przyszłej dekady. Ostateczny projekt trafił właśnie pod 
konsultacje i powinien zostać uchwalony przez parlament do końca roku. Chcemy wspierać polski przemysł 
wiatrowy a tym samym tworzyć lokalne miejsca pracy.” - mówi Wilhelm Sander, dyrektor OWC. 
W ostatnich miesiącach OWC ogłosiło plany utworzenia biur w Tokio i Seulu, aby wspierać szybko rozwijające się 
rynki morskiej energetyki wiatrowej w Japonii i Korei Południowej. 
Od momentu powstania w 2011 roku OWC było zaangażowane w łącznie 50,6 GW morskich projektów 
wiatrowych na całym świecie. Stanowi to jedną czwartą światowych mocy wiatrowych na morzu do 2030 roku. 
OWC jest niezależnym doradcą technicznym, firmą inżynieryjną i konsultantem w zakresie zarządzania 
projektami dla sektora energii odnawialnej na morzu. 
Do kierowania nowym biurem w Warszawie, OWC zaangażowało Łukasza Sikorskiego, doświadczonego 
konsultanta energetyki odnawialnej, a branży wiatrowej w szczególności, blisko związanego z polską branżą 
offshore niemal od jej początku. Jest to osoba mająca 14-letnie doświadczenie, w tym na stanowiskach 
technicznych i kierowniczych w DNV GL oraz na stanowiskach kierownika projektów i szefa budowy w Iberdrola. 
Sikorski jest inżynierem technologii ochrony środowiska z tytułem magistra inżyniera a także posiada tytuł MBA 
jednej z wiodących uczelni. 
„Łukasz był zaangażowany w różnorodne prace związane z rozwojem projektów wiatrowych, w tym budowę i 
eksploatację, studia wykonalności i przeglądy techniczne farm wiatrowych, badanie due diligence, finansowanie 
projektów i zarządzenie ryzykiem. Jest to osoba mogąca stanowić znaczące wsparcie dla każdego dewelopera 
farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim ”- dodaje Sander. 
OWC to zajmujący się morską energetyką wiatrową podmiot notowanej na giełdzie w Oslo spółki AqualisBraemar 
ASA. 
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Turcja: do 54 wzrosła liczba ofiar zatonięcia łodzi z migrantami.  

Do 54 wzrosła w sobotę liczba ofiar śmiertelnych zatonięcia łodzi z migrantami na jeziorze Wan we wschodniej 
Turcji. Do wypadku doszło 27 czerwca; po trzech tygodniach poszukiwań wyłowiono dziewięć kolejnych ciał - 
poinformowały władze. 
Według tureckiego MSW łódź przewoziła od 55 do 60 migrantów. W związku z tym wypadkiem zatrzymano pięciu 
przemytników. 
Położone blisko granicy turecko-irańskiej jezioro Wan leży na szlaku, którym migranci z Iranu, Afganistanu i 
innych krajów przemieszczają się przez Turcję w drodze do Europy Zachodniej - pisze agencja Reutera. W 
podobnym wypadku w grudniu 2019 roku na jeziorze tym zginęło siedmiu ludzi, a 64 udało się uratować. 
Reuters przypomina, że w latach 2015-2016 z Turcji przybyło do Europy ponad milion migrantów. Ich napływ 
został zatrzymany po podpisaniu porozumienia między Turcją a Unią Europejską, które przewidywało 
zablokowanie przez władze tureckie kierujących się na zachód ludzi w zamian za unijne środki finansowe. 
Pod koniec lutego władze Turcji ogłosiły, że nie będą dalej zatrzymywać na swoim terytorium uchodźców z Syrii 
zmierzających do Europy. Wiązało się to z sytuacją w tym kraju, w którym wojska rządowe prowadziły ofensywę 
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przeciwko ostatniemu bastionowi rebeliantów, co groziło kolejną falą uciekinierów - relacjonuje Reuters. 
W Turcji przebywa obecnie najwięcej uchodźców na świecie, samych Syryjczyków jest tam ok. 3,6 mln. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

NYK przejął część udziałów armatora holowników. 

Japońska firma żeglugowa NYK Line nabyła 15% udziałów w Thoresen Vinama Tug Co. Ltd. i rozpoczęła 
operacje holowania w portach Phu My i Cai Mep w Wietnamie. 
TVT, założona w styczniu 2019 roku, posiada dwa holowniki świadczące usługi holownicze w portach Phu My i 
Cai Mep, zlokalizowanych na przedmieściach Ho Chi Minh oraz największych portach w kraju pod względem 
importu / eksportu oraz statków wchodzących / wychodzących. 
- NYK podjął tę decyzję inwestycyjną po dokładnym przyjrzeniu się przemyśle holowników w Wietnamie, kraju, 
który osiągnął niezwykły wzrost gospodarczy w ostatnich latach i uznaniu, że sektor holowników jest 
przygotowany na przyszły wzrost - powiedziała firma. 
NYK powiedział, że inwestycja była zgodna ze średniookresowym planem zarządzania „Wyprzedzić 2022 z 
cyfryzacją i ekologią”, który promuje inwestycje w rozwijające się branże i wschodzące rynki. 
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Unia poprze unikatowy projekt holenderskiej firmy. 

Titan LNG, holenderski dostawca LNG na rynki morskie i przemysłowe w Europie, uzyskał finansowanie na swój 
projekt bio-LNG. 
Firma poinformowała w piątek, że otrzymała 11 mln euro (12,57 mln USD) z Unii Europejskiej za pośrednictwem 
instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). 
Titan LNG zauważył, że poprzez swój projekt Bio2Bunker ma na celu rozwój i rozszerzenie łańcucha dostaw 
bunkrowania (Bio) -LNG (BLNG). 
Projekt obejmowałby zbudowania trzech bunkierek w Zeebrugge, Rotterdamie i Lubece. Będą one podobne do 
dwóch istniejących FlexFuelers Titan LNG. 
- Nasi klienci z sektora żeglugowego stoją przed wyborem: mogą działać na MGO, HFO ze skruberami lub 
zdecydować się na (bio) LNG, jedyne sprawdzone paliwo alternatywne, które jest obecnie skalowalne - czytamy 
w oświadczeniu Titan LNG. 
Titan LNG uważa, że statki napędzane LNG mają świetlaną przyszłość. LNG w połączeniu z BLNG, a później 
syntetycznym gazem skroplonym (SLG), wytwarzanym z połączenia zielonego wodoru i CO2, otwiera drogę do 
dekarbonizacji przy jednoczesnej natychmiastowej poprawie lokalnej jakości powietrza. 
Firma dodała, że dofinansowanie unijne zapewni wsparcie w pokonywaniu barier w zwiększaniu (bio) LNG jako 
paliwa. 
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Chińskim portom kończą się możliwości przeładunkowe z powodu testów na 

korona wirusa. 

Testowanie importowanej żywności pod kątem obecności koronawirusa prowadzi do przekroczenia limitu 
przepustowości niektórych głównych chińskich portów - poinformowali w tym tygodniu główni spedytorzy, 
ostrzegając przed dodatkowymi opłatami i możliwymi przekierowaniami do innych portów. 
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W zeszłym miesiącu Chiny zintensyfikowały kontrole importowanej żywności po wybuchu koronawirusa wśród 
osób pracujących i odwiedzających główny targ spożywczy w Pekinie. 
- Działania związane z odbiorem kontenerów importowych zostały poważnie zakłócone, w wyniku czego 
kontenery chłodnicze są częściej wykorzystywane, zwłaszcza w portach Yantian i Ningbo - powiedziała 
niemiecka firma transportowa Hapag-Lloyd w piątkowym zawiadomieniu dla klientów. 
Chłodnie lub kontenery chłodnicze używane do mięsa i świeżych produktów muszą być podłączone, aby 
zawartość była schłodzona lub zamrożona. 
Chociaż wykryto wirusa tylko w kilku próbkach z ponad 200 000 przebadanych do tej pory, Chiny nadal kontrolują 
ładunki i przeprowadzają testy na dużej części przybywających. 
Hapag-Lloyd ostrzegł, że kontenery mogą być rozładowywane w alternatywnym porcie i że właściciele ładunków 
będą musieli ponieść dodatkowe koszty. 
Topowy przewoźnik kontenerowy Maersk powiedział w środę klientom, że kieruje ładunki z dala od portu Yantian 
w południowym mieście Shenzhen z powodu ograniczonej liczby miejsc w chłodni. 
To jeden z największych portów w Chinach dla importu mrożonego mięsa. Każdy ładunek przybywający do 
Yantian będzie podlegał dodatkowej opłacie w wysokości 1000 USD za kontener. 
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Najlepsi z najlepszych w sezonie 2019-2020. 

Sezon 2019-20 w PKO Bank Polski Ekstraklasy dobiegł do końca. W niedzielne popołudnie poznaliśmy ostatnie 
rozstrzygnięcia drużynowe, ale swoje nagrody otrzymali także poszczególni bohaterowie tej kampanii. 
Mistrzem Polski została Legia Warszawa, która tym samym zrównała się w klasyfikacji wszech czasów z 
Górnikiem Zabrze i Ruchem Chorzów. Wszystkie te zespoły mają obecnie na swoim koncie po czternaście 
tytułów, jednak gdyby zliczyć wszystkie medale, to stołeczny klub jest na czele.  
 
Za plecami Wojskowych uplasowali się piłkarze Lecha Poznań i Piasta Gliwice. Piłkarzom Waldemara 
Fornalika nie udało się obronić mistrzostwa z poprzedniego sezonu, jednak brązowy medal to w przypadku 
Piastunek i tak spory powód do radości. 
 
Jeśli zaś chodzi o wspomniane wyróżnienia indywidualne, to tu zgodnie z przewidywaniami dominowała Legia. 
To właśnie z Łazienkowskiej pochodzą Trener Sezonu - Aleksandar Vuković, Obrońca Sezonu - Artur 
Jędrzejczyk, Pomocnik Sezonu - Domagoj Antolić oraz Młodzieżowiec Sezonu - Michał Karbownik. 
 
Bramkarzem Sezonu został Dusan Kuciak z Lechii Gdańsk, a Napastnikiem Sezonu Christian Gytkjaer z 
Lecha Poznań. Jeśli zaś chodzi o Piłkarza Sezonu, to tu największe poparcie kapituły zyskał Jorge Felix z Piasta 
Gliwice.  
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Rosyjscy hakerzy próbują wykraść dane o szczepioNce COVID-19. 

Hakerzy działający na zlecenie Rosji przypuścili cybernetyczny atak na trzy laboratoria w Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ich celem były informacje dotyczące badań nad szczepionką na COVID-19. 
Przed kolejnymi atakami ostrzegły służby bezpieczeństwa z trzech krajów, w których odnotowano próby 
włamania do wrażliwych baz danych. 
Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa UK (NCSC) szczegółowo opisuje działalność rosyjskiej grupy 
hakerskiej APT29, znanej również jako „Cozy Bear”. „Kampania złośliwej działalności APT29 jest w toku, 
głównie przeciwko celom rządowym, dyplomatycznym, think tankom, służbie zdrowia i energetyce, aby ukraść 
cenną własność intelektualną” – napisano w komunikacie prasowym. 
Na wydane w czwartek oświadczenie błyskawicznie zareagował Kreml. Rosyjska państwowa agencja 
informacyjna TASS podała, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że „Rosja nie ma nic wspólnego z 
atakami hakerskimi” na organizacje zaangażowane w opracowywanie szczepionek na koronawirusa. 
– Nie mamy informacji, kto mógł włamać się do firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych w Wielkiej 
Brytanii – powiedział Pieskow. 
Kreml odpowiedział także na inne zarzuty, jakie pojawiły się w czwartkowym oświadczeniu, a mianowicie że 
rosyjscy hakerzy – niewykluczone, że właśnie z grupy Cozy Bear – próbowali ingerować w wybory w Wielkiej 
Brytanii w 2019 roku. 
– Możemy powiedzieć jedno – Rosja nie ma nic wspólnego z tymi próbami i nie akceptujemy takich oskarżeń, tak 
jak nie akceptujemy kolejnego zestawu bezpodstawnych zarzutów o ingerencję w wybory w 2019 r. – podkreślił 
Pieskow. 
  
Ataki od marca 
Władze USA, Wielkiej Brytanii i Kanady w ostatnich miesiącach wydały kilka ostrzeżeń o wspieranych 
najpewniej przez państwo rosyjskie cyberatakach na organizacje zaangażowane w badania nad szczepionką na 
koronawirusa. 
Już w kwietniu CNN informowało również o narastającej fali cyberataków na agencje rządowe USA i instytucje 
medyczne, zajmujące się koordynowaniem działań w walce z pandemią. Naruszone zostały systemy szpitali, 
laboratoriów badawczych, służ zdrowia i firm farmaceutycznych – podały wówczas władze. 
Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych, które nadzoruje Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób (CDC), również borykało się z kilkoma atakami. Urzędnik zajmujący się w departamencie 
cyberbezpieczeństwem stwierdził, że za próbami włamań mogą stać Rosja i Chiny. 
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– Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), wraz z naszymi partnerami, pozostaje niezłomna w swoim 
zaangażowaniu w ochronę bezpieczeństwa narodowego, poprzez wspólne doradztwo w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, ponieważ podmioty zagraniczne nadal wykorzystują trwającą pandemię COVID-19 – 
powiedziała Anne Neuberger, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa NSA. 
Służby bezpieczeństwa USA, UK i Kanady opublikowały wspólny raport dotyczący możliwych zagrożeń ze strony 
hakerów oraz sposobów, jak się przed nimi uchronić, a także postępowania w przypadku odkrycia próby ataku. 
– APT29 ma długą historię atakowania organizacji rządowych, dyplomatycznych, think tanków, organizacji opieki 
zdrowotnej i energetyki w celu uzyskania informacji wywiadowczych, dlatego zachęcamy wszystkich do 
poważnego potraktowania tego zagrożenia i zastosowania środków zaradczych przedstawionych w raporcie – 
powiedziała. 
  
Będą kolejne? 
NCSC, które jest głównym brytyjskim organem ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, oceniło, że APT29 „prawie 
na pewno działa jako część rosyjskich służb wywiadowczych”. 
Ocenę tę wspierają również partnerzy z Canadian Communication Security Establishment (CSE), Departament 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) i Agencja Bezpieczeństwa Infrastruktury 
Cyberbezpieczeństwa (CISA) oraz Narodowa Agencja Bezpieczeństwa (NSA). 
APT29 wykorzystuje różnorodne narzędzia i techniki, w tym phishing spear i niestandardowe złośliwe 
oprogramowanie znane jako „WellMess” i „WellMail” – podaje NCSC. 
W raporcie stwierdzono, że „APT29 prawdopodobnie nadal będzie atakował organizacje zaangażowane w 
badania i rozwój szczepionek COVID-19, ponieważ stara się odpowiedzieć na dodatkowe pytania 
wywiadowcze dotyczące pandemii”. 
– Potępiamy te nikczemne ataki na tych, którzy wykonują kluczową pracę w walce z pandemią koronawirusa. 
Współpracując z naszymi sojusznikami, NCSC jest zaangażowana w ochronę naszych najbardziej krytycznych 
aktywów, a naszym głównym priorytetem w tej chwili jest ochrona sektora służby zdrowia – powiedział 
Paul Chichester, dyrektor operacyjny NCSC. 
– Podczas gdy inni lekkomyślnie realizują swoje egoistyczne interesy, Wielka Brytania i jej sojusznicy kontynuują 
ciężką pracę nad znalezieniem szczepionki i ochroną zdrowia na świecie – Dominic Raab, brytyjski minister 
spraw zagranicznych. 
Dodał, że brytyjskie służby nadal będą prowadzić aktywne działania, aby zapobiec atakom i wykryć sprawców. 
 
 
 

Źródło:Focus.pl 
 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację : https://www.omk.org.pl/article/567 

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. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 28-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 12 
 

• 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 ? 

www.omk.org.pl 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na COVID-19i. 

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

Źródło www.omk.org.pl 

 
Wydarzyło się 20 lipca - kalendarium 

20 lipca jest 201 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 164 dni.  20 lipca jest 
Międzynarodowym Dniem Szachów. 
Imieniny obchodzą:  
 Ansegiz, Aureliusz, Czesław, Czesława, Eliasz, Flawian, Flawiana, Heliasz, Hieronim, Hieronima, Leon, Leona,  
Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigia, Remigiusz, Sewera i Stosław. 
  
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1491r. – Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim.  
1505r. -  Król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk wydał dokument fundacyjny zezwalający na utworzenie 
uniwersytetu we Wrocławiu, do czego jednak nie doszło na skutek braku jego potwierdzenia 
przez papieża Juliusza II, po proteście ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego  
1654r.–  IV wojna polsko-rosyjska: król Jan Kazimierz zaprzysiągł zawarty przez posła Mariusza Stanisława 
Jaskólskiego traktat z chanem krymskim Islamem Girejem, na mocy którego wspomagający dotąd Kozaków 
Tatarzy zawarli sojusz z Rzecząpospolitą.. 
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1750r.–   Król August III Sas wydał ordynację rozstrzygającą spory ustrojowe w Gdańsku, która wzmacniała 
opozycyjne stronnictwo kupiecko-rzemieślnicze i poszerzała uprawnienia królewskie.  
1925r. – Po eksplozji kotła zatonął polski torpedowiec ORP „Kaszub”.  
1926r. – Marszałek Polski Józef Piłsudski utworzył kompanię zamkową, pierwszy etatowy pododdział 
reprezentacyjny Wojska Polskiego.  
1941r. – W Humaniu NKWD zamordowało ok. 700-800 więźniów doprowadzonych z Czortkowa.  
1944r. - Płk Claus Schenk Graf von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu bombowego na Adolfa Hitlera w 
jego kwaterze głównej w Gierłoży koło Kętrzyna 
1951r. - . W rozegranym na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie finale piłkarskiego Pucharu Zlotu Młodych 
Przodowników Wawel Kraków pokonał Cracovię 5:1. 
.. 
 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

 

● ● ● 

Żona pyta męża: 
- Ożeniłbyś się ponownie, gdybym umarła? 
- Oczywiście, że nie! 
- Czemu? Nie podoba ci się bycie żonatym? 
- Pewnie, że mi się podoba. 
- To czemu byś się nie ożenił? 
- No dobra. Ożeniłbym się. 
- Naprawdę? - mówi żona z wyrazem bólu na twarzy. 
Mąż głośno wzdycha. Żona pyta dalej: 
- Spałbyś z nią w naszym łóżku? 
- A gdzie mielibyśmy spać? 
- Wyniósłbyś wszystkie moje zdjęcia i zastąpił jej zdjęciami? 
- To by było dobre rozwiązanie. 
- I pozwoliłbyś jej używać mojego kija golfowego? 
- Nie może go używać, jest leworęczna. 
Kobieta milczy, zabijając wzrokiem. Mąż: 
- O, żesz... 


