
OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 43-2017 

 

 

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

Kormoran pozytywnie przeszedł wszystkie testy. Jeszcze w tym miesiącu ma 

trafić do Marynarki Wojennej. 

Najważniejsze egzaminy już za nim. Kormoran pozytywnie przeszedł próby morskie i stoczniowe oraz testy 
kwalifikacyjne. Obecnie Inspektorat Uzbrojenia prowadzi odbiory nowoczesnego niszczyciela min. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, jednostka jeszcze w tym miesiącu trafić ma do Marynarki Wojennej. 
Kmdr por. Czesław Cichy, rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział dla Radia 
Gdańsk, że okręt zostanie wdrożony do służby w momencie, w którym zostanie całkowicie odebrany. Jak 
podkreślił, „liczymy, że uda się to zrobić na święto Marynarki Wojennej”. 
Mowa o 28 listopada, czyli 99. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej. Na ostateczną decyzję pozostało już 
zatem zaledwie kilka tygodni. 
Kormoran będzie służył w 13. Dywizjonie Trałowców, który jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Jego okręty stacjonują w Porcie Wojennym w Gdyni i tam będzie można zobaczyć 
nowy polski okręt. Do jego głównych zadań należeć będą: zwalczanie i poszukiwanie min morskich, rozpoznanie 
torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne 
sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Kormoran ma działać na Bałtyku, Morzu Północnym i 
innych akwenach podczas misji sojuszniczych. Zapewnienie optymalnej i efektywnej realizacji głównych zadań z 
wykorzystaniem podsystemów i środków walki, jak również podsystemów łączności, nawigacji i środków 
obserwacji technicznej oraz obrony biernej, zabezpieczy polski System Dowodzenia i Kierowania Środkami 
Walki. 
Umowa na budowę nowoczesnego niszczyciela min została podpisana we wrześniu 2013 roku pomiędzy 
Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej a konsorcjum, w którego skład wchodzą Stocznia 
Remontowa Shipbuilding, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Stocznia 
Marynarki Wojennej. 
Kormoran w liczbach 
długość całkowita: 58,50 m 
długość między pionami: 55,58 m 
szerokość maksymalna: 10,30 m 
szerokość na wodnicy pływania: 9,75 m 
wysokość do pokładu dziobówki: 6,4 m 
wysokość do pokładu głównego na rufie: 4,7 m 
wyporność standardowa: 830 t 
zanurzenie konstrukcyjne: 2,7 m 
załoga: 45 osób 
dodatkowe miejsca: 7 osób 
prędkość maksymalna: 15 węzłów 
zasięg: > 2500 Mm 
napęd: 
•    silniki wysokoprężne: 2 × MTU 8V369TE74L o mocy po 1000 kW (1360 KM) 
•    pędniki cykloidalne: 2 × Voith-Schneider 
•    zespoły prądotwórcze: 3 × MTU 6R1600M20S o mocy elektrycznej po 380 kVA 
•    strumieniowy ster dziobowy: 100 kW 
przewidywane wyposażenie przeciwminowe: 
•    sonar podkilowy, sonar samobieżny o zmiennej głębokości zanurzenia, zdalnie sterowane pojazdy podwodne 
wielokrotnego i jednorazowego użytku, bezzałogowy pojazd podwodny, m.in. system Saab Double Eagle Mark III, 
pojazd bezzałogowy Kongsberg Hugin i polskie pojazdy bezzałogowe „Morświn”, służące do identyfikacji 
obiektów minopodobnych i niszczenia min morskich za pomocą zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych, a 
także jednorazowego użytku „Głuptaki” 
uzbrojenie: 
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•    armata kal. 23 mm: 1 × Wróbel II ZU-23-2MR + wyrzutnie pocisków plot Grom 
•    (docelowo – armata p-lot. kal. 35 mm: 1 × KDA 35 mm opracowana w Polsce + wyrzutnie pocisków plot 
Grom) 
•    wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm: 2 × WKM-Bm na podstawach słupkowych 
 
 
 

Źródło gospodarkamorska.pl 
 
 

Korea Północna wykradła plany budowy nowego okrętu ze stoczni DSME. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Korea Północna wykradła plany budowy okrętu swojego południowego 
sąsiada ze stoczni  Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd’s. Do zdarzenia miało dojść w kwietniu 
tego roku. 
Korea Północna była często w przeszłości oskarżana o cyberataki na Koreę Południową i inne kraje, ale 
Pjongjang oficjalnie zaprzeczał tym oskarżeniom. 
- Jesteśmy prawie w 100 procentach pewni, że za wykradnięciem planów stoją hakerzy z Korei Północnej – 
powiedział Kyung Dae-soo, szef opozycyjnej partii Liberty Korea Party. 
DSME wybudowało dotąd kilka okrętów dla Korei Południowej, w tym jednostki klasy Aegis oraz jednostki 
podwodne. Teraz plany tych okrętów wykradła Korea Północna. Włamanie do systemów stoczni wykrył specjalny 
zespół południowokoreańskiego ministerstwa obrony.  
Co dokładnie zawierały wykradzione dokumenty wciąż nie wiadomo.Rzeczniczka Daewoo Shipbuilding 
stwierdziła, że stocznia nie była świadoma włamania aż do wtorku, 31 października tego roku.  
Hakerzy z Korei Północnej byli wcześniej odpowiedzialni między innymi za atak na Tajwan. Brytyjskie władze 
twierdzą dodatkowo, że Pjongjang był odpowiedzialny za atak wirusa „WannaCry”, który zakłócił pracę wielu firm i 
agencji rządowych na całym świecie. 
. 
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W Kalabrii przechwycono transport narkotyków Państwa Islamskiego. 

W porcie w Kalabrii we Włoszech Gwardia Finansowa i służba celna skonfiskowały 24 miliony pastylek 
syntentycznego narkotyku. Według śledczych handlem nimi zajmuje się bezpośrednio Państwo Islamskie, 
finansując w ten sposób swoją działalność terrorystyczną. 
Skonfiskowana w kalabryjskim porcie Gioia Tauro substancja, nazywana "narkotykiem bojowników", to, jak 
wyjaśniono w piątek, tramadol, opioidowy lek przeciwbólowy. 
Sprzedaż transportu tramadolu przemycanego z Indii do Libii w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie 
przyniosłaby zyski w wysokości 50 milionów euro - poinformowano po operacji włoskich funkcjonariuszy. 
 
 

Źródło :pap.pl 
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Kanał przez Mierzeję Wiślaną będzie służył także turystyce. 

– Budowa nowej drogi wodnej łączącej Bałtyk z Zalewem Wiślanym przyczyni się do wzrostu turystyki nie tylko 
letniej, ale całorocznej – stwierdził w rozmowie z PAP wójt gminy Sztutowo, Jakub Farinade. 
W ostatnim czasie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk ogłosił w Elblągu, że 
Urząd Morski w Gdyni i tym samym resort gospodarki morskiej na lokalizację kanału przez Mierzeję Wiślaną 
wybrał miejscowość Nowy Świat w gminie Sztutowo. 
Jako zalety inwestycji podaje się przede wszystkim rozwój Portu Elbląg i uniezależnienie od Rosji. Jednak jak 
twierdzi Jakub Farinade – kanał przez Mierzeję, który ma być zlokalizowany w Nowym Świecie, służyć będzie 
także gminie Sztutowo. 
Jak ocenił w rozmowie z PAP wójt gminy Sztutowo – przekop przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego na 
Mierzei i wokół Zalewu Wiślanego nie tylko latem, ale i przez cały rok. Dzięki temu ma wzrosnąć liczba miejsc 
pracy przy obsłudze turystów. 
Przedstawiciel lokalnych władz zaznaczył jednak, że aby potencjał związany z budową nowej drogi wodnej został 
w pełni wykorzystany musi powstać infrastruktura techniczna wokół kanału sprzyjająca działalności handlowej, 
usługowej i sportowej. 
– Turysta jak już dojedzie do kanału to musi się gdzieś zatrzymać, przenocować, zjeść, wypocząć i zwiedzić. Nie 
można inwestycji zawężać tylko do infrastruktury hydrotechnicznej. Kanał musi się choćby w pierwszych latach 
wybronić także pod względem społecznym, bo inwestycje wokół kanału muszą przyciągnąć przyjezdnych – ocenił 
Farinade. 
Podkreślił, że aby turyści zmierzający na Mierzeję i nad kanał nie utknęli w korkach jak to się obecnie dzieje, 
muszą mieć możliwość skorzystania z nowych dróg. 
– Mierzeja nie posiada ani jednego ciągu komunikacyjnego, który by zapewniał swobodną jazdę w czasie dużego 
natężenia ruchu. Przepustowość dróg wojewódzkich 501 Mikoszewo-Krynica Morska i 502 Nowy Dwór-Stegna 
nie przystaje do potrzeb w sezonie. Dojazd do Mierzei, gdy jest znakomita pogoda, albo wyjazd z niej, gdy aura 
się załamie, trwa 3-4 godziny – mówił wójt. 
Podróż w normalnych warunkach na tej trasie zajmuje 40 minut. Według niego, trudno sobie wyobrazić, co się 
będzie działo, gdy kanał wygeneruje ruch turystyczny większy o 30 do 60%. Aby kierowcy nie utknęli w 
gigantycznych korkach musi zostać wybudowana nowa droga odchodzącą od S7 – wyjaśnił. 
Ponadto jadąc w kierunku Mierzei od Nowego Dworu Gdańskiego kierowcy muszą przejechać przez dwa 
historyczne mosty w Rybinie o ograniczonym tonażu. Nawet lokalni rolnicy przedsiębiorcy i leśnicy mają problem, 
by prowadzić działalność gospodarczą i przejechać między północną a południową częścią Mierzei - wyjaśnił. 
Inwestycja ma być realizowana w latach 2018-2022. Jej koszt to ok. 880 mln zł. Projekt w całości finansowany 
będzie ze środków budżetu państwa. Kanał ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić 
wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości - 100 m, szerokości - 20 m. 
 
 

Źródło: MorzaiOceany.pl 
 

Oceanograf oficjalnie w rękach Uniwersytetu Gdańskiego. 

To jest już koniec przynajmniej pierwszej odsłony głośnego konfliktu między gdyńską Stocznią Nauta, a 
Uniwersytetem Gdańskim, dotyczącego statku naukowo-badawczego „Oceanograf”.  
Specjalistyczna jednostka, budowana przez Nautę, została kilka dni temu przekazana naukowcom. 
Poinformowali o tym przedstawiciele UG, dodając, że wkrótce wystosują też w tej sprawie komunikat prasowy.  
Jednostka naukowo-badawcza „Oceanograf” zbudowana kosztem kilkunastu milionów złotych, już w pierwszej 
połowie tego roku miała być przekazana uniwersytetowi. Do niedawna nadal cumowała jednak przy stoczniowym 
nabrzeżu, bowiem władze UG wskazywały na usterki techniczne statku, naliczając przy okazji kary umowne za 
opóźnienie kontraktu.  



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 43-2017 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 4 
 

Przedstawiciele Stoczni Nauta potwierdzają jedynie, że jednostka została przekazana UG. Nie chcą jednak 
zdradzić szczegółów rozliczeń finansowych z uczelnią. 
- Jednostka została przekazana za obustronnym porozumieniem - informuje Anna Bulman, rzecznik Stoczni 
Nauta.- Co do kosztów obowiązuje nas tajemnica handlowa i nie mogę przekazać szczegółów. 
Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, stocznia otrzymała zwrot nakładów, poniesionych na budowę jednostki, które nie 
budziły żadnych wątpliwości. Odnośnie dodatkowych robót spór rozstrzygnie sąd.  
Jak pisaliśmy, w sprawie przeciągających się negocjacji, dotyczących przekazania „Oceanografa”, interweniowali 
parlamentarzyści, w tym gdyński poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała.  
- Dobrze, że został wykonany ruch do przodu, bo sytuacja wcześniej przypominała pewnego rodzaju blokadę -
 mówi Marcin Horała. - UG nie dysponował statkiem, który mógłby mu się przydać, a stocznia nie otrzymała ani 
złotówki z wynagrodzenia, jakie jej się przynajmniej w jakiejś części należało. Stało się dobrze, że studenci mogą 
już korzystać z tej jednostki. Co do reszty, niech to rozstrzygnie sąd.  
Oceanograf ma 49,5 m długości i 14 m szerokości, pojemność brutto (BRT) 792 tony, pojemność netto (NRT) 
237 ton, może osiągać prędkość 12 węzłów. Wysokość boczna statku wynosi 3,80 m. Może zabierać na pokład 
maksymalnie 20 osób. Rejonem pływania jednostki będzie Morze Bałtyckie, lecz nie wyklucza się rejsów w inne 
rejony. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosi 2400 Mm, a autonomiczność żeglugi to 21 dni. Portem 
macierzystym jednostki jest Gdynia. Statek jest również przystosowany do połowów ryb. W tym celu na otwartym 
roboczym pokładzie rufowym zainstalowano urządzenia umożliwiające połów (wciągarki trałowe i sieciowe). Jest 
też magazyn ryb wyposażony w wytwornicę lodu.  
 

Źródło: naszemiastogdańsk.pl 

Magierowski ostrzegał w Waszyngtonie przed Nord Stream 2. 

Zagadnienia polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
energetycznego, były dominującym tematem rozmów wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marka 
Magierowskiego w Waszyngtonie. Magierowski zakończył wizytę w USA w piątek 03/11. 
Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marek Magierowski, podczas zakończonej w piątek trzydniowej 
wizyty w Waszyngtonie, spotkał się przedstawicielami administracji Trumpa, z amerykańskich ustawodawcami na 
Kapitolu, biznesmenami i ekspertami stołecznych "think-tanków". Przed odlotem do Warszawy Magierowski 
spotkał się w Ambasadzie RP z przedstawicielami diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. 
Podczas rozmów z amerykańskimi ustawodawcami, na zakończenie swojej wizyty, wiceszef polskiej dyplomacji 
ostrzegał przed zagrożeniami, jakie dla Polski i jej regionu stanowią plany budowy pod Bałtykiem gazociągu Nord 
Stream 2 z Rosji do Zachodniej Europy. 
Zagadnienie to jest ostatnio aktualne w Kongresie, ponieważ wielu ustawodawców wyraziło zaniepokojenie 
zwłoką administracji w wprowadzeniu sankcji wobec Rosji. 
Sankcje wprowadzone na mocy ustawy "O Przeciwdziałaniu Sankcjami Adwersarzom Ameryki" (Countering 
America's Adversaries Through Sanctions Act), podpisanej przez prezydenta Trumpa 2 sierpnia b.r., miały być 
wprowadzone do 1 października b.r. 
Ustawa m.in. przewiduje zaostrzenie istniejących sankcji wobec sektora energetycznego rosyjskiej gospodarki, 
co potencjalnie pozwoliłoby na zablokowanie gazociągu Nord Stream 2. 
Niestety Departament Stanu, który czuwa nad wprowadzeniem sankcji w życie, w swoich rozporządzaniach 
wykonawczych wyłączył z objęcia sankcjami obecnie realizowane projekty w sektorze energetycznym Rosji. 
Rozporządzenia te skrytykował w piątek na Twitterze kongresman Stany Hoyer, demokrata ze stanu Maryland. 
Hoyer pełni także funkcję szefa dyscypliny partyjnej Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów. 
Piotr Wilczek, ambasador RP w Waszyngtonie, podziękował w piątek kongresmanowi Hoyerowi, także na 
Twitterze, za "zwrócenie uwagi na to istotne zagadnienie". Ambasador Wilczek dodał na Twitterze, że (budowa 
gazociągu- PAP) "Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla naszego regionu i powinna spotkać się ze sprzeciwem." 
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Magierowski już na początku swojej wizyty podkreślił, że zablokowanie budowy Nord Stream 2 to "priorytet 
naszego rządu". Wiceminister wyraził nadzieję, że ustawa o sankcjach wobec Rosji zostanie wykorzystana do – 
jak się wyraził – "utopienia projektu". 
Wiceminister Magierowski rozmawiał o takiej możliwości w czwartek, podczas wizyty na Kapitolu, z członkami 
Senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych (Senate Committee on Foreign Relations) - z senatorem 
Christopherem Murphym ze stanu Connecticut i z senatorem Chrisem Coonsem z stanu Delaware. Obaj 
senatorowie są reprezentantami Partii Demokratycznej w izbie wyższej amerykańskiego parlamentu. 
Także w czwartek wiceminister Magierowski spotkał się z republikańskimi kongresmenami - Mike'm Turnerem, 
członkiem Komisji Sił Zbrojnych i Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów oraz z Tedem Poe, kongresmanem z 
Teksasu, członkiem Komisji Stosunków Zagranicznych Izby Reprezentantów oraz tzw. "polskiego caucusu" - 
nieformalnej grupy parlamentarzystów zainteresowanych problemami współpracy amerykańsko-polskiej. 
Wcześniej wiceszef MSZ rozmawiał o możliwości "zablokowania projektu budowy gazociągu Nord Stream 2" z 
Sue Saarnio - p.o. specjalnej przedstawicielki Departamentu Stanu ds. Międzynarodowych Zagadnień 
Energetycznych. 
Najważniejsze rozmowy Magierowski przeprowadził w środę, pierwszego dnia swojej roboczej, trzydniowej wizyty 
w Waszyngtonie, podczas spotkania z Wessem Mitchellem - nowo mianowanym asystentem sekretarza stanu ds. 
Europy i Euroazji. 
Podczas spotkania ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, polski wiceminister rozmawiał o współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej, w tym możliwości 
zorganizowania, na początku przyszłego roku, polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Celem takiego 
szczytu byłoby zwiększenie regionalnej współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi województwami i 
poszczególnymi stanami amerykańskiej federacji. 
Polski dyplomata omówił także z Wessem Mitchellem - asystentem sekretarza stanu, możliwość wizyt w 
przyszłym roku "premier i prezydenta Polski w Waszyngtonie". 
Magierowski, w rozmowie z polskimi dziennikarzami, nie chciał mówić o “konkretnych datach”. Przypomniał 
jednak, że Polska w maju przyszłego roku, będzie przez jeden miesiąc przewodzić Radzie Bezpieczeństwa ONZ i 
jak powiedział "może będzie to właśnie dobra okazja, aby np. prezydent odwiedził Waszyngton." 
 
 

Źródło:pap.pl 

Ropa zyskuje: w Arabii Saudyjskiej ważne zmiany , a to sprzyja notowaniom. 

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku drożeje w reakcji na ważne zmiany w Arabii Saudyjskiej, co sprzyja 
możliwemu przedłużeniu porozumienia OPEC o niższych dostawach surowca - podają maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 56,00 USD, po zwyżce o 36 centów, czyli 0,7 proc. 
Brent w dostawach na I 2018 na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zyskuje 37 centów, czyli 0,6 
proc., do 62,44 USD za baryłkę. 
Władca Arabii Saudyjskiej król Salman ibn Abd al-Aziz zdymisjonował w sobotę czterech ministrów, którzy zostali 
zatrzymani wraz z 11 książętami pod zarzutem korupcji. Monarcha powołał też komitet ds. walki z korupcją. Na 
jego czele stanął następca tronu. 
32-letni Muhammad ibn Salman, następca tronu, a zarazem minister obrony i wicepremier rządu, jest znany jako 
zwolennik "powrotu do umiarkowanego islamu". Książę Salman konsekwentnie konsoliduje swą władzę, 
przejmując stopniowo kontrolę nad instytucjami odpowiedzialnymi za aparat przymusu i bezpieczeństwo 
państwa, które tradycyjnie były kontrolowane przez inną gałąź dynastii Saudów. 
Saudyjski książę kilka dni temu wskazał, że popiera przedłużenie obowiązującego od kilku miesięcy 
porozumienia, na mocy którego kraje OPEC i inni poważni dostawcy ropy zmniejszyli swoją produkcję na 
globalne rynki paliw. 
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Pod koniec listopada w Wiedniu odbędzie się spotkanie krajów OPEC, które zdecydują o dalszych losach 
obecnie obowiązującego porozumienia o niższych dostawach ropy z kartelu. 
Na rynkach oczekuje się, że OPEC wraz ze swoimi partnerami - w tym z Rosją - zdecyduje o przedłużeniu 
obecnego porozumienia o niższych dostawach ropy z OPEC poza marzec 2018 r. Takie stanowisko oprócz Arabii 
Saudyjskiej popiera też Kuwejt. 
Za przedłużeniem umowy jest również Irak, drugi największy producent ropy w OPEC. Minister ropy Iraku Jabbad 
al-Luaibi poinformował, że Irak popiera przedłużenie obecnego porozumienia o 9 miesięcy. 
"Saudyjski książę zawsze otwarcie popierał przedłużenie obowiązywania cięć przez OPEC" - mówi Edward Bell, 
analityk Emirates Nbd Bank Pjsc. 
"W Arabii Saudyjskiej, która jest jednym z największych producentów ropy na świecie, zachodzi transformacja w 
gospodarce. Są w związku z tym pewne ryzyka i niepewności, ale to będzie wsparciem dla cen ropy" - dodaje. 
W piątek ropa na NYMEX w Nowym Jorku zakończyła sesję 2 centy wyżej - na poziomie 55,64 USD za baryłkę. 
To najwyższe notowania surowca na zamknięciu sesji od lipca 2015 r. 
 

Źródło: pap.pl 
 
 

Norwegowie budują arktyczny wycieczkowiec. Pomaga im stocznia z Gdańska. 

Już w przyszłym roku ma zostać zwodowany kadłub arktycznego wycieczkowca Roald Amundsen. Jednostka 
powstaje w norweskiej stoczni Kleven na zamówienie przewoźnika promowego Hurtigruten. Sekcje statku, które 
wykonała gdańska stocznia Montex Shipyard, w czwartek dotarły do Norwegii. 
Montex Shipyard wykonał dwie sekcje denne, blok dziobowy, przednią cześć nadbudówki ze sterówką oraz 
sekcję rufową. Zajmie się także budową konstrukcji dla siostrzanej jednostki arktycznego wycieczkowca - Fridtjof 
Nansen. 
Nowe statki zostały zaprojektowane przez firmę Rolls-Royce we współpracy z norweską firmą Espen Oino, która 
zajmuje się projektowaniem jachtów. Będą miały po 300 kabin, a każdy z nich będzie mógł przyjąć na pokład 600 
pasażerów. Jednostki będą mieć po ok. 140 m długości, 23 m szerokości i 5,3 m zanurzenia. Cięcie blach pod 
pierwszą z nich, czyli Roald Amundsen, odbyło się w lutym tego roku. Statki będą przystosowane zarówno do 
obsługi norweskich pasażerów na regularnych trasach, jak i do wypłynięcia na wody strefy polarnej.  
Początkowo przewoźnik nosił się z zamiarem zamówienia czterech nowych statków. Ostatecznie 
przedsiębiorstwo zdecydowało się na dwa. W dokumencie zawarto jednak opcję pozwalającą na domówienie 
dwóch kolejnych. Niezależnie od rozwoju sytuacji, przedstawiciele Hurtigruten zaznaczyli, że jest to największe 
zamówienie w historii firmy. Nie podano dokładnej wartości całego kontraktu, ale zaznaczono, że opiewa on na 
sumę kilku miliardów koron norweskich. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 
 

Lek na raka wątroby rekina? W głębi oceanów kryje się wiele obiecujących 

substancji. 

Od lat 40. XX wieku, kiedy nastąpił rozwój technik takich jak nurkowanie głębinowe, naukowcom udało się 
pozyskać i zbadać liczne nowe substancje chemiczne. Niektóre z nich już dziś pomagają w walce z wieloma 
chorobami, takimi jak rak, HIV, gruźlica i malaria. 
Coraz trudniej dziś o nowe, niezbadane jeszcze przez naukowców gatunki lądowych istot żywych. Ale są jeszcze 
dna mórz i oceanów – najsłabiej poznane przez człowieka miejsca na naszej planecie. I właśnie tam badacze 
szukają teraz nowych leczniczych związków chemicznych. 
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Oceany pokrywają ponad 70 proc. powierzchni naszej planety, ale na razie udało nam się zbadać jedynie 5 proc. 
dna morskiego. Ogromna różnorodność biologiczna podwodnych ekosystemów sprawia, że są one dziś jednymi 
z najintensywniej badanych miejsc na Ziemi. 
Przeszczep z koralowca 
Pierwszym celem naukowców poszukujących nowych lekarstw są rafy koralowe. Badacze z kalifornijskiego 
Instytutu Oceanografii Scrippsa uważają, że to prawdziwe skarbnice nieznanych nauce związków chemicznych. 
Żyjące tam osiadłe zwierzęta zaliczane do bezkręgowców wytworzyły mechanizmy obronne, dzięki którym – nie 
mając kolców, pancerzy czy muszli – mogą chronić się przed drapieżnikami. 
Przykładem takich stworzeń są żachwy. Żyją najczęściej w płytkich przybrzeżnych wodach. Ich ciała 
przypominają kształtem sakiewki, a pożywienie uzyskują, filtrując wodę. Gatunek żachwy zwany Ecteinascidia 
turbinata żyje w symbiozie z bakteriami Candidatus Endoecteinascidia frumentensis. Te mikroby wytwarzają 
substancję zwaną trabektedyną, która przykleja się do DNA komórek rakowych i uszkadza je. W ten sposób 
zatrzymuje rozwój nowotworu. Trabektedyna była znana już pod koniec lat 60. XX wieku, ale dopiero w 1996 r. 
zespołowi profesora Eliasa Coreya, noblisty w dziedzinie chemii, udało się uzyskać jej syntetyczną wersję. Dziś 
stosowana jest w walce z różnymi rodzajami nowotworów. 
Należą do nich m.in. mięsak tkanek miękkich oraz rak jajników. Trwają też badania nad zastosowaniem 
trabektedyny w leczeniu raka piersi oraz prostaty. 
Ciekawe z naukowego punktu widzenia substancje produkują także gąbki. To prymitywne wodne zwierzęta, które 
bronią się przed drapieżnikami za pomocą silnych toksyn. Jedną z nich jest kortystatyna A, uzyskana z 
australijskiej gąbki Corticium simplex. Naukowcy z Harvardu, kierowani przez prof. Mathew Shaira wyprodukowali 
syntetyczną wersję tego związku. Okazało się, że bardzo skutecznie spowalnia wzrost komórek nowotworowych 
w chorobach takich jak białaczka. Również spongotymidyna i spongourydyna, znalezione w organizmie 
karaibskiej gąbki Tectitethya crypta, potrafią skutecznie hamować wzrost komórek rakowych. Lek o nazwie 
erybulina, wykorzystywany już w terapii raka piersi, powstał z kolei dzięki gąbce Halichondria okadai, żyjącej u 
wybrzeży Japonii. „Gąbkowy” rodowód mają też azydotymidyna (AZT), stosowana u osób zainfekowanych HIV, 
oraz środek na opryszczkę o nazwie acyklowir (można go kupić bez recepty w formie maści, kremu czy żelu). 
Również koralowce, dzięki którym powstają rafy, znalazły zastosowanie w medycynie. Mają wytrzymały 
mineralny szkielet wewnętrzny zbudowany z węglanu wapnia. Jego porowata struktura przypomina strukturę 
ludzkich kości. Dzięki temu substancja ta jest idealna do przeszczepów. Tworzy rusztowanie, dzięki któremu 
możliwa jest regeneracja uszkodzonej kości. Przed zabiegiem szkielet koralowca musi zostać odpowiednio 
przygotowany, tak aby został w nim tylko hydroksyapatyt – minerał, z którego zbudowane są nasze kości. 
Zmniejsza to ryzyko odrzucenia przeszczepu. „Koralowe kości” są stosowane m.in. przez dr. Deana Cole’a, 
ortopedę z Orlando na Florydzie, który jest w stanie wyleczyć bardzo trudne przypadki, grożące amputacją 
kończyny. 
Substancją chemiczną pozyskaną z koralowców jest pseudopterozyna A. Ma działanie przeciwzapalne i 
przeciwbólowe. Co ciekawe, pseudopterozyna A w pierwszej kolejności znalazła zastosowanie w kosmetyce – 
jest składnikiem niektórych kremów do twarzy. 
 Ślimaki przeciwbólowe 
Jadowity tropikalny ślimak Conus magus zabija swoje ofi ary bardzo silną konotoksyną. Wstrzykuje ją swym ofi 
arom za pomocą specjalnej strzałki jadowej. Kropla jadu ślimaka mogłaby zabić 20 ludzi. Niezwykłą moc trucizna 
zawdzięcza krótkim białkom zwanym konopeptydami. Blokują działanie komórek nerwowych zdobyczy, 
prowadząc do jej sparaliżowania. Konotoksyna została odkryta przez dr. Baldomero Oliverę z amerykańskiego 
Uniwersytetu Utah w latach 90. XX wieku. A od 2004 r. na rynku jest zikonotyna – lek przeciwbólowy bazujący na 
tej substancji. Stosuje się go m.in. u osób chorych na raka, AIDS oraz schorzenia neurologiczne. 
Do niedawna zikonotyna musiała być jednak bardzo precyzyjnie podawana wprost do płynu mózgowo-
rdzeniowego pacjenta. Było to koniecznie, ponieważ toksyna ulega szybkiemu rozpadowi. Dlatego chorym często 
wszczepiano chirurgicznie pompę dawkującą lek. Jednak naukowcom udało się tak zmodyfikować toksynę, aby 
jej struktura chemiczna była stabilniejsza. Tak powstała doustna wersja konotoksyny. Testy wykazały, że jest ona 
stukrotnie silniejsza niż jakikolwiek inny znany dziś lek przeciwbólowy. Dlatego można podawać ją jedynie w 
niewielkich dawkach, co w znacznym stopniu obniża ryzyko uzależnienia pacjenta od przyjmowania tej 
substancji. 
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Tran ulepszony 
Picie tranu jest od dawna zalecane jako sposób na dostarczenie organizmowi nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, niezbędnych do prawidłowej pracy mózgu oraz układów krążenia i odpornościowego. Na rynku są 
też leki bazujące na tych substancjach. Zawierają one skoncentrowane kwasy omega3 uzyskiwane z ryb (takich 
jak makrela, łosoś czy sardela), a nawet z zielonych małży nowozelandzkich. Takie preparaty obniżają poziom 
trójglicerydów we krwi, np. u pacjentów zagrożonych zawałem serca. 
W organizmie pacyficznego ślimaka Dolabella auricularia badacze znaleźli specyficzne związki chemiczne zwane 
dolastatynami. Mają silne właściwości przeciwnowotworowe, ale nie można ich stosować u pacjentów, ponieważ 
są zbyt toksyczne. Dlatego naukowcy stworzyli syntetyczną wersję jednej z dolastatyn i połączyli ją z 
przeciwciałem, które jest nośnikiem leku. Tak powstał preparat o nazwie Brentuximab vedotin. Jego skuteczność 
została potwierdzona w leczeniu postaci nawrotowych chłoniaka Hodgkina (znanego jako ziarnica złośliwa) oraz 
chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (ALCL). Brentuximab vedotin może być stosowany nawet w 
bardzo trudnych, opornych na inne terapie przypadkach. 
 Tajemnice wątroby rekina 
Czasami droga do odkrycia leku zaczyna się od ciekawostki. Niektóre ryby z rodziny batrachowatych wabią 
partnerki wydając dźwięki przypominające rechot żab. Z tego powodu stworzenia te nazywane są często żabo-
rybami. Głos wydobywają, gwałtownie obkurczając swój pęcherz pławny. Naukowcy odkryli, że umożliwia to 
białko o nazwie parwalbumina. U człowieka występuje ono w szybko kurczących się mięśniach, ale brak go w 
sercu. Dla większości z nas nie jest to problem. Jednak w przypadku chorych na kardiomiopatię jest inaczej – 
dochodzi u nich do zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Stąd pomysł, by wykorzystać parwalbuminę w leczeniu 
chorób serca u ludzi. Żabo-ryby robią jeszcze jedną zadziwiającą rzecz – potrafią zregenerować swój rdzeń 
kręgowy, nawet jeśli zostanie całkowicie przerwany. Badania nad tym procesem mogą zaowocować nowymi 
terapiami dla ludzi po urazach kręgosłupa. 
Zainteresowanie badaczy budzą też rekiny. W wątrobie kolenia pospolitego (Squalus acanthias) znaleźli związek 
chemiczny, który nazwali skwalaminą. Zespół dr. Michaela Zasloffa z Uniwersytetu Georgetown wykazał, że 
substancja ta potrafi zwalczać różne rodzaje mikrobów: wirusy, bakterie, grzyby, a nawet pierwotniaki. 
Skwalamina może znaleźć zastosowanie w walce z tropikalną gorączką denga oraz zapaleniami wątroby typu B i 
D. Powstrzymuje ona również wzrost nowych naczyń krwionośnych. Z tego powodu jest badana jako potencjalny 
lek na różne odmiany raka oraz zwyrodnienie plamki żółtej oka (AMD). Dziś substancji tej nie uzyskuje się już z 
tkanek rekina – od 1995 r. uczeni potrafią otrzymywać ją w laboratorium. Natomiast badania nad skwalaminą 
doprowadziły do odkrycia w wątrobie kolenia szeregu innych związków chemicznych. Należy do nich 
troduskwemina, która może w przyszłości pomóc osobom mającym problem z odchudzaniem się. 
 Błękitna krew skrzypłoczy 
Współczesna medycyna sporo zawdzięcza także stworzeniom uważanym za „żyjące skamieniałości”. Chodzi o 
skrzypłocze – prymitywne morskie stawonogi, które nie zmieniły się prawie wcale przez ostatnie 150 mln lat. 
Krew tych stworzeń ma błękitną barwę dzięki zawartości związków miedzi. Najciekawsze jest jednak to, że 
błyskawicznie krzepnie, jeśli zetknie się z toksynami bakteryjnymi. Dlatego krew skrzypłoczy stosowana jest do 
testowania szczepionek, leków dożylnych oraz urządzeń medycznych. 
Przydatny okazał się też chitynowy pancerz, okrywający ciała tych stworzeń. Uczeni dokładnie przeanalizowali 
jego budowę. Dzięki tym pracom powstały m.in. nowe rodzaje rozpuszczalnych szwów chirurgicznych, 
opatrunków, sztucznych naczyń krwionośnych oraz soczewek kontaktowych. Okuliści zresztą zawdzięczają 
skrzypłoczom znacznie więcej. Badania nad oczami tych zwierząt przeprowadzone przez biologów przyczyniły 
się do lepszego poznania narządu wzroku i procesów w nim zachodzących. Dzięki temu możliwe jest dziś 
skuteczniejsze leczenie schorzeń okulistycznych. 
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Info OMK. 

Spotkanie mikołajkowe 2017 dla dzieci marynarzy z OMK – czekamy na zgłoszenia.. 
W związku ze zbliżającym się Świętem Mikołaja, planujemy zorganizowanie spotkania Mikołajkowego dla dzieci 
marynarzy należących do naszej Organizacji w dniu 01-12-2017 r.( piątek ) o godzinie 17.00, czas trwania 
zabawy 2 h. Koszt uczestniczenia dziecka oraz koszt paczki świątecznej pokrywa OMK. 
W związku z powyższym, prosimy o przysłanie potwierdzenia e-mailem lub telefonicznie chęci uczestniczenia 
Państwa dziecka (dzieci) w zabawie do dnia 27-go listopada 2017 r., podając wiek, imię i nazwisko 
dziecka . Proponujemy zaopatrzyć pociechy w świąteczno - bajkowe przebranie. 
Program interaktywnej bajki „„Pomocnicy Świętego Mikołaja” to zabawa kryjąca w sobie wiele animacji i 
niespodzianek. Dzieci wraz z rodzicami wezmą udział w licznych konkursach i zabawach. 
Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku od 1-11 lat 
 Atrakcje zabawy choinkowej: 
- Wata cukrowa dla wszystkich. 
- Prezentacja przebrań dzieci 
- Malowanie twarzy. 
- Skręcanie baloników. 
- Kącik zabawy ze Śnieżynką 
- Gry i zadania zręcznościowe dla dzieci i rodziców. 
- Upominki dla dzieci uczestniczących w konkursach 
- Wizyta Świętego Mikołaja z paczkami świątecznymi dla dzieci. 
- Pamiątkowe zdjęcia 
- Wspólny poczęstunek dla dzieci i rodziców. 

Miejsce zorganizowania zabawy, tak jak w ubiegłym roku 
 Biorąc pod uwagę brak możliwości uczestniczenia w zabawie dzieci marynarzy spoza Szczecina, prosimy o 
przesłanie informacji o chęci otrzymania paczki dla swojego dziecka od Mikołaja najpóźniej do 15/11/2017 
r.. podając wiek dziecka. Paczka zostanie przesłana drogą pocztową. 
  
 

omk 
 

Liczenie opcji. 

Życie w erze Roberta Lewandowskiego to wielkie szczęście. Bogactwo ma jednak to do siebie, że często nie 
myśli się o tym, co wtedy, kiedy się skończy. Jak silne jest zaplecze reprezentacji Polski wśród napastników? 
Tak naprawdę nie wiemy, na co stać drużynę narodową bez kapitana. Od pierwszego meczu Adama Nawałki w 
roli selekcjonera, towarzyskiego spotkania przeciwko Słowacji rozegranego 15 listopada 2013 roku, Lewego 
zabrakło w składzie w tylko 8 z 41 przypadków. Jedyny raz – 5 marca 2014 roku ze Szkocją – na przeszkodzie 
stanął uraz. Zdecydowanie pełniejszy obraz daje analiza meczów o punkty. Lewandowski zagrał we wszystkich 
od pierwszej do ostatniej minuty, z wyjątkiem wygranego 8:1 spotkania z Gibraltarem u siebie, kiedy zszedł z 
boiska w 66 minucie przy stanie 6:0. Uzależnienie od RL9 to z jednej strony gwarancja sukcesów, na których 
brak za kadencji obecnego selekcjonera nie możemy narzekać, z drugiej niewiadoma dotycząca realnej siły 
dublerów w ataku. Do tej pory przeglądu drugiego szeregu trener Nawałka dokonywał tylko w stanie wyższej 
konieczności. O tym, że trzeba być gotowym na każdą ewentualność przypomniał przykład z soboty: w meczu z 
RB Lipsk Lewandowski poczuł ból mięśnia dwugłowego i jeszcze przed przerwą zszedł z boiska. Napastnikowi 
nie miało stać się nic poważnego. 
Ocena za Ukrainę 
Obecnie selekcjoner po raz drugi w ostatnich 12 miesiącach ustawia reprezentację bez 
kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Konieczność radzenia sobie bez napastnika SSC Napoli, podopiecznego 
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Nawałki jeszcze w Górniku Zabrze, po zerwaniu więzadeł w październiku ubiegłego roku wymogła na trenerze 
poszukiwanie innych rozwiązań. Wtedy bardziej odpowiedzialna rola w kadrze została powierzona Piotrowi 
Zielińskiemu. Rówieśnikowi Milika, podobnie jak on ważnej postaci reprezentacji do lat 21 Marcina Dorny, która 
była o krok od awansu do finałów MME w Czechach w 2015 roku, z tą różnicą, że dłużej czekał na szansę w 
kadrze A. Jesienią ubiegłego roku był niedługo po pierwszym równym i wysoko ocenianym sezonie w Serie A w 
barwach Empoli i świeżo po transferze do Napoli. W temacie reprezentacji był oceniany głównie przez słaby 
występ przeciwko Ukrainie w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2016, kiedy został zmieniony w przerwie. 
Jednak od otwierającego eliminacje mundialu wyjazdowego meczu z Kazachstanem dostał szansę gry w 
pierwszym składzie, a po kontuzji Milika najczęściej występował na pozycji numer 10. Oczekiwania wobec 
Zielińskiego są tak duże, że nie zawsze wszyscy doceniali statystyki pomocnika w kadrze. W zakończonych 
kwalifikacjach spędził na boisku drugą najwyższą liczbę minut (881 wobec 900 Lewandowskiego), przebiegał w 
czasie meczu średnio najwięcej ze wszystkich pomocników (ponad 11 kilometrów), w 2017 roku zaliczył w 
meczach o punkty aż sześć asyst. 
 – Uważam Piotra Zielińskiego za gracza europejskiego formatu. Wierzę, że jeszcze przed mundialem nastanie 
czas, w którym w reprezentacji w każdym meczu będzie grał znakomicie. Czytałem różne opinie na temat tego, 
ile daje drużynie narodowej. W tym przypadku poprzeczka oczekiwań jest zawieszona bardzo wysoko, ale 
zdecydowanie częściej pokazuje, że jest zawodnikiem, który spełni pokładane nadzieje – mówi dla „PN” były 
reprezentant Polski, trener napastników w kadrze za kadencji Franciszka Smudy i czterokrotny król strzelców 
ekstraklasy Tomasz Frankowski. 
Pięć minut Wilczka 
– W Napoli pokazuje równiejszą formę, dlatego że wokół siebie ma zawodników z wyższej półki, tak to trzeba 
nazwać – mówi komentator Serie A na antenach Eleven, były reprezentant kraju i Piłkarz Roku 1991 w 
plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna” Piotr Czachowski. – Ci piłkarze są ograni, bardzo dobrze się znają, a 
trener Maurizio Sarri wszystko układa w ten sposób, że gra Napoli wygląda tak ładnie. Zieliński nie zawsze gra 
w podstawowym składzie, jednak daje szkoleniowcowi kilka opcji: kiedy wchodzi na boisko, jest w stanie zastąpić 
w drugiej linii Marka Hamsika, Allana i Jorginho. Piłkarz gwarantujący taką uniwersalność, a przy tym jakość 
jest ogromnym komfortem dla każdego trenera. Jest wciąż młodym chłopakiem, perspektywicznym, który już gra 
na wysokim poziomie, a ma potencjał na nagły skok mogący zaskoczyć nas wszystkich. Słyszałem głosy, że w 
reprezentacji gra poniżej możliwości, ale ja się z nimi nie zgadzam. Moim zdaniem jest najbardziej 
niedocenionym zawodnikiem ostatnich eliminacji. Oczywiście ma gorsze i lepsze występy w kadrze, ale nie 
zgadzam się z głosami, że brakuje mu motywacji, zaangażowania czy umiejętności. Ci sami krytycy zarzucający, 
że gra na połowę możliwości, jednocześnie widzą w nim materiał dla kadry na nowego Kazimierza Deynę. Od lat 
brakuje reprezentacji playmakera i mamy z tym problem nawet dziś. Reprezentacja gra interesująco i ofensywnie, 
lecz takiego piłkarza nadal nie ma. Piotrek jest takim typem, że możemy powoli szukać w nim kandydata na 
niego. Powtórzę, taki piłkarz potrzebuje do pełnienia takiej roli na boisku odpowiedniego otoczenia, czyli 
partnerów…  
Przy zdrowym Miliku i statystykach Zielińskiego (za którym Nawałka głosował liczbą minut w eliminacjach MŚ) w 
reprezentacji Polski niektórzy mogą dostrzec kłopot bogactwa opcji trenera Nawałki. Gdyby sięgnąć głębiej, 
optymizmu dotyczącego etatowych rezerwowych napastników w eliminacjach MŚ 2018 – Kamila 
Wilczka i Łukasza Teodorczyka nie da się zbudować nawet na podstawowych danych: pierwszy walczył o 
awans do mundialu w Rosji przez pięć minut, drugi przez 116. 29-letni Wilczek łącznie na boisku w meczach 
reprezentacji spędził tylko 50 minut, a na boisku pojawił się po raz ostatni w towarzyskim meczu ze Słowenią w 
listopadzie ubiegłego roku. W przypadku napastnika Anderlechtu Bruksela w tym samym czasie wydawało się, że 
może w kadrze odgrywać zdecydowanie ważniejszą rolę niż widza czy członka klubu towarzyskiego. Robiąc 
furorę na boiskach belgijskiej ekstraklasy i Ligi Europy, w kadrze odpowiedział wszystkim, którzy zdążyli sobie 
wyrobić zdanie o Teodorczyku-reprezentancie tylko na podstawie zamieszania w aferę alkoholową ze 
zgrupowania w październiku 2016 roku. Najpierw przeciwko Rumunii pojawiając się na 10 ostatnich minut, zdążył 
zaliczyć asystę przy bramce Lewandowskiego i swoją grą zaczął dyskusję, jak ten duet wyglądałby razem na 
boisku. Trzy dni później przeciwko Słowenii we Wrocławiu wystąpił już 90 minut na pozycji numer 9 pod 
nieobecność odpoczywającego Lewandowskiego, zdobywając jedynego gola dla biało-czerwonych dającego 
remis 1:1. Później 27-latek był już jednak głównie uczestnikiem zgrupowań, nie meczów pierwszej reprezentacji. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 43-2017 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 11 
 

Kolejne miesiące to stopniowy spadek formy w klubie i coraz częstsze problemy z utemperowaniem 
wybuchowego charakteru. Efektem był brak powołania na najbliższe mecze kadry, na czym skorzystał 22-
letni Mariusz Stępiński z Chievo Werona (kilka dni temu złamał palec u nogi, ale przyjazd na zgrupowanie nie 
jest zagrożony). 
Pięć opcji to o dwie za dużo 
– Wilczek i Teodorczyk nie otrzymali zbyt wielu szans w kadrze, a czas płynie bardzo szybko. Pokolenie 
Lewandowskiego, Błaszczykowskiego, Piszczka, Grosickiego, Glika albo już przekroczyło 30 rok życia, albo 
niedługo to nastąpi. Musimy szukać i stawiać na młodzież. Dawid Kownacki i Mariusz Stępiński są bardziej 
perspektywiczni, to bez wątpienia przyszłość polskiej piłki. Myślę, że należy dawać im szansę w czasie 
zgrupowań pierwszej reprezentacji, nawet jeśli miałyby to być tylko treningi – mówi Czachowski i odwołując się 
konkretnie do przykładu Kownackiego, który niedawno strzelił na San Siro gola Interowi, dodaje: – We Włoszech 
usłyszał już od dziennikarzy pytania, czy jest nowym Lewandowskim. Odpowiedział, że nazywa się Kownacki. Ma 
bardzo duże umiejętności, ciekawą przyszłość przed sobą. Trafił na bardzo dobrego fachowca, trenera Marco 
Giampaolo, do ciekawego klubu, gdzie utalentowani piłkarze otrzymują szansę gry i mają świetne warunki do 
rozwoju. 
Stępiński był w kadrze na ubiegłoroczne finały mistrzostw Europy. Nie zagrał ani minuty, jednak samo powołanie 
było dużym wyróżnieniem, ograniczając się tylko do grona piłkarzy branych pod uwagę jeszcze w kadrze do lat 
21. W sezonie po turnieju we Francji i po transferze do Nantes napastnikowi wiodło się już w kratkę, dodatkowo 
ze słabej strony pokazał się na tegorocznym młodzieżowym Euro w Polsce, gdzie miał być jedną z gwiazd 
drużyny Dorny. Z gorszym skutkiem niż 20-letni Kownacki (lepiej oceniany występ na MME, którym podbił swoją 
wartość przed transferem z Lecha Poznań do Sampdorii Genua) odnalazł się również we Włoszech po 
przenosinach do Chievo Werona. 
– Mamy siedem miesięcy do mundialu i 5-6 meczów towarzyskich, w których trener Nawałka pewnie da więcej 
pograć zawodnikom, którzy nie byli do tej pory wykorzystywani – podsumowuje Frankowski. – Tak żeby 
zobaczyć, na ile można na nich liczyć w przyszłości. Ostatnio z dobrej strony pokazuje się Kownacki: dwa mecze, 
dwie bramki, chłopak jest młody, rozwojowy, silny, wybiegany, więc w tym momencie jego kandydatura wysuwa 
się na pierwszy plan. Fakt, że jest około 5-6 zawodników, którzy zapewne są w kręgu zainteresowań trenera 
Nawałki, i selekcjoner musiał sprawdzić, czy to opcje bardziej na system 1-4-4-2 czy 1-4-2-3-1. Moim zdaniem 
posuchy strasznej nie ma. Patrzę raczej pozytywnie i liczę, że wykuruje się Milik, otwierając kilka nowych 
możliwości. Myślę, że jeśli ma się pięć opcji, to już o dwie za dużo. Nasza reprezentacja powinna mieć i ma 
wypracowany bardzo dobry kontratak, potrafi grać w ataku pozycyjnym, co w ostatnich latach również pokazała. 
Przeszkodą dla powołania dla Kownackiego jest jego rola w młodzieżówce prowadzonej od kilku miesięcy 
przez Czesława Michniewicza. Listopadowy termin meczów towarzyskich z Urugwajem i Meksykiem pokrywa 
się z eliminacyjnym dwumeczem MME w 2019 roku z Wyspami Owczymi oraz Danią. Jednak w ostatnich latach 
przypadek Milika udowodnił, że zawsze nadrzędny jest interes kadry A.  
 

Źródło: PilkaNozna. 
 
 

Wydarzyło się 06 listopada  - kalendarium 

06 listopada jest 310 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostają 55 dni. 06 listopada  jest  
Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów 
Zbrojnych.  
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1657 r. – W Bydgoszczy zaprzysiężono traktaty welawsko-bydgoskie zrywające zależność lenną 
między Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi. 
1922 r. –  W Toruniu utworzono Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. 
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1929 r.  –  24-godzinny strajk protestacyjny górników i hutników z Górnego Śląska i Zagłębia przeciwko niskim 
płacom. 
 1948 r. –  W Gdańsku zwodowano pierwszy statek całkowicie zbudowany w powojennej Polsce SS Sołdek. 
1953 r. – Powstał Teatr Telewizji..  
2006 r. – W polskim prawie karnym zaczął obowiązywać europejski nakaz aresztowania. 
 
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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● ● ● 

Biedny, wiejski pastor zrobił się siny ze złości, kiedy zobaczył rachunek  za sukienkę, którą kupiła jego 
żona.  
- Jak mogłaś wydać tyle pieniędzy?! - wykrzyknął. 
- Nie wiem - zawodziła żona. - Stałam w sklepie i patrzyłam na sukienkę. Potem spostrzegłam, że ją 
przymierzam. To było, jakby diabeł szeptał do mnie: Wyglądasz świetnie w tej sukni. Powinnaś ją kupić! 
- Przecież wiesz, jak z nim rozmawiać! Po prostu mu mów: odejdź ode mnie, Szatanie! 
- Tak mu powiedziałam - odpowiedziała żona. - Ale wtedy on powiedział: Z daleka też świetnie wyglądasz! 


