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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku ze strefy Schengen, poza Schengen – obowiązkowy test– 

stan na dzień 10-01-2022 r 

Informujemy, że z obowiązku kwarantanny w ramach wykonywania czynności zawodowych są zwolnnieni 
marynarze powracający ze strefy Schengen. Dz.U.2021.861 
Uwaga: osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do 
RP z poza strefy Schengen(vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc 
skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym 
dodatkowo winny także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG[3] ww. negatywny test diagnostyczny w 
kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach: 

 przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego 
testu. 

 przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, 
 na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. 

Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli 
możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, 
gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od 
obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem 
podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy SG. 
Zmiany obowiązują od dnia: 15 grudnia 2021 r. do dnia 31-01-2022 r. 

Szczegóły znajdują się na stronie Straży Granicznej RP, w dziale informacje dla podróżnych 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html 

Poniżej link do informacji, która została umieszczona  na stronie internetowej lotniska w Gdańsku 

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/od-15-grudnia-obowiazkowe-testy-dla-podrozujacych-spoza-
schengen-i-ue-n2119.html 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 

Źródło: www.omk.org.pl 

Strefy działań pirackich –zasady i przywileje. 
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Przypominamy o zasadach i związanych z uznawaniem i funkcjonowaniem stref działań pirackich oraz innych 
zagrożeń o charakterze wojennym. Zasada podstawowa to warunki zatrudnienia oraz informacja czy na statku 
jest układ zbiorowy ITF czy też nie. 
Ogólne zasady dla statków objętych układami zbiorowymi ITF to: 

 prawo do rezygnacji z pracy w w/w strefach i repatriacji na koszt armatora, 
 podwójna stawka ubezpieczeniowa za pracę w w/w strefach, 
 podwójne wynagrodzenie basic za okres pracy w takich strefach, z zastrzeżeniem, iż bonus jest 

wypłacany za przynajmniej 5 dni (nawet w przypadku gdy statek spędzi jeden dzień w w/w/ strefie), 
 rezygnacja z pracy w w/w strefach nie może być podstawą do utraty zatrudnienia lub jakiejkolwiek 

dyskryminacji. 
W przypadku gdy statek nie jest objęty układem zbiorowym pracy ITF wtedy zasady pracy w w/w strefach zależą 
od indywidualnych warunków zatrudnienia. 
Przypominamy, iż marynarze z OMK mogą u nas sprawdzić czy statek jest objęty układem zbiorowy ITF jak i 
przeanalizować warunki swoje warunki zatrudnienia pod względem zgodności z obowiązującymi standardami. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Analiza rynku frachtowego. 

Uczestnicy światowych rynków frachtowych na przełomie roku bacznie obserwowali sytuację gospodarczą i 
polityczną świata, która dawała nieco optymizmu na warunki nowego roku 2022. Rok 2021 w ogólnym ujęciu był 
jednak dobrym okresem i żeglugowcy, działający w wielu segmentach tego rynku mają nadzieję na kontynuację 
trendów. Inaczej patrzą na to Ci, którzy za ten fracht muszą płacić. 
W ostatnich tygodniach całego roku, które było nieco słabsze niż poprzednie miesiące, można było już powoli 
podsumowywać cały 2021 rok. Był on zapewne dużo lepszy przede wszystkim dla dotkniętej mocno 
dekoniunkturą żeglugi masowcowej, która odnotowywała najlepsze wyniki frachtowe od około 13 lat. Ostatni rok 
był jednak nadal ciężkim okresem dla przewozów realizowanych za pomocą zbiornikowców. Po korektach 
ostatnich tygodni rynek po zakończeniu okresu świąteczno – noworocznego liczy na odbicie rynku i dalsze trendy 
wzrostowe. 
PRZEŁOM ROKU – WIĘCEJ ŁADUNKÓW, GAZ W CENIE I RYNEK TANKOWCÓW W POTRZEBIE 
RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH 
Na tle wszystkich miesięcy roku ostatnie jego tygodnie nie były  jednak najlepsze. Spadki zarobków masowców 
były kontynuowane po jesiennym szczycie stawek frachtowych (7 października indeks Baltic Dry Index osiągnął 
poziom 5,650 punktów). W dniu 28 grudnia poziom indeksu wynosił 2,217 punktów. Początek roku, to pewnego 
rodzaju światełko w tunelu. Tylko 4 stycznia indeks wzrósł o 68 punktów do poziomu 2,285 punktów. 
W tygodniu 49 w sektorze Capesize na niektórych kierunkach brakowało tonażu Capesize. Odczytano to jednak 
jako pozytywny sygnał dla kolejnych okresów. Największe wzrosty obserwowano na Atlantyku (+ 23% w 
porównaniu do poprzedzającego tygodnia). Jednakże i w pozostałych regionach trend był pozytywny i średnia 
wzrostów frachtów wyniosła około 16% w porównaniu do tygodnia 48. Dla sektora Panamax był to kolejny tydzień 
z rzędu z poprawiającymi się stawkami frachtowymi. Podobnie dobry tydzień odnotował sektor Supramax, a to 
dzięki rynkowi atlantyckiemu. Rynek azjatycki był tutaj za to bardziej zbilansowany. Jak podawały media 
branżowe, w pierwszym tygodniu roku odnotowano przestój około 100 statków masowych, które utknęły w 
Indonezji ze względu na blokadę eksportu węgla z tamtego kraju. 
RYNEK OFFSHORE ENERGY 
Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej 
Na początku roku cena baryłki ropy WTI kształtowała się na poziomie USD 76,67, natomiast Brent na poziomie 
USD 79,64. Nadal jest to dobra baza dla funkcjonowania i powolnego rozwoju branży offshore energy, dzięki 
czemu wiele z platform i pływających jednostek wiertniczych ma coraz lepsze bieżące wyniki operacyjne. 
Rynek transportu gazu 
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Bardzo duże zapotrzebowanie na gaz występujące na międzynarodowym rynku stymuluje tutaj również potrzeby 
przewozowe. Stąd też zarówno stawki frachtowe jak i czarterowe były w ostatnim czasie nadal na bardzo 
wysokim poziomie. Na kierunkach wschód – zachód część z oczekujących na transport ładunków w tygodniu 49 
nie miało jeszcze zaaranżowanych statków do przewozów. Również i na kierunkach północ – południe sytuacja 
wyglądała podobnie, tzn., że ciężko było szybko zabukować statek w kierunkach północnych. 
Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - 
OCV) 
Dzięki coraz lepszej sytuacji na rynku offshore energy postępuje dobra dla rynków jednostek wsparcia stabilizacja 
warunków kontraktowych, a nawet ich powolny, poprzedzielany korektami wzrost. Dla przykładu jak informował 
jeden z liderów rynku – norweski Solstad Offshore ASA kolejny statek PSV „Normand Flipper” pozyskał roczny 
kontrakt na Morzu Północnym w obszarze kontrolowanym przez Wielką Brytanię. 
RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW 
Atmosfera panująca wśród przewoźników ropy naftowej na przełomie roku niewiele różniła się od tej, która trwała 
podczas całego 2021 roku. W tygodniu 49 armatorzy oraz operatorzy tankowców w sektorze VLCC (ang. Very 
Large Crude Carriers) musieli sprostać niskim poziom frachtów, a nawet anulowaniu wcześniej notyfikowanych 
okazji załadowczych. Z kolei w sektorze Suezmax nieco więcej atrakcyjnych zafrachtowań znajdowano na 
Atlantyku. Bardzo mało zapytań ładunkowych było na rynkach wschodnich. Lepsze warunki zafrachtowań 
panowały za w portach basenu Morza Bałtyckiego, a także Morza Północnego. W miarę opłacalne były też 
wszelkie zafrachtowania w kierunku Ameryki Północnej. Operatorzy tonażu zbiornikowców, patrząc na 
stabilzującą się sytuację na rynku wydobycia i konsumpcji ropy naftowej liczą na lepsze warunki frachtowe i 
czarterowe w kolejnych miesiącach i latach. 
                                

Źródło: gospodsrkamorska.pl 

Statek widmo w Zatoce Tajlandzkiej. 

Królewska Marynarka Wojenna Tajlandii otrzymała we czwartek zgłoszenie o opuszczonym statku dryfującym w 
stronę platformy wiertniczej. 
Zgłoszenie przekazali pracownicy platformy wiertniczej w południowej części Zatoki Tajlandzkiej około godziny 16 
czasu miejscowego. Poinformowali, że statek ma wyraźny przechył i jest w okolicy latformy Rossukon, 90 mil 
morskich od Koh Samui. 
Na miejsce wysłana została łódź patrolowa. Załoga zlokalizowała 80-metrową jednostkę w złym stanie 
technicznym, oznaczoną jako Fin Shui Yuen 2. Przybrzeżny frachtowiec był opuszczony i przerdzewiały. 
Marynarze weszli na pokład jednostki. Prawa burta statku była uszkodzona, brakowało pontonów, których 
najpewniej załoga użyła do opuszczenia pokładu. W ładowni nie było ładunku, była za to zalana wodą na kilka 
stóp głębokości. Woda wdarła się także do maszynowni i na niższe pokłady. Na opublikowanym przez Królewską 
Marynarkę Wojenną Tajlandii wideo widać, że rzeczy na statku zostały pozostawione w nieładzie, co może 
oznaczać, że została opuszczona w pośpiechu. Żadne instalacje na statku nie działały, brakowało także 
dokumentacji na mostku. 
Początkowo rozpoczęto operację wypompowania wody z ładowni, jednak wkrótce, ze względu na pogarszające 
się warunki pogodowe, trzeba było ją przerwać. Po wznowieniu udało się usunąć wodę z maszynowni. Statek 
jednak finalnie zatonął podczas próby holowania w noc z soboty na niedzielę. Wydano ostrzeżenie dla żeglugi, 
marynarka wojenna oddelegowała także statek patrolowy, który ma za zadanie monitorować zanieczyszczenia 
spowodowane zatonięciem. 
 

Źródło: gospodaramorska.pl  

Osunięcie się bloku na jeziorze w Brazylii. 
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Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych osunięcia się bloku skalnego na jeziorze Furnas, w stanie Minas Gerais, 
w środkowo-wschodniej Brazylii - poinformowała w niedzielę miejscowa policja. 
W sobotę fragment skały oderwał się od klifu i spadł na trzy łodzie z turystami, płynące po jeziorze Furnas. 
Według wstępnych ustaleń wszystkie ofiary śmiertelne to Brazylijczycy, w wieku od 14 do 68 lat. 
Jak poinformowały służby ratownicze, należeli oni do tej samej grupy krewnych i przyjaciół, płynącej na łodzi, 
która najbardziej ucierpiała wskutek osunięcia się bloku skalnego. 
Około 30 osób zostało rannych, dziewięć z nich trafiło do szpitala. 
Zdaniem służb ratowniczych głównym powodem oderwania się bloku skalnego mogły być intensywne opady 
deszczu, które w ostatnich dniach nawiedziły stan Minas Gerais. 
 

Źródło: PAP 

Inmarsat otrzymał nowego satelitę. Marynarze, rybacy, żeglarze w satelitarnej 

sieci. 

Morski System Satelitarny Inmarsat otrzymał pod choinkę nowego satelitę Inmarsat-6 F1. 22 grudnia z Centrum 
Kosmicznego JAXA Tanegashima w Japonii wystrzelono największy na świecie i najbardziej zaawansowanego 
technologicznie komercyjnego satelitę komunikacyjnego. Na pokładzie znajduje się 150 kg elektroniki 
Kongsberga. 
To już szósta generacja satelitów Inmarsatu, globalnego operatora telefonii satelitarnej z siedzibą w Londynie. 
Jest to jednak pierwszy satelita, który jest wyposażony w urządzenia dual-payload. Wprowadzenie na orbitę 
kolejnego satelity zbiegło się ze skokowo rosnącym zapotrzebowaniem na łączność w globalnej logistyce 
morskiej. 
Inmarsat-6 F1 bazuje na statku kosmicznym Eurostar E3000 Airbusa i według Airbusa będzie 54. Eurostarem 
E3000 wystrzelonym na orbitę i piątym Eurostarem na orbicie. 
Rakietą  w pandemię 
Pandemia Covid-19 i kolejne jej fale sprawiły, że digitalizacja i wykorzystanie technik satelitarnych stały się w 
żegludze, portach i logistyce rozwinęła się w niespotykanym dotychczas tempie. Szybko rosnący globalny popyt 
odczuły również polskie porty. Zakłócenia w transporcie między portami oceanicznymi, zmiany w rozkładach 
dostaw i terminach wymiany załóg wywołały popyt na dalszy rozwój IoT (internetu rzeczy) i AI (sztucznej 
inteligencji) oraz VR (wirtualnej rzeczywistości). 
- Ciągłe zapotrzebowanie na łączność mobilną napędza zapotrzebowanie na łączność satelitarną o uniwersalnym 
zasięgu. Inmarsat umożliwia odizolowanym społecznościom bez niezawodnego zasięgu komórkowego czerpanie 
korzyści z powstającej globalnej gospodarki cyfrowej – podkreślają autorzy nowego projektu. 
Z nowego satelity skorzystają nie tylko marynarze, rybacy, żeglarze, a także zarządzający flotami i logistycy, 
służby ratownicze i ochrony wybrzeży i marynarki wojenne. Dane z satelity przydane będą w badaniu oceanów i 
monitoringu niebezpieczeństw oraz obsłudze systemów offshore. Użyteczność urządzeń Inmarsatu jest 
faktycznie w dzisiejszych czasach praktycznie nieograniczona. Technologie satelitarne wykorzystywane są w 
niebieskiej gospodarce na wszystkich polach. 
Wyrafinowany satelita 
Ważący 12 060 funtów (5 470 kilogramów) Inmarsat-6 F1 jest pierwszym z dwóch statków kosmicznych „I-6”, 
które firma Inmarsat z siedzibą w Londynie planuje wynieść na orbitę geostacjonarną, około 22 240 mil (35 790 
kilometrów) nad naszą planetą. Orbita ta spełnia potrzeby zapewnienia globalnej łączności. Do zapewnianie 
łączności w wymiarze całego globu potrzeba tylko trzech satelitów. 
- I-6 są największymi i najbardziej wyrafinowanymi komercyjnymi satelitami komunikacyjnymi, jakie kiedykolwiek 
wystrzelono - informuje Inmarsat w pakiecie informacyjnym i podkreśla, że są to „pierwsze satelity Inmarsat z 
podwójnym układem łączności, I-6 działają w paśmie L (ELERA) i Ka (Global Xpress)”. 
Na pokładzie satelity znajduje się 150 kg zaawansowanego sprzętu elektronicznego opracowanego i 
wyprodukowanego przez Kongsberg Defence and Aerospace – informuje Kongsberg. 
Kilogramy eletroniki na orbicie 
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Dział Space & Surveillance Kongsberga  wykonał zestaw sprzętu elektronicznego, który został zamontowany na 
Inmarsat-6 F1. To rekordowa dostawa w historii firmy. Jest to największa jednorazowa dostawa do układu 
satelitarnego Kongsberg w historii firmy. Dział Space & Surveillance wyprodukował przetworniki częstotliwości 
Inmarsata-6, które są częścią aktywną satelity. Dostarczył też odbiorniki używane do kierowania  i kontrolowania 
satelity z Ziemi. 
- Jesteśmy dumni, że jesteśmy zaufanym partnerem Airbus Defence and Space oraz Inmarsat. To imponująca 
dostawa, a nasz zespół kosmiczny wykonał niesamowitą pracę, opracowując i produkując 150 kg światowej klasy 
zaawansowanego sprzętu elektronicznego do satelitów Inmarsat-6 – podkreśla Harald Aarø, wiceprezes 
wykonawczy ds. przestrzeni kosmicznej i nadzoru, Kongsberg. 
W ciągu ostatnich dwóch lat Kongsberg dostarczył 28 przemienników częstotliwości do dwóch pierwszych 
satelitów programu Inmarsat 6. To układy zaawansowanego technologicznie sprzętu elektronicznego, który jest 
niezbędny do generowania wiązek komunikacyjnych z satelity. Pierwsze 14 jednostek przygotowano do montażu 
na pierwszym satelicie Inmarsat 6. 
Przetworniki w morskiej komunikacji 
- Przetwornice częstotliwości Kongsberg są ważną częścią wyposażenia satelitów Inmarsat 6, a ich wydajność 
ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności systemu. Jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy się do tego projektu i 
nie możemy się doczekać udanego uruchomienia i uruchomienia usług komunikacyjnych – mówi Bård Eirik 
Nordbø, odpowiedzialny za projektowanie produktów w Kongsberg. 
Układy  Command Receiver służą do odbierania sygnałów sterujących ze stacji naziemnych. Odbiorniki te 
umożliwiają operatorom satelitów sterowanie satelitą i kontrolowanie pracy satelitów na orbicie. Pełne działanie 
satelity opiera się na sygnałach poleceń odbieranych przez te jednostki. Właśnie dlatego trzy odbiorniki 
dowodzenia Kongsberg na każdym satelicie mają kluczowe znaczenie dla działania satelity Inmarsat 6. Flota 
satelitów Inmarsat-6 będzie obsługiwać nową generację zaawansowanych aplikacji. 
- To było bardzo ekscytujące i cenne doświadczenie uczestnicząc w dostawach TT&C C-band i Ka-Band 
Command Receiver do INM6. Jesteśmy bardzo dumni, że można nam zaufać, jeśli chodzi o dostarczanie tych 
urządzeń o znaczeniu krytycznym [dal działania satelity – MG] -  mówi Øyvind Sollerud Haugen, odpowiedzialny 
za projektowanie produktów w KONGSBERG. 
Mitsubishi w kosmosie 
Satelitę wyniosła japońska rakieta H-IIA skonstruowana w konfiguracji 204. To znaczy, że  przy pierwszym 
stopniu wykorzystane zostały  4 rakiety pomocnicze na paliwo stałe SRB-A. Styart odbył się ze stanowiska LP-2 
Kompleksu startowego Yoshinobu w Kosmodromie Tanegashima w Japonii. 
Satelita telekomunikacyjny Inmarsat-6 F1 usytuowany został pod owiewką rakiety. Satelita należy do brytyjskiego 
operatora satelitarnego Inmarsat. Ma masę około 5,5 tony.  Urządzenie będzie pracować w pasmach radiowych 
Ka i L. Rakieta H-IIA jest jedną z trzech rakiet orbitalnych Japonii wyprodukowanych przez Mitsubishi Heavy 
Industries. Należy ona do klasy rakiet o średnim udźwigu i reprezentuje zaawansowaną technicznie rodzinę HII z 
napędami  głównymi na paliwo ciekłe.  
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Już w 2023 r. na Morzu Północnym mają się pojawić parki energii falowej. 

W rejonie Morza Północnego w 2023 roku mogą się już pojawić parki energii falowej, wyposażone w urządzenia 
Symphony Wave Power. 
– W 2023 roku będziemy mieli pierwszy park energii fal na Morzu Północnym z sześcioma działającymi 
urządzeniami Symphony – oznajmił Fred Gardner właściciel firmy, dodając jednak, że przed osiągnięciem tego 
punktu firma musi zakończyć fazę rozwoju swojej technologii. 
– Komponenty zostały pomyślnie przetestowane w TU Delft i w Portugalii. Turbina znajduje się teraz w 
warsztacie w Multimetaal w Den Helder. Tutaj cała Symfonia zostanie zmontowana i będziemy mogli uruchomić 
wszystkie elementy, łącznie z turbiną – dodał Gardner. 
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Znalezienie dobrej lokalizacji na morzu pozostaje wysoko na liście priorytetów firmy, ponieważ jest to niezbędne 
do przeprowadzania "mokrych testów". 
– Obecnie przyglądamy się różnym lokalizacjom, w tym w pobliżu Hagi, gdzie odkryliśmy również możliwości 
połączenia Symphony Wave Power z platformą, na której wytwarzany jest wodór – dodał Gardner. 
Znaczące postępy zostały już poczynione w procesie rozwoju technologii, a aktualnie firma zwiększa teraz swoją 
uwagę w kierunku komercyjnych odbiorców rozwiązania. 
– Dzięki Symphony Wave Power będzie można zapewnić 100 proc. energii wszystkim regionom nadmorskim. 
Dużą zaletą jest to, że system znajduje się pod wodą, więc nie ma wpływu na  walory estetyczne. Do instalacji 
wystarczy tylko mały kawałek Morza Północnego –  powiedział Gardner. 
Według założyciela firmy Symphony, lokalne władze wydają się być entuzjastycznie nastawione do zastosowania 
technologii energii fal u holenderskich wybrzeży wysp Wadden. 
Urządzenie Symphony Wave Power, opracowane przez Teamwork Technology, to punktowy system 
pochłaniania energii fal, który przekształca ruch fal pod powierzchnią wody, które napędza innowacyjną turbinę 
do produkcji energii elektrycznej. 
Plan parku falowego jest wspierany przez projekt ENCORE. Urządzenie jest obecnie w fazie testów wydajności 
energetycznej w Den Helder w Holandii w zakładach Multimetaal. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Co to jest Cube Sat i do czego jest wykorzystywany. 

Na razie konstelacje małych satelitów mają jedynie obserwować Ziemię i dostarczać nam internet. W przyszłości 
będą ostrzegać nas przed asteroidami, a być może nawet budować na orbicie wielkie teleskopy do badania 
kosmosu. 
Gdy w czerwcu 2003 r. rakieta Rokot startowała z kosmodromu Plesieck w północnej Rosji, nikt nie spodziewał 
się, że będzie to historyczne wydarzenie. 30-metrowy pojazd wyczarterowała niemiecka firma Eurockot Launch 
Services. Nietypowe było to, że na jego pokładzie zamiast jednego satelity znajdowało się osiem. 
Niektóre z nich były naprawdę małe. To CubeSaty, czyli sześciany o boku 10 cm, po raz pierwszy 
zaprojektowane w latach 90. XX wieku. Budowano je ze standardowych części, przez co były tanie i łatwe w 
montażu. Początkowo stanowiły pomoc naukową dla studentów uczących się, jak projektować „prawdziwe” 
duże satelity. Szybko jednak okazało się, że CubeSaty mogą być czymś więcej niż tylko edukacyjnym gadżetem. 
– Dziś wielu mądrych ludzi w Europie i na całym świecie stara się jak najbardziej zminiaturyzować technologie 
kosmiczne. Próbują wcisnąć jak najwięcej w te małe pudełka – wyjaśnia Roger Walker z Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA). Takie myślenie przynosi już realne efekty. Miniaturyzacja i związany z nią spadek cen 
satelitów sprawiły, że możliwe stały się nowe rodzaje przedsięwzięć kosmicznych. 
Z małych, tanich satelitów można tworzyć konstelacje 
Należą do nich tzw. konstelacje satelitów składające się z dziesiątek, setek, a nawet tysięcy małych 
pojazdów kosmicznych. Działają zespołowo, co sprawia, że są w stanie realizować misje dla tradycyjnych 
satelitów niewykonalne. Konstelacje mogą powstawać dzięki temu, że konstrukcje takie jak CubeSat są tanie i 
da się je produkować masowo. 
– Kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, ile takich satelitów potrafimy kontrolować jednocześnie i do czego je 
wykorzystać. Skoro możemy mieć setki punktów pomiarowych w przestrzeni kosmicznej, myśleliśmy, że 
być może uda nam się zrobić coś, czego nie potrafią wielkie satelity warte grube miliony – wspomina Scott 
Williams z firmy SRI International, który brał udział w pracach nad wczesnymi wersjami CubeSatów. 
Problemem było jednak sterowanie tak wielką grupą CubeSatów. – Nie możesz posadzić tysiąca operatorów 
w centrum kontroli lotu, by każdy z nich przesyłał instrukcje „swojemu” satelicie. To by się po prostu nie 
opłacało. Musieliśmy potraktować konstelację jako całość, którą może kontrolować jedna osoba – mówi Scott 
Williams. A to oznacza, że grupy CubeSatów są sterowane przez algorytmy sztucznej inteligencji, a więc 
mogą być w sporym stopniu autonomiczne. 
Małymi satelitami coraz częściej interesuje się wielki biznes 
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Pojęcie konstelacji satelitarnych stało się szerzej znane dopiero w 2020 r. Spowodował to Elon Musk, 
którego firma SpaceX zaczęła umieszczać na orbicie okołoziemskiej dziesiątki swoich satelitów Starlink 
zapewniających szybki dostęp do internetu. Trafiają one w kosmos w pakietach po 60 sztuk. 
Obecnie wokół Ziemi krąży ich już ponad 700, co można czasami obserwować na nocnym niebie, gdzie 
satelity tworzą „pociągi” świetlistych punktów. Docelowo megakonstelacja Starlink ma liczyć około 12 tys. 
urządzeń. Z technicznego punktu widzenia nie są to CubeSaty, ale przypominają je – również mają niewielkie 
rozmiary i są na tyle tanie, że opłaca się ich masowa produkcja. 
Nie wszystkich zachwyciły Starlinki. Astronomowie krytykowali Elona Muska za to, że nie konsultował z 
nimi parametrów satelitów. Ich zagęszczenie może utrudniać obserwacje prowadzone z Ziemi – zarówno w 
paśmie światła widzialnego, jak i fal radiowych. Na szczęście SpaceX zaczęła zmieniać oprogramowanie 
Starlinków, co ma doprowadzić do zmniejszenia ich jasności. 
Natomiast ESA uważa, że CubeSaty mają ogromny potencjał jako narzędzia badawcze. Dlatego utworzyła 
osobny wydział zajmujący się małymi satelitami. – Mamy koordynować prace nad tą technologią i szukać dla niej 
nowych zastosowań – mówi Roger Walker, szef tego wydziału. 
Na razie większość tych zastosowań koncentruje się na obserwowaniu Ziemi. Zespół Walkera odkrył np., 
że niewielka grupa CubeSatów może dokładnie mierzyć poziom tlenków azotu – zanieczyszczeń 
powietrza emitowanych m.in. przez silniki spalinowe samochodów i inne formy spalania paliw kopalnych. 
CubeSaty można też wykorzystać do tzw. obrazowania hiperspektralnego. Konstelacja małych satelitów 
może fotografować powierzchnię naszej planety w różnych zakresach barw, a także w promieniowaniu 
podczerwonym i ultrafioletowym niewidzialnym dla ludzkiego oka. – Dzięki temu potrafimy zdalnie śledzić 
zmiany zachodzące w roślinności, monitorować wilgotność gleby i prognozować wystąpienie powodzi – wyjaśnia 
Roger Walker. 
Jeszcze inny pomysł zakłada, że CubeSaty mogą wychwytywać sygnały satelitów GPS odbite od powierzchni 
Ziemi. To pozwoliłoby m.in. monitorować zachowanie lodu na biegunach i śledzić przebieg prądów 
oceanicznych. 
Konstelacja CubeSatów może badać asteroidy zagrażające Ziemi 
Małe satelity rozszerzają też nasze możliwości badania kosmosu, a nawet zapobiegania katastrofom. Taki jest 
cel projektu NEO-MAPP (Near Earth Object Modelling And Payload for Protection), który ma na 
celu modelowanie zagrażających Ziemi asteroid i opracowywanie sposobów zmiany ich 
kursu. Przedsięwzięcie wspiera Komisja Europejska. 
Wciąż bowiem bardzo mało wiemy o asteroidach, a zwłaszcza o strukturze i budowie chemicznej ich powierzchni. 
A bez tej wiedzy nie umiemy przewidzieć, jak zachowałby się taki obiekt, gdybyśmy np. uderzyli w niego 
rakietą, by zmienić jego kurs na niegroźny dla naszej planety. Z Ziemi takich badań nie można 
przeprowadzić, bo asteroidy są niewielkie. 
– Tu właśnie można wykorzystać CubeSaty – wyjaśnia Patrick Michel, główny naukowiec projektu NEO-MAPP i 
dyrektor Obserwatorium Lazurowego Wybrzeża w Nicei. Jego pomysł polega na wysłaniu w kosmos satelitów, 
z których każdy zbliży się do innej asteroidy znajdującej się w pobliżu Ziemi. 
Nawet jeśli CubeSaty będą wyposażone tylko w kamery, zrobią zdjęcia powierzchni różnych obiektów, które 
będzie można potem ze sobą zestawiać. – Być może odkryjemy jakieś podobieństwa między asteroidami. 
Moglibyśmy je wtedy podzielić na grupy. To obiecujący pomysł – mówi Patrick Michel. Naukowcy sprawdzą 
też, w jaki sposób grawitacja asteroidy zniekształca sygnały radiowe nadawane przez satelitę. W ten 
sposób można byłoby oszacować masy takich obiektów. 
To nie wszystko. Sygnał radiowy wysyłany przez satelitę może zakłócić także promieniowanie kosmiczne 
pochodzące ze Słońca. Ów wiatr słoneczny jest składnikiem tzw. pogody kosmicznej, która wywiera 
wpływ na Ziemię. Zaburza działanie satelitów i stanowi zagrożenie dla zdrowia astronautów. 
Scott Williams, który wpadł na pomysł monitorowania w ten sposób kosmicznej pogody, czerpał inspirację z prac 
meteorologów. Oni pierwsi zrozumieli, że zjawiska atmosferyczne zakłócają sygnały radiowe w sieciach telefonii 
komórkowej. – Analizując te zakłócenia, uzyskali nowe dane, dzięki którym powstają dokładniejsze prognozy 
ziemskiej pogody. A my chcemy zrobić coś podobnego w kosmosie – wyjaśnia Scott Williams. 
Satelity przestaną być pasywne. Zmienią się w kosmiczne roboty 
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To, że CubeSaty można tanio wyprodukować i umieścić na orbicie, sprawia, że do kosmicznej branży zaczynają 
wchodzić nowe firmy z nowymi pomysłami. Firma SRI International pracuje już nad kolejną generacją małych 
satelitów. 
– Wkrótce przestaną tylko pasywnie zbierać dane. Przyszłość należy do wersji robotycznych – mówi Samson 
Phan, szef zespołu zajmującego się nowymi CubeSatami. Mają one stać się niewielkimi robotami 
sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Działając zespołowo będą mogły budować w kosmosie duże 
obiekty, takie jak ogromne teleskopy, których nie dałoby się dostarczyć rakietą w „jednym kawałku”. 
– Możemy wyobrazić sobie stada robotów budujące wspólnie radioteleskop średnicy 500 km. Dzięki takiej 
aparaturze moglibyśmy zobaczyć, jak wyglądają planety krążące w pobliżu niedalekiej gwiazdy, takiej jak Alfa 
Centauri – mówi z uśmiechem Samson Phan. I choć po chwili dodaje, że to nadal marzenie, a nie konkretny 
projekt, to przecież właśnie od marzeń zaczynają się wielkie kosmiczne przedsięwzięcia. 
 

Źródło: Focus.pl 

Najlepsi Polacy 2021-środkowi obrońcy. 

Na szczycie doszło do zmiany króla polskiej defensywy. W grudniu 2020 w tej roli widzieliśmy Jana Bednarka, a 
teraz po rocznej przerwie na pozycję lidera wraca Kamil Glik. Wybór kontrowersyjny? Absolutnie nie.  
Obaj grali regularnie i choć Benevento spadło do Serie B, to jednak mecze reprezentacyjne zweryfikowały 
wartość obu stoperów. Na początku eliminacji MŚ wartość Glika podważał nawet Paulo Sousa, bo w meczu z 
Węgrami posadził go na ławce rezerwowych, ale już po 45 minutach zorientował się, że popełnił błąd. Trudno 
zakładać, że w eliminacjach zajęlibyśmy ostatecznie drugie miejsce, gdyby Portugalczyk trzymał się pierwotnego 
planu z odsuwaniem 33-latka od pierwszego składu. 
Rok temu pisaliśmy, że Sebastian Walukiewicz w perspektywie dwóch sezonów może wejść w buty Kamila Glika. 
W poprzednim TOP 77 obrońca Cagliari znalazł się na trzecim miejscu, przyznaliśmy mu klasę międzynarodową, 
ale zaliczył spektakularny zjazd. Powód? Bardzo mało występów w Serie A. Były piłkarz Pogoni rozegrał zaledwie 
11 spotkań w lidze włoskiej, co nie przełożyło się nawet na tysiąc minut spędzonych na boiskach... Dlatego 
Walukiewicz spada na 15. miejsce. Jedno miejsce przed nim zajął Paweł Bochniewicz, który przed rokiem był 
piąty i aspirował do gry w pierwszym składzie biało-czerwonych. W jego przypadku spadek w hierarchii nie 
wynika jednak ze słabszej formy sportowej, a z kontuzji, która wyeliminowała go z gry na długie miesiące. 
 
W porównaniu z poprzednim rokiem mamy dwie nowe twarze. Do TOP 77 załapali się przedstawiciele mistrza 
oraz wicemistrza Polski. Legię reprezentuje Mateusz Wieteska - najlepszy stoper drużyny z Warszawy, który był 
kluczową postacią w sezonie mistrzowskim oraz eliminacjach europejskich pucharów. Z Rakowa doceniliśmy 
Andrzeja Niewulisa - kapitana, lidera formacji obronnej i jednego z głównych architektów największych sukcesów 
w historii klubu. Warto odnotować również spore awanse Pawła Dawidowicza oraz Michała Helika, którzy są 
regularnie powoływani do reprezentacji. 
 
ŚRODKOWI OBROŃCY 
 
KLASA REPREZENTACYJNA 
 
1. Kamil GLIK (2) 
88, Benevento Calcio - WŁO 
 
2. Jan BEDNAREK (1) 
96, Southampton FC - ANG 
 
3. Paweł DAWIDOWICZ (8)  
94, Hellas Werona - WŁO 
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KLASA KRAJOWA 
 
4. Michał HELIK (11) 
95, Barnsley FC - ANG  
 
5. Kamil PIĄTKOWSKI (6) 
00, Raków Częstochowa/RB Salzburg - AUT 
 
6. Marcin KAMIŃSKI (12) 
92, VfB Stuttgart - NIE/Schalke 04 - NIE  
 
7. Andrzej NIEWULIS (-) 
89, Raków Częstochowa 
 
8. Mateusz WIETESKA (-)  
97, Legia Warszawa 
 
9. Michał PAZDAN (9) 
87, Ankaragucu - TUR/Jagiellonia Białystok 
 
10. Bartosz SALAMON (14) 
91, Lech Poznań 
 
11. Przemysław WIŚNIEWSKI (7) 
98, Górnik Zabrze  
 
12. Jakub KIWIOR (13) 
00, MSK Żylina - SŁOWA/Spezia Calcio - WŁO  
 
13. Jakub CZERWIŃSKI (10) 
91, Piast Gliwice 
 
14. Paweł BOCHNIEWICZ (5) 
96, SC Heerenveen - HOL  
 
15. Sebastian WALUKIEWICZ (3) 
00, Cagliari Calcio 

Źródło: PiłkaNozna.pl 

 
 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :   

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

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

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 10 stycznia - kalendarium.  

10 stycznia jest 10. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 355 dni. Dzisiaj obchodzimy w 
Beninie Święto Suwerenności Ludowej. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Agaton, Anna, Dobrosław, Egidia, Grzegorz, Idzi, Jan, Kolumba, Leonia, Marcjan, Mojmir, Nikanor, Nikanora, Pa
weł, Petroniusz, Piotr i Wilhelm. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1559 r.–  Na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady Sejmu poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej.  
1765 r.– Król Stanisław August Poniatowski powołał Komisję Menniczą. 
1861 r –  We Lwowie pisarz i publicysta Walery Łoziński stanął do pojedynku na szable ze swoim kolegą 
redakcyjnym z „Czytelni Akademickiej” Karolem Cieszewskim, w czasie którego został ranny w skroń i zmarł 30 
stycznia na skutek pourazowego zapalenia opon mózgowych i zakażenia krwi.  
1899 r. – Na łamach krakowskiego czasopisma „Życie” ukazał się esej Confiteor Stanisława Przybyszewskiego, 
który stał się manifestem polskiego modernizmu..  
1935 r. - Zwodowano trałowiec ORP „Mewa”.   
1940 r.– Niemiecki Selbstschutz dokonał ostatniej masowej egzekucji w lesie Barbarka pod Toruniem. Od 28 
października 1939 roku zamordowano tam 600–1200 przedstawicieli polskiej inteligencji oraz elit gospodarczych i 
politycznych z Torunia i okolic.  
1998 r.- W Słupsku został śmiertelnie pobity przez policjanta 13-letni kibic miejscowej drużyny koszykarskiej, co 
wywołało kilkudniowe zamieszki w mieście.  
2009 r. – omasz Sikora jako pierwszy Polak w historii został liderem Pucharu Świata w biathlonie.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-01-10 

1 EUR 4,5377 

1 USD 4,0064 

1 CHF 4,3500 

1 GBP 5,4406 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

 

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

  

Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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H U M O R  

W zatłoczonym autobusie: 
- Co się pan tak pchasz na chama? 
- A bo to w takim tłoku można wybierać? 
 
 

                                Źródło: dowcipy.pl 


