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Informacje dla podróżnych - Infolinia COVID-19/COVID-19 Helpline

Numery na infolinię SG dla obywateli Polski oraz cudzoziemców przekraczających granicę RP w dobie 
koronawirusa/Numbers of Border Guard’s helpline for Polish citizens and foreigners crossing the state border with
the Republic of Poland in the state of epidemic.

INFOLINIA COVID-19

Komenda Główna Straży Granicznej

☏ + 48 22 500 43 76 oraz +48 22 500 41 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15-16.15)

✉ zg.kg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz 
kwarantanny),

✉ zdsc.kg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz
kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie epidemii)

Uzyskanie informacji możliwe jest również poprzez infolinie oddziałów SG, w zależności od miejsca przekraczania 
granicy

Więcej: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9324,Infolinia-COVID-19COVID-19-
Helpline.html 

Na powyższej stronie, prosimy o zwrócenie uwagi na anglojęzyczną treść informacji w sprawie PCR…

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: strazgraniczna.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica otwierają studia podyplomowe

związane z offshore.

Dwa semestry i  190 godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć z praktykami,  którzy branżę offshore
znają od podszewki. To wszystko w ramach nowego kierunku studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w
morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej", który 3 marca startuje na Uniwersytecie Morskim w
Gdyni. Podpisanie umowy w sprawie powołania nowych studiów, których partnerem głównym jest PGE Baltica,
odbyło się w poniedziałek 28 lutego. Wciąż są wolne miejsca w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Studia podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej",  to
propozycja dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle
offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore
Oil&Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy).
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Absolwenci  kierunku  zdobędą  szeroką  wiedzą  i  umiejętności  związane  przede  wszystkim  z  efektywnym  i
bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore.

– Wśród słuchaczy nie będzie osób, które dopiero się uczą, a raczej ci, którzy swoją wiedzę chcą rozszerzyć –
mówi prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

(.....)

Źródło: gospodarkamorska.pl

Odwrót gazowy Europy od Rosji może doprowadzić do hossy na rynku 

LNG w USA.

W miarę jak Europa Zachodnia stara się uniezależnić od rosyjskiego gazu ziemnego, zwrot w kierunku dostaw z
USA może zwiastować hossę na rynku krajowym – wskazuje S&PGlobal Platts.

W lutym prawie 75 proc. ładunków LNG eksportowanych z USA było przeznaczonych do Europy,  do czego
zachęcają wysokie ceny surowca.  Na holenderskim rynku kontraktów terminowych (TTF),  będącym punktem
odniesienia dla Europy, obawy związane z podażą spowodowały wzrost cen gazu na rynku spot do ponad 26
dolarów/MMBtu  w tym miesiącu.  W dniu  24  lutego,  kiedy  Rosja  rozpoczęła  inwazję  na  Ukrainę,  ceny  gazu
wzrosły do ponad 37 USD/MMBtu – wynika z danych S&P Global Platts.

Wysokie ceny i ograniczona podaż na świecie sprawiły, że terminale eksportowe LNG w USA pracują w tym roku
pełną parą. Od początku stycznia 2022 roku zapotrzebowanie na gaz zasilający w amerykańskich terminalach
osiągnęło rekordowy poziom 12,4 Bcf/d (mld stóp sześciennych dziennie), do czego przyczyniły się nowe moce
produkcyjne w należącym do Cheniere Energy terminalu Sabine Pass Train 6 oraz Venture Global w Calcasieu
Pass.

Analitycy  twierdzą,  że  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  obecnych  zdolności  eksportowych  Europa  niewiele
może zrobić, aby przyciągnąć więcej dostaw gazu z USA w krótkim terminie. Jednak w dłuższej perspektywie
rosnące  obawy  o  bezpieczeństwo  i  dostawy  w  Europie  mogą  wywołać  większe  zainteresowanie  USA jako
alternatywnym dostawcą.

Europa nie patrzyła przychylnym okiem na LNG ze względu na jego duży ślad węglowy, ale to może się zmienić
w następstwie obecnego kryzysu – ocenia Ross Wyeno, główny analityk S&P Global Platts Analytics ds. LNG
Americas.

Eksperci spodziewają się, że w 2022 roku inwestorzy w USA podejmą ostateczną decyzję inwestycyjną (FID)
dotyczącą 3-5 obiektów produkcyjnych. Biorąc pod uwagę konflikt, który skłania odbiorców gazu do poszukiwania
dostaw poza Rosją, perspektywa zadeklarowania FID-ów w tym rokuj jeszcze bardziej wzrasta. 

Nowe wymagania dotyczące dostaw w Europie mogą zmienić otoczenie rynkowe dla krajowych producentów w
perspektywie  długoterminowej,  zwłaszcza  że  rynek  globalny  zwiększa  zapotrzebowanie  na  elastycznych
dostawców, takich jak USA.

Źródło:gospodarkamorska.pl
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Pasażer wypadł za burtę promu. Na Bałtyku trwają poszukiwania.

Z lądu i powietrza trwają poszukiwania mężczyzny, który w sobotę wypadł na Bałtyku za burtę promu Stena
Vision, płynącego w kierunku Gdyni. Wypadek miał miejsce około ośmiu mil morskich na północ od Rozewia.

AKTUALIZACJA:
godz. 14.00
SAR przekazał, że nastąpiło zakończenie aktywnych poszukiwań. Mężczyzna nie został odnaleziony.
                     

Źródło: gospodarkamorska.pl

W porcie w Mikołajowie celowo zatopiono ukraińską fregatę Hetman 

Sahajdaczny.

W porcie  w Mikołajowie  na  południu  Ukrainy  celowo zatopiono  fregatę  Hetman Sahajdaczny,  flagowy okręt
ukraińskiej marynarki wojennej - informuje w czwartek serwis Euromaidan PR na Twitterze.

Według rozpowszechnianych w mediach społecznościowych relacji świadków, okręt został celowo zatopiony -
zaznacza Euromaidan PR w swoim wpisie.
(.....)

Źródło: gospodarkamorska.pl

Ambasador USA o bezpieczeństwie Polski i zachowaniu Putina. "Przegra 

tę wojnę".

Jeśli Polska będzie zagrożona atakami rakietowymi, dysponujemy możliwościami ochrony strategicznych celów –
zapewnia w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla "Rzeczpospolitej"  ambasador USA w Polsce Mark
Brzezinski.  Podkreśla  również,  że Putin  odbiera  swojemu narodowi  bliską  więź  ze światem.  "Rosjanie  chcą
podróżować,  prowadzić  biznes  z  zagranicą,  edukować  dzieci  na  obcych  uczelniach,  być  częścią
międzynarodowej społeczności" – powiedział.

Ambasador Mark Brzezinski podkreśla, że Stany Zjednoczone ostrzegały przed atakiem Rosji, a dziś biorą pod
uwagę różne scenariusze przebiegu wojny
Podkreśla jednocześnie, że USA nie zostawi swoich sojuszników samych
"NATO jest sojuszem, który z najwyższą powagę kieruje się zasadą, że atak na jeden kraj członkowski  jest
atakiem na wszystkie" – podkreślił
Jego zdaniem Putin działa przeciwko swojemu narodowi i przegra wojnę, którą rozpoczął

"Przypomnijmy  sobie,  co  się  stało  już  kilka  miesięcy  temu.  Wówczas  z  inicjatywy  prezydenta  Joe  Bidena
zaczęliśmy  dzielić  się  poufnymi  czy  wręcz  tajnymi  danymi  wywiadowczymi  z  naszymi  sojusznikami.
Wskazywaliśmy, jakie są defensywne i ofensywne struktury rosyjskich sił zbrojnych. Przekazywaliśmy, co dociera
do nas w sprawie zamiarów przywódców Rosji" – powiedział ambasador USA Mark Brzezinski w wywiadzie dla
"Rz".
(…..)

Źródło: onet.pl
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Śmiertelny wypadek w Tatrach. Mężczyzna spadł 400 m w dół.

Ratownicy TOPR przeszukujący w niedzielę górne partie Doliny Miętusiej w Tatrach Zachodnich odnaleźli pod
progiem Litworowym ciało  poszukiwanego  turysty.  Najprawdopodobniej  poślizgnął  się  i  spadł  400-metrowym
odcinkiem, doznając śmiertelnych obrażeń – poinformował ratownik dyżurny.

Zaginięcie  mężczyzny  zgłosiła  zaniepokojona  rodzina  w sobotę  ok.  godziny  21.  Turysta  miał  wybrać  się na
wycieczkę w rejon Czerwonych Wierchów. Podczas ostatniego kontaktu telefonicznego w sobotę w południe był
na Kopie Kondrackiej. Później kontakt z nim się urwał.

"Jeszcze w nocy sprawdzono schroniska oraz zorganizowano wyprawę poszukiwawczą. Po przeszukaniu okolic
szlaków w masywie Czerwonych Wierchów ratownicy przerwali działania ok. 3.40 nad ranem, nie natrafiając na
żaden ślad zaginionego turysty. Kolejna grupa ratowników wraz z psem lawinowym oraz załoga śmigłowca TOPR
rozpoczęła poszukiwania w niedzielę rano" – czytamy w relacji ratowników górskich.

W niedzielę przed południem ratownikom z pokładu śmigłowca udało się odnaleźć ślady wydeptane na śniegu
schodzące z Małołączniaka w kierunku Progu Litworowego. Niestety warstwa chmur nie pozwoliła na dalsze
poszukiwania z powietrza i  śmigłowiec zawrócił  do bazy. W południe zespół ratowników przeszukujący górne
partie Doliny Miętusiej natrafił na ciało poszukiwanego turysty pod progiem Litworowym.

W ocenie ratowników TOPR mężczyzna zginął w wyniku upadku z 400-metrowego odcinka śnieżno-skalnego
terenu.

(.....)

Źródło: onet.pl

Brytyjskie F-35 zaczęły patrolowanie polskiego nieba.

Samoloty są częścią misji NATO, która rozpoczęła działalność przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Brytyjskie F-35
latają nad Polską i Rumunią od czwartku.

Poinformował  o tym brytyjski  MON. Według  Brytyjczyków samoloty  F-35 latają nad Polskę  i  Rumunię  z  ich
głównej bazy Marham we wschodniej Anglii. Samoloty tankują w powietrzu i po zakończeniu patroli nad polskim i
rumuńskim niebem wracają do Wielkiej Brytanii.

Supernowoczesnym  samolotom  F-35  towarzyszą  w  patrolach  brytyjskie  myśliwce  Typhoon  startujące  z
brytyjskich baz w Wielkiej Brytanii i na Cyprze.
Nowe komórki są skuteczniejsze w leczeniu cukrzycy. 

Źródło: onet.pl
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Rosja na skraju technicznej niewypłacalności. Oto 5 groźnych konsekwencji.

Miliardy dolarów zamrożone w niewypłaconych odsetkach od rosyjskich obligacji. Rosyjski bank centralny w ten
sposób  odpowiedział  na  sankcje  Zachodu.  Eksperci  podkreślają,  że  sankcje,  jakimi  została  objęta  Rosja,
doprowadzą do jej niewypłacalności. Rykoszetem dostaną jednak kraje i fundusze z Zachodu.

Rosja nie będzie wypłacała inwestorom z Zachodu odsetek od obligacji
W środę przypadał termin wypłaty kuponu od obligacji wartych 29 mld dol.
Według agencji Reutera obligacje te były oprocentowane na 6,5 proc.
Skutki niewypłacalności uderzą częściowo w biznes zachodnich firm

Rosja nie wypłaci kuponów od obligacji
Agencja  Reuters  podała,  że  rosyjski  bank  centralny  poinformował  o  zakazie  wypłaty  kuponów  od  obligacji
denominowanych w rublach (tzw. OFZ) dla inwestorów zagranicznych. Według tego samego źródła rosyjskim
firmom zabroniono  również wypłacania  dywidend zagranicznym udziałowcom.  Podobne informację  wcześniej
przekazał Bloomberg.

Rosja miała zapłacić w minioną środę 6,5-proc. kupon od papierów o symbolu OFZ, których termin zapadalności
przypadał na luty 2024 r.

Dmitrij  Polewoj,  szef inwestycji  w Locko-Invest w rozmowie z Reutersem wskazuje, że rosyjskie banki i  firmy
miały na dzień 1 października niespłacony dług zewnętrzny w wysokości 391 mld dol. 
(.....)

Źródło: businessinsider.com.pl

Nowa mutacja Omikrona potwierdzona już w 40 krajach. Co wiemy o Omikronie 

BA.2?. 

Omikron BA.2 to podlinia dominującego obecnie na świecie wariantu  koronawirusa SARS-CoV-2. Nazywany
„ukrytym omikronem” został potwierdzony już w 40 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Jego pojawienie
się budzi obawy, że pandemia ponownie przybierze na sile.

Zaledwie wczoraj wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w Polsce zaczyna dominować wariant
Omikron, a na horyzoncie już pojawiło się kolejne zagrożenie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwróciła
uwagę na podlinię wariantu Omikron – BA.2, która pojawiła się już w kilkudziesięciu krajach Azji i Europy. W
ostatnich dniach prawie 100 przypadków Omikrona BA.2 potwierdzono też w Stanach Zjednoczonych.

Omikron BA.2 – w jakich krajach potwierdzony?
Naukowcy WHO po raz pierwszy poinformowali o istnieniu kilku podlinii Omikrona w grudniu 2021 roku. Jedną z
nich – właśnie BA.2 – scharakteryzowano jako „ukrytą”, ponieważ jest trudniejsza do wykrycia w testach PCR na
COVID-19, niż oryginalny Omikron.

W połowie stycznia Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia (UKHSA) określiła BA.2 jako „wariant objęty
dochodzeniem” ze względu na rosnącą liczbę zakażeń tym podwariantem w kraju (chociaż dominujący wciąż jest
„zwykły”  Omikron).  W tym samym czasie Dania poinformowała,  że BA.2 odpowiada już za 45% przypadków
COVID-19, w porównaniu z 20% na początku miesiąca. 24 stycznia odsetek ten wzrósł do 65% – podaje Anders
Fomsgaard, wirusolog ze State Serum Institute w Danii.
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Poza krajami  europejskimi,  ukryty  Omikron  został  potwierdzony także w Indiach  czy Australii,  a  w ostatnich
dniach również w Stanach Zjednoczonych. W USA BA.2 stanowi niewielki odsetek przypadków koronawirusa. Do
bazy GISAID, globalnej  platformy gromadzącej  dane nt. koronawirusa,  Stany zgłosiły 96 sekwencji  BA.2, ale
istnieje obawa, że liczba ta szybko wzrośnie.
(…..)

Źródło: focus.pl

Powszechny lek na raka pomoże w leczeniu HIV? Ekscytujące wyniki badań.

Powszechnie stosowany lek przeciwnowotworowy może wspomagać likwidację ukrytych rezerwuarów wirusa HIV
i wspomagać leczenie zakażonych – wykazały nowe badania. Chociaż przebadano zaledwie 32 osoby, wyniki
uznano za „ekscytujące”.

Walka z  wirusem HIV to jedna z najtrudniejszych  medycznych batalii,  jakie toczy  ludzkość.  Prowadzone od
kilkudziesięciu lat badania wciąż nie przyniosły skutecznej szczepionki na HIV, ani metody na całkowite pozbycie
się wirusa z organizmu.  Co prawda dzięki  terapii  antyretrowirusowej osoby żyjące z HIV spokojnie dożywają
starości, jednak przez całe życie muszą przyjmować leki, żeby trzymać wirusa w szachu.

Wszystko dlatego, że wirus HIV pozostaje w organizmie zakażonego, ukrywając swoje kopie w jego komórkach,
w tym w komórkach limfocytów pomocniczych T. Tak „uśpiony” może unikać układu odpornościowego i działania
przyjmowanych przez pacjenta leków. Ale nowe badanie, przeprowadzone pod kierunkiem uczonych z Peter
Doherty Institute for Infection and Immunity w Melbourne, sugeruje, że istnieje sposób na „wypłoszenie” wirusa z
kryjówki.
(.....).

Źródło: focus.pl

Prezydent Załenski: nie wybaczymy setek ofiar i tysięcy cierpień.

Nie  wybaczymy  setek  ofiar  i  tysięcy  cierpień;  nie  wybaczy  też  tego  Bóg  -  oświadczył  prezydent  Ukrainy
Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu w mediach społecznościowych.
"Nie  wybaczymy  roztrzaskanych  budynków  mieszkalnych.  Nie  wybaczymy  rakiety,  którą  nasza  obrona
przeciwlotnicza zestrzeliła dziś nad (dziecięcym szpitalem) Ohmatdyt. I jeszcze 500 innych takich rakiet, które
uderzyły w naszą ziemię, w Ukrainę, w naszych ludzi, w dzieci. Nie wybaczmy rozstrzeliwań bezbronnych ludzi.
Rujnowania naszej infrastruktury" - podkreślił Zełenski.
W Kościołach wschodnich "dziś jest Niedziela Przebaczenia. Ale nie wybaczymy setek i setek ofiar. Tysięcy i
tysięcy cierpień. I Bóg nie wybaczy" - powiedział prezydent Ukrainy.
"Ani  dzisiaj.  Ani  jutro.  Nigdy.  I  zamiast  (dnia)  przebaczenia  będzie  Dzień  Sądu Ostatecznego.  Jestem tego
pewny" - oznajmił ukraiński przywódca. 

(.....)

Źródło: focus.pl

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl
w ww . o m k . o r g . p l Strona 6



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 10-2022

Ukraińskie media: grupa Anonymus zhakowała rosyjskie państwowe kanały TV.

Hakerzy  z  grupy  Anonymous  włamali  się  w  niedzielę  do  wszystkich  rosyjskich  państwowych  kanałów
telewizyjnych, w wyniku czego pojawiły się w nich filmy przedstawiające wojnę na Ukrainie i wzywające Rosjan
do przeciwstawienia się rosyjskiemu ludobójstwu na Ukrainie - poinformowała agencja Ukrinform.
"Dzisiaj zespół hakerów Anonymous włamał się do rosyjskich serwisów streamingowych Wink i I vi oraz kanałów
telewizyjnych Rossija 24, Pierwyj Kanał i Moskwa 24, aby transmitować materiały wojenne z Ukrainy" - cytuje
Ukrinform oświadczenie Anonymousa.
Anonimus  poinformował  również  o  zhakowaniu  Russia  Today  we  Francji,  gdzie  pojawiła  się  plansza  z
komunikatem: "Jesteśmy zwykłymi obywatelami Rosji. Sprzeciwiamy się wojnie na terytorium Ukrainy. Rosja i
Rosjanie  są  przeciwko  wojnie!  Tę  wojnę  prowadzi  zbrodniczy,  autorytarny  reżim Putina  w imieniu  zwykłych
obywateli Rosji. Rosjanie, sprzeciwiajcie się ludobójstwu na Ukrainie". 

Źródło: pap.pl

Mer Kijowa Witalij Kliczko: Dziękuję Polsce. Pomoc nadeszła od Was, naszych 

przyjaciół.

Dziękujemy  ogromnie  naszym polskim  przyjaciołom za  pomoc.  Do  Kijowa  przybyło  dużo  konserw,  jedzenia
długoterminowego. Jest to ogromna pomoc dla ludzi w tych ciężkich czasach - przekazał w rozmowie z "Super
Expressem" mer Kijowa Witalij Kliczko.
W artykule przypomniano,  że Witalij  Kliczko "po zakończeniu kariery bokserskiej  wszedł do wielkiej  polityki",
założył partię Ukraiński  Demokratyczny Alians na rzecz Reform (UDAR), a w czerwcu 2014 r. został  merem
Kijowa". "Kliczko odgrywał też ważną rolę podczas protestów na Majdanie. Dziś musi stawić czoła putinowskiej
agresji na Ukrainę, w samym sercu kraju, czyli Kijowie" - czytamy w poniedziałkowym "SE".
Podkreślono, że "mer Kijowa zostaje w swoim mieście, gdzie będzie walczył o niepodległość, "Jesteście wielcy!
Bardzo dziękuję naszym polskim przyjaciołom, widziałem puszki, które przyszły z Polski. Duzo konserw, czyli
jedzenia długoterminowego.  Jest to ogromna pomoc dla ludzi  w tych trudnych czasach -  powiedział  Kliczko.
"Mamy także odzież, atrykuły spożywcze, atr. pierwszej potrzeby,artykuły sanitarne i higieniczne" - dodał mer
Kiijowa.
Ukrainy do samego końca" i "przy okazji dziękuje Polsce za okazaną wspaniałą pomoc dla mieszkańców Kijowa".

(.....)
Źródło: pap.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 
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h.
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• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp.
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę.
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego.
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego,
rodzinnego, karnego.
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( 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 07 marca - kalendarium. 

7 marca jest 66. (w latach przestępnych 67.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 299 
dni. 
Dzisiaj imieniny świętują:
Bazyli, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, Eubul, Eugeniusz, German, Felicyta, Morzysław, Nadmir, Paweł, 
Perpetua, Teofilakt i Teresa. 

Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi:
1000 – Rozpoczął się I zjazd gnieźnieński.
1280 – Rycerstwo polskie pod wodzą księcia Leszka Czarnego wyruszyło z Krakowa z wyprawą odwetową na
Ruś.
1330 – Król Władysław I Łokietek nadał prawa miejskie Tarnowowi.
1573 – Iwan Fedorow założył pierwszą drukarnię we Lwowie.
1837 – Na mocy ukazu cara Mikołaja I Romanowa w Królestwie Polskim województwa zostały zastąpione przez
gubernie.
1862 –  W  Teatrze  Skarbkowskim  we  Lwowie  wystawiono  po  raz  pierwszy  tragedię  Balladyna  Juliusza
Słowackiego.
1929 – W teatrzyku „Morskie Oko” w Warszawie śpiewaczka kabaretowa Stanisława Nowicka wykonała po raz
pierwszy piosenkę Tango milonga z muzyką Jerzego Petersburskiego i tekstem Andrzeja Własta.
1931 – Hans Adolf von Moltke został posłem niemieckim w Polsce.
1941 – Oskarżony o kolaborację z Niemcami aktor Igo Sym został zastrzelony w swym mieszkaniu w Warszawie
z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego ZWZ.
1942 – W Bełchatowie Niemcy zamordowali 4 żołnierzy AK.
1943 – Około 130 osób zginęło w czasie pacyfikacji  wsi Kaszyce na Podkarpaciu dokonanej przez oddziały
niemiecko-ukraińskie.
1944 – Niemcy odkryli tzw. Bunkier „Krysia” przy ul. Grójeckiej w Warszawie, gdzie ukrywało się 38 Żydów. Wraz
z dwoma polskimi opiekunami zostali oni prawdopodobnie rozstrzelani trzy dni później w ruinach warszawskiego
getta.
1945:
Armia Czerwona zdobyła Gniew i Goleniów.
NKWD aresztowało gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”.
Tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Słupska Niemcy rozstrzelali 22 robotników przymusowych.
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1949 –  W  więzieniu  MBP  na  warszawskim  Mokotowie  wykonano  wyrok  śmierci  na  majorze  Hieronimie
Dekutowskim  ps.  „Zapora”  –  jednym  z  legendarnych  bohaterów  walk  o  niepodległość,  dowódcy  oddziałów
partyzanckich walczących z Niemcami i przejmującymi władzę w Polsce komunistami.
1950 – Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę wprowadzającą nakaz pracy.
1953:
Katowice i województwo katowickie zostały przemianowane na Stalinogród i województwo stalinogrodzkie.
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie otrzymał imię Józefa Stalina.
1975 – Premiera filmu Linia w reżyserii Kazimierza Kutza.
1979 – W Forcie Rembertowskim w Warszawie wykonano ostatni w Polsce wyrok śmierci przez rozstrzelanie na
żołnierzu skazanym za morderstwo na tle seksualnym.
1984 – Rozpoczął się strajk okupacyjny w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina.
1988 – Premiera filmu Śmierć Johna L. w reżyserii Tomasza Zygadły.
1993 – Rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja telewizyjna Polonia 1.
1995 – Józef Oleksy został premierem RP.
2003 – TVP zmieniła identyfikację swojego znaku, a także logotypy wszystkich swoich kanałów.
2006 – Oddano do użytku warszawski wieżowiec Rondo 1.
2007 – Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2007 „Rokiem Artura Rubinsteina”.
2009 – W Stoczni Szczecińskiej Nowa zwodowano ostatni statek – kontenerowiec „Fesco Vladimir” dla armatora
rosyjskiego.

Kursy walut (kursy średnie NBP)

Kursy średnie walut NBP
Tabela z dnia 2022-02-04

1 EUR 4,9647
1 USD 4,5722
1 CHF 4,9462
1 GBP 6,0211

    

   
https://www.nbp.pl/
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https://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/bitbay,btcbbpln,pln.html 

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

 

Rozrywka
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http://pl.sudokuonline.eu/

H U M O R

W poniedziałek, nazajutrz po obfitym zakrapianym wieczorze towarzyskim spotykają się dwaj panowie. 
Pierwszy mówi:

- Ale miałem pecha! Gdy wracałem do domu, natknąłem się na patrol policji i całą noc musiałem spędzić 
w izbie wytrzeźwień.

- Ty to masz szczęście! - mówi drugi. - Gdy ja wracałem, natknąłem się na moją żonę i teściową.

*****

Co musi się zmienić, żeby polskie drogi odpowiadały normom europejskim?

- Normy europejskie...

******

- Kiedy odbyło się pierwsze na Ziemi referendum według unijnego wzorca?

- W raju, gdy Pan Bóg stworzył kobietę, przyprowadził ja do Adama i powiedział: "Wybierz sobie żonę".    

           

                 Źródło: dowcipy.pl
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