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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 29-03-2021 r. (z wyłączeniem Czech i 

Słowacji ) 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po 
przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także 
serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, z 
wyłączeniem powrotu z Czech i Słowacji, ( za okazaniem  negatywnego wyniku testu, wjazd z tych krajów do 
Polski jest możliwy ) 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
www.strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html 

 

Źródło: www.omk.org.pl 

Znajdź mobilny punkt pobrań testów na obecność koronawirusa. 

Możesz znaleźć mobilny punkt pobrań korzystając z poniższego linku: 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

 
Źródło omk.org.pl 

Pomoc finansowa OMK . 

Przypominamy. 
Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
Covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę są opłacone składki , rachunek lub paragon, potwierdzenie 
przeprowadzonego badania ( wynik testu – może być nieczytelny ) oraz wskazanie nr konta bankowego. 
 

Źródło omk.org.pl 

 

Koronawirus – sytuacja na świecie. 

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed 
wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod 
adresem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews 

Źródło omk.org.pl 
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Informacja o ograniczeniach i procedurach w podmianach załóg w 

portach na świecie. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 w portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki 
bezpieczeństwa i procedury które cały czas się zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej 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 

Kontakt z OMK.  

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

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

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

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

Źródło:omk.org.pl 

 

Od 21 marca przy wjeździe do Polski z terenu Niemiec należy okazać negatywny 

wynik testu na koronawirusa. 

Instytut Roberta Kocha umieścił Polskę na liście obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą 
liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet). 
Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od 
otrzymania wyniku. Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy 
antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość 
≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Testy wykonywane w Polsce są uznawane. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, 
francuskim lub niemieckim. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie 
zwalnia z obowiązku wykonania testu. 
 
https://www.gov.pl/web/niemcy/od-21-marca-2021-r-wjazd-do-niemiec-z-negatywnym-wynikiem-testu 
 
 

Źródło: www.omk.org.pl 
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Szczepienia przeciw koronawirusowi. Praktyczny przewodnik dla marynarzy.  

Przekazujemy przewodnik dla marynarzy dotyczący szczepień przeciwko COVID-19, który w sposób jasny i 
czytelny opisuje: czym jest szczepionka i jak działa, typy szczepionek, czy szczepionki są bezpieczne i kto może 
je otrzymać, jak długo trwa odporność po szczepieniu, czy po szczepieniu można zarazić się wirusem, itp. 
Przewodnik jest do pobrania ze strony Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków: 
https://solidarnosc.nms.org.pl/_DataFiles/Przewodnik_dla_marynarzy_ws_szczepien.pdf 
 

Źródło: solidarnosc.nms.org. 

Wspólny komunikat prasowy Międzynarodowej Izby Żeglugowej oraz ITF.  

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, 
spowodowanym nowymi wariantami COVID. 
Przemysł żeglugowy obawia się, że znacznie wzrośnie liczba marynarzy dotkniętych kryzysem związanym ze 
zmianami załogi z powodu ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty 
wirusa. 
Najnowsza zbiorowa analiza branżowa pokazuje, że obecnie kryzys związany za zmianą załogi dotyka 200 000 
marynarzy, co oznacza wyraźne zmniejszenie w porównaniu z kumulacją kryzysu, kiedy to musiało być 
repatriowanych 400 000 marynarzy. 
Jednakże ze względu na nowe warianty COVID-19 rządy przywracają surowsze kontrole graniczne i ograniczenia 
w podróżowaniu, co utrudnia załogom przemieszczanie się na statki i ze statków. 
Do tej pory tylko 55 krajów i dwóch członków stowarzyszonych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 
uznało marynarzy za kluczowych pracowników i należy dołożyć wszelkich starań aby ponownie załogi nie stały 
się ubocznymi ofiarami pandemii. W swym przełomowym orzeczeniu w grudniu 2020 roku Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (MOP) stwierdziła, że rządy nie zapewniły ochrony praw marynarzy zgodnie z prawem 
międzynarodowym na mocy Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku. Agencja ONZ wezwała do 
„bezzwłocznego” uznania marynarzy za pracowników kluczowych. 
Obawy także budzi ustalenie priorytetów szczepień dla marynarzy. Niektóre państwa uważają, że paszporty 
szczepień stanowią potencjalną przeszkodę dla zmian załogi ponieważ marynarze z krajów rozwijających się 
prawdopodobnie nie będą mieli możliwości otrzymania szczepionek do lipca. 
„Kryzys związany ze zmianami załogi nie został rozwiązany ale osiągnął poziom,  na którym było łatwiej nim 
zarządzać. Pojawia się jednak duże zaniepokojenie zwiększonymi ograniczeniami w podróżowaniu nakładanymi 
przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa. Marynarze muszą zostać wyznaczeni jako pracownicy 
kluczowi. Kryzys wciąż trwa i nie zaprzestaniemy naszych starań. Rządy nie będą w stanie zaszczepić swoich 
obywateli bez przemysłu żeglugowego lub, co najważniejsze, bez naszych marynarzy” – powiedział Guy Platten, 
Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) 
„Brutalna rzeczywistość jest taka, że tylko garstka państw potraktowała marynarzy z szacunkiem na jaki 
zasługują, przyznając im status prawdziwego pracownika kluczowego. Dopóki rządy nie odejdą od 
protekcjonistycznych stanowisk, które zajmują od ponad 12 miesięcy i nie pozwolą marynarzom na prawdziwy 
swobodny przepływ oraz nie ustalą priorytetów szczepień to, niestety, sytuacja może łatwo wymknąć się spod 
kontroli” – powiedział Stephen Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników transportu 
(ITF). 
  

Źródło:solidarnosc.org.pl 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym ITF 
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Informujemy i jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez ITF. 
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1000 funtów i egzemplarz książki, a za każdy obraz reprodukowany w 
książce przewidziana jest nagroda w wysokości 100 funtów. 
ITF Seafarers Trust, organizuje konkurs fotograficzny, którego celem jest podkreślenie istotnej pracy marynarzy, 
tej niewidzialnej siły roboczej napędzającej globalny handel. 
Konkurs Out of Sight, Not out of Mind  prosi marynarzy aby przedstawili cyfrowe zdjęcia swoje i swoich kolegów z 
załogi, a 40 z portretów marynarzy zostanie zamieszczonych w książce, której wydanie planowane jest z okazji 
40-lecia ITF Seafarers’ Trust i stanowiącej część globalnej kampanii na rzecz podniesienia świadomości, że 
chociaż  niewidoczni to marynarze nie są zapomniani. 
Zachęcamy serdecznie, o przesyłanie swoich fotografii. Prosimy jednocześnie o dopisanie jaką organizację się 
reprezentuje (Seafarers Trade Union Organization,  OMK Szczecin). 
 
https://seafarerstrust.org/what-we-do/photo-competition-2021 

Źródło:www.omk.org.pl 

 

Połowa floty Asuanu na czarnej liście. 

Australijskie władze morskie zatrzymały dwa statki należące do kontrowersyjnego katarskiego przedsiębiorstwa 
żeglugowego za poważne naruszenia praw pracowniczych zaledwie kilka tygodni po tym, jak załoga innego 
statku należącego do Aswan Trading and Contractors została zmuszona do strajku głodowego u wybrzeży 
Kuwejtu. 
Zatrzymania oznaczają, że obecnie połowa floty firmy, składającej się z sześciu statków, nie działa. Asuan 
znalazł się na czarnej liście organów regulacyjnych żeglugi w 2017 r., A jego przewodniczący pozostaje 
poszukiwany przez katarskie organy ścigania. 
Asuan pozostawił załogę Maryam bez zasilania, paliwa w Porcie Kembla 
MV Maryam (IMO: 9272864) został po raz pierwszy zatrzymany 19 lutego w Port Kembla w Nowej Południowej 
Walii przez Australijski Urząd ds. Bezpieczeństwa Morskiego (AMSA), za 36 uchybień w zakresie 
bezpieczeństwa i dobrostanu załogi. Gdy inspektorzy z Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu 
(ITF) weszli na pokład statku przewożącego węgiel rankiem 5 marca, znaleźli o wiele więcej powodów, dla 
których statek musiał zostać zablokowany przed opuszczeniem wód Australii. 
Po rozmowie z kapitanem i załogą statku, inspektorzy stwierdzili, że właściciel statku, firma Aswan Trading and 
Contractor, w wielu ostatnich przypadkach nie zapłacił dostawcom kluczowych kontraktów, pozostawiając statek 
bez paliwa do silnika, zasilania i oświetlenia. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Kanał Sueski – kontenerowiec został ściągnięty z mielizny. 

Kontenerowiec Ever Given, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, został z 
niej ściągnięty po wielodniowej blokadzie - poinformowała w poniedziałek wczesnym rankiem morska agencja 
transportowa Inchcape Shipping, na którą powołuje się agencja dpa. 
400-metrowy statek został przywrócony do stanu pływającego i jest w trakcie zabezpieczania - dodano. 
W Egipcie trwały sześć dni prace nad zsunięciem z mielizny blokującego Kanał Sueski kontenerowca. Władze 
kanału do kolejnych prób planowały wykorzystać przypadającą w nocy z niedzieli na poniedziałek pełnię 
Księżyca, która powoduje większy przypływ, co może pomóc w poruszeniu statku. 
"Niedziela jest kluczowa" - powiedział agencji Associated Press naczelny pilot Zarządu Kanału Sueskiego (SCA). 
Dodał, że tego dnia przeprowadzone będą dwie próby ściągnięcia statku z powrotem na tor wodny, a ewentualne 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 13-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 5 
 

niepowodzenie tej operacji określi kolejne kroki akcji ratunkowej, które najprawdopodobniej będą obejmowały 
częściowe rozładowanie jednostki. 
Prace nad ściągnięciem statku z mielizny obejmowały pogłębianie ziemi wokół jego dziobu i próby sprowadzenia 
go na głębsze wody holownikami. W tym zadaniu pomagały przypływy. Podczas pełni Księżyc, Ziemia i Słońce 
ustawione są w jednej linii, przez co przypływy są wyższe, a odpływy niższe - wyjaśnia AP. 
Akcję ratunkową mogło jednak utrudnić to, że w części nabrzeża kanału pod dziobem statku, która jest 
pogłębiana natrafiono na skaliste podłoże - informuje Reuters, opierając się na dwóch źródłach w SCA. Agencja 
dodaje, że cały czas nie jest do końca jasne, na jakiego rodzaju podłożu utknęła ustawiona w poprzek kanału 
jednostka. 
Wcześniej w niedzielę informowano, że na miejsce zablokowania kontenerowca zmierzają dwa ciężkie holowniki. 
We wtorek pływający pod banderą Panamy 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, którego armatorem jest 
tajwańska firma Evergreen Marine obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału 
Sueskiego około sześciu kilometrów od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu. 
Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej już wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie, zaczęło już 
wpłynąć na światowy handel i łańcuchy dostaw. Przez kanał przepływa około 10 proc. światowego handlu, szlak 
jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą. W niedzielę na przejście 
przez kanał oczekiwało co najmniej 369 statków. 

 
Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Kiedy skopiujemy mózg do komputera?. 

Im później, tym lepiej. Udoskonalenie ludzkiego ciała przez technologię może dać nam nowe możliwości. 
Jednocześnie wystawia nas na nowe zagrożenia i może całkowicie uzależnić od globalnych korporacji 
Potrafimy nadrukować układ elektroniczny bezpośrednio na skórę – ogłosił niedawno zespół badaczy z 
Uniwersytetu Penn State. Wcześniej proces taki wymagał zastosowania temperatur rzędu 300 stopni Celsjusza, 
które dla naszych tkanek są zabójcze. Uczeni wykorzystali jednak pastę złożoną z węglanu wapnia i alkoholu, 
występującą w niektórych kosmetykach. Po jej nałożeniu skóra jest chroniona przed wysokimi temperaturami, co 
umożliwia wydrukowanie na niej m.in. czujników wykrywających poziom natlenowania krwi czy czynność 
elektryczną serca. W przyszłości takie elektroniczne tatuaże mogłyby stanowić kolejny krok w jeszcze ściślejszym 
połączeniu człowieka z maszynami. To wizja, która od dziesięcioleci uwodzi ludzkość. 
Dzięki wbudowanej w ciało elektronice mamy stać się sprawniejsi, inteligentniejsi, a nawet – jak głoszą 
zwolennicy ruchu zwanego transhumanizmem – uwolnić się od ograniczeń narzucanych nam przez biologię, 
uzyskać nieśmiertelność i możliwość kopiowania swego umysłu do nowych ciał lub wirtualnych światów w 
pamięci komputera. Czy czeka nas rzeczywistość rodem z książek takich jak „Neuromancer” Williama Gibsona i 
„Modyfikowany węgiel” Richarda Morgana lub gier w rodzaju „Cyberpunk 2077”? I czy takie zjednoczenie z 
maszynami faktycznie przyniosłoby nam wolność? 
„Z innej, równorzędnej, oferującej przeciwstawną interpretację perspektywy owo rzekome wyzwolenie byłoby w 
rzeczywistości niczym innym jak ostatecznym i totalnym zniewoleniem przez technologię” – ostrzega Mark 
O’Connell w książce „Być maszyną” 
URODZONE CYBORGI 
Słowa „cyborg” po raz pierwszy użył w 1960 r. Manfred Clynes – neurofizjolog zastanawiający się nad 
przyszłością eksploracji kosmosu. Ponieważ ludzkie ciało nie jest przystosowane do funkcjonowania poza 
Ziemią, należy je zintegrować z technologiami, które pomogą pokonać te naturalne ograniczenia. W założeniu 
cyborg miał być nawet bardziej ludzki niż Homo sapiens – jego maszynowa część miała tylko chronić organizm, 
by mógł zająć się swobodnym myśleniem, odczuwaniem i tworzeniem. Jednak nasz związek z technologią jest 
znacznie głębszy. To, co wyróżnia Homo sapiens na tle innych zwierząt, to m.in. zdolność do wytwarzania coraz 
bardziej złożonych narzędzi. Zdaniem uczonych takich jak dr Atsushi Iriki z japońskiego Instytutu Badań nad 
Mózgiem RIKEN ta umiejętność odegrała kluczową rolę w naszej ewolucji. Gwałtowny rozwój zdolności 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 13-2021 

 

 

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

intelektualnych ludzi związany był z używaniem narzędzi. – Gdy nasi praprzodkowie przyjęli pozycję 
wyprostowaną, umożliwiło im to używanie narzędzi z pomocą rąk. To zaś pociągnęło za sobą całą kaskadę 
zmian w mózgu, które powoli, acz nieubłaganie doprowadziły do ewolucji wyższych zdolności poznawczych. Tak 
zrodziła się samoświadomość, inteligencja i język – uważa dr Iriki. 
Narzędzia wspomagające siłę rąk umożliwiły wczesnym hominidom przetrwanie, ale prawdziwą rewolucję 
zawdzięczamy dopiero technologiom poszerzającym możliwości mózgu. Pierwszą z nich było pismo wynalezione 
niezależnie co najmniej cztery razy w różnych częściach świata – po raz pierwszy prawdopodobnie w starożytnej 
Mezopotamii ponad 5100 lat temu. Tak powstała eksteligencja, czyli możliwość zapisywania złożonej wiedzy 
poza naszym mózgiem. Dzięki jej kolejnym wersjom, wzbogaconym m.in. o matematykę, nżynierię i nauki ścisłe, 
zbudowaliśmy naszą cywilizację. Wynalazki, takie jak prasa drukarska, radio czy internet jedynie napędzały ten 
proces. 
CZAS TECHNOLOGICZNEJ ZIMY 
Dziś większość z nas można uznać w jakimś sensie za cyborgów. Przetrwanie zapewniają nam technologie takie 
jak rolnictwo, ubrania, domy, pojazdy czy medycyna. – Potężne narzędzie, jakim są smartfony, rozszerza naszą 
inteligencję. Duża część naszego życia toczy się w świecie cyfrowym, bo prawie cały czas jesteśmy online. 
Jednak wizja głębszej ingerencji technologii w nasze ciała budzi obawy – wyjaśnia Adam Przeździęk, analityk 
trendów prowadzący bloga Mediafeed.pl. Dlatego wiele wynalazków, które miały „lada moment” zmienić nasze 
życie, do dziś nie znalazło szerszego zastosowania. Od dziesięcioleci takie nadzieje pokładano w wirtualnej 
rzeczywistości (VR). Potem rewolucji miała dokonać rozszerzona rzeczywistość (AR), czyli nakładanie obrazu 
wygenerowanego przez komputer na to, co widzimy. 
Jednak jej sztandarowy przykład, czyli cybernetyczne okulary Google Glass zaprezentowane w 2013 r. w ogóle 
nie weszły na masowy rynek. 
– Wiele takich wynalazków po początkowej fazie zachwytu wchodzi w etap, który nazywamy technologiczną 
zimą. Google Glass budziły obawy związane z prywatnością, bo nigdy nie było wiadomo, czy ich użytkownik 
nagrywa swoje otoczenie przez wbudowaną kamerę. Gogle do VR też miały wiele niedoskonałości. Trzeba wielu 
lat, by dopracować takie technologie, ale to się cały czas dzieje. Np. Facebook ogłosił niedawno, że nawiązał 
współpracę z firmą Luxottica, znaną głównie z marki Ray-Ban. Wspólnie chcą wprowadzić na rynek elektroniczne 
okulary z technologią rozszerzonej rzeczywistości w przyszłym roku. To jeden z priorytetowych projektów 
Facebooka – mówi Adam Przeździęk. 
Już dziś istnieją technologie bardziej ingerujące w ciało człowieka: rozruszniki serca, przywracające słuch 
implanty ślimakowe czy umieszczane w mózgu elektrody, dzięki którym możliwe jest łagodzenie objawów 
choroby Parkinsona. Są one akceptowane jako interwencje medyczne ratujące życie i niwelujące 
niepełnosprawność. Rzadko kto jednak zdecydowałby się na taki implant z ciekawości czy dla rozrywki. 
SWE CIAŁO ZMIENIAJ ŚMIAŁO 
Na taki krok decydują się dziś jedynie zwolennicy radykalnej cyborgizacji człowieka. Wszczepiają sobie pod skórę 
elementy, które dają im niespotykane możliwości. Najprostsze rozwiązanie to magnesy w palcach pozwalające 
na przyciąganie metalowych przedmiotów. Elektronika taka jak mikrokomputer Circadia pozwala monitorować 
temperaturę ciała albo – jak w przypadku implantu Northstar V1 – wyświetlać informacje na skórze za pomocą 
ukrytych pod nią diod LED. – Ludzie w porównaniu z innymi zwierzętami postrzegają bardzo niewielki wycinek 
rzeczywistości. Jeśli 
dzięki implantom uda nam się poszerzyć zakres działania naszych zmysłów, lepiej zrozumiemy inne istoty. 
Będziemy silniej połączeni z przyrodą i całym kosmosem. Ja dzięki antenie wszczepionej w moją czaszkę mogę 
dostrzegać ultrafiolet i podczerwień, niewidzialne dla ludzkiego oka – mówi Neil Harbisson, artysta i działacz na 
rzecz cyborgizacji. Elektroniczne zmysły pozwalają mu tworzyć przyciągające uwagę kompozycje kolorystyczne. 
Z kolei tancerka Moon Ribas, partnerka życiowa Neila Harbissona, ma w stopach implanty wykrywający wibracje 
towarzyszące trzęsieniom ziemi. Te dane wykorzystuje do tworzenia choreografii podczas występów. 
Wiele implantów tego typu powstaje w warunkach domowych, w ramach eksperymentowania z własnym ciałem. 
Czasami jednak powstają z nich technologie, które oficjalnie wchodzą na rynek. Pierwszym urządzeniem tego 
typu był kompas North Sense wszczepiany pod skórę klatki piersiowej. Jego wibracje pozwalały się zorientować, 
gdzie jest magnetyczna północ. Jednak produkująca go firma Cyborg Nest wycofała produkt z rynku, oferując w 
zamian noszony na ramieniu Sentero. Wybrała bezpieczniejszy trend cyborgizacji ubieralnej, czyli urządzeń, 
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które nie są na stałe połączone z ciałem. Inni nie składają broni. Do sprzedaży ma wkrótce trafić implant 
opracowany przez Richa Lee – wynalazcę który, gdy zaczął tracić wzrok, wszczepił sobie magnesy w małżowiny 
uszne. W połączeniu z bezprzewodowym nadajnikiem noszonym na szyi mają mu one zapewnić możliwość 
orientowania się w otoczeniu dzięki wibracjom magnesów zamienianych na dźwięki. 
– Rich Lee opracował też urządzenie Lovetron 9000, czyli wibrujący magnetyczny implant wszczepiany w penisa. 
Początkowo miała to być zabawka erotyczna sterowana bezprzewodowo przez partnerkę. Jednak Lovetron 9000 
nadaje się też do terapii zaburzeń erekcji – opowiada Magda Gacyk, autorka książki „Zabawy w Boga”. 
WŁAMANIE DO SERCA 
Nieuniknione są pytania o bezpieczeństwo technologii. Chodzi nie tylko o chirurgiczną ingerencję w organizm, 
która może prowadzić do infekcji czy powstania blizn. Nad zdalnie sterowanym urządzeniem kontrolę może 
przejąć włamywacz, np. włączając na wiele godzin wibracje w penisie. – Dla pierwszych użytkowników Lovetron 
9000 nie jest to problem. Podobno wielu z nich to Latynosi, dla których ważniejsze było to, że zostaną 
cyberkochankami – mówi Magda Gacyk. Jednak w jej książce znajdziemy też historię wiceprezydenta USA Dicka 
Cheneya. W 2007 r. wszczepiono mu rozrusznik serca, który lekarz mógł kontrolować bezprzewodowo przez 
WiFi. Ta funkcja szybko została wyłączona, ponieważ mogłaby zostać wykorzystana do cyberataku na implant i 
wywołania zawału serca. 
Coraz bardziej realnym zagrożeniem stają się też wirusy komputerowe. Kilka lat temu brytyjski uczony dr Mark 
Gasson wszczepił sobie pod skórę chip, dzięki któremu mógł otwierać drzwi do laboratorium i zainfekował go 
wirusem komputerowym. Bardziej zaawansowane implanty będą wyposażone w skomplikowane 
oprogramowanie, które będzie wymagało własnych modułów antywirusowych. 
Ryzykowne mogą też być nieuchronne skutki postępu technologicznego. Jeśli nasz smartfon zostanie 
uszkodzony albo zapragniemy lepszego modelu, wystarczy skopiować dane do nowego 
urządzenia, a stare oddać do recyklingu. W przypadku implantu nie będzie to takie proste, zwłaszcza gdy jego 
producent upadnie lub po prostu przestanie obsługiwać przestarzałą technologię. Dlatego wszelkie zapowiedzi, 
że już niedługo wszyscy staniemy się cyborgami, należy traktować z dystansem. Technologia jest nadal bardzo 
niedoskonała i nie ma pewności, czy uda się to zmienić nawet w ciągu najbliższych 20 lat. 
Jest jeszcze jedno zagrożenie, które kiedyś wydawało się jedynie elementem dystopii takich jak „Cyberpunk 
2077” – wszechwładza korporacji technologicznych. Już dziś mamy do czynienia z firmami, które zbierają 
ogromne ilości danych na nasz temat, pochłaniają rynek medialny i reklamowy, a zarazem niechętnie poddają się 
przepisom prawa. Jeśli takie firmy zdominują rynek cyborgizacji, może się spełnić przepowiednia o 
technologicznym zniewoleniu. Na najlepsze rozwiązania będzie stać tylko najbogatszych, a reszta społeczeństwa 
zostanie skazana na życie w znacznie gorszych warunkach i wszechobecną inwigilację. 
NADZIEJA W HAKERACH 
Pierwsze objawy widzimy już dziś. Facebook dużo zainwestował w gogle Oculus VR i zamierza je wprowadzać 
na rynek na większą skalę – nie jako sprzęt dla graczy, lecz dla przeciętnego użytkownika. – Dzięki temu 
będziemy mogli korzystać z wirtualnego biura, nie wychodząc z domu, co oczywiście może być ułatwieniem. Ale 
jednocześnie sprzęt do VR gromadzi wiele danych dotyczących stanu naszego organizmu, więc ich 
bezpieczeństwo będzie sprawą kluczową – mówi Adam Przeździęk. W wirtualnej rzeczywistości trudno by też 
było uciec od wszechobecnych dziś reklam internetowych. 
Być może naszą jedyną nadzieją są dzisiejsi biohakerzy, którzy pracują nad swoimi implantami nie po to, by je 
sprzedać wielkim korporacjom, lecz by się od nich uniezależnić. – Jeden z moich znajomych cyborgów Josiah 
Zayner porzucił karierę w NASA, gdy okazało się, że jego wujek potrzebuje wymiany baterii w rozruszniku serca, 
a nie było go na to stać. Zrozumiał wtedy, że takie technologie powinny być dostępne dla każdego, powinny trafić 
pod strzechy – mówi Magda Gacyk. 
Zdaniem Adama Przeździęka na pewno warto przyglądać się temu, co robią współcześni zwolennicy 
cyborgizacji. – Oni są innowatorami będącymi na samym początku procesu dyfuzji technologii, tworzą i testują na 
sobie rozwiązania, które w przyszłości mogą stać się powszechnie dostępne. Część z tych rzeczy nie zadziała, 
część zadziała i będzie widać, jakie korzyści i ryzyko ze sobą niesie – wyjaśnia. Jeśli w porę to zrozumiemy, 
będziemy w stanie uniknąć najgorszych scenariuszy przyszłości. 
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Jan Stradowski – szef działu nauki „Focusa” z wykształcenia lekarz, z zamiłowania biolog i przyrodnik. W radiu 
TOK FM prowadzi audycję „Człowiek 2.0”. 

współpraca: Marcin Powęska 

Źródło:Focus.pl 

Wielkanocny rozkład jazdy. 

Przed nami Wielki Tydzień, ale nie oznacza to, że 
będziemy mieli przerwę od piłkarskich emocji. Do 
środy czekają nas jeszcze spotkania 
międzypaństwowe, a już od piątku piłkarze wracają 
do ligowej rywalizacji. Jak wygląda plan na 
najbliższe dni? 
PONIEDZIAŁEK 29.3 
14.55, Polska - Austria 
Mecz towarzyski U-21, TVP Sport 
20.30, Magazyn Fortuna 1. Ligi 
Magazyn piłkarski, Polsat Sport Extra 
WTOREK 30.3 
17.50, Azerbejdżan - Serbia 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
2 
20.35, Walia - Czechy 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport 
20.35, Słowacja - Rosja 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport News 
20.35, Belgia - Białoruś 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
1 
20.35, Luksemburg - Portugalia 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
2 
20.35, Gibraltar - Holandia 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
3 
20.35, Mecz grupy B 
Mistrzostwa Europy U-21, TVP Sport 
ŚRODA 31.3 
20.35, Anglia - Polska 
Eliminacje mistrzostw świata, TVP Sport, TVP 1 
20.35, Bośnia i Hercegowina - Francja 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport 
20.35, Andora - Węgry 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
1 
20.35, Niemcy - Macedonia Północna 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
2 
20.35, Austria - Dania 

Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
3 
20.35, Litwa - Włochy 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
4 
20.35, San Marino - Albania 
Eliminacje mistrzostw świata, Polsat Sport Premium 
5 
CZWARTEK 1.4 
16.55, Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 
Ekstraliga kobiet, TVP Sport 
17.30, GKS Tychy - Arka Gdynia 
Fortuna 1. Liga, Polsat Sport 
PIĄTEK 2.4 
18.25, Barnsley FC - Reading FC 
Championship, Eleven Sports 1 
20.55, UD Levante - SD Huesca 
La Liga, Canal+ Sport 
20.55, Birmingham City - Swansea City 
Championship, Eleven Sports 1 
SOBOTA 3.4 
10.30, Stan Futbolu 
Magazyn piłkarski, TVP Sport 
12.10, Chojniczanka Chojnice - Skra Częstochowa 
eWinner 2. Liga, TVP Sport 
12.25, Wisła Płock - Piast Gliwice 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
12.25, AC Milan - Sampdoria Genua 
Serie A, Eleven Sports 1 
12.30, Miedź Legnica - Radomiak Radom 
Fortuna 1. Liga, Polsat Sport 
12.55, AS Monaco - FC Metz 
Ligue 1, Eleven Sports 2 
13.25, Chelsea FC - West Bromwich Albion 
Premier League, Canal+ Sport 2 
14.55, Stal Mielec - Raków Częstochowa 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
14.55, SSC Napoli - FC Crotone 
Serie A, Eleven Sports 2 
15.25, VfL Wolfsburg - FC Koeln 
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Bundesliga, Eleven Sports 1 
15.55, Leeds United - Sheffield United 
Premier League, Canal+ Sport 2 
16.10, Real Madryt - SD Eibar 
La Liga, Canal+ Premium 
17.25, Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3, TVP Sport 
18.25, Leicester City - Manchester City 
Premier League, Canal+ Premium 
18.25, RB Lipsk - Bayern Monachium 
Bundesliga, Eleven Sports 1 
18.25, Sparta Praga - FK Teplice 
Liga czeska, Polsat Sport Extra 
19.55, Cracovia - Lech Poznań 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
20.40, Bologna FC - Inter Mediolan 
Serie A, Eleven Sports 1 
21.25, Athletic Bilbao - Real Sociedad 
Finał Pucharu Hiszpanii, TVP Sport 
22.00, Liga+ 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 
 
23.00, Eleven Gol Live 
Magazyn piłkarski, Eleven Sports 1 
NIEDZIELA 4.4 
10.00, Wysoki Pressing 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport 
11.00, Cafe Futbol 
Magazyn piłkarski, Polsat Sport 
12.10, Feyenoord Rotterdam - Fortuna Sittard 
Eredivisie, Polsat Sport Extra 
12.55, Southampton FC - Burnley FC 
Premier League, Canal+ Sport 
13.25, Hannover 96 - Hamburger SV 
2. Bundesliga, Eleven Sports 2 
13.55, CD Alaves - Celta Vigo 
La Liga, Eleven Sports 1 
14.25, PSV Eindhoven - Heracles Almelo 
Eredivisie, Polsat Sport Extra 
15.00, Newcastle United - Tottenham Hotspur 
Premier League, Canal+ Sport 
15.25, VfB Stuttgart - Werder Brema 
Bundesliga, Canal+ Sport 2 

17.25, Aston Villa - Fulham FC 
Premier League, Canal+ Sport 
17.55, Union Berlin - Hertha Berlin 
Bundesliga, Eleven Sports 1 
 
18.25, Cadiz CF - Valencia CF 
La Liga, Eleven Sports 2 
20.25, Manchester United - Brighton & Hove Albion 
Premier League, Canal+ Sport 
20.30, Turbokozak 
Magazyn piłkarski, Canal+ Premium, Canal+ Sport 
3 
20.55, Sevilla FC - Atletico Madryt 
La Liga, Eleven Sports 1 
20.55, Olympique Marsylia - Dijon FCO 
Ligue 1, Eleven Sports 2 
23.00, Eleven Gol Live 
Magazyn piłkarski, Eleven Sports 1 
PONIEDZIAŁEK 5.4 
12.25, Górnik Zabrze - Warta Poznań 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
14.55, Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
17.25, Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
18.55, Everton FC - Crystal Palace 
Premier League, Canal+ Sport 2 
19.55, Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
20.30, Magazyn Fortuna 1. Ligi 
Magazyn piłkarski, Polsat Sport Extra 
20.55, FC Barcelona - Real Valladolid 
La Liga, Eleven Sports 1 
21.10, Wolverhampton Wanderers - West Ham 
United 
Premier League, Canal+ Sport 2 
22.00, Liga+ Extra 
Magazyn piłkarski, Canal+ Premium, Canal+ Sport 
3 
23.15, Jej Wysokość Premier League 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport 

 
 
 

 

 
Źródło:PilkaNozna.pl 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 13-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 10 
 

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. 
• 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 ? 
www.omk.org.pl 

 

 

 

Wydarzyło się 29 marca - kalendarium 

29 marca jest 88 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 277 dni. 29 marca obchodzony 
jest w Polsce jako Dzień Metalowca. 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Bertold, Cyryl, Eustacjusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Ludolf, Ludolfina, Marek, Satur, Satura, Stefan, Teodor
, Wiktoryn 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1668 r. – We wsi Kocioł koło Pisza odbył się synod braci polskich.  
1790 r. -  Zawarto przymierze polsko-pruskie.  
1928 r. - Weszło w życie rozporządzenie prezydenta Ignacego Mościckiego, wprowadzające nowy wzór godła 
państwowego, autorstwa Zygmunta Kamińskiego oraz ustalające cynober odpowiednikiem koloru czerwieni 
polskich barw państwowych.  
1943 r.– Oddział „Jędrusiów” wspólnie z patrolem bojowym AK rozbili więzienie niemieckie w Mielcu, uwalniając 
ok. 180 więźniów. 

 Oddziały UPA dokonały zbrodni w Pendykach na 150 i w Halinówce na 40 Polakach. 
1945 r.– Założono Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.  
1949 r. – Dokonano oblotu szybowca IS-5 Kaczka. 
1952 r. – Założono Wytwórnię Filmów Fabularnych we Wrocławiu. 
1970 r. – Zlikwidowano komunikację trolejbusową w Poznaniu.  
1995 r. – Powstała Rada Etyki Mediów. 

2005 r. – Ogłoszono wyroki sądu pierwszej instancji w sprawie afery w FOZZ.   
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-03-26 

1 EUR 4,6353 
1 USD 3,9307 
1 CHF 4,1814 
1 GBP 5,4211 

100 JPY 3,5905 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 
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https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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● ● ● 

 

Przez hall w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał mieć operację. 
- Co się stało?! - pytają go inni pacjenci. 
- Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta operacja, niech pan się nie martwi, jestem pewna, że 
wszystko będzie dobrze! 
- Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?! 
- Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!! 

Źródło: dowcipy.pl 


