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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 . 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 

Grupa armatorów i ITF uzgadniają nowa umowę dot. płacy minimalnej. 

Wspólna notatka prasowa ICS-ITF. Transport morski jest jedynym sektorem, w którym od 1958 roku istnieje 
formalnie uznana globalna płaca minimalna. Poniżej przedstawiono wynik wspólnych negocjacji w sprawie płacy 
minimalnej. Wszystkie liczby podane są w dolarach amerykańskich. 
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), agenda ONZ, po raz kolejny zwołała najnowszą rundę negocjacji 
pomiędzy armatorami  i związkami zawodowymi marynarzy z całego świata, koordynowaną  odpowiednio przez 
Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS) i Międzynarodową Federację Pracowników Transportu (ITF). 
Zawarta umowa dotyczy stanowiska AB i jest powszechnie uznawana przez światową społeczność żeglugową 
jako przyczyniająca się do godnej pracy i zatrudnienia marynarzy , wspierając ich i ich rodziny, uznając, że 
ogólne dobro marynarzy jest nierozerwalnie związane z ich dobrobytem ekonomicznym. Podczas poprzedniej 
rundy rozmów, zakończonej we wrześniu ubiegłego roku, armatorzy i marynarze uzgodnili, że do 1 lipca 2022 
roku minimalna płaca będzie wynosić 648 dolarów. 
Podczas ostatniej rundy negocjacji partnerzy społeczni uzgodnili strukturę nowej trzyletniej umowy i podwyżki do 
kwoty 673 USD od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2025 będą wprowadzane w następujący sposób: 
658 USD na dzień 1 stycznia 2023 r. 
666 USD na dzień 1 stycznia 2024 r. 
673 USD na dzień 1 stycznia 2025 r. 
Komentując przebieg negocjacji Charles Darr (Szwajcarskie Stowarzyszenie Armatorów), rzecznik armatorów, 
powiedział: 
„Dla bezpiecznego i wydajnego przepływu światowego handlu globalna siła robocza marynarzy ma kluczowe 
znaczenie i należą oni do niedocenianych bohaterów pandemii. Ta umowa jest korzystna zarówno dla armatorów 
jaki i dla marynarzy. 
Zapewnia równowagę miedzy wynagradzaniem marynarzy za ich niesamowity wkład w światową gospodarkę a 
jednocześnie zapewnia, że firmy żeglugowe są w stanie zachować zrównoważony rozwój i rentowność 
komercyjną, w świetle wielu wyzwań, przed którymi obecnie stoimy oraz wobec tych, które są jeszcze przed 
nami.” 
Mark Dickinson (Nautilius International), rzecznik grupy marynarzy, dodał: 
„Dzisiejsze porozumienie jest uznaniem dla ogromnego poświęcenia i profesjonalizmu mężczyzn i kobiet 
pracujących na morzu i jest kamieniem milowym wspólnego, historycznego,  partnerstwa społecznego 
osiągniętego pomiędzy marynarzami i armatorami. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat. 
 Z niecierpliwością oczekujemy na dalszą współpracę z naszymi partnerami społecznymi w celu zapewnienia 
stabilności finansowej marynarzy na całym świecie.” 
Uwagi od redaktorów 
Minimum MOP jest okresowo weryfikowane przez Wspólną Komisję Morską MOP (Joint Maritime Commission – 
JMC), dwustronny organ MOP złożony z przedstawicieli pracodawców koordynowanych przez Międzynarodową 
Izbę Żeglugi (ISC) oraz przedstawicieli związków zawodowych marynarzy koordynowanych przez 
Międzynarodową Federację Pracowników Transportu (ITF). Globalna płaca minimalna MOP zostanie ponownie 
poddana przeglądowi przez Wspólną Komisje Morską MOP w 2025 roku. 
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Nautilius International jest afiliantem ITF. Mark Dickinson jest sekretarzm generalnym związku, który ma swoje 
oddziały w Wielkiej Brytanii, Holandii I Szwajcarii. 

Źródło itfseafarers.org 

Obowiązek dostępu marynarzy do Internetu – MLC. 

Aktualizacja Konwencji o Pracy na Morzu (MLC) z 2006 roku daje marynarzom prawo do obowiązkowej łączności 
społecznej, w tym dostępu do internetu, ale rozczarowujący jest fakt, że armatorzy i rządy mogą próbować 
pobierać za to opłaty.  
MLC to międzynarodowa konwencja mająca na celu ochronę praw marynarzy, ratyfikowana przez ponad 100 
krajów, które reprezentują ponad 90% światowej floty.  
Jednym z jej postanowień jest to aby rządy i armatorzy oraz przedstawiciele marynarzy spotykali się okresowo 
żeby poddawać Konwencję przeglądowi i aktualizować ją.  
Ostatnie spotkanie Specjalnego Komitetu Trójstronnego (STC) zakończyło się 13 maja br. w Genewie i na 
spotkaniu tym uzgodniono szereg zmian, w tym zobowiązanie do lepszej łączności społecznej dla marynarzy.  
„Okres pandemii Covid wiele nas nauczył i to skłoniło nas do udoskonalenia MLC” – powiedział Mark Dickinson, 
wiceprzewodniczący Sekcji Marynarzy Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF, 
współprzewodniczący STC i rzecznik prasowy Grupy Marynarzy.  
„Długotrwała praca na morzu może powodować izolację” powiedział Dickinson „a brak kontaktu ze światem 
zewnętrznym może mieć poważne konsekwencje dla dobrego samopoczucia marynarzy – czego najgorsze skutki 
widzieliśmy podczas pandemii Covid”.  
„Możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi to nie tylko coś miłego ale to także podstawowe prawo 
człowieka. Dlatego tak mocno walczyliśmy o to aby marynarzom dano dostęp do internetu i aby to zostało 
zapisane w MLC.” Pomimo tego, że statki mają już technologie, które umożliwiają dostęp do internetu, to 
armatorzy tylko przyglądali się tej sytuacji . Nalegali aby mogli ograniczać dostęp i pobierać opłaty od marynarzy 
za łączność z internetem. Grupa Marynarzy lobbowała aby zapewnić, że jakiekolwiek opłaty nakładane na 
marynarzy będą stanowić wyjątki i jeśli już zostaną nałożone to będzie to w pełni uzasadnione. Zachęcano 
również rządy do zwiększenia dostępności do internetu w portach i związanych z nimi kotwicowiskami bez 
ponoszenia kosztów przez marynarzy.  
Utrzymano archaiczne prawo do repatriacji  
Podczas spotkania nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie zmian w warunkach MLC dotyczących 
repatriacji, których domagała się Grupa Marynarzy. Grupa zażądała aby zakres odpowiedzialności armatorów za 
repatriację marynarzy po zakończeniu ich kontraktów został rozszerzony do momentu, w którym marynarze 
znajdą się w swoim miejscu zamieszkania.  
W przypadku większości marynarzy podróż do domu jest znacznie dłuższa niż pokrywana obecnie przez 
armatorów. Na przykład dla Filipińczyka, który mieszka w Davao, jego podróż - według 2 armatora - kończy się w 
Manili, 1600 mil od domu.  Musi ponieść koszty podróży lotniczej, trwającej jeszcze około 2,5 godz. I w czasie tej 
ostatniej podróży pracodawca nie pokrywa już kosztów ubezpieczenia, leczenia czy innych kosztów. Jak 
zaobserwowaliśmy to w czasie pandemii wielu marynarzy odczuło negatywny wpływ środków kwarantanny 
wprowadzonych w wielu krajach, co zwiększyło ryzyko zakłóceń i kosztów dotarcia marynarzy do ich faktycznego 
miejsca zamieszkania. „Właściciele statków od razu odrzucili naszą propozycję, pomimo prób zapewnienia 
kompromisu” – powiedział Dickinson. 
 „Jako przedstawiciele marynarzy jesteśmy rozczarowani taką postawą. Jesteśmy pod wrażeniem wsparcia 
niektórych rządów ale mimo to, po raz pierwszy w historii STC, jedna grupa bezpośrednio odrzuciła proponowana 
poprawkę”. Sekretarz Generalny ITF powiedział, że odmowa armatorów negocjowania w tej sprawie jest 
szczególnie bolesna, biorąc pod uwagę to, co znosili marynarze, których dotknęły ograniczenia Covid. „To wstyd, 
że po całym okresie współpracy podczas pandemii, kiedy pracowaliśmy razem w całej branży by bronić praw 
marynarzy, armatorzy w ogóle nie zaangażowali się w dialog w szczególnie tak ważnej dla ich pracowników 
kwestii. Jestem pewien, że koszty zarządu armatorów są pokrywane w całości, „od drzwi do drzwi”, dlaczego 
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więc marynarze nie mieliby zasługiwać na takie samo prawo, zwłaszcza biorąc pod uwagę kryzys kosztów 
utrzymania, z którym wielu się boryka.”  
Grupa rządów UE starała się również o wprowadzenie poprawki zapewniającej jaśniejsze określenie 
zobowiązania odnoszącego się do maksymalnego okresu pracy jaki marynarze mogą przebywać na morzu 
(wynoszącego obecnie 11 miesięcy) zanim armatorzy będą zobowiązani sprowadzić ich do domu. Armatorzy i 
niektóre rządy nalegały na elastyczność w tej sprawie i domagały się aby marynarze , zanim zostaną 
zakwalifikowani do zejścia, przebywali na morzy 12 miesięcy, szczególnie w przypadku praktykantów.  
Grupa marynarzy odmówiła poddania się w tej sprawie, powołując się na przemęczenie i obawy dotyczące 
bezpieczeństwa żeglugi. „Trudno uwierzyć, że w 2022 roku musimy udowadniać, że 12-miesięczna praca to za 
długo” – powiedział Cotton.  
„I nawet nie bierze się pod uwagę faktu, że liczba załóg zmniejszyła się o połowę i faktu, że urlop na lądzie jest 
teraz bardziej ograniczony niż kiedykolwiek wcześniej. Armatorzy twierdzą, że wybór należy do marynarzy ale 
oni, mając pełna władzę, stwarzają warunki dla pracy przymusowej”. 
Inne zmiany  
STC zgodził się na szereg istotnych zmian w MLC, w tym:  

 Sprzęt ochrony osobistej na pokładzie musi być dostępny w rozmiarach dostosowanych do marynarzy, 
w tym dla kobiet.  

 Lepszy dostęp do bezpłatnej wody pitnej, wysokiej jakości i zbilansowanej diety w ramach zasad 
dotyczących żywności. 

 Wyjaśnienie odpowiedzialności rządów za dostarczanie marynarzom informacji na temat 
obowiązkowych systemów ochrony, które muszą zostać wprowadzone przez agencje rekrutacyjne i 
pośrednictwa pracy.  

STC przyjął również kilka rezolucji, które będą kierować przyszłymi pracami Komitetu.  
Dotyczyły one dalszych prac nad wykorzenieniem molestowania seksualnego na morzu, trwałości zabezpieczeń 
finansowych zapewnianych przez kluby P&I i ubezpieczycieli oraz możliwości marynarzy do egzekwowania 
umów o pracę przeciwko armatorom.  
W swoich uwagach końcowych Dickinson powiedział, że jest rozczarowany, że od czasu wejścia w życie MLC 
wydaje się, że armatorzy skupiają się bardziej na uzgadnianiu zmian technicznych niż na rezolucjach 
wspierających ciągłą poprawę warunków marynarzy. „Stracili z oczu pierwotną trójstronną wizję MLC, mającą na 
celu podniesienie minimalnych standardów dla marynarzy. Jeśli nie zmienią swego podejścia to będzie to miało 
głęboki wpływ na przyszłość branży żeglugowej”. Sekretarz Generalny ITF, Stephen Cotton, wezwał branżę do 
dalszego wspólnego stawiania czoła wyzwaniom, które przed nią stoją i wykorzystania okazji aby uczynić 
żeglugę przyzwoitą, bezpieczną i zapewniającą bezpieczne kariery dla marynarzy, zwłaszcza w celu 
przyciągnięcia kobiet do tej branży. „Przez całą pandemię Covid ITF i ICS (International Chamber of Shipping - 
Międzynarodowa Izba Żeglugi) współpracowały zgodnie, również z innymi partnerami, więc byłoby teraz ogromną 
stratą gdybyśmy nie kontynuowali współpracy w tym duchu. Ale u podstaw tej współpracy musi leżeć godna 
praca dla marynarzy” 

 

 Źródło itfseafarers.org 

 

Finlandia i Estonia łączą siły w projekcie pływającego terminala LNG. 

W środę 5 maja 2022 roku przedstawiciele operator systemów gazowych Elering i Gasgrid Finland podpisali 
umowę o współpracy w zakresie wspólnej dzierżawy i zarządzania pływającym terminalem LNG (FSRU). Dwa 
kraje łączą siły na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu w Estonii i Finlandii poprzez rezygnację z importu 
rosyjskich gazociągów. Prywatna firma Alexela złożyła zaskakującą ofertę Eleringowi, który nie ukrywa 
zaskoczenia. Ostatecznie strona rządowa i prywatne firmy doszły do porozumienia. 
Podpisana umowa wskazuje najważniejszą część łańcucha dostaw LNG do Estonii i Finlandii, czyli terminal 
pływający LNG. 
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- Gdy terminal pływający stanie się kamieniem węgielnym tego złożonego i wielostronnego projektu współpracy, 
będziemy kontynuować negocjacje z firmami Alexela i Infortar w Estonii w celu stworzenia miejsca przeładunku w 
Paldiski. Od tych negocjacji zależeć będzie, kiedy sprzedawcy gazu będą mogli zacząć korzystać z terminalu 
LNG w celu dostarczania gazu dla regionu – powiedział Taavi Veskimägi, prezes zarządu Elering. 
Zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Eleringiem i Gasgrid, strony stworzą infrastrukturę niezbędną do 
obsługi FSRU i poniosą związane z tym koszty w każdym z krajów. Natomiast koszty dzierżawy terminalu 
pływającego będą pokrywane wspólnie – informuje Elering. Koszty te zostaną podzielone pomiędzy strony 
proporcjonalnie do zużycia gazu w Estonii i Finlandii, tzn. udział Elering wyniesie 20 proc., a Gasgrid Finland 80 
proc. 
Pływający terminal LNG dotrze do Estonii pod koniec roku i pozostanie tu do czasu ukończenia budowy placu 
przeładunkowego dla terminala po stronie fińskiej. Stacjonując w Finlandii, terminal pływający jest w stanie 
obsługiwać zarówno fińskich, jak i estońskich klientów 
Dzięki temu, że pływający terminal LNG znajduje się również w Finlandii, Estonia będzie miała w zanadrzu dwa 
potencjalne kierunki dostaw gazu: poprzez Balticconnector i pływający terminal LNG na północy oraz łotewski 
podziemny magazyn gazu, terminal LNG w Kłajpedzie i polsko-litewskie połączenie gazowe na południu (GIPL). 
Alexela zaskakuje Estończyków ofertą 
Kilka dni później (9 maja) od ogłoszenia nawiązania współpracy z Finlandią, Elering poinformował, że oferta firmy 
Alexela dotycząca nabrzeża dla FSRU (do operacji cumowniczych) jest nie do przyjęcia zarówno pod względem 
organizacji rynku, jak i ceny. Według doniesień, Alexela wystąpiła o dotację państwową w wysokości 40 mln euro, 
czemu firma zaprzecza – donosi ERR News. Do samej sprawy odniósł się Elering. 
Elering negocjował różne możliwe rozwiązania w zakresie budowy i zarządzania nabrzeżem cumowniczym 
wymaganym dla pływającego terminalu LNG, ale negocjacje nie doprowadziły do znalezienia rozwiązania, które 
Elering mógłby zaakceptować, które byłoby zgodne z prawodawstwem europejskim i estońskim oraz nie byłoby 
zbyt obciążające dla estońskich odbiorców gazu – czytamy w komunikacie operatora. 
Rozwiązania proponowane przez spółkę Alexela w trakcie negocjacji są nie do przyjęcia pod względem cenowym 
lub stoją w silnej sprzeczności z zasadami otwartego rynku – podkreśla operator. 
Kiedy Elering rozpoczął negocjacje w sprawie budowy nabrzeża cumowniczego dla terminala pływającego, 
właściciele projektu podali potencjalną cenę 20 mln euro, ale w trakcie negocjacji pojawiła się propozycja, 
zgodnie z którą Elering musiałby zapłacić całą cenę budowy nabrzeża - 40 mln euro - w formie opłat za 
dzierżawę, natomiast Alexela niezależnie od tego posiadałaby później prawo własności nabrzeża – czytamy. 
Kwota 40 mln euro musiałaby zostać zapłacona w ciągu zaledwie dwóch lat, jeśli Elering nie zapewni drugiej 
stronie preferencyjnego prawa do korzystania z usługi pływającego terminalu LNG, co pozwoliłoby jej na 
przeładunek 1 TWh gazu rocznie z terminalu w preferencyjnej kolejności. Tymczasem wszyscy inni uczestnicy 
wspólnego fińsko-bałtyckiego rynku gazu musieliby konkurować o pozostałą zdolność terminalu. Takie 
preferencyjne prawo nie może być przyznane uczestnikowi rynku bez zgody estońskiego organu ochrony 
konkurencji i Komisji Europejskiej. 
Elering przedstawił trzy pisemne propozycje dotyczące warunków umowy i jest gotów kontynuować negocjacje w 
dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w najbliższej przyszłości – informował operator.   
- Kiedy Elering nie zgadza się na nieracjonalne warunki i nieprzejrzystą strukturę kosztów, których żądają 
prywatne firmy, nie można uznać, że jest to przeciąganie liny. W końcu to konsument musiałby zapłacić 
nieracjonalnie wysoką cenę – czytamy. 
Holding Infortar współpracuje z firmą paliwową Alexela nad budową obiektów w porcie Paldiski, które będą 
odbierać LNG. Martti Talgre, dyrektor generalny Infortar, powiedział w rozmowie z ERR News, że „w normalnych 
warunkach budowa tego terminalu zajęłaby kilka lat; my mamy ledwie sześć miesięcy. Te sześć miesięcy 
oznacza, że wszystkie strony, to znaczy państwo, Elering, Infortar i Alexela, muszą bardzo dobrze 
współpracować”. Minister Gospodarki i Infrastruktury Taavi Aas zakomunikował, że obie firmy będą działać 
samodzielnie, tzn. nie otrzymają wsparcia ze strony państwa. 
11 maja Elering poinformował, że przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Elering i Alexela ostatecznie doszły 
do porozumienia w sprawie dalszego postępowania z terminalem LNG. Inwestorzy są gotowi zbudować zarówno 
pływający terminal i nabrzeże bez wsparcia państwa. Nie żądają od państwa żadnych gwarancji. 
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Shell – do eksploatacji wracają cztery dawne rosyjskie tankowce na skroplony gaz 

ziemny.  

Koncern Shell podjął decyzję o przywróceniu eksploatacji czterech dawnych rosyjskich tankowców przewożących 
skroplony gaz ziemny (LNG) - informuje belgijska agencja prasowa Belga. Firma zdecydowała wcześniej o 
wyłączeniu ich z użytku wkrótce po agresji Rosji na Ukrainę. 
Jak ocenia Belga, Shell zdecydował się wówczas na ten krok przede wszystkim ze względu na obawy 
wizerunkowe. Wcześniej statki były wyczarterowane od kontrolowanej przez rosyjskie państwo spółki Sovcomflot. 
Po tym, jak tankowce zostały przejęte przez banki w ramach restrukturyzacji długów rosyjskiego 
przedsiębiorstwa, zostały one odkupione przez firmę Eastern Pacific Shipping z siedzibą w Singapurze, informuje 
agencja. 
Teraz Shell podpisał z firmą długoterminową umowę na użytkowanie statków, wynika z informacji belgijskiej 
agencji. 
Belga ocenia, że to posunięcie może przynieść spadek cen na rynku gazu zamkniętego, ponieważ koncern może 
teraz ponownie dostarczać więcej LNG. 
Shell kontroluje około 90 tankowców, czyli jedną piątą światowej floty LNG, informuje dziennik „Het Nieuwsblad” i 
dodaje, że przywrócenie statków do eksploatacji może również zmniejszyć ceny czarteru statków LNG, które 
potroiły się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 
 

Źródło: PAP 

Gdańsk – powstają targi, które mają zaszczepić w młodych pasję i chęć do 

pracy w offshore wind. 

Pomysł zorganizowania Edukacyjnych Dni Kariery w branży offshore wind pojawił się podczas ostatniego 
spotkania Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Choć termin targów nie 
został jeszcze ustalony, to zainteresowanie już przerosło oczekiwania organizatorów.   
Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej spotkała się by podsumować ostatnie działania w 
zakresie offshore. Udział wzięli wszyscy sygnatariusze oraz osoby zainteresowane rozwojem tego sektora. 
Wśród omawianych tematów były m.in. plany inwestycyjne związane z realizacją rundy II. 
Podczas spotkania wyłonił się pomysł stworzenia targów pracy poświęconych offshore. Tutaj mowa o 
Edukacyjnych Dniach Kariery w branży offshore, które według wstępnych ustaleń mogłyby się odbyć jesienią lub 
– z większym prawdopodobieństwem – na wiosnę. 
– Wydarzenie to szykujemy dla młodzieży w wieku 16-19 lat ze szkół ponadpodstawowych, by dać im możliwość 
sprawdzenia, jakie możliwości zawodowe daje rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW). Młodzież otrzyma 
informacje jakiego rodzaju kompetencje będą potrzebne oraz w jaki sposób można je zdobyć – mówi dr Karolina 
Lipińska, zastępczyni dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. 
Organizatorzy chcą nie tylko przyciągnąć młode talenty, które mogą zrealizować się zawodowo pracując w 
offshore. 
– Już dziś deweloperzy i podwykonawcy szukają dla siebie kadr, z którymi na naszym rynku jest problem. Wielu 
pracowników się przekwalifikowuje, potrzebują szkoleń – mówi.  
– Jesteśmy przekonani, że w tym samym czasie trzeba już teraz uruchomić proces zarażania dzieci i młodzieży 
pasją do offshore. W czasie gdy Polska wejdzie w fazę inwestycyjną tych projektów, to właśnie ci młodzi będą 
stanowić zaplecze pracowników. 
Podczas imprezy będzie szansa na rozmowy z ekspertami, uczestniczenie w warsztatach czy pokazach 
symulacji farm wiatrowych, na które będzie można się… wspiąć. 
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– Chcemy pokazać, czym ten offshore jest od podstaw, z czego składają się turbiny, jakiej są wysokości, z jakimi 
wyzwaniami wiąże się praca w tym biznesie – podkreśla dr Karolina Lipińska. 
Targi mają pomóc młodym ludziom podejmować decyzje, a także dać świadomość ich rodzicom w jakim kierunku 
mogą podążać ich pociechy. 
– Wszyscy wiedzą, że za młodych decyzje czasem podejmują rodzice, a na pewno ich zdanie w kwestii edukacji 
bywa decydujące. Te targi są także dla nich. Tylko w ten sposób branża offshore wind ma okazję się rozwijać i 
kreować szanse dla kolejnych inwestycji zapewniających wysoki poziom local content – dodaje. 
Pomysłodawcy już dzisiaj zapowiadają, że wydarzenie będzie miało charakter cykliczny. 
– Liczymy, że do organizacji targów włączą się solidarnie wszyscy deweloperzy pierwszej fazy0, producenci 
turbin wiatrowych, przyszli właściciele i operatorzy flot, szkoły GWO, uczestnicy łańcucha dostaw zarówno z kraju 
i z zagranicy – wylicza pani dyrektor. – Już dziś zapraszamy do współpracy zrzeszenia pracodawców, jednostki 
samorządowe oraz wszystkie podmioty zainteresowane tworzeniem całego wydarzenia. 
Zainteresowanych współpracą przy wydarzeniu urząd zachęca do kontaktowania się przez adres e-mail: 
k.lipinska@pomorskie.eu. 
– Edukacyjne Dni Kariery w branży offshore wind będą doskonałą okazją, aby zintegrować całą nowo powstającą 
branżę i udowodnić, że w Polsce potrafimy zrobić coś wspólnie – przekonuje dr Lipińska. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Kołobrzeg. Otwarcie sezonu żeglarskiego już w ten weekend. 

Otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu już w weekend 27-29 maja (piątek - niedziela) w Porcie Jachtowym 
przy ul. Warzelniczej 1. 
Weekend pełen wrażeń zacznie się już w najbliższy piątek koncertem szantowym Grupy Folkowej Formacja, 
który odbędzie się w Reducie Morast. 
– W sobotę zaplanowano rozpoczęcie Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w klasie Laser, a także 
regat "Trzy Perły", które równo o godzinie 9.00 zaczną pierwszy wyścig z wysokości linii Molo. Dla najmłodszych 
żeglarzy odbędą się regaty "Optymistyczny Kołobrzeg". Zmagania zawodników będzie można podziwiać z redy 
Portu Kołobrzeg oraz wzdłuż plaży wschodniej – informuje Kamil Barwinek z zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg 
Sp. z o.o. 
 O godzinie 12.00 rozpocznie się część oficjalna otwarcia sezonu żeglarskiego, w programie zaplanowano 
ceremonię żeglarską, złożenie kwiatów przy pomniku "Tym, co zginęli na morzu", a także odsłonięcie polera 
upamiętniającego Antoniego Szarmacha, zasłużonego dla kołobrzeskiego żeglarstwa. 
 Ponadto w sobotę w czasie trwania regat w Porcie Jachtowym zostanie wydanych 1000 porcji ryby przez 
Organizację Producentów Ryb - Bałtyk. Natomiast w niedzielę odbędzie się zakończenie Mistrzostw 
Wojewódzkich w klasie Laser, a także regat "Trzy Perły". 
 Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 
Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg wraz z Kołobrzeską Grupą Regatową, Klubem 
Morskim Joseph Conrad, Ligą Morską i Rzeczną, Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu oraz Miasto 
Kołobrzeg. 
Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie, Polska Żegluga Bałtycka, Organizacja Producentów Ryb - Bałtyk, 
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fregata, Zespół 
Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz Zespół Szkól im. Macieja Rataja w Gościnie. Wydarzenie zostało również 
objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

18 Maja - Międzynarodowy Dzień Kobiet w Branży Morskiej. Po co nam to 

święto. 
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18 maja IMO ustanowiła Międzynarodowym Dniem Kobiet w Branży Morskiej. W tym roku obchodzimy go po raz 
pierwszy. Jaka jest sytuacja kobiet pracujących na morzu i w portach? 
Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization, IMO) zdecydowała, że od tego roku 
18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Branży Morskiej. Organizacja chce w ten sposób 
promować zatrudnienie i równe traktowanie kobiet w pracy w sektorze morskim. Zniwelowanie braku równowagi 
płci wśród pracowników branży morskiej jest zobowiązaniem, jakie zaciągnęła IMO w ramach wypełnienia Celu 5. 
(dotyczącego równości płci) Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
Dzień ma być obchodzony co roku i promować „rekrutację, utrzymanie i zrównoważone zatrudnienie kobiet w 
branży morskiej, podwyższać ich profil, a także wspierać pracę, by rozwiązać obecny problem nierówności płci w 
branży morskiej”, podaje IMO. 
Równość płci w miejscu pracy oznacza rozwój całego społeczeństwa. Jak czytamy na stronie IMO, bez 
zbalansowanego pod względem płci środowiska pracy nie osiągniemy rozwoju całej branży, a badania wskazują 
na korelację pomiędzy większą ilością kobiet na kierowniczych stanowiskach a wzrostem ekonomicznym. To fakt, 
że uwolnienie sektora morskiego od uprzedzeń związanych z płcią uwolni jego potencjał gospodarczy. 
Tymczasem kobiety w branży morskiej spotykają w codziennej pracy różnego rodzaju utrudnienia. Zwłaszcza w 
zawodach wykonywanych bezpośrednio na morzu sytuacja pracownic może być trudniejsza niż ich kolegów płci 
męskiej. Dotyczy to m.in. marynarzy. 
„Pomimo wielu inicjatyw kobiety nadal są niedoreprezentowane w sektorze morskim, stanowiąc tylko 2% 
światowego środowiska zawodowego, szacowanego na 1,2 miliony marynarzy. Trzeba zrobić więcej, by 
przyciągnąć i utrzymać kobiety w tej branży” – czytamy dzisiejszym w raporcie londyńskiego oddziału Misji 
Marynarzy (The Mission to Seafarers), chrześcijańskiej organizacji zrzeszającej marynarzy z całego świata. 
Organizacja przyznaje, że chociaż zawód marynarza jest niebezpieczny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, 
to pewne aspekty pracy na morzu są szczególnie trudne dla kobiet i należy poczynić zmiany, by uczynić ten 
zawód dostępniejszym i bezpieczniejszym. 
Chociaż branża morska jest zmaskulinizowana, w Polsce kobiety są w niej obecne od powstania polskiej żeglugi. 
Pierwszą w historii naszego kraju kobietą-kapitanem żeglugi wielkiej była Danuta Kobylińska-Walas, zwana 
Madamme Commandante lub po prostu... Żabą. Urodzona w 1931 roku w Szczecinie marzyła o dowodzeniu 
statkami, więc egzamin na kapitana żeglugi zdała celująco. 
„Jak zdałam egzamin na kapitana żeglugi wielkiej z pierwszą lokatą, to chłopom opadły szczęki”, powiedziała w 
rozmowie z Aleksandrą Gersz dla portalu NaTemat w 2019 roku. Jak przyznała, w czasie swojej pracy nie 
popuszczała załodze i często musiała być surowa. Ale dzięki poczuciu humoru była lubiana przez 
współpracowników i współpracowniczki. 
Dzisiaj studentek i absolwentek kierunków morskich jest nieco więcej. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na 
2711 studentów stacjonarnych 826 stanowią studentki, a razem ze słuchaczkami studiów zaocznych jest ich 
1076. UMG uczciło ten dzień dedykowaną studentkom fotobudką, życzeniami od rektora, a także dniem otwartym 
partnera uczelni, firmy Ocean Network Express. Wstęp na spotkania mieli wszyscy studenci. 
Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z 2000 studentów około 30% 
stanowią studentki. Jak mówi Patrycja Oryl odpowiedzialna za promocję Wydziału ImiO Politechniki Gdańskiej, 
mimo że nadal stanowią one mniejszość, ich osiągnięcia są znaczące. 
„Przykładowo mgr inż. Ewelina Ciba z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa pracuje nad aplikacją, dzięki 
której będzie możliwa wirtualna podróż do wnętrza kadłuba za pomocą gogli VR. Z kolei absolwentka wydziału, 
mgr inż. Natalia Jasiewicz, jest zastępcą kierownika Laboratorium Techniki Głębinowej na Politechnice Gdańskiej 
i koordynatorką projektu Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji 
min morskich oraz obiektów niebezpiecznych, kr. TUKAN, realizowanego w ramach konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczy on procesu wykrywania, klasyfikacji i identyfikacji min morskich oraz 
improwizowanych środków wybuchowych, z wykorzystaniem pojazdów podwodnych, sterowanych zdalnie i 
automatycznie. Mgr inż. Hanna Pruszko, doktorantka WIMiO, zajmuje się między innymi badaniami dot. 
zastosowania hybrydowego napędu CRP-POD na ultradużych kontenerowcach. Celem tego projektu jest 
minimalizacja zużycia paliwa, poprawa zdolności manewrowych i zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji przez 
wyprowadzenie trzech innowacyjnych rozwiązań do ultradużych kontenerowców (ULCS): konfiguracji z dwiema 
śrubami, pędników azymutalnych oraz śrub przeciwbieżnych”. 
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Jeśli patrzeć na dane liczbowe, wyniki trójmiejskich uczelni nie przedstawiają się najgorzej na tle innych uczelni 
morskich. Jak podaje IMO, do 2018 roku procent absolwentek  szwedzkiej World Maritime University (WMU) z 
Malmö wynosił niecałe 21% (1029 kobiet na 4919 wszystkich absolwentów). Jednak kadra kierownicza całego 
sektora nadal pozostaje w większości obsadzana mężczyznami, zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
W obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Branży Morskiej włączył się także gdański Inkubator STARTER. 
Od kilku lat prowadzi dwa projekty dedykowane branży morskiej – program mentoringowy Kobiety też budują 
statki i BluAct, w którym połowę rady doradrczej stanowią kobiety. 
„Chcemy przybliżyć temat kobiet pracujących w branży morskiej, barier oraz działań na rzecz równowagi płci, w 
tym również w kontekście lokalnym (działania Inkubatora Starter we współpracy z przedstawicielami i 
przedstawicielkami branży morskiej na Pomorzu)”, mówi Ania Dzięczewska, specjalistka ds. marketingu i analiz 
Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. 
Z okazji Światowego Dnia Kobiet w Branży Morskiej Międzynarodowa Organizacja Morska zorganizowała wiele 
wydarzeń. Wśród nich są dyskusje online, jak ten o g. 15:00 polskiego czasu. Może w nim wziąć udział każdy, 
wystarczy się zarejestrować. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

To był wyjątkowy sezon. 

Sezon 2021/22 PKO Bank Polski Ekstraklasy właśnie dobiegł końca. Z wielu powodów była to wyjątkowa 
kampania ligowa, którą kibice i obserwatorzy piłki nożnej z pewnością zapamiętają na długo. A oto trzy 
najważniejsze z nich: 
LECH MISTRZEM 
Na ten moment Kolejorz czekał długo. Bardzo długo. Po latach niepowodzeń i rozczarowań Lech wreszcie został 
mistrzem Polski. To pierwsze trofeum w klubowej gablocie poznaniaków od... 2016 roku. Sukces smakuje 
jeszcze lepiej, bo przecież przy Bułgarskiej świętują okrągłe stulecie istnienia klubu. 
Podopieczni Macieja Skorży w pełni zasłużyli na tytuł najlepszego zespołu w kraju. Średnia wynosząca 2,18 
punktów na mecz mówi sama za siebie. Dodatkowo aż przez 25. kolejek ze wszystkich 34. zasiadali na fotelu 
lidera. To po prostu im się należało. 
Choć oczywiście mistrzostwo nie przyszło Lechowi bez jakiegokolwiek trudu. Złoty medal oficjalnie przyklepali 
sobie dopiero w przedostatniej serii gier. Wcześniej Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin nieustannie dreptali 
po piętach Kolejorza, ale potknięcia na finiszu wyeliminowały ich z wyścigu.  
KRYZYS LEGII  
Legioniści przeszli drogę z nieba do piekła. Bo choć w imponującym stylu awansowali do fazy grupowej Ligi 
Europy, gdzie potrafili ograć takie firmy jak Leicester City i Spartak Moskwa, to jednocześnie zawodzili w 
rozgrywkach ligowych.  
Zawodzili to wręcz mało powiedziane. Legia przegrała aż 17 spotkań ligowych. Dla porównania - w dwóch 
poprzednich sezonach łącznie była zmuszona uznać wyższość rywali tylko... 14 razy. To pokazuje skalę kryzysu.  
Kryzysu nie tylko sportowego, ale również wizerunkowego, po tym jak wściekli kibole zaatakowali autobus z 
piłkarzami Wojskowych, kilku z nich pobito, co stało się bezpośrednią przyczyną odejść gwiazd takich jak Mahir 
Emreli.  
Wszyscy pamiętają także skandaliczne uderzenie przez Artura Boruca Bogu ducha winnego zawodnika Warty 
Poznań. Legendarny bramkarz w wyjątkowo brzydki sposób pożegnał się przy Łazienkowskiej. Od tamtego 
momentu już nie wystąpił ani razu.  
W międzyczasie doszło do trenerskiego rollercoasteru. Pracę stracił Czesław Michniewicz, przez chwilę bez 
powodzenia drużyną sterował Marek Gołębiewski, i dopiero pod wodzą Aleksandara Vukovicia warszawiacy 
mniej więcej ustabilizowali formę, co pozwoliło im finiszować w środku stawki na 10 miejscu.  
Podsumowując: wokół Legii działo się dużo i przeważnie złego niż dobrego.  
SPADEK WISŁY 
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Katastrofa stała się faktem. Wisła Kraków po 26 latach nieprzerwanej obecności w Ekstraklasie spadła do I ligi. 
Biała Gwiazda już od kilku lat dryfowała ku degradacji, ale jakoś udawało jej się wywinąć, jednak teraz to nie 
mogło wyglądać inaczej.  
Przypadkowa drużyna złożona niemal wyłącznie z zagranicznych piłkarzy wątpliwej jakości w połączeniu z 
błędnymi decyzjami zupełnie pogubionego zarządu (skądinąd mimo to przekonanego o własnej wyjątkowości) 
okazały się przepisem na katastrofę.  
Wiślaków nie uratował nawet były selekcjoner reprezentacji Polski. Z Jerzym Brzęczkiem na ławce trenerskiej 
zespół z Reymonta wygrał tylko 1 z 14 meczów. Komentarz zbędny.   
Można rozważać, że gdyby Biała Gwiazda doświadczyła mniej pomyłek sędziowskich na swoją niekorzyść i 
gdyby bardziej sprzyjało jej szczęście, wówczas utrzymałaby się w Ekstraklasie. Ale prawda jest taka, że na tę 
Ekstraklasę po prostu nie zasłużyła.  
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Geny można modyfikować tak, by wpływały na agresje i zdolność do jednoczenia 

się. 

Korzystając z narzędzia CRISPR-Cas9 naukowcy dokonali modyfikacji kodu genetycznego, dzięki czemu byli w 
stanie wpływać na zachowania zwierząt. 
Co dokładnie się wydarzyło? Członkowie zespołu, którzy przedstawili swoje dokonania na łamach Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America, użyli CRISPR w odniesieniu do grupy 
chomików. W ten sposób gryzonie utraciły receptor Avpr1a, na który działa hormon zwany wazopresyną. U 
ssaków jego obecność jest związana z zachowaniami społecznymi, na przykład tworzeniem więzi, współpracą, 
komunikacją, dominacją czy agresją. 
Utrata receptora i jej nieprzewidziane konsekwencje 
Techniki modyfikacji genów wydają się niezwykle obiecujące, ponieważ w dalszej perspektywie mogłyby 
umożliwić całkowite usunięcie z populacji niepożądanych cech. Z drugiej strony budzą wiele kontrowersji, między 
innymi ze względu na nieprzewidziane skutki wprowadzonych zmian. Tych nie trzeba daleko szukać, ponieważ 
najlepszym przykładem są wyniki najnowszego eksperymentu. 
Jego autorzy zakładali, iż chomiki pozbawione wspomnianego receptora będą wykazywały obniżone zdolności z 
zakresu tworzenia i podtrzymywania więzi społecznych. Rezultat był natomiast całkowicie odwrotny: zwierzęta 
poddane modyfikacjom cechowały się podwyższonym poziomem komunikacji społecznej i agresji. Zatarły się 
też różnice w zakresie odmiennych skłonności do przemocy widoczne wcześniej pomiędzy płciami. Zarówno 
samce jak i samice wykazywały wysoki poziom agresji wobec innych osobników tej samej płci. 
Członkowie zespołu próbują teraz wyjaśnić, jak to możliwe, że wyniki eksperymentu okazały się odwrotne od 
oczekiwanych. Być może wazopresyna zwiększa zachowania społeczne poprzez działanie w wielu obszarach 
mózgu, ale jednocześnie globalne działanie receptora Avpr1a ma charakter hamujący. Jako że chomiki syryjskie, 
które zostały wykorzystane na potrzeby badań, cechują się podobnymi reakcjami na wazopresynę jak ludzie, to 
jest wysoce prawdopodobne, iż ustalenia autorów dotyczące gryzoni znajdą odzwierciedlenie w zachowaniach 
przedstawicieli naszego gatunku. 
Imponujące możliwości metod modyfikacji genetycznych 
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Po raz kolejny widzimy więc, że modyfikowanie genów stwarza ogromne możliwości, ale może za sobą nieść 
nieprzewidziane konsekwencje. I choć autorzy doszukują się w swoich osiągnięciach szans na leczenie osób z 
zaburzeniami lękowymi, to z pewnością konieczne będą dalsze badania w tej sprawie. Dopiero po upewnieniu 
się, że tego typu metody są bezpieczne dla zdrowia będzie można używać ich do leczenia na przykład depresji.  
 

 Źródło:Fokus.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

 
Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

potrzeb XXI wieku. 
 
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. 
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• 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 23 maja - kalendarium.  

23 maja jest 143. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 222 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Bolelut, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Gwibert, Jan, Julian, Lucjus
z, Łucjusz, Michał, Symeon i Wibert. 
Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1588 r. –  W krypcie katedry wawelskiej odbył się pogrzeb króla Stefana Batorego. 
1702 r. –  III wojna północna: wojska szwedzkie zajęły Warszawę. 
1847 r. – We Wrocławiu zapalono po raz pierwszy uliczne latarnie gazowe.  
1892 r. –   Krakowski kościół Ducha Świętego został wysadzony w powietrze w celu pozyskania gruntu pod 
budowę gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego. Na wieść o tym wydarzeniu Jan Matejko zwrócił 
dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa, oświadczając przy tym, że już nigdy nie będzie wystawiał w nim 
swoich obrazów. 
1910 r. – W Grodnie odbył się pogrzeb Elizy Orzeszkowej.  
1926 r. – Halina Konopacka ustanowiła w Warszawie pierwszy polski lekkoatletyczny rekord świata, uzyskując 
w rzucie dyskiem 34,15 m.  
1943 r.– Na cmentarzu w Kielcach Niemcy dokonali masakry 45 żydowskich dzieci.  
1984 r. – Sąd Wojskowy w Warszawie skazał zaocznie płk. Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci.   
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-05-20 

1 EUR 4,6366 

1 USD 4,3832 

1 CHF 4,5061 

1 GBP 5,4736 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

H U M O R  

- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

Źródło: dowcipy.pl 


