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500 mld dolarów od banków do armatorów. Banki zwiększyły zasilanie 
finansowe na rozwój flot. 

Armatorzy w 2021 r. zadłużali się odważniej niż przed rokiem. A banki odważniej zaangażowały się w rozwój 
floty.  40 największych banków w 2021 r. zasilili portfele armatorów kwotą 290,12 mld USD podczas gdy rok 
wcześniej pożyczono na nowe budowy 286,9 mld USD – informuje w najnowszym raporcie Petrofin dla Global 
Ship Finance.  
 
Finansowanie żeglugi wykazało pierwsze oznaki wzrostu w ciągu ostatniego roku. Ale informacje ogólne mogą 
być mylące. Bowiem wzrost aktywności na rynku żeglugowym notują przede wszystkim  banki azjatyckie i 
australijskie (APAC). Ich zaangażowanie wzrosło  ze 100,85 mld USD w 2020 r.  do 114,75 mld USD w ubr. 
Dzięki temu APAC zwiększył swój udział w Portfelach Globalnych z 35% do 39,5%. Udział europejskich banków 
spadł o 5,8% rok do roku, czyli o  9,78 mld USD – informuje w najnowszym raporcie Petrofin Global Bank 
Research.  
 
Flota rośnie wolniej 
A należy zauważyć, że globalna flota w ciągu ostatniego półrocza rosła poniżej trendu na poziomie 1,4%, 
osiągając 1,51 mld GT/2,2 mld DWT, a jej wartość wzrosła o 10% do 1,4 bln USD – podaje Stephen Gordon w 
najnowszym raporcie Clarksons Research.  
 
Dla porównania, przed rokiem, wartość światowej floty handlowej, oszacowali na 1,2 bln USD, z czego ponad 
10% floty handlowej pod względem wartości znajdowała się w rękach armatorów z Grecji i zbliżyła się do 132,6 
mld USD – wyliczyli eksperci VesselsValue.  
 
Analiza pierwszego aktywności armatorów w pierwszym półroczu 2022 r. pomoże nam przybliżyć istotę 
włączenia się banków w morski biznes.  
 
- Z 56 mld USD zamówień na nowe budowy ulokowanych w stoczniach w pierwszym półroczu mamy już roczny 
rekord zamówień na LNG (94 statki, 16 mln m3 i 19,7 mld USD). Całkowite zamówienia na nowe jednostki o 
wartości 41 mln dwt spadły o 34% r/r, ale nadal trwała silna aktywność w branży kontenerowców, LNG i 
samochodowców, a ceny wzrosły o 5% w ciągu pierwszego półrocza – podkreśla Gordon. 
(…..) 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Baltic Power z umowami rezerwacyjnymi na wykonanie fundamentów i 
morskiej stacji elektroenergetycznej.  

Spółka Baltic Power podpisała umowy na wykonanie, dostarczenie i instalację morskich stacji 
elektroenergetycznych oraz fundamentów farmy wiatrowej zlokalizowanej na Bałtyku. Zgodnie z porozumieniem, 
część elementów niezbędnych do posadowienia wież dla turbin będzie wyprodukowana w Polsce. Jeszcze w tym 
roku Baltic Power zakontraktuje wszystkie kluczowe komponenty i usługi niezbędne do planowego rozpoczęcia 
inwestycji w 2024 roku. Zgodnie z harmonogramem wspólna inwestycja Grupy ORLEN i Northland Power 
rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 roku. 
 
– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest fundamentem budowy neutralności emisyjnej Grupy ORLEN. 
Pomimo tego, że jest to nowy obszar naszej działalności, farma wiatrowa Baltic Power jest najdynamiczniej 
rozwijanym projektem w polskiej części Bałtyku. Wchodząc w decydującą fazę przygotowań, kontraktujemy już 
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kluczowe komponenty niezbędne do realizacji inwestycji. Doświadczenie zdobyte w organizacji łańcucha dostaw 
chcemy wykorzystywać także przy kolejnych tego typu projektach. Łącznie staramy się o 11 koncesji na morskie 
farmy wiatrowe w Polsce, chcemy też realizować podobne projekty w krajach bałtyckich - mówi Daniel Obajtek, 
prezes zarządu PKN ORLEN. 
 
Fundamenty turbin wiatrowych będą tworzyć ważące do 2,4 tysiąca ton i mierzące do 120 metrów wysokości 
stalowe pale, które zostaną wbite przez specjalistyczne statki w dno morza na głębokość sięgającą nawet 50 
metrów. Fundamenty dla wszystkich elementów infrastruktury farmy dostarczy firma Steelwind Nordenham. Z 
kolei spółka Smulders będzie odpowiedzialna za dostarczenie elementów przejściowych, pozwalających łączyć 
fundamenty z instalowanymi na nich wieżami turbin wiatrowych. To specjalistyczne stalowe konstrukcje, których 
część będzie budowana m.in. w zakładach zlokalizowanych w Polsce. Transport i instalację gotowych 
komponentów na morzu zrealizuje duński Van Oord, jedna z kilku działających na globalnym rynku firm 
realizujących prace instalacyjne elementów morskich farm wiatrowych. W skład jej liczącej ponad 60 jednostek 
floty wchodzą również te zbudowane specjalnie do prac na Morzu Bałtyckim. 
 
– Pozyskanie tak ważnych kontraktów stanowi kamień milowy dla projektu Baltic Power. Bazując na 
doświadczeniach z dotychczas zrealizowanych projektów morskich farm wiatrowych w Niemczech i innych 
częściach Europy wiemy, że Baltic Power odegra ważną rolę w procesie transformacji Polski w kierunku produkcji 
czystej energii. Dla Northland to doskonała okazja, by we współpracy z PKN ORLEN wzmocnić nasze 
zaangażowanie w europejski rynek offshore i wesprzeć stworzenie huba morskiej energetyki wiatrowej na Morzu 
Bałtyckim. Czekamy na dalszy rozwój i kolejne sukcesy projektu - zaznacza Christian Voelcker, p.o. wiceprezesa 
ds. budowy konstrukcji morskich Northland Power. 
(.....) 
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Minister spraw zagranicznych odwiedzi Danię w sprawie Baltic Pipe. 

Współpraca w zakresie obrony i bezpieczeństwa, sytuacja na Ukrainie oraz stosunki dwustronne, w tym 
współpraca energetyczna i zielona transformacja - będą wśród tematów odbywających się w poniedziałek i 
wtorek na Bornholmie konsultacji szefów MSZ: Danii - Jeppe Kofoda i Polski - Zbigniewa Raua. 
 
Polski minister w poniedziałek i wtorek będzie przebywał na Bornholmie, gdzie weźmie udział w konsultacjach 
dwustronnych z Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Danii. 
 
Podczas odbywających się na duńskiej wyspie Bornholm dwustronnych konsultacji, jak przekazał rzecznik MSZ 
Łukasz Jasina, ministrowie będą omawiali kwestie z obszaru współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa, 
sytuację na Ukrainie, a także stosunki dwustronne, w tym współpracę energetyczną i problematykę zielonej 
transformacji. 
 
"Oba kraje są bliskimi partnerami i sojusznikami w NATO i UE, aktywnie współpracują w ramach 
Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie oraz uczestniczą we wzmocnionej wysuniętej 
obecności na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Istotnym tematem rozmów będzie kwestia wojny 
na Ukrainie oraz jej konsekwencje dla europejskiej architektury bezpieczeństwa, w tym w regionie Morza 
Bałtyckiego" - podkreślił rzecznik MSZ. 
 
Dodał, że Polska i Dania "kontynuują aktywny dialog polityczny i gospodarczy". "Ministrowie będą rozmawiali o 
możliwościach dalszego rozwoju współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii, w kontekście trwającej 
współpracy polskich i duńskich firm w rozwoju farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego" - zaznaczył 
Jasina. 
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Jak podkreślił, spotkanie ministrów będzie poprzedzało zaplanowaną na 27 września uroczystą inaugurację 
polsko-duńsko-norweskiego projektu gazociągu Baltic Pipe. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Ostatnie przygotowania do otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. 

Samorządowcy z Elbląga oraz Mierzei Wiślanej oceniają, że otwarcie nowej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na 
Bałtyk to szansa na rozwój regionu. Przekop już w trakcie budowy stał się atrakcją dla turystów. Dla żeglarzy 
kanał to nowy szlak, który pozwoli na wypłynięcie z Zalewu na Zatokę Gdańską. 
 
17 września, w sobotę, nastąpi oficjalne otwarcie nowej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na Bałtyk. Dzień 
później, od 18 września, Kanał Żeglugowy będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających. 
 
Nowa droga wodna, która powstała dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej skróci drogę z Zalewu Wiślanego i portu 
w Elblągu na Bałtyk. Do tej pory ruch jednostek był uzależniony do strony rosyjskiej przez Cieśninę Piławską. 
Według rządu nowa droga zapewni Polsce bezpieczeństwo i suwerenność. 
 
Samorządowcy z Elbląga oraz z Mierzei Wiślanej oceniają, że kanał da impuls do rozwoju regionu. 
 
"Wraz z przekopem Mierzei Wiślanej otwiera się nowa szansa rozwojowa dla Elbląga - uważa prezydent miasta 
Witold Wróblewski. Na konferencji zorganizowanej na kilka dni przed otwarciem kanału prezydent ocenił, że 
"będzie to data historyczna, kiedy swobodnie będziemy mogli dopływać do Bałtyku". 
 
"Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną dla Elbląga jest istotnym przedsięwzięciem" - stwierdził. Podkreślił, że 
po jego otwarciu przestanie mieć znaczenie "kaprys Rosji" co do Cieśniny Piławskiej czy statki z banderą Polską 
czy unijną wpłyną do Elbląga, czy nie wpłyną. 
 
Do tej pory na przepłynięcie przez Cieśninę Piławską m.in. polskie jednostki musiały każdorazowo uzyskiwać 
zgodę Rosji. 
(…..) 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Regulacja wynagrodzeń dla marynarzy pracujących na statkach regularnie 
zawijających do portów UK. 

Tzw. Seafarers Wages Bill to narzędzie, które ma zadanie określić poziom wynagrodzenia, odnoszący się do 
najniższego wynagrodzenia w UK. System ten miałby objąć wszystkich marynarzy niezależnie od narodowości 
jak i bandery statku. 
Zbyt piękne aby weszło w życie bez trudu. Teoria jest jak najbardziej zasadna i popierana przez Związki 
Zawodowe z UK lecz dopiero po wprowadzeniu zmian do istniejącej propozycji ustawy. Rząd UK w obecnej 
formie planuje zrzucić zadanie na operatorów portowych w wybranych obszarach portu. Zdaniem Nautilus UK 
jest to złe podejście, które nie przyniesie zamierzonych rezultatów, szczególnie na terminalach gdzie operatorzy 
promowi mają swoje wpływy i udziały w kompleksach portowych. 
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Nautilus UK będzie pracował wraz z przedstawicielami parlamentu, wszystkich ugrupowań, w celu wprowadzenia 
zmian do projektu ustawy mogącej zakończyć problem płacowy marynarzy na wodach UK uzależniając 
wynagrodzenia marynarzy od aktualnego  poziomu płac pracowników lądowych w UK. 

Źródło: omk.org.pl 

 

Największy wszystkożerca świata zidentyfikowany. Olbrzym zamieszkuje morza i 
oceany. 

Największy wszystkożerca świata osiągnął niemal 20 metrów długości – tyle właśnie miał jeden z przedstawicieli 
gatunku Rhincodon typus zidentyfikowany przez naukowców. 
 
Chodzi o rekina wielorybiego, będącego jednocześnie największym z rekinów. Ten wszystkożerny organizm 
występuje od Ameryki Północnej po Australię, gdzie zaobserwowano, jak jedno z tych zwierząt żywi się krylem. 
Organizmy te, zwane również szczętkami, są niewielkich rozmiarów skorupiakami. Poza tym rekiny wielorybie 
spożywają też materię roślinną, dzięki czemu można je uznać za wszystkożerców. 
 
Na lądzie wszystkie największe zwierzęta zawsze były roślinożercami. W przypadku morza wydawało się, że 
zwierzęta, które zrobiły się naprawdę duże, jak wieloryby i rekiny wielorybie, żywiły się o jeden stopień wyżej w 
łańcuchu pokarmowym zwierzętami podobnymi do krewetek i małymi rybami. Okazuje się, że być może ewolucja 
na lądzie i w wodzie nie jest tak różna jak sądziliśmy. 
 
Mark Meekan, Australian Institute of Marine Science 
Rekin wielorybi to wszystkożerca, a największy przedstawiciel tego gatunku osiągnął 18,8m długości 
O szczegółach badań w tej sprawie możemy przeczytać na łamach Ecology. Ich autorzy zebrali próbki 
potencjalnych źródeł pożywienia na rafie, poczynając od małego planktonu a kończąc na sporych rozmiarów 
wodorostach. Chcieli w ten sposób określić, czym żywiły się rekiny wielorybie. Następnie zestawili aminokwasy i 
kwasy tłuszczowe występujące u tych zwierząt z tymi, które znajdują się w planktonie i materii roślinnej. 
(.....). 

Źródło: focus.pl 

Co się dzieje z huraganami? Zaskakujący przebieg tegorocznego sezonu. 

Tegoroczny sezon huraganów nie przebiega tak, jak można byłoby się spodziewać. Zaskoczeni są nawet sami 
naukowcy. 
W gronie ekspertów znaleźli się między innymi przedstawiciele NOAA (National Ocean and Atmospheric 
Administration), którzy przewidywali, iż tegoroczny sezon będzie cechował się aktywnością powyżej normy – być 
może nawet znacznie ją przewyższając. 
 
Wystarczy dodać, iż według NOAA atlantycki sezon huraganów, trwający od 1 czerwca do 30 listopada, miał być 
w tym roku najprawdopodobniej znacznie aktywniejszy niż zazwyczaj. Na realizację takiego scenariusza dawano 
65% szans. 25% szans dotyczyło natomiast sezonu bliskiego normie, a 10% – poniżej normy. Głównym 
czynnikiem stojącym za tymi przewidywaniami było oczekiwanie, że La Niña utrzyma się na Pacyfiku, co 
doprowadzi do powstania warunków atmosferycznych na tropikalnym Atlantyku sprzyjających powstawaniu i 
nasilaniu się burz. 
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Pierwsza część predykcji się sprawdziła, lecz druga – już niekoniecznie. W praktyce oznacza to, iż jak do tej pory 
na Atlantyku wystąpiło pięć silnych burz. Gdyby zestawić tę informację ze średnią z lat 1991-2020, to powinniśmy 
oczekiwać co najmniej ośmiu takowych. Różnice są też zauważalne, gdy weźmiemy pod lupę czas trwania i 
intensywność burz. Tegoroczna wartość tego wskaźnika wyniosła 29,6, co stanowi mniej niż połowę normalnej 
wartości, czyli 60,3. 
 
Huraganów na Atlantyku jest w tym roku zdecydowanie mniej niż oczekiwano 
Sezon huraganowy na Atlantyku rozpoczyna się 1 czerwca, a czerwiec i lipiec są zazwyczaj spokojne. Sierpień 
“nabiera rozpędu”, a szczyt aktywności następuje we wrześniu i październiku. 
(.....). 

Źródło:focus.pl 

Płaszcz Ziemi zawiera tajemnicze struktury, a naukowcy zaproponowali, czym 
mogą one być. 

Pomiędzy ziemskim płaszczem, a jej płynnym, metalowym jądrem może znajdować się warstwa, w 
której powstaje coś niezwykle cennego. Przynajmniej z perspektywy ludzi. 

Pierwiastki takie jak żelazo oraz węgiel, którym towarzyszy woda – występujące na wspomnianej 
granicy – mogą być składnikami diamentów. Aby tak się stało potrzeba rzecz jasna odpowiednio 
wysokich temperatur i ciśnień, jednak eksperymenty laboratoryjne wykazały, iż taki scenariusz jest jak 
najbardziej realny. 

Mając na uwadze fakt, że głęboko pod powierzchnią naszej planety występują pewne anomalie, choćby 
w postaci zaskakująco dużych ilości węgla, to być może mogą za nimi stać właśnie “fabryki” diamentów. 
Nie zapominajmy również o tzw. ULVZ, czyli strefach o ultra-niskiej prędkości. Co najmniej dwa takie 
obszary są znane nauce: jeden pod Afryką, a drugi pod Oceanem Spokojnym. 

Część naukowców jest zdania, że ULVZ składają się z pierwiastków, których pochodzenie sięga 
początków istnienia Ziemi. Z drugiej strony, nowe badania sugerują, iż mogły one powstać w wyniku 
ruchów tektonicznych, które zaczęły występować około trzech miliardów lat po narodzinach naszej 
planety. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie są dostępne na łamach Geophysical Research Letters. 

(.....) 

Źródło:www.focus.pl 

Zasłużyli na świętowanie. Debiut na czwórkę z plusem. 

Katowicki Spodek nie odleciał. Polscy siatkarze zebrali od młodych Włochów lanie i po ośmiu latach 
stracili tytuł mistrzów świata. Teraz przed nimi czas świętowania, na które z czystym sumieniem 
zasłużyli. Choć srebrny medal dla naszej kadry smakuje słodko-gorzko, jest też dobra informacja. 

(.....) 
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Mówiło się, że wybitnie bolesna porażka zostawi w naszych ślad na długo i wiele wody w rzece będzie 
musiało upłynąć, zanim uda się wymazać olimpijską klapę z pamięci. Minęło kilka miesięcy i 
ekscentrycznego Heynena zamieniono na ostoję spokoju, Nikolę Grbicia, czyli sprawdzonego fachowca, 
którego nowy prezes PZPS-u Sebastian Świderski znał jeszcze z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i miał do 
jego trenerskich umiejętności słabość. To w tamtym klubie obaj święcili wielkie triumfy; mistrzostwo 
Polski i Ligę Mistrzów. 

(…..) 

Źródło:www.onet.pl 

 

 

MŚ w siatkówce: szybka wygrana Polaków. 

Polacy, którzy bronią tytułu mistrzów świat w siatkówce, pewnie awansowali do ćwierćfinału tej imprezy, 
jaka w tym roku rozgrywana jest w naszym kraju i w Słowenii. W 1/8 finału, jaki został rozegrany w 
Gliwicach, Polska pokonała Tunezję 3:0 (25:20, 25:15, 25:20). W ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się 
z USA. 

Biało-Czerwoni dominowali w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Wyraźnie górowali nad 
rywalami w ataku, zdobywając tym elementem 42 pkt. przy zaledwie 28 rywali. W asach było 9:1 na 
korzyść zawodników Nikoli Grbicia, a w blokach 5:2 dla Polaków. 

Najlepszym zawodnikiem w polskiej drużynie był Kamil Semeniuk, który zdobył 13 pkt. W ataku 
skończył 11 z 16 piłek (69 proc.). Znakomicie też przyjmował - 67 proc. Mecz z Tunezją trwał zaledwie 
63 min. 

W czwartkowym (8 września) ćwierćfinale Polska zmierzy się z USA. W fazie grupowej nasi zawodnicy 
wygrali z Amerykanami 3:1. 

 (.....) 

Źródło:www.onet.pl 

 

Szokujący proces o zabójstwo Ukraińca w Szczecinie. "Tylko zadawał ciosy". 
Oskarżony 25-latek twierdzi, że nic nie pamięta. 

Włodymir wynajął mu pokój, karmił, pomagał kupować lekarstwa. Po trzech dniach znajomości już nie 
żył. Yurij zasztyletował go na oczach dziewczyny i twierdzi, że nic nie pamięta. 
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Yurij K. ma 25 lat. Jest programistą z Ukrainy. Wygląda jak student. Inteligentny, elokwentny, świetnie 
mówi o polsku. Niekarany. Do Szczecina przyjechał ponad rok temu. 

- Przyjechałem w związku z sytuacją na Ukrainie, aby zarobić na lepsze życie i pomóc rodzicom. 
Miałem dobrą pracę, mogłem opłacać mieszkanie i realizować swoje plany - mówi. 

Plany będzie musiał jednak odłożyć. Od dziesięciu miesięcy siedzi w areszcie podejrzany o zabójstwo 
rodaka o imieniu Włodymir. Grozi mu dożywocie. Proces Ukraińca ruszył w piątek przed Sądem 
Okręgowym w Szczecinie. 

Okoliczności sprawy są szokujące. 

(.....) 

Źródło:www.gs24.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. 
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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 ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 
 

Wydarzyło się 5 września - kalendarium. 

12 września jest 255. (w latach przestępnych 256.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 
110 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują: 
 Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Gwido, Gwidon, Juwencjusz, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, 
Sylwin, Sylwina, Tacjan, Teodul i Teodulf. 
 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1515 – Biskup wrocławski Jan Thurzo podpisał w Krakowie, w imieniu księcia legnickiego Fryderyka II 
jego układ małżeński z królewną Elżbietą Jagiellonką. Ślub odbył się we Wrocławiu 25 listopada tego 
samego roku. 
1635 – W Sztumskiej Wsi zawarto rozejm polsko-szwedzki, przedłużający i zmieniający postanowienia 
rozejmu w Altmarku (Starym Targu), zawartego 26 września 1629 roku po zakończeniu tzw. wojny o 
ujście Wisły. 
1637 – W kościele św. Jana w Warszawie król Władysław IV Waza poślubił Cecylię Renatę 
Habsburżankę. 
1642 – Wojna trzydziestoletnia: żołnierze austriaccy spalili zamek w Jędrzychowie na Dolnym Śląsku. 
1699 – Zgodnie z postanowieniami pokoju w Karłowicach komisarze polscy z generałem artylerii 
konnej Marcinem Kątskim na czele przejęli od ostatniego tureckiego baszy Kamieńca Podolskiego 
klucze do miasta i zamku. 
1733 – Stanisław Leszczyński został wybrany na króla Polski. 
1831 – Powstanie listopadowe: nierozstrzygnięta bitwa pod Kockiem. 
1915 – I wojna światowa: 
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Generał-gubernator warszawski Hans Hartwig von Beseler rozwiązał Centralny Komitet Obywatelski 
w Warszawie. 
Niemcy rozpoczęli odbudowę wysadzonego 5 sierpnia przez wycofujące się wojska rosyjskie Mostu 
Kierbedzia w Warszawie. 
1917 – Powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. 
1929 – W Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów „Samolot” w Poznaniu wybuchł pożar, którego 
przyczyny nie udało się ustalić. Zniszczeniu uległy hale fabryczne, 10 gotowych samolotów oraz nowo 
sprowadzone urządzenia do produkcji. 
1939 – Kampania wrześniowa: 
Na rynku w Końskich Niemcy rozstrzelali 22 Żydów. 
Odbyła się konferencja najwyższych dostojników III Rzeszy w Jełowej pod Opolem, na której zapadły 
pierwsze decyzje dotyczące podbitych ziem polskich oraz przeznaczenia Legionu Ukraińskiego. 
Zbrodnia w Szczucinie na 40 polskich jeńcach. 
Zwycięstwo Niemców w bitwie pod Brwinowem. 
Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Kałuszynem. 
1941 – W Dołhem w dawnym powiecie stryjskim województwa stanisłowawskiego oddział 
Sicherheitsdienst rozstrzelał 120 Żydów. 
1942: 
Zakończyła się tzw. Wielka Szpera – trwająca od 5 września operacja wysiedlenia z getta łódzkiego 15 
681 „osób nienadających się do pracy” (dzieci do 10 roku życia, starców, osób chorych). W jej trakcie 
na miejscu zamordowano około 600 osób. Getto z pozostałymi ponad 70 tysiącami mieszkańców 
stało się wielkim obozem pracy. Zamknięto szkoły i szpitale. 
1943: 
W nocy z 12 na 13 września pod Gołębiem (powiat puławski) partyzanci z Batalionów Chłopskich 
wysadzili niemiecki pociąg z transportem amunicji. 
W Skorczycach na Lubelszczyźnie Niemcy zamordowali 17 mężczyzn. 
1944: 
43. dzień powstania warszawskiego: próby zdobycia Czerniakowa przez Niemców. 
Pod Ewiną w powiecie radomszczańskim 3 brygady Armii Ludowej stoczyły bitwę z oddziałami 
niemieckimi w sile 6 tysięcy żołnierzy, zakończoną przebiciem się partyzantów. 
1945 – Uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej strona polska stwierdziła, 
że konkordat ze Stolicą Apostolską z 1925 roku przestał obowiązywać wskutek jednostronnych 
posunięć Stolicy Apostolskiej w 1939 roku, sprzecznych z zobowiązaniami konkordatowymi. 
1954 – Marian Więckowski wygrał 11. Tour de Pologne. 
1959 – Otwarto największe w kraju Śląskie Wesołe Miasteczko. 
1961 – Zainaugurowała działalność Warszawska Opera Kameralna. 
1967 – Prezydent Francji Charles de Gaulle zakończył tygodniową wizytę w Polsce. 
1976 – W Płocku odbyły się Dożynki Centralne. 
1978 – Premiera filmu wojennego ...Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie... w reżyserii Andrzeja 
Trzos-Rastawieckiego. 
1981 – Arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Józef Glemp został mianowany prymasem 
Polski. 
1989 – Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego 
niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski. 
1999 – Tomasz Brożyna wygrał 56. Tour de Pologne. 
2002 – Sejm RP przyjął ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. 
2021 – Beatyfikacja czcigodnych Sług Bożych kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego i s. 
Marii Róży Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.  
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-09-09 

1 EUR 4,7098 
1 USD 4,6599 
1 CHF 4,8693 
1 GBP 5,4185 

    

   https://www.nbp.pl/ 
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https://zondaglobal.com/pl/kurs-walut/kurs-bitcoin-pln  

 

 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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https://nasdaqbaltic.com  
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania  
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Rozrywka 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
 
 
 
 

H U M O R   

 

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

- Tato! Tato! - wołają dzieci. - Możemy sprzedać trochę twoich butelek po wódce i piwie i kupić chleb? 

- Jasne... Ech... - rozrzewnił się ojciec. - Co wy byście, dzieci, jadły gdyby nie ja... 

 

 

 

- Tato, w telewizji mówili, że alkohol podrożeje. Czy to oznacza, że będziesz mniej pił? 

- Nie, to oznacza, że będziesz mniej jadł. 


