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Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku 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 

Informujemy, że uruchomiliśmy na naszej stronie panel informacyjny  - 

Aktualności SARS-COV-2 . 

Publikujemy tam ważne i pożyteczne informacje dla marynarzy powracających ze statku i wyjeżdżających do 
pracy na statek w okresie pandemii. 

https://www.omk.org.pl/corona 

Źródło:omk.org.pl 

 

Znajdz mobilny punkt pobrań testówe na obecność  koronawirusa. 

Sprawdż, gdzie w Polsce znajdują się punkty pobrań wymazu 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 
 
 

Źródło:omk.org.pl 

 

COVID-19 informacje o danym kraju dla załóg statków. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 na całym świecie, obowiązują ograniczenia, które caly czas się zmieniają w 
związku z dynamiką rozwoju pandemii. Na bieżąco aktualizowana mapa z zaznaczeniem części świata, 
Państwami i ograniczeniami związanymi z podmianami załóg znajduje się na stronie 
https://www.itfseafarers.org/en/embed/covid-19-country-information-seafarers 
 

Źródło:itfseafarers.org 
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Aktualna informacja o Ustawie o podatku dochodowym - stan na dzień 09-11-

2020 r.. 

Informujemy, ze przedmiotowa ustawa obecnie znajduje się w Senacie i została skierowana do senackiej  Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. 
https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-
przez-sejm/ustawa,1031.html 
Nadal tra proces legislacyjny. 
Szczegóły na www.omk.org.pl w Strefie Marynarza 
 

Źródło:omk.org.pl 
 

Norweska stocznia zmienia główną działalność z budownictwa na naprawy 

statków. 

Norweski stoczniowiec New Havyard Ship Technology zdecydował się przekształcić swoją działalność w stocznię 
remontowo-serwisową i zmniejszyć liczbę pracowników o około 100 osób. 
Norweska stocznia New Havyard Ship Technology zdecydowała się przekształcić swoją działalność w stocznię 
remontowo-serwisową i zmniejszyć liczbę pracowników o około 100 osób. 
Jak wyjaśniono, oczekuje się, że rynek nowych budów i możliwości pozyskania finansowania na projekty 
budowlane będą stanowić wyzwanie w nadchodzącym czasie. Jednocześnie segment usług remontowych jest 
wciąż rentowny. 
 - New Havyard Ship Technology musi zatem restrukturyzować swoją działalność w zakresie napraw, serwisu i 
konserwacji. Wyposażenie, doświadczenie i lokalizacja stoczni oznaczają, że jesteśmy w dobrej pozycji, aby być 
wiarygodnym dostawcą również dla klientów na tym rynku - powiedział Gunnar Larsen, CEO Havyard Group. 
- Strategia stania się stocznią serwisowo-remontową jest absolutnie konieczna, aby utrzymać jak najwięcej 
miejsc pracy - zaznaczył. 
Przekształcenie stoczni w stocznię remontową, konserwacyjną i modyfikacyjną oznacza, że stocznia przejdzie 
proces redukcji zatrudnienia, który zmniejszy liczbę pracowników o około 100. Będzie to miało miejsce w 
nadchodzącym roku - zapowiedział Havyard. 
Erlend Hatleberg, dyrektor generalny New Havyard Ship Technology, powiedział, że nowe środki są niezbędne, 
aby zapewnić konkurencyjność stoczni. 
- Wiemy, że jest to trudne dla poszkodowanych, ale robimy to, aby uratować jak najwięcej miejsc pracy. 
Prowadzimy ścisły dialog z przedstawicielami pracowników i podejmiemy kroki, aby ten trudny proces był jak 
najbardziej płynny - powiedział Hatleberg. - Jesteśmy również w kontakcie z gminą Hyllestad i Norweskim 
Urzędem Pracy i Opieki Społecznej (NAV), aby zapewnić opiekę i pomoc osobom, które straciły pracę. 
Norweski przemysł stoczniowy boryka się z poważnymi problemami, a Havyard’s Larsen wzywa do podjęcia 
dalszych środków w celu ułatwienia budowy statków w Norwegii. 
- Środki zgłoszone przez władze nie są wystarczająco dobre, aby zapewnić miejsca pracy w norweskiej stoczni. 
Więcej środków o bardziej natychmiastowych skutkach w odniesieniu do przejścia na żeglugę przyjazną dla 
środowiska pomogłoby zarówno stoczni Havyard jak i całemu norweskiemu przemysłowi morskiemu – 
powiedział. 
Larsen powiedział ponadto, że główne finansowe i praktyczne konsekwencje pandemii koronawirusa są 
dodatkowym wyzwaniem dla stoczni, a przemysł potrzebuje wsparcia władz, aby przejść przez kryzys. 
Havyard New Ship Technology ma sześć nowych konstrukcji w trakcie budowy, których zakończenie 
zaplanowano na 2020 i 2021 rok. Obejmują one trzy statki operacyjne Esvagt (SOV). 
 

Źródło:gospodarka morska.pl 
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Tropikalny sztorm uderzył w południową Florydę. 

Przybierający na sile tropikalny sztorm Eta o prędkości wiatru ok. 100 km/godz zaatakował wczoraj wieczorem, 
czasu lokalnego, Florida Keys - połączonego groblami i mostami łańcucha wysepek u południowych wybrzeży 
Florydy. 
Według prognoz Eta przekształci się w huragan. Centrum ds. Huraganów w Miami ogłosiło ostrzeżenia dla 
mieszkańców Florida Keys - od Ocean Reef do Dry Tortugas. 
Władze zamknęły plaże, porty, wstrzymały komunikację publiczną i wezwały mieszkańców do pozostawania w 
domach. Zamknięto nawet punkty dokonujące testów na koronawirusa. Otwarto prowizoryczne schrony dla osób 
mieszkających w kamperach i przewoźnych domach. 
Wcześniej Eta przeszła nad Meksykiem i Ameryką Środkową powodując ok. 180 ofiar śmiertelnych i poważne 
zniszczenia. Ok. 100 osób uważa się za zaginione.(PAP) 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

W 2030 r. niemiecka i  polska energetyka będzie najbardziej emisyjna w 

UE. 

W 2030 r. Polska będzie miała najbardziej opartą na paliwach kopalnych energetykę w UE, pod względem 
wielkości emisji CO2 z energetyki wyprzedzać Polskę będą tylko Niemcy - szacuje think-tank Ember na 
podstawie Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu. 
W opublikowanej w poniedziałek analizie Krajowych Planów (KPEiK) poszczególnych państw Unii, Ember 
wskazuje, że za dekadę Polska będzie miała najbardziej emisyjną produkcję energii elektrycznej w całej Unii. 
Jeżeli przyjęte w analizie założenia poszczególnych Krajowych Planów zostaną zrealizowane, produkcji 1 MWh 
energii elektrycznej w Polsce będzie towarzyszyć emisja 566 kg CO2. Na dalszych miejscach będą: Czechy - 435 
kg, Bułgaria - 365 kg i Niemcy - 248 kg. Średnia emisyjność dla UE wynosić będzie 153 kg CO2 na MWh. 
Najniższe wskaźniki - po 14 kg - będą mieć Dania i Szwecja. 
Według przewidywań Ember, w 2030 r. tylko pięć państw Unii będzie jeszcze korzystać z węgla - oprócz Polski 
będą to Czechy, Bułgaria, Niemcy i Rumunia. Ale jeżeli chodzi o wolumen produkcji z węgla, Polska wyprzedzi 
Niemcy. To jednak Niemcy będą odpowiadać za największą część - 30 proc. - emisji CO2 z sektora 
energetycznego. Polsce przypadnie 22 proc., a Włochom - 10 proc. 
Ember przewiduje, że mimo szybkiego i znaczącego rozwoju źródeł odnawialnych, w 2030 r. jedna czwarta 
energii elektrycznej w UE będzie wytwarzana przy użyciu paliw kopalnych. Jednak 40 proc. będzie już 
powstawało ze źródeł wiatrowych i słonecznych, przy czym liderzy jak Dania, Hiszpania czy Holandia będą mieć 
ten wskaźnik na poziomie przekraczającym 60 proc. 
Jeżeli chodzi o produkcję prądu z OZE, Polska będzie znacząco poniżej średniej unijnej. Jeśli brać pod uwagę 
produkcję wyłącznie ze źródeł wiatrowych i słonecznych, to Polska zakłada nieco ponad 20 proc. w całej 
produkcji prądu, a średnia UE będzie ok. dwa razy wyższa - zwraca uwagę Ember. 
Ustalenia Ember to przede wszystkim przestroga przed wdrażaniem tylko mało ambitnych zmian w strategii 
dekarbonizacji polskiej gospodarki - ocenia analityczka ds. klimatu w think-tanku WiseEuropaZofia Wetmańska. 
Jak zwróciła uwagę, w ostatnim projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040, który do pewnego stopnia 
aktualizuje założenia KPEiK, widać że rząd już podejmuje działania, aby Polska w 2030 r. nie była na ostatnim 
miejscu w dekarbonizacji sektora energii elektrycznej. Jednak, co potwierdzają wnioski Ember, różnica do 
nadrobienia jest zbyt wielka, by móc sobie pozwolić na połowiczne rozwiązania - podkreśliła Wetmańska. 
Jeśli pójdziemy drogą aktualnych strategii dla energetyki, to w 2030 r. na tle innych państw UE Polska będzie 
miała system energetyczny z poprzedniej epoki - oceniła z kolei Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci. To 
kurs na utrwalenie technologicznego zapóźnienia energetyki, wzrost cen energii i rosnącą zależność od importu - 
dodała Zygmunt. 

Źródło: PAP 
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Na Wyspy Kanaryjskie przybył pierwszy od marca wycieczkowiec. 

Na Wyspy Kanaryjskie przybył w piątek pierwszy od połowy marca wycieczkowiec. Statek przypłynął na Gran 
Canarię z ponad 700 niemieckimi pasażerami. 
W uroczystości powitania wycieczkowca Mein Schiff 2 w porcie w Las Palmas wzięły udział władze miasta i 
wspólnoty autonomicznej Wysp Kanaryjskich. Miejscowi urzędnicy w przemówieniach podkreślali, że 
dotychczasowy zakaz wpływania do kanaryjskich portów wynikał z restrykcji epidemicznych z 14 marca, 
nakazujących zamknięcie portów dla jednostek z turystami na pokładzie. Zakaz ten został zniesiony w sierpniu. 
Jak powiedział mediom po zakończeniu piątkowej uroczystości powitania pasażerów statku szef kanaryjskiego 
rządu Angel Victor Torres, władze Wysp Kanaryjskich planują w listopadzie przyjęcie kilku innych 
wycieczkowców. 
Torres przypomniał, że Wyspy Kanaryjskie są regionem Hiszpanii o jednej z najlepszych sytuacji 
epidemiologicznych w kraju. W piątek potwierdzono tam tylko jeden zgon i 170 zakażeń. 
Szef kanaryjskiego rządu zastrzegł jednak, że w portach tego archipelagu przyjęte zostaną tylko te jednostki, 
których wszyscy pasażerowie mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a pokład zajęty jest 
maksymalnie w 70 proc. 
Pierwszym wycieczkowcem, który przybył do Hiszpanii po wprowadzonym tam w marcu zakazie przyjmowania 
dużych pasażerskich jednostek pływających, był francuski La Belle de Cadix. Na początku września odbył on rejs 
z Lazurowego Wybrzeża wzdłuż brzegów Andaluzji, docierając do portu w Huelvie. 
 

Źródło PAP.pl 

Żegluga a prawo dotyczące ratowania emigrantów. 

W odniesieniu do aspektów moralnych ratowania życia na morzu, należy mieć na uwadze przepisy prawa, które 
regulują tę kwestie. Przytaczając sytuacje, która miała miejsce w związku z uratowaniem migrantów przez 
tankowiec Maersk Etienne na prośbę maltańskiego centrum SAR, warto pochylić się nad związanymi z tym 
problemami. Zapisy dotyczące obowiązku ratowania życia znajdowały się od zarania dziejów w kodeksach 
etycznych różnych wyznań religijnych, jak również w przepisach prawa morskiego na całym świecie. 
Kwestia związana z ratowaniem życia migrantów została poruszona w wyniku impasu politycznego wokół 
tankowca Maersk Etienne, który 4 sierpnia tego roku odpowiedział na prośbę maltańskiego ośrodka 
koordynacyjnego poszukiwań i ratownictwa o pomoc dla łodzi, przewożącej 27 migrantów. Statek znajdował się 
wiele dni na kotwicowisku u wybrzeży Marsaxlokk, a przedstawiciele Malty odmawiały ich przyjęcia. Ponadto, 
Premier Danii wydał oświadczenie, że odpowiedzialność nie spoczywa na Danii jako państwie bandery statku. 
Grupa uratowanych migrantów przez tankowiec, po ponad miesiącu błąkania się po Morzu Śródziemnym, zeszła 
na ląd w sycylijskim mieście Pozzallo, po uzyskaniu zgody władz włoskich. 
Przedstawiciele firmy Maersk potwierdzili, że w związku z zaistniałą sytuacją ponieśli duże koszty. To najnowszy 
epizod narastający wraz ze wzrostem migracji przez Morze Śródziemne, wywołany konfliktami w Afryce 
Północnej i na Bliskim Wschodzie. 
Warto pochylić się nad obowiązkiem prawnym statku, polegającym na zobowiązaniu do pomocy łodzi migrującej, 
znajdującej się w trudnej sytuacji. Zgodnie z artykułem 98 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
kapitan ma obowiązek udzielić pomocy każdej osobie znajdującej się na morzu w niebezpieczeństwie 
zagubienia, o ile może to uczynić bez poważnego zagrożenia dla statku, załogi lub pasażerów. Kapitan musi 
również odpowiadać na informacje z dowolnego źródła, dotyczącej tego, że osoby znajdują się w 
niebezpieczeństwie na morzu i jest zobowiązany do jak najszybszego udzielenia im pomocy (SOLAS - 
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, rozdział V, prawidło 33). Może odmówić tego 
jedynie w szczególnych okolicznościach, które prawdopodobnie musiałyby wykraczać poza przyczyny czysto 
biznesowe. 
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Warto zaznaczyć, że ani Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ani SOLAS, nie określają żadnych 
sankcji za zaniechanie działania. Do każdego państwa-strony, które dokonało implementacji przedstawionych 
wyżej obowiązków do swojego prawa krajowego, należy ustalenie, jakie kary powinny zostać nałożone i na kogo, 
w przypadku naruszenia tych obowiązków. W praktyce, sankcja jest nakładana przez państwo bandery statku, 
jeśli incydent ma miejsce na wodach międzynarodowych, lub może podlegać prawu lokalnemu, jeżeli statek 
znajduje się na wodach terytorialnych. 
Artykuł 98 SOLAS stanowi, że każde państwo nadbrzeżne wspiera ustanowienie, działanie i utrzymanie 
odpowiedniej i skutecznej służby poszukiwawczo-ratowniczej w zakresie bezpieczeństwa na morzu i nad 
morzem, a tam, gdzie wymagają tego okoliczności, współpracuje w drodze wzajemnych regionalnych porozumień 
z sąsiednimi państwami. 
Tak więc tam, gdzie akcja ratunkowa odbywa się na wodach przybrzeżnych, obowiązek zejścia na ląd byłby 
jasny i spadłby na państwo nadbrzeżne. Jednak akcja ratunkowa poza wodami przybrzeżnymi może doprowadzić 
do impasu, ponieważ statek dokonał akcji ratowniczej, kontynuując podróż do zamierzonego miejsca 
przeznaczenia, a władze w tym miejscu odmówiły przyjęcia uratowanych osób. 
W 1981 r. W uchwale komitetu wykonawczego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
stwierdzono, że obowiązek przyjmowania osób ubiegających się o azyl powinien spoczywać na kraju 
najbliższego portu, do którego zawinie statek. Stwierdzenie to nie ma jednak mocy wiążącej. Warto wspomnieć 
również, że Komisja Europejska nie ma jurysdykcji prawnej do wejścia w konflikt o to, który kraj powinien był 
przyjąć 27 migrantów, którzy utknęli na pokładzie Maersk Etienne. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Niemcy zamierzają wykorzystać amoniak w dążeniu do stworzenia zielonego 

paliwa dla żeglugi. 

Niemcy rozważają wykorzystanie amoniaku i metanolu jako sposobów dostarczania wodoru jako czysto 
spalającego się paliwa dla przemysłu. Jest to część ich starań, aby do 2050 roku największa gospodarka Europy 
była neutralna dla klimatu. 
Rząd finansuje studium wykonalności w celu oceny sposobów transportu wodoru i koncentruje się na dwóch 
substancjach chemicznych jako możliwym rozwiązaniu, twierdzi Stefan Kaufmann, poseł do parlamentu Niemiec, 
który jest odpowiedzialny za koordynację wykorzystania zielonego wodoru w Niemczech. 
- Opcje bezpiecznego i ekonomicznego transportu mają kluczowe znaczenie dla ustanowienia globalnej 
gospodarki wodorowej - powiedział Kaufmann w rozmowie telefonicznej. - Mamy tę przewagę, że możemy 
czerpać z istniejącej globalnej infrastruktury, która jest używana od dziesięcioleci. 
Uwagi szczegółowo opisują ambicje rządu, aby zainwestować 9 miliardów euro w produkcję wodoru jako 
ekologicznego paliwa dla takich branż jak produkcja stali i szkła, które wymagają temperatur powyżej 1000 stopni 
Celsjusza (1832 Fahrenheita). Obecnie zanieczyszczające paliwa kopalne, takie jak węgiel i gaz ziemny, zasilają 
te procesy. 
Używanie wodoru niesie ze sobą własne wyzwania. Transport dużych ilości najlżejszego elementu jest trudny, 
ponieważ jego gęstość jest tak mała, że do efektywnego przemieszczania potrzebne są zbiorniki o dużej 
objętości lub użycie kondensacji. Oznacza to przechowywanie go pod wysokim ciśnieniem lub w temperaturze 
minus 253 stopni Celsjusza. 
Amoniak - popularna substancja chemiczna składająca się z jednego atomu azotu otoczonego trzema atomami 
wodoru – umożliwia inną opcję. Wodór można przekształcić w ciekły amoniak i z powrotem w celu transportu na 
całym świecie. Kaufmann powiedział, że Niemcy rozważają umowy na dostawy z Chile do Kanady i Australii i że 
Niemcy będą musiały importować 80% swojego zapotrzebowania na wodór, jeśli rozpocznie się przemysłowa 
produkcja tego paliwa. 
Według BloombergNEF, najtańszym sposobem transportu wodoru statkiem jest właśnie amoniak, który sam w 
sobie zawiera 17,6% wodoru. Obecnie wytwarzany w zakładach chemicznych zasilanych paliwami kopalnymi, 
związek ten jest kluczowym składnikiem nawozów dla rolnictwa, więc jego transport jest dobrze rozwinięty. 
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Jedną z komercyjnych przeszkód jest koszt przetwarzania wodoru na amoniak, a następnie jego ponownej 
konwersji. Jest również toksyczny. 
Koszty transportu wodoru w najlepszym przypadku w przyszłości osiągnęłyby 2050 dolarów za kilogram. 
 

Źródło:gospodarkamorska 

Hiszpania z nowym okrętem do działań ratowniczych i ochrony podwodnej 

statków. 

Hiszpańska Marynarka Wojenna zostanie zaopatrzona w okręt, którego zadaniem będzie nie tylko działalność 
ratownicza, ale i ochrona podwodnego dziedzictwa. 
Nowa jednostka wyposażona będzie w dynamiczny system pozycjonowania, który zarządzając pięcioma 
silnikami elektrycznymi, unieruchomi ją w dowolnym punkcie oceanu, niezależnie od odległości do dna czy 
wzburzonego morza. 
 Okręt usprzętowiony zostanie również w radar z bocznym skanowaniem, dwie komory hiperbaryczne, dwa 
zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV), dwa systemy komunikacji podwodnej, systemy awaryjnego 
zaopatrzenia oraz lądowisko dla helikopterów do ewakuacji rannych i przyjmowania zaopatrzenia. 
Zakres działań obejmie ratowanie uszkodzonych okrętów podwodnych, pomoc w odzyskiwaniu wraków statków 
rybackich, samolotów, czy wydobywanie ciał z zatopionych wraków. 
 
Oprócz zastosowań ratowniczych jednym z istotnych zadań będzie ochrona podwodnego dziedzictwa 
kulturowego Hiszpanii. Roboty ROV znajdujące się na okręcie, będą skanować podwodną część wybrzeża 
Hiszpanii. Poszukiwania pozwolą na zbadanie dna morskiego i zabezpieczenie odkrywanych wraków. 
Zastosowanie takich rozwiązań wiąże się nie tylko z ochroną wraków, ale i z uniknięciem działań eksploracyjnych 
firm zajmujących się wydobywaniem pozostałości z wraków. Tak jak to miało miejsce z wrakiem fregaty Nuestra 
Señora de las Mercedes, której skarb został wydobyty przez amerykańską firmę Odyssey w 2007 roku. 
Odzyskanie drogocennych precjozów nastąpiło dopiero w 2012 roku za sprawą orzeczenia Sądu Najwyższego 
Stanów Zjednoczonych, który nakazał firmie zwrot m.in. 594 000 srebrnych i złotych monet, zabranych z wraku. 
Budowa rozpocznie się z początkiem przyszłego roku, w stoczni Navantia w prowincji Kadyks. Jednostka ma być 
gotowa w 36 miesięcy. 
 

Źródło:gospodarkamorska 

 

Lider na remis z Wisłą Kraków. 

Rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie Raków Częstochowa podejmował Wisłę Kraków. Gospodarze byli 
murowanymi faworytami do zwycięstwa. 
Start sezonu w wykonaniu Rakowa był rewelacyjny. Do dzisiejszego spotkania zespół ten przystępował w roli 
lidera tabeli Ekstraklasy. Z kolei Wisła plasowała się zaledwie na jedenastej pozycji z dorobkiem dziewięciu 
punktów. 
Mecz rozgrywany w Bełchatowie początkowo nie porywał. Przez pierwszych dziesięć minut gry oglądaliśmy 
przede wszystkim walkę w środku pola. Na atrakcyjność widowiska pozytywnie nie wpływała oczywiście mgła 
unosząca się nad murawą. 
Najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie stworzyli sobie piłkarze Rakowa. W 35. minucie Patryk Kun oddał 
dobre uderzenie. Na posterunku znajdował się jednak bramkarz Wisły, który popisał się świetną interwencją. 
Bezbramkowy remis po 45 minut gry. 
Druga część meczu rozpoczęła się od zdecydowanych ataków Rakowa. Z każdą kolejną minutą przewaga 
gospodarzy była coraz większa. 
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W 66. minucie miejscowi byli najbliżej zdobycia bramki. Marcin Cebula otrzymał świetne podanie i oddał 
atomowe uderzenie, ale futbolówka ostatecznie trafiła w słupek. 
Kilkanaście minut później swoją świetną okazję mieli piłkarze Wisły. Michal Frydrych oddał świetne uderzenie 
głową, ale na posterunku znajdował się bramkarz Rakowa. 
Ostatecznie w tym meczu nie obejrzeliśmy niestety goli. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

 
 

Syriusz : ciekawostki o najjaśniejszej gwieździe. Kiedy i jak możemy ją 

obserwować? 

Widoczny na niemal całej kuli ziemskiej Syriusz jest najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie. Położony w 
gwiazdozbiorze Wielkiego Psa, w Starożytnym Egipcie był czczony jako bóstwo. 
yriusz to pierwsza według jasności gwiazda, którą możemy podziwiać na niebie. Nazwa Syriusz pochodzi od 
starogreckiego słowa Seirios, które można przetłumaczyć jako: ognisty, gorący, prażący.  
W mitologii greckiej Syriusz był psem należącym do Oriona – beockiego myśliwego, który zginął od ukąszenia 
skorpiona nasłanego przez boginię Artemidę. Po śmierci, wraz z owym skorpionem i psami – Procjonem i 
Syriuszem właśnie, został przez bogów przeniesiony na nieboskłon. 
Najjaśniejsza gwiazda 
Syriusz jest białą gwiazdą ciągu głównego, o trybie widmowym A1V. We wnętrzu takich gwiazd zachodzi 
termojądrowa przemiana wodoru w tlen.  
Syriusz jest jedną z gwiazd leżących najbliżej Słońca (w odległości 8,6 lat świetlnych) Z kolei najbliżej Syriusza 
jest położona gwiazda Procjon (leżąca około 5,2 lat świetlnych od niego). 
Syriusz nie bez powodu uważany jest za najjaśniejszą gwiazdę. Jest on około 26 razy jaśniejszy niż 
Słońce. Jego jasność obserwowana wynosi -1,47 magnitudo. Jednak najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie 
jest nie tylko dlatego, że jest niezwykle jasny (wiele gwiazd ma wyższą jasność absolutną), lecz dlatego, że 
znajduje się tak blisko. Odległość Syriusza od Ziemi. 
Również temperatura Syriusza jest dużo wyższa od temperatury Słońca. Temperatura jego powierzchni sięga 
10.000 K, podczas gdy temperatura powierzchni Słońca wynosi 5800 K. Promień gwiazdy jest blisko dwukrotnie 
większy aniżeli promień Słońca. Tak samo jej masa. Syriusz jest także  dużo  bogatszy od Słońca w metale takie 
jak na przykład żelazo. 
Obserwowany gołym okiem Syriusz wygląda jak pojedyncza gwiazda. W rzeczywistości, jednak, jest gwiazdą 
podwójną. Składa się z jasnej, białej gwiazdy, określanej jako Syriusz A, oraz towarzyszącego jej białego 
karła, określanego, jako Syriusz B.Jego średnica jest trochę mniejsza aniżeli średnica Ziemi. Syriusz B 
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porusza się wokół Syriusza A po eliptycznej orbicie. Choć jest prawie 10 tysięcy razy słabszy od Syriusza A, jest 
znacznie gorętszy. 
Prawdopodobnie kiedyś, tak jak dzisiaj Syriusz, był jasną gwiazdą ciągu głównego. Po wyczerpaniu zapasów 
wodoru stała się czerwonym olbrzymem, który zapadając się, przeistoczył się  w białego karła. Za około 1 miliard 
lat, kiedy Syriusz A wyczerpie swoje zapasy wodoru, najprawdopodobniej podzieli los Syriusza B i najpierw stanie 
się czerwonym olbrzymem, a następnie białym karłem. Ze względu na to, że białe karły pozbawione są źródeł 
energii, w przyszłości obie gwiazdy staną się czarnymi karłami. 
Czarne karły to gwiazdy hipotetyczne, powstające wówczas, kiedy białe karły nie mogą już emitować 
promieniowania elektromagnetycznego. 
Naukowcy uważają, że oprócz Syriusza B gwiazda może posiadać jeszcze jeden element i stanowić układ 
potrójny, jednak aktualne badania nie są w stanie tego jeszcze ze stuprocentową pewnością potwierdzić.  
Wiek Syriusza A szacuje się na 225 do 250 milionów lat. 
Gdzie szukać gwiazdy Syriusz? 
Gwiazdę Syriusz możemy dostrzec niemal z każdego miejsca naszej planety. Wyjątek stanowi jedynie 
Arktyka. Syriusz znajduje się nisko, nad południowym horyzontem. Jest największą gwiazdą 
południowego nieba. 
Aby znaleźć Syriusza, pomiędzy wschodnim a południowym obszarem nieba należy najpierw 
zlokalizować Gwiazdozbiór Oriona, następnie trzeba odnaleźć trzy gwiazdy w pasie Oriona. Są to:  Delta 
(Mintaka), Epsilon (Alnilam) i Zeta Orionis (Alnitak). One wskazują kierunek do Syriusza.  
Pamiętajmy, że Gwiazdozbiór Oriona widoczny jest na naszym niebie w miesiącach jesiennych, zimowych i 
wiosennych (mniej więcej od października do maja). W sprzyjających warunkach Syriusza możemy zobaczyć na 
niebie nawet podczas dnia.  
Na półkuli północnej Syriusz jest widoczny jako  jeden z wierzchołków trójkąta zimowego – asteryzmu 
składającego się z trzech jasnych gwiazd: Syriusza właśnie, Beltegezy i Procjona. 
Co potrzeba do obserwacji gwiazdy Syriusz? 
Syriusz jest tak jasną gwiazdą, że nie potrzeba właściwie żadnych przyrządów, aby go obserwować. Można go 
pomylić jedynie z jakąś planetą, ale żadna z nich nie emituje niebieskawego światła. Jeżeli pragniemy 
obserwować gwiazdy, to zawsze warto mieć przy sobie mapę gwiazd - w formie wydruku bądź aplikacji na 
telefon. Wówczas możemy być pewni, że na nocnym niebie bezbłędnie zlokalizujemy Syriusza.  
Jak wiemy, ta gwiazda składa się z dwóch składników – Syriusz A jest bardzo jasny i jego obserwacja nie 
stanowi problemu.Natomiast Syriusz B jest ciemną gwiazdą, którą trudno dostrzec z powodu bardzo 
dużej różnicy jasności obu gwiazd – Syriusz B po prostu ginie w blasku Syriusza A.  
Szczęśliwie, przez całe lata dwudzieste XXI wieku występują sprzyjające warunki do obserwacji również drugiego 
składnika gwiazdy. Będą one szczególnie dobre w 2025 roku. Pomimo tego, do obserwacji Syriusza B i tak 
przydatny będzie dobrej jakości teleskop.  
 
Syriusz: ciekawostki 

 Niewykluczone, że oprócz Syriusza A i Syriusza B, w układzie istnieje jeszcze trzecia gwiazda. 
Prowadzone od 1894 roku obserwacje wykazują zaburzenia orbit Syriusza, co mogłoby na to 
wskazywać.   

 W Starożytnym Egipcie Syriusz był czczony jako bóstwo. Symbolizował Izydę – boginię rodziny i magii. 
Wiele świątyń było budowanych w taki sposób, aby z ołtarza było widoczne światło gwiazdy. Egipcjanie 
opierali swój kalendarz astronomiczny na heliakalnym wschodzie Syriusza, który zbiegał się z wylewem 
Nilu. W Starożytnej Grecji, z kolei, pierwsze pojawienie się Syriusza na porannym niebie, zwiastowało 
nadejście upalnego lata. 

 Pochodzenie popularnego niegdyś słowa kanikuła, oznaczającego “letni czas” również jest 
powiązane z Syriuszem. Ponieważ heliakalny wschód Syriusza 400 lat p.n.e. odpowiadał wejściu 
Słońca w gwiazdozbiór Lwa, został przez starożytnych Egipcjan powiązany z najgorętszą porą roku. 
Rzymianie w późniejszych czasach przejęli od nich to skojarzenie. Środek lata stał się dla nich „psimi 
dniami” - łac. dies caniculariae. 
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 Wystrzelona z Ziemi 20 sierpnia 1977 roku sonda kosmiczna Voyager 2 z międzyplanetarną misją 
badania Układu Słonecznego minie Syriusza w odległości około 4,3 lat świetlnych już za mniej więcej... 
296 tysięcy lat! 

 Syriusz, choć status najjaśniejszej gwiazdy nocnego nieba posiada od 90 tysięcy lat, kiedyś go utraci, a 
jaśniejsza od niego stanie się Wega ( obecnie piąta co do jasności gwiazda ). Nie musimy jednak tym 
się zbytnio martwić, bo wydarzy się to za, bagatela, 210 tysięcy lat. 

 W niektórych opisach starożytnych astronomów Syriusz opisywany jest jako czerwona gwiazda, 
podczas gdy obecnie jest on obserwowany jako biała, biało – błękitna gwiazda. Prawdopodobnym 
wytłumaczeniem czerwonego koloru Syriusza jest wpływ ziemskiej atmosfery na badania 
przeprowadzane przez starożytnych astronomów nisko nad horyzontem, bowiem w innych ówczesnych 
opisach spotykamy się z opisem koloru Syriusza odpowiadającym obecnej wiedzy. 

 Marcel Griaule i Germaine Dieterlen – francuscy etnolodzy - opisali w latach trzydziestych XX wieku 
wierzenia plemienia Dogonów, zamieszkującego zachodnią Afrykę. Wierzenia dotyczyły między innymi 
właśnie Syriusza i, co najbardziej zaskakujące, miały być zgodne z ówczesną wiedzą uzyskaną przy 
pomocy nowoczesnych teleskopów. Dogonowie mieli na przykład wiedzieć o istnieniu Syriusza B, 
którego nie sposób zaobserwować gołym okiem. Co więcej – posiadali wiedzę na temat trzeciego 
składnika Syriusza, którego istnienie po dziś dzień nie zostało jednoznacznie potwierdzone przez 
naukowców. Sceptycy uważają, że nie sposób sprawdzić źródeł wiedzy Dogonów i prawdopodobnie 
wynikały one z wymieszania mitologicznych wyobrażeń plemiennych z astronomiczną wiedzą, którą 
posiadali francuscy etnolodzy. 

 W nauce znamy wiele incydentów, kiedy to ważne odkrycia były dokonane za przyczyną przypadków. 
Tak też było w przypadku odkrycia Syriusza B. Biały karzeł został po raz pierwszy zaobserwowany 
przez amerykańskiego astronoma - Alvana Grahama Clarka, który… testował nowy teleskop w 
obserwatorium Dearborn na Uniwersytecie Northwestern w Evanston. Można przypuszczać, że 
teleskop zdał egzamin.  

 
Źródło:Focus.pl 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 6-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 ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

Może polubisz nas na FB ? 
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www.omk.org.pl 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na COVID-19. 

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 jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania. 
 

Źródło www.omk.org.pl 

 

Wydarzyło się 09 listopada - kalendarium 

09 listopada jest 313 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 52 dni.  09 listopadac 
października  jest Międzynarodowym Dniem Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem.  
Imieniny obchodzą: 
Agrypin, Aleksander, Benignus, Benigny, Bogdan, Dziwigor, Elżbieta, Genowefa, Gorzysław, Joanna, Lilla,  
Ludwik, Nestor, Orestes, Ścibor, Świecław, Teodor i Ursyn 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
 
1692 r. – Król Jan III Sobieski nadał prawa miejskie Szczuczynowi na Podlasiu.  
1794 r. -  Insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjskie wkroczyły do zdobytej Warszawy.  
1883 r. - W Gdańsku zainstalowano pierwsze telefony. Aparat z nr 1 otrzymał miejscowy browar.   
1919r.–  Założono Towarzystwo Żeglugowe „Sarmacja”.  
1928 r.– Premiera filmu niemego Pan Tadeusz w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego.  
1839 r. – Łódź wraz z ziemią łódzką została wcielona do III Rzeszy. 
 

 Około 120 osób aresztowano w drugiej akcji pacyfikacyjnej elity intelektualnej Krakowa (Zweite 
Sonderaktion Krakau). 

 Rozpoczęła się Sonderaktion Lublin. 
 W Łodzi rozpoczęła się Intelligenzaktion Litzmannstadt. 
 Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski nadał Warszawie order Virtuti Militari V klasy. 
 W Warszawie została założona Tajna Armia Polska. 

 

1941 r. – W Mirze pod Grodnem Niemcy rozstrzelali 1500 Żydów.  
1943r. –  Oddział UPA dokonał mordu na ok. 300 Polakach w Lubieszowie w dawnym powiecie 
koszyrskim województwa poleskiego.  
2001r. – Premiera filmu fantasy Wiedźmin w reżyserii Marka Brodzkiego.  
 
.  
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

Młody aktor dostał po raz pierwszy główna rolę, postanowił poradzić się starego mistrza. 

- Mistrzu mam zagrać w pierwszym akcie kompletnie zalanego faceta, mógłby mi pan dać kilka rad. 

- To proste skocz do bufetu walnij 100, 200, albo 300 gram i graj siebie. 

- Mistrzu, ale jest problem. W drugim akcie mam być trzeźwy. 

- No kochanieńki do tego to potrzeba już deko talentu. 

Źródło: dowcipy.pl 


