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Bez poprawek do ustawy o pracy na morzu. 

Zabezpieczenie finansowe dla marynarzy porzuconych przez armatora oraz rozszerzenie wymagań wobec 
armatorów, w przypadku roszczeń marynarzy, zakłada ustawa o ratyfikacji poprawek do Konwencji o Pracy na 
Morzu, którą w piątek 21/10 bez poprawek poparł Senat. Teraz trafi ona do prezydenta. 
Ustawę poparło 85 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Konwencja o Pracy na Morzu dotyczy szeroko pojętego międzynarodowego transportu morskiego, regulując 
kwestie związane z wzajemnymi uprawnieniami i obowiązkami pomiędzy armatorami i marynarzami. Konwencję 
przyjęto 23 lutego 2006 r. w Genewie. W Polsce obowiązuje ona od 2013 r. Obecnie stronami Konwencji są 74 
państwa. 
Poprawki do Konwencji wprowadzają obowiązek posiadania przez armatorów ubezpieczenia lub innego 
zabezpieczenia finansowego roszczeń marynarzy na wypadek ich porzucenia przez armatora oraz w przypadku 
śmierci lub długotrwałej niepełnosprawności powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 
Ponadto poprawki nakładają obowiązek przewożenia na statku w miejscu widocznym dla marynarzy dokumentów 
poświadczających posiadanie przez armatora takiego zabezpieczenia finansowego i określa wymagania dla tych 
dokumentów. Poprawki do Konwencji mają wejść w życie 18 stycznia 2017 r. 
Zgodnie z ustawą, państwo, pod banderą którego pływa dany statek, zapewni, aby miał on szybki i skuteczny 
system zabezpieczenia finansowego, który ma pomóc marynarzom na wypadek ich porzucenia. Pomoc ze strony 
systemu zabezpieczenia finansowego ma pokryć m.in. zaległe płace i inne świadczenia należne marynarzowi od 
armatora, zgodnie z umową o pracę, odpowiednim układem zbiorowym pracy lub ustawodawstwem krajowym 
państwa, którego banderę statek podnosi. 
Wszystkie uzasadnione wydatki poniesione przez marynarza, w tym koszt repatriacji, a także wydatki na 
podstawowe potrzeby - m.in. takie jak żywność, ubranie, zakwaterowanie, zapasy wody pitnej, paliwo niezbędne 
do przetrwania na pokładzie statku, podstawową opiekę medyczną i inne uzasadnione koszty. 
Pod koniec września br. w trakcie sejmowej debaty nad ustawą wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Paweł Brzezicki mówił, że wymagane jest ratyfikowanie poprawek do Konwencji. 
Jak dodał, „od 18 stycznia każdy statek, niezależnie, pod jaką jest banderą, biorący udział w żegludze 
międzynarodowej, nie będzie mógł być wprost dopuszczony do eksploatacji, jeżeli pracownicy na tym statku, czy 
marynarze nie zostaną objęci Konwencją”. 
Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 
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Świetne wyniki Gazpromu. Nord Stream 2 niepotrzebny? 

Rosyjski gigant gazowy notuje rekordowe wyniki dostaw gazu do Europy i Turcji. Gazprom wyeksportował aż 
579,9 mln m3 tego surowca. Ten fakt pokazuje, że dwa kluczowe projekty dla tego koncernu są w zasadzie 
zbędne. 
30 proc. zużywanego w Unii Europejskiej gazu jest importowane z Rosji. A eksport rosyjskiego surowca wciąż 
wzrasta. W tym roku ponownie ma wynieść więcej. Gaz będzie bowiem coraz ważniejszy dla krajów unijnych. 
Wpływ na to ma między innymi usuwanie szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła i prądu. 
Co ciekawe Unia Europejska i Rosja różnią się w ocenie prognoz dotyczących przyszłego zapotrzebowania gazu. 
Według rosyjskich źródeł pod koniec przyszłej dekady wyniesie ono w Unii 685 mld m3. Z kolei europejscy 
eksperci przewidują nawet o 125 mld m3 mniejsze zapotrzebowanie. 
Dodatkowo Unia nie musi wcale w przyszłości polegać tylko na dostawach z Rosji. Na rynku pojawia się bowiem 
coraz więcej dostawców, a wciąż w siłę rośnie gaz LNG. Większy import rosyjskiego gazu z Unii nie jest więc 
pewny, a to główna motywacja Rosjan do budowy Nord Stream 2 i Tureckiego Potoku. 
Podobne zdanie na niedawnym spotkaniu w Rzeszowie wyraził prezydent Polski, Andrzej Duda. 
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"Tutaj stanowisko naszych państw jest jednoznaczne. Wszyscy panowie prezydenci podtrzymują brak 
uzasadnienia ekonomicznego dla tej inwestycji, natomiast (podtrzymują -PAP) przekonanie o tym, że ta 
inwestycja ma charakter polityczny, a przede wszystkim, że jej realizacja zaburzy możliwość budowania sprawnej 
unii energetycznej w Europie. Sprawnej to znaczy takiej, która rzeczywiście zapewni konkurencyjność dostaw, a 
tym samym rzeczywistą dywersyfikację źródeł dostaw gazu dla Europy, przechylając szalę zdecydowanie w 
jedną stronę, tzn. w stronę dostawcy wschodniego jakim jest Gazprom, czyli Rosja" - mówił Andrzej Duda. 
Jak dodał, strona polska podczas spotkania podnosiła, że konieczna jest dywersyfikacja dostaw i poszukiwanie 
nowych źródeł. Tym poszukiwaniem nowych źródeł jest - jak podkreślił prezydent - zrealizowany przez Polskę 
gazoport w Świnoujściu, który umożliwia dostawy gazu skroplonego LNG z różnych źródeł na całym świecie, bo 
można kupować go od różnych dostawców. "Jest pełna konkurencyjność, jeżeli chodzi o ceny i terminy dostaw. 
Jest konieczna i uzasadniona budowa nowego gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski, abyśmy 
również od dostawcy norweskiego mogli otrzymywać gaz do Polski" - mówił prezydent Duda. 
"Dyskutowaliśmy na te tematy bardzo wnikliwie. (...) Dziękuję za wszystkie głosy, które padły na poszczególnych 
sesjach w bardzo przyjacielskiej atmosferze, co potwierdza doskonałą współpracę nas jako prezydentów państw 
Grupy Wyszehradzkiej" - zaznaczył prezydent Duda. 
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Historia Stoczni Gdańskiej w ECS. 

Konferencja naukowa poświęcona historii Stoczni Gdańskiej organizowana przez Europejskie Centrum 
Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Muzeum Morskie oraz NSZZ Solidarność odbędzie się w 
ECS w dniach 3-4 listopada.  
Stocznia Gdańska to ważna przestrzeń pamięci Polaków i Europejczyków, miejsce robotniczych protestów i 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przypominają o tym zabytki, takie 
jak pomnik Poległych Stoczniowców 1970 wraz z placem Solidarności, stoczniowa Brama nr 2 oraz Sala BHP, 
miejsce podpisania historycznego Porozumienia Gdańskiego i narodzin Solidarności. W 2014 roku ten 
historyczny zespół obiektów wraz z Europejskim Centrum Solidarności, prowadzącym szerokie działania 
edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności, wyróżnione zostały przez Komisję Europejską Znakiem 
Dziedzictwa Europejskiego. 
Historia Stoczni Gdańskiej nie ogranicza się jednak tylko do pokojowej rewolucji Solidarności. Decyzja o 
powstaniu w Gdańsku zakładów produkcji okrętowej i ich rozwój w XIX wieku znacząco wpłynęły na 
funkcjonowanie miasta. W trakcie obu wojen światowych gdańskie stocznie stały się elementem machiny 
wojennej, produkowano w nich m.in. okręty podwodne dla cesarskiej, a potem nazistowskiej marynarki wojennej. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego Stocznia Gdańska funkcjonowała jako współwłasność Polski i 
Gdańska, a po II wojnie światowej, państwowa Stocznia Gdańska im. Lenina stała się największym zakładem 
produkcji okrętowej w Polsce. 
Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenach postoczniowych, nie tylko w wymiarze 
ekonomicznym, przestrzennym, ale i symbolicznym, spowodowały naturalny wzrost zainteresowania tym 
historycznym miejscem. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza Państwa do udziału w konferencji naukowej 
poddającej głębszej analizie historię Stoczni Gdańskiej, zarówno w ujęciu politycznym, jak i społecznym, 
gospodarczym, kulturowym, architektonicznym czy zabytkoznawczym. Interesują nas szczególnie te tematy, 
które dotąd nie znalazły należytego opracowania. Przewidują wydanie recenzowanej monografii, w której ukażą 
się artykuły uczestników konferencji.  
Konferencja rozpocznie się 3 listopada 2016 (czwartek) o godzinie 09.00 panelem HISTORIA POLITYCZNA 
STOCZNI. W kolejnych poruszona będzie tematyka zagospodarowania terenów postoczniwoych, historii 
społecznej stoczni, jej dziedzictwu kulturowemu, obrazowi, a także hstorii "Sołdka" i przemysłu stoczniowego. 
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W Szczecinie powstanie Multimedialne Centrum Nauki w kształcie kadłuba 

statku . 

 
Morskie tradycje stolicy Pomorza Zachodniego. Szczecin w takim kontekście chcą pokazać twórcy 
Multimedialnego Centrum Nauki. List intencyjny w sprawie utworzenia takiej nowoczesnej placówki naukowo-
edukacyjnej podpisano w Piątek 21/10. 
Przy powstaniu centrum nauki współpracować mają władze województwa, szczecińskiego muzeum narodowego 
oraz rektorzy sześciu zachodniopomorskich uczelni. 
Naukowo-edukacyjna placówka będzie akcentowała głównie morską tradycję Szczecina. Multimedialne Centrum 
Nauki ma być poświęcone m.in. żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku. Zwiedzający będą mogli 
m.in. samodzielnie przeprowadzać eksperymenty. 
Budynek powstanie w centrum miasta nad Odrą na wyspie Łasztownia. Bryła muzeum będzie przypominała 
kadłub statku. Jej projekt został opracowany w 2011 r. przez projektanta Piotra Płaskowickiego. 
Ostateczna koncepcja architektoniczna obiektu ma być gotowa w marcu przyszłego roku. Do końca czerwca 
natomiast potrwają prace nad udoskonalaniem wystawy stałej. 
Rozpoczęcie budowy centrum planowane jest na lato 2018 r., a zakończenie na 2020 r. Obiekt powstanie dzięki 
środkom zabezpieczonym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i 
budżetu województwa w wysokości 16,5 mln euro. 
Centrum ma być także miejscem, gdzie prezentowane będą najnowsze osiągnięcia naukowe 
zachodniopomorskich uczelni. 
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Żeglarski triumf Politechniki Gdańskiej. 

To pierwsze takie zawody w historii, a reprezentacja Politechniki Gdańskiej już zdołała je zdominować. Dwie 
ekipy wystawione przez PG zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce podczas Żeglarskich Mistrzostw 
Pomorskich Uczelni Wyższych. 
Regaty odbyły się w niedzielę, 16 października, a ich gospodarzem i współorganizatorem było Narodowe 
Centrum Żeglarskie AWF. W szranki stanęli zawodnicy z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 
Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu. 
Drugie miejsce przypadło załodze złożonej ze sternika Igora Tarasiuka oraz Kacpra Slepkowrońskiego, Dawida 
Płotki i Tomasza Piernickiego. Tuż za nimi uplasowała się ekipa sternika Patryka Richtera – Jakub Surowiec, 
Marek Zalewski i Tomasz Riemer. 
– Walka była bardzo emocjonująca. Warto nadmienić, że załoga zdobywców drugiego miejsca była złożona 
prawie wyłącznie ze studentów pierwszego roku. Tym pomyślnym wynikiem Sekcja Żeglarska PG dobrze kończy 
udany sezon – podkreśla mgr Jakub Pankowski z Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. 
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Doktoranci z PG wrócili ze Spitsbergenu. 

Na dalekiej północy leży Spitsbergen, największa z wysp należących do Norwegii. Ten zimny, niegościnny ląd był 
celem 39. Wyprawy Polarnej, zorganizowanej przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W ekspedycji 
wzięły udział trzy doktorantki Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – Klaudia Kosek, Katarzyna Kozak i 
Aneta Pacyna. Choć wyprawa nie była łatwa, to dziewczyny pokochały wyspę, na której przyszło im pracować. 
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Archipelag Svalbard, do którego należy Spitsbergen, jest znakomitym polem doświadczalnym, pozwalającym na 
analizę akumulacji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w skali globalnej. Dzieje się tak ze względu 
na jego odległe położenie oraz znikomą populację – najbliższą ludzką siedzibą jest Polska Stacja Polarna IGF 
PAN. Ekspedycja finansowana przez Narodowe Centrum Nauki trwała od 6 września do 1 października, a jej 
celem było zbadanie wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na wody rzeki Revelvy, przepływającej przez 
południową część wyspy. 
Aby dostać się na archipelag, Klaudia, Katarzyna i Aneta przepłynęły przez Morze Bałtyckie, Norweskie, 
Północne, Grenlandzkie i wreszcie Morze Barentsa na pokładzie statku badawczego Horyzont II. – Nasze 
zmagania z niespokojnymi wodami pięciu mórz trwały osiem dni – wspominają. Na miejscu dziewczyny pobrały 
próbki wody i pokrywy śnieżnej, których analiza pozwoli ustalić zależności pomiędzy wybranymi związkami 
chemicznymi a wodnymi mikroorganizmami. 
Klaudia, Katarzyna i Aneta były odpowiedzialne za przygotowanie pojemników do pobierania próbek oraz 
procedury konserwacji badanych materiałów. Doktorantki podkreślają, że wspólna wyprawa była spełnieniem ich 
marzeń i okazją do zdobycia bezcennego doświadczenia. – Mimo, iż prace i pomiary terenowe często odbywały 
się w ciężkich warunkach pogodowych, to nasze serca ogrzewała gorąca miłość do tej lodowej krainy – 
podsumowują. 
 Wyprawa Polskiej Akademii Nauk to nie jedyna ekspedycja, w której uczestniczyli studenci PG. Na Spitsbergen 
wyruszyła także 28. Wyprawa Badawcza Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, z dwoma doktorantami 
Politechniki Gdańskiej w składzie. Sara Lehmann-Konera z Wydziału Chemicznego oraz Nikodem Danilewicz z 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska również badali wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na jedną z 
lokalnych rzek, przepływającą przez fiord Bellsund w środkowej części wyspy. 
Sara i Daniel wykonywali pomiary temperatury oraz prędkości przepływu rzeki, pobierając przy tym próbki wody. 
Ekspedycja wyruszyła z Polski 18 lipca i trwała 46 dni. Praca w surowym środowisku była prawdziwym 
wyzwaniem, ale doktoranci  bardzo ciepło wspominają swój pobyt na Archipelag Svalbardzkim. – Piękno 
Spitsbergenu, a w szczególności Bellsundu oraz możliwość obcowania z niezwykłą przyrodą okolic polarnych w 
zupełności wynagradzają wszelkie niewygody – zapewnia Sara. 
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Trawers Shackletona – 100 lat później. 

Na południowej półkuli Ziemi zaczyna się wiosna. Jacht s/y Selma Expeditions, po zimowym postoju w Ushuaia 
(najdalszym na południe miasta świata) opuścił już port i żegluje w kierunku wyspy Georgia Południowa. Trasa w 
jedną stronę to ok. 1100 mil (ponad 2000 km). Tym razem na pokładzie jachtu - skipper Piotr Kuźniar i 11-
osobowa, międzynarodowa załoga. 
Informacja z pokładu: "... Południowy Atlantyk - dominują wiatry zachodnie 6-7 B, okresowo 9 B. Długa, wysoka 
fala. Do kokpitu docierają rozbryzgi fal. Deszcze z rzadka, czasami śnieg. Mijamy szereg gór lodowych, które 
produkują liczne growlery dryfujące w stronę Południowej Georgii. Nocami dodatkowe wachty na oku..." 
Obecny projekt: "Trawers Shackletona - 100 lat później" odbywa się szlakiem pamiętnej wyprawy ratunkowej 
Ernesta Shackletona. Sto lat temu Shackleton, na tych samych wodach, razem z 5cio osobową załogą - pokonał 
trasę: Wyspa Słoniowa (Elephant Island) - Wyspa Georgia Południowa, żeglując ponad 720 Mm (ok. 1400 km) 
przez wzburzony i lodowaty Ocean Południowy. Rejs na pokładzie 7siedmiometrowej szalupy - JAMES CAIRD 
odbywał się po to, aby poszukać pomocy w stacji wielorybniczej, jedynej ludzkiej osadzie w tej części świata. Był 
to wtedy jedyny sposób aby uratować załogę statku ENDURANCE zmiażdżonego przez lody antarktycznego 
Morza Weddella, podczas tragicznie przerwanej wyprawy pół roku wcześniej. 
Shackleton pozostawił we względnym bezpieczeństwie 22 członków załogi na bezludnej, wyjątkowo niegościnnej 
i ciągle zalewanej falami Wyspie Słoniowej, a sam z pięcioma ochotnikami wyruszył po pomoc małą szalupą 
przez wyjątkowo trudne w żegludze wody Oceanu Południowego. Po 17tu dniach w ciągłym zimnie i w kolejnych 
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sztormach, załoga dotarła do zatoczki King Haakon Bay - Georgii Południowej, ale ciągle po drugiej stronie gór i 
daleko do siedzib ludzkich. Dodatkowo podczas lądowania łódź rozbitków rozpadła się. Shackleton ulokował 
trzech najbardziej wycieńczonych żeglarzy w prowizorycznym schronieniu, a potem, razem z dwoma pozostałymi 
załogantami, wyruszył po pomoc na drugą stronę wyspy. Bez żadnych map, praktycznie non stop oraz pomimo 
ogromnego wycieńczenia i zimna, rozbitkowie pokonali w niespełna 2 doby ok. 60 km, wędrując przez wysokie na 
ponad 2000 metrów pokryte lodowcami pasmo górskie. Wreszcie dotarli do osady wielorybniczej Strommes Bay, 
dysponującej własnym holownikiem oraz łącznością telegraficzną ze światem. Shackleton natychmiast przystąpił 
do organizowania pomocy, finalnie ratując WSZYSTKICH uczestników załogi. 
Jacht Selma Expeditions - wyprawę na Georgię Południową odbył już w roku 2003. Jednak tym razem, oprócz 
samego żeglowania planowany jest także - "Trawers śladami Shckletona", ponad 60 km górski marsz 
bezdrożami w poprzek Wyspy. Polsko-czeski, 3osobowy zespół pod dowództwem Krzysztofa Jasicy, co-skippera 
Selmy, odtworzy dokładnie trasę trawersu sprzed 100 lat. Jednocześnie - jacht ze skipperem Piotrem Kuźniarem i 
z pozostałą załogą będzie bazą oraz ubezpieczeniem dla wspinaczy. 
W zależności od warunków pogodowych Selma powinna dotrzeć do Georgii Południowej w ciągu najbliższego 
tygodnia. Dotarcie do King Haakon Bay z którego rozpoczyna się trawers "Śladami Shackletona" nie będzie 
łatwe. Otwarty na zachód fiord, w którym lądować będzie ekipa lądowa jest bardzo niespokojny. Wiatry zachodnie 
przyspieszają tam na skutek efektu tunelowego a rozkołys z oceanu rozbija się na plaży utrudniając lądowanie. 
SELMA musi precyzyjnie "wstrzelić się" w pogodę żeby lądowanie było bezpieczne i żeby zdążyć wypłynąć z 
fiordu przed zmianą pogody. Potem pozostając w kontakcie z grupą lądową jacht popłynie na wschodnią stronę 
wyspy i będzie czekać najpierw w Fortuna Bay a potem w Stromnes. Jak zwykle w tych okolicach karty rozdaje 
pogoda. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

STS Pogoria otrzymała międzynarodowe wyróżnienie żeglarskie Friendship 

Trophy. 

STS Pogoria z żeglarskim wyróżnieniem. Gdyński żaglowiec pod dowództwem kapitana Kris-Krszysztofa 
Grubeckiego regat Black Sea Tall Ships Regatta 2016 wprawdzie nie wygrał, jednak został doceniony za 
umiejętności i postawę fair play. 
Gdyńscy żeglarze zostali nagrodzeni w tajnym głosowaniu współuczestników regat. Tuż przed metą pozwolili 
zwyciężyć ekipie rosyjskiego żaglowca i w ten sposób zasłużyli na międzynarodowe wyróżnienie. 
Friendship Trophy  to najbardziej prestiżowa nagroda regat wielkich żaglowców. Żeglarski laur w formie srebrnej 
patery od 2003 roku przyznawany jest przez Sail Training International załodze jachtu lub żaglowca, która została 
uznana, przez kapitanów oraz załogi pozostałych jednostek, za najbardziej przyczyniającą się do szerzenia 
międzynarodowej przyjaźni i porozumienia podczas całych regat. Nagroda ta wręczana jest zawsze w ostatnim 
porcie. 
STS Pogoria została zbudowana w 1980 roku. Ma 47 metrów długości, 8 m szerokości i 3,5 m zanurzenia. 
Armatorem statku jest Sail Training Association Poland – stowarzyszenie zajmujące się morskim szkoleniem 
młodzieży. Na pokładzie jednostki odbywają się m.in. szkoły pod żaglami. W regatach The Tall Ships’ Races STS 
Pogoria bierze udział od 2005 roku. 
 
Dane techniczne STS Pogoria 
bandera: polska 
armator: Sail Training Association Poland 
rok budowy: 1980 
typ ożaglowania: barkentyna 
powierzchnia ożaglowania: 1000 m2 
wysokość masztów: 32 m 
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długość kadłuba: 47 m 
szerokość kadłuba: 8 m 
zanurzenie: 3,5 m 
wyporność: 342 tony 
moc silnika: 255 kW (348 KM) 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

 

Zielone miasta przyszłości. 

Wygląda na to, że ludzkość pokochała miejski styl życia – na dobre i złe. Kiedy zaczynał się wiek XVIII, na Ziemi 
żyło około 800-900 mln ludzi. Zaledwie 30-40 mln z nich, czyli kilka procent całej populacji, mieszkało w 
miastach. Sto lat później ludzkość liczyła już półtora miliarda, a liczba mieszkańców miast wzrosła do około 150 
mln. Już wtedy pisano, że miasta rozwijają się w szalonym tempie. Nikt jednak nie przewidział tego, co zdarzy się 
w XX w. 
Dziś glob zamieszkuje 7 mld ludzi i według szacunków demografów, m.in. z Funduszu Ludnościowego ONZ, 
połowa z nas mieszka już w miastach. W wyniku procesów urbanizacyjnych ludzkość, która przez tysiące lat 
preferowała swobodną przestrzeń i wiejski styl życia w małych społecznościach, zaczyna się tłoczyć w 
gigantycznych skupiskach. Największe z tych ośrodków miejskich liczą po kilkadziesiąt milionów osobników. 
Trend ten utrzymuje się. Demografowie prognozują, że w 2050 r. trzech na czterech mieszkańców globu będzie 
żyło w miastach. 
Wielu badaczy uważa urbanizację za naturalne zjawisko towarzyszące zmianom społecznym i gospodarczym na 
świecie. Pojawiło się ono w XIX w. wraz z epoką przemysłową, najpierw w Europie i Ameryce Północnej, gdzie 
ludzie uciekali z zacofanej i przeludnionej wsi do szybko rozwijających się miast. Dwie, trzy dekady temu tą drogą 
podążył najludniejszy z kontynentów – Azja, a teraz to samo dzieje się w Afryce. 
Współczesne molochy często porównuje się do mrowisk. Nie do końca słusznie. Kopce małych owadów są 
świetnie, rzec można inteligentnie zaplanowane. Natomiast żywiołowo rozwijające się metropolie to królestwa 
chaosu – społecznego, architektonicznego, urbanistycznego. Takie miasta nie ułatwiają życia ich mieszkańcom, 
stanowią olbrzymie obciążenie dla globu. Co zrobić z tym fantem? Eksperci odpowiadają: zawczasu planować 
rozwój miast, skoro ludzie nadal do nich ciągną. A te już istniejące, zmieniać w miejsca przyjazne dla życia: 
zielone, bezpieczne, zdrowe i sprawiedliwe środowiskowo. 
Miasta mają oczywiście swoje zalety. To w nich koncentruje się wiedza, władza i kapitał. Fizyk Luis Bettencourt i 
matematyk Geoffrey West, profesorowie słynnego Santa Fe Institute, wykazali kiedyś przy pomocy równań, że to 
właśnie duże „zagęszczenie interakcji społecznych” jest warunkiem innowacyjności i kreatywności. Im gęściej od 
ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że ich niezliczone kontakty dadzą początek nowej idei. Bettencourt i 
West zauważyli, że XX w. był okresem wyścigu intelektualnego na niespotykaną wcześniej skalę, przy czym ten 
wyścig odbywał się głównie w miastach i pomiędzy miastami. To one dominują w sferze kultury, edukacji, nauki i 
ochrony zdrowia. Ich rola stale rośnie. Katalizatorem tego procesu są interakcje społeczne skoncentrowane na 
niewielkiej przestrzeni. „Milion ludzi żyjących w wielkim mieście to inna jakość społeczna i ekonomiczna niż milion 
ludzi rozrzuconych na dużym obszarze. Aglomeracje są dziś akceleratorami zmian globalnych. Czas płynie w 
nich szybciej” – pisali Bettencourt i West. I oni jednak dostrzegali wady molochów. „Trzeba walczyć z 
zanieczyszczeniem powietrza, przestępczością, negatywnymi dla zdrowia skutkami zgiełku i ścisku. Zarazem 
trzeba wzmacniać unikalne korzyści, jakich nam aglomeracje dostarczają. Za pół wieku to one staną się 
dominującym środowiskiem życia Homo sapiens” – zauważali. 
Rok temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Agendę 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju – plan radykalnych 
„działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu”, jak czytamy w rezolucji przegłosowanej we wrześniu 2015 r. Plan 
wyznacza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zostać zrealizowane w 15 lat. Jest wśród nich Cel 11 
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dotyczący miast. Jego przesłanie brzmi: „Uczyńmy je bezpiecznymi, odpornymi na zagrożenia i 
zrównoważonymi”. Świetnie, tylko jak? 
W Agendzie 2030 znajdziemy wiele szczegółowych celów, które mają do tego doprowadzić. Kwestie społeczne, 
takie jak walka z biedą i nierównościami oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców, stale przeplatają się z 
wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak łatwo dostępny i czysty transport publiczny, równomierne zazielenianie 
miast, otwarte dla wszystkich tereny rekreacyjne, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń atmosferycznych oraz 
ograniczenie ilości odpadów. Autorzy rezolucji podkreślają, że miasta zajmujące dziś około 3% powierzchni 
ziemskich lądów, pożerają trzy czwarte energii i odpowiadają za 70% emisji dwutlenku węgla. Konsumują też 
olbrzymie ilości wody, głównie na ich potrzeby pracuje rolnictwo. Zatem kto chce uchronić planetę od dewastacji, 
ten powinien zadbać o zrównoważony rozwój miast. 
Las Vegas jest najszybciej rozwijającym się obszarem metropolitalnym w Stanach Zjednoczonych. Rozkwit 
przemysłu turystycznego i hazardowego przyczyniły się do gwałtowniejszego wzrostu populacji. W 1950 roku Las 
Vegas zamieszkały 24 624 osoby. Dzisiaj populacja hrabstwa Clark, obejmującego Las Vegas, sięga prawie 2 
milionów obywateli.Wpływa to znacząco na uszczuplenie dostępnych zasobów wody i zmiany zachodzące w 
krajobrazie (m.in.: rozwój asfaltowych i betonowych dróg oraz innych elementów infrastruktury, powiązany ze 
zmniejszeniem powierzchni wybranych obszarów zielonych) .Zdjęcie satelitarne pokazują skalę zmian w 
strukturze przestrzennej obszaru – zmian wynikających z rozlewania się miasta (źródło: „The Atlas of Our 
Changing Environment"). 
Przyszłości miast w naszym regionie wiele uwagi poświęca najnowszy raport GEO-6 przygotowany przez 
Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Debatowano nad nim we wrześniu tego roku w 
Warszawie podczas międzynarodowej konferencji „Nauka, biznes i środowisko”, zorganizowanej z inicjatywy 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W Europie w miastach mieszka ponad 70% ludzi, a w 2030 r. odsetek ten 
zwiększy się do 80%. Jednym z niekorzystnych trendów było likwidowanie obszarów zielonych na rzecz 
budynków, dróg i innej infrastruktury miejskiej. Tym czasem w raporcie GEO-6 możemy przeczytać, że „kurczenie 
się zielonych terenów w miastach potęguje skutki zmian klimatycznych oraz prowadzi do pogorszenia fizycznego, 
psychicznego i umysłowego rozwoju dzieci oraz ogólnego spadku jakości życia”. 
Rzeczywiście, życie w wielkim mieście zapewnia mnogość kontaktów społecznych, ale niekoniecznie wpływa 
pozytywnie na pracę naszych neuronów. Marc Berman, psycholog z Uniwersytetu Stanowego Michigan 
przeprowadził swego czasu banalny eksperyment. Poprosił kilkadziesiąt osób, aby pospacerowały sobie przez 
pół godziny po zatłoczonym centrum Chicago, a potem sprawdził efektywność pracy ich mózgów. U wszystkich 
była nieco przytępiona. Rok później Berman poprosił te same osoby, aby ponownie odbyły półgodzinny spacer, 
ale tym razem po podmiejskim lesie, z dala od zgiełku i hałasu. Wynik był odmienny – szare komórki 
przyspieszyły. Uczestnicy sprawniej, ale też z większym zaangażowaniem rozwiązywali testy pamięci i 
koncentracji. „Nasze neurony lubią mnogość wrażeń, ale pod warunkiem, że ich intensywność nie przekracza 
pewnego poziomu. Gdy limit wytrzymałości zostanie przekroczony, wtedy mózg reaguje spowolnieniem procesów 
myślowych i obniżeniem wrażliwości na stres” – konkludował naukowiec. 
Inny przykład dostarczyli naukowcy z Uniwersytetu Harwardzkiego, którzy doszli do wniosku, że uczniowie z 
podstawówek otoczonych zielenią lepiej się uczą i łatwiej zdają testy. Sporządzili oni ranking 900 szkół w 
amerykańskim stanie Massachusetts, a potem zaczęli analizować czynniki mogące mieć wpływ na miejsce w 
rankingu. Pod uwagę wzięto płeć, rasę, nieobecności w szkole, liczebność klas, dochody rodziców. Wszystko to 
miało oczywiście pewne znaczenie, ale okazało się, że liczy się coś jeszcze: gęstość zieleni w najbliższej okolicy 
szkoły. W innym badaniu, przeprowadzonym w Japonii, naukowcy szukali związków pomiędzy wynikami w nauce 
licealistów ze 101 szkół średnich a widokiem z okien w salach, w których się uczą. Tam, gdzie widać było drzewa 
i krzewy, licealiści dziwnym trafem mieli lepsze stopnie, pomyślniej przechodzili przez testy i częściej wybierali się 
na studia. 
Z wielu badań wynika też, że w zielonych miastach ludzie są nie tylko zdrowsi fizycznie i psychicznie, ale też 
bardziej bezpieczni. Zadbana zieleń świadczy o tym, że ktoś się troszczy o okolicę i że znajduje się ona pod 
nadzorem mieszkańców. Dla przestępcy to sygnał, że nie ma tu czego szukać. Geograf Pengyu Zhu z 
Uniwersytetu Południowej Kalifornii zauważył, że na zdjęciach satelitarnych łatwo jest po ilości zieleni odróżnić 
bogate dzielnice miasta od biednych. Im biedniejsza okolica, tym mniej drzew. 
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„Urbanizacja kreuje nierówności środowiskowe, które odbijają się na jakości życia mieszkańców miast. Dobrze 
zaplanowane miasto to miasto zielone i zdrowe” – stwierdza raport GEO-6. Podczas konferencji „Nauka, biznes i 
środowisko” sporo mówiono o „zielonej urbanizacji”, na którą składają się takie działania jak zazielenianie 
dachów, promowanie czystego transportu, czy też wprowadzanie na masową skalę inteligentnych technologii. 
Zatrzymajmy się na moment przy tych ostatnich. To one, na przykład, mogą stać się podstawą nowej mobilności 
miejskiej, w której rola samochodu osobowego zostanie znacznie zredukowana na rzecz transportu zbiorowego. 
Ale to nie wszystko. Taka gęsta sieć czujników, odbiorników GPS, czytników identyfikacyjnych i urządzeń 
pomiarowych rozmieszczonych może robić znacznie więcej rzeczy, na przykład monitorować poziom 
zanieczyszczeń atmosferycznych, sterować oświetleniem ulicznym, zarządzać energią, wodą i nieczystościami. 
Eksperci twierdzą, że inteligentne miasto zużywałoby 60% mniej prądu i 80% mniej wody, a odpady i nieczystości 
poddawałoby recyklingowi oraz przetwarzało je na prąd i ciepło. 
Jak widać, ekologia, innowacyjność i nowoczesne technologie mogą iść ze sobą w parze. 
Jeśli wnioski Bettencourta i Westa są poprawne, to właśnie miasta, w których „czas płynie szybciej”, mogą 
odegrać wiodącą rolę w kreowaniu zielonej przyszłości. Mogą uleczyć najpierw siebie, a potem całą planetę. „Aby 
mieszkać w zdrowych miastach, potrzebujemy wielkich wizji, nowoczesnych badań oraz śmiałych działań 
angażujących mieszkańców, samorządy i przedsiębiorców dostarczających holistycznych rozwiązań” – postuluje 
raport GEO-6. 
 

Źródło: Wiedzai Życie.pl 

 

Wydarzyło się 24 października - kalendarium  

24 października jest 297. (w latach przestępnych 298.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. 
Do końca roku pozostaje 68 dni. 
24 października wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat. Między innymi: 
1795 r. –   Rosja, Prusy i Austria podpisały akt III rozbioru Polski. 
1934 r. –   Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS).. 
1974 r.  –  Sejm PRL przyjął ustawę Prawo wodne. 
2005 r. –  Rafał Blechacz wygrał XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 
2013 r. –  Amerykańscy astronomowie poinformowali o odkryciu najbardziej odległej galaktyki o potwierdzonej 
odległości od Ziemi – z8 GND 5296. Oglądane dziś jej światło podróżowało do Ziemi ponad 13 miliardów lat, a 
współcześnie sama galaktyka wedługwspółrzędnych współporuszających się oddalona jest o około 30 miliardów 
lat świetlnych. 

Sędzia, najgorszy zawód świata.  

Sędziowie, jak większość z nas, są istotami ludzkimi – powiedział kiedyś ktoś mądry, zapominając jednak dodać, 
że cała ludzkość wymaga od tych istot pozaziemskości. Niewiele jest zawodów tak odgórnie skazanych na 
potępienie, pomyłkę i szyderstwo. Sędziowie piłkarscy od wielu lat znajdują się na celowniku piłkarzy, kibiców, 
podejmując decyzje pod coraz większą presją, bo przecież gra toczy się o coraz większe stawki. I wygląda na to, 
że największą krzywdę robią im przełożeni, nie chcąc – mimo postępu technicznego – wyswobodzić ich z tych 
męczarni. 
Błąd liniowego w meczu Legii z Lechem, choć okrutnie wypaczający wynik, nie jest dla przeciętnego kibica 
żadnym zaskoczeniem. Sędziowie mylą się bowiem coraz częściej, liczba ich błędów jest tak olbrzymia (a na 
dodatek wyeksponowana przez bezlitosne oko kamery TV), że trudno o kolejkę ligową w jakimkolwiek kraju, w 
której o sędziach nie mówiłoby się źle. 
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W końcówce poprzedniego sezonu Premier League na popularnej angielskiej stronie „You are the ref” („Ty jesteś 
sędzią”) czytałem ciekawy artykuł, opisujący zwyżkową tendencję błędów brytyjskich sędziów. Był kwiecień, a 
panowie z gwizdkiem i chorągiewką mieli na sumieniu blisko sto pomyłek, które zupełnie zmieniały końcowy 
rezultat. Brylował w tej niechlubnej klasyfikacji Jon Moss. Gdyby nie beznadziejne sędziowanie w Anglii, mistrzem 
byłby Arsenal, wicemistrzem Leicester, a trzecie miejsce zająłby zespół Southampton 
Niektórzy mówią, że „błędy sędziowskie to element gry”. Bo to niby takie super, że możemy się potem spierać, 
denerwować, a po to wymyślono futbol, by budził emocje. Sorry, ale co innego, kiedy piłkarze grali za 20 funtów 
tygodniowo i nikt tego nie pokazywał, inna zaś sytuacja towarzyszy nam dzisiaj, kiedy jeden błąd może 
decydować o milionach funtów. Patrz: Southampton. Przecież trzecie miejsce to występy w Lidze Mistrzów, 
generujące gigantyczne zyski dla klubu. 
W przeciętnej pracy człowiek zazwyczaj zmaga się z presją z dwóch stron. Nad sobą ma szefów, wymagających 
odpowiedniego spełniania obowiązków, ale musi jednocześnie dogodzić klientom, którym dostarcza usługę lub 
produkt. W przypadku sędziego ci ostatni są rozszalałym tłumem, oderwanym od racjonalnego myślenia, żądnym 
decyzji właściwych tylko według ich systemu rozumowania. Mecz Legii z Lechem to podręcznikowy przykład: 
najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak zostaje zwyzywany przez  fanów z Warszawy za rzut karny dla 
Kolejorza, by po chwili ci sami fani udawali, że spalony to w piłce rzecz kompletnie nieistotna. 
Do tego dochodzą piłkarze. Bez przerwy mający pretensje, próbujący oszukać, skaczący sobie do gardeł. Kiedy 
żona Howarda Webba (chyba już była) dowiedziała się, że poprowadzi on finał mistrzostw świata, nie mogła się 
nadziwić. – On nie potrafi zapanować nad naszymi dziećmi, jak zatem może panować nad meczem piłkarskim? – 
pytała retorycznie. 
Nie wiem, czy to do końca trafne porównanie, ale piłkarski sędzia jest dla mnie trochę jak człowiek, który 
zdobywa górskie wielotysięczniki. Nie ryzykuje może życia, ale przemieszcza się w kierunku światła niczym ćma, 
próbując samemu sobie wmówić, że nic złego go nie spotka, podczas gdy to zło czai się za pierwszym zakrętem. 
Sędziami często zostają ludzie, którzy nie zrobili karier piłkarskich. Graham Poll przyznał to kiedyś otwarcie: – To 
prawie jak granie w piłkę, tyle że bez umiejętności. 
Urs Meier, znany przed laty arbiter, to samo. – Zostałem sędzią, bo nie grałem zbyt dobrze w piłkę (choć bardziej 
pikatny i zapamiętany został cytat z jego małżonki: „Oszukiwał mnie i jak teraz słyszę, oszukał również Anglię”). 
Mówi się, że ci najlepsi sędziowie to tacy, których podczas meczu nie widać, ale to nieco naciągana teoria, bo w 
kluczowych momentach sędzia zawsze będzie na świeczniku. W meczu zawsze wydarzy się coś takiego, by 
udowodnić temu człowiekowi, że wybrał sobie najgorszy zawód świata, skazany na kompromitację. 
Kibice, piłkarze, no ale nie można przecież zapomnieć o menedżerach, prawda? Niewielu jest na świecie 
trenerów, którzy z godnością znoszą sędziowskie błędy, w myśl zasady: co los zabrał, odda następnym razem. Z 
pewnością nie na leży do nich Jose Mourinho, który „wykończył” Andersa Friska. Tak ostro krytykował Szweda, 
że ten w efekcie musiał zakończyć sędziowską karierę. – Czuję się jak zwierzę, na które polują, boję się wypuścić 
dzieci z domu. Nie chcę tak żyć. Już nigdy nie wyjdę na boisko. Jestem zbyt przerażony. To nie jest tego warte. 
Niestety, tak właśnie wygląda dzisiaj futbol – mówił Frisk w 2005 roku, po tym, jak słowa Mourinho pod jego 
adresem uruchomiły lawinę zakończoną groźbami ze strony kibiców. 
Dlatego zawsze jest mi szkoda sędziów, bo za każdym ich błędem kryje się ludzka historia. W Polsce są 
dziedzicznie obciążeni, bo przez lata byli częścią wielkiego teatru iluzji, na jaki wszyscy albo dawaliśmy się 
nabierać, albo po prostu przymykaliśmy oczy. To co kiedyś arbitrom zdarzało się robić z premedytacją, za 
określone korzyści, dzisiaj jest ludzkim błędem i jestem pewien (albo chcę w to wierzyć), że asystent, który w 
odpowiednim momencie nie unosi chorągiewki, ma nieprzespaną noc. 
Sędziowie, takie mam wrażenie, nigdy nie byli przez pozostałą część świata futbolu traktowani jako ktoś 
równorzędny. Niewiele mają przywilejów, natomiast mnóstwo jest wobec nich oczekiwań. Są jak saper, który ma 
wiecznie rozbrajać bomby. Kiedy te wybuchają, na ich miejsce może przyjść ktoś inny. Dawno, dawno temu, w 
połowie ubiegłego wieku, sekretarz ligi angielskiej Alan Hardaker powiedział słynne zdanie, całkiem nieźle 
ilustrujące ten problem: – Sędziowie powinni wchodzić przez tylne drzwi i tymi samymi drzwiami wychodzić. 
Angielscy kibice, działacze, menedżerowie i piłkarze przez dekady narzekali na poziom arbitrów, to jedna z 
niezmiennych w piłce rzeczy. – Ludzie powiadają, że mamy najlepszych sędziów na świecie. Mam dreszcze, 
kiedy pomyślę, jacy są pozostali – stwierdził w latach 80-tych Mark Buchan, obrońca Manchesteru 
United. Niezmiennie tacy sami. Samotni jak cholera, lecą do światła. I znikąd nie widać pomocy. 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Wspomnienia Taternika:  
"Podczas jednego z obozów wspinaczkowych w Tatry pojechaliśmy w rejon Morskiego Oka.  
Dotarliśmy pod ścianę. Nasz instruktor (jako, że byliśmy przygotowani na wyprawę pod każdym 
względem) zaproponował, żebyśmy sobie strzelili po jednym - "żeby nam się ściana trochę położyła - 
będzie się lepiej wchodzić". Towarzystwo nie namyślało się długo i zaczęli "kłaść ściany" dosyć 
intensywnie, z czasem flaszki zaczęły topnieć jedna po drugiej i skończyło się na kompletnym uboju. Gdy 
grupa ocknęła się równo ze świtem zauważyli, że brakuje wśród nich prowodyra libacji - instruktora..."  
I tutaj następuje wersja GOPR-owców:  
"Zapieprzamy gazikiem, wyjeżdżamy zza zakrętu a tu jakiś facet na środku drogi idzie na czworaka, wbija 
haki w asfalt i asekuruje się liną..." 


