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Gigantyczny przemyt w świnoujskim terminalu. 

2,3 t nielegalnego tytoniu do palenia w fajce wodnej. Taki ładunek przechwycili zachodniopomorscy 
funkcjonariusze Izby Celnej w Szczecinie w terminalu promowym w Świnoujściu. Straty na szkodę Skarbu 
Państwa mogły wynieść prawie 1,8 mln zł. 
W zatrzymanym do kontroli ciężarowym Volvo, oprócz deklarowanych w dokumencie przewozowym mebli 
kuchennych i materiałów budowlanych, znajdował się także tytoń do shishy pochodzący ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Nielegalna przesyłka miała trafić do Portu Promowego Sassnitz w Niemczech. Kierowca, ze 
względu na okresowe ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na terytorium tego państwa, zdecydował się 
jednak na odprawę w świnoujskim porcie. Tam zakończyła się jego podróż. 
Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie. 
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Amerykanie ujawnią wyniki śledztwa w sprawie El Faro. 

Amerykański departament ds. bezpieczeństwa transportu (NTSB) ogłosił, że ujawni informacje wokandy sądowej 
w sprawie tragedii El Faro. 
Kontenerowiec El Faro z 5 Polakami i 28 Amerykanami na pokładzie zatonął w 1 października ubiegłego roku. 
Amerykanie od początku prowadzili śledztwo, a teraz informacji o nim ujawni mediom i opinii publicznej 13 
grudnia.  
Wokada będzie zawierała sprawdzone informacje na temat pogody, inżynierii, kondycji i informacji o 
kontenerowcu El Faro pozyskane z czarnej skrzynki statku. 
Statek, mimo ostrzeżeń meteorologów, wypłynął 29 września 2015 roku z Jacksonville na Florydzie do San Juan 
na Portoryko. Został uszkodzony w wyniku uderzenia huraganu Joaquin i zatonął. Fale sięgały 15 metrów, a siła 
wiatru - 240 km/h. Z relacji załogi przed utratą łączności wiadomo, że statek miał nieczynne silniki, miał 15-
stopniowy przechył, był uszkodzony i nabierał wody. 
Rejestrator z czarnej skrzynki jednostki został wyciągnięty z morza 8 sierpnia tego roku. Nagranie, jakie zostało 
na nim zarejestrowane,  okazało się być w dobrym stanie, udało się odzyskać 26-godzinny materiał. 
Rozpoczyna się on około 8 godzin po tym, jak El Faro opuścił port Jacksonville (godz. 5.37 rano). O 6.13 
jednostka utraciła napęd i zaczęła nabierać wody. W pół do ósmej można usłyszeć nakaz kapitana, by wszyscy 
opuścili statek. Zapis kończy się 10 minut później.  
Polacy, którzy płynęli na pokładzie El Faro należeli do ekipy pomocniczej. 
Była to najtragiczniejsza katastrofa statku płynącego pod banderą USA od ponad 30 lat. 
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Chiny rozpoczęły budowę pierwszej pływającej elektrowni jądrowej. 

Takiej konstrukcji w Chinach jeszcze nie było. Pierwszą pływającą elektrownię jądrową buduje spółka China 
General Nuclear Power Corp. (CGN). Obiekt ma zostać oddany do eksploatacji w 2019 r. i pływać na Morzu 
Południowochińskim. 
W mobilnej elektrowni zostanie zamontowany reaktor typu ACPR50S o mocy 200 MWt (60 MWe). Będzie on 
przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz do odsalania wody morskiej. Projekt nadal jest we 
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wczesnym etapie realizacji. Konstruktorzy wciąż określają parametry, które zapewnią elektrowni bezpieczeństwo, 
chroniąc ją m.in. przed dużymi falami. 
Koszt inwestycji to ok. 461 mln USD. 
W planach jest budowa co najmniej 20 pływających elektrowni. Siłownie mają zapewnić dostawy energii dla 
projektów realizowanych na Morzu Południowochińskim. Będą m.in. zasilały platformy wiertnicze. 
Obecnie jedyną pływającą elektrownią atomową jest rosyjski Akademik Łomonosow. Jego moc to 35 MWe. 
Konstrukcja powstaje w stoczni Baltiysky Zavod w Sankt Petersburgu. Ma zostać uruchomiona na początku 
przyszłego roku w Czukockim Okręgu Autonomicznym. 
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UNHCR: 5 tys. może wynieść w 2016 r. liczba ofiar na Morzu Śródziemnym. 

W tym roku 5 tys. może wynieść liczba migrantów, którzy zginęli podczas próby przedostania się do Europy przez 
Morze Śródziemne – powiedział w piątek 04/12 Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi podczas 
forum w Rzymie na temat sytuacji w tym regionie. 
– Europa musi zreformować swój system przyjmowania migrantów. To jest globalny kryzys – oświadczył Grandi 
w wystąpieniu na Forum MED-Dialogi Śródziemnomorskie z udziałem szefów dyplomacji Włoch, USA, Rosji i 
Wielkiej Brytanii. 
Wysoki Komisarz ONZ wyraził opinię, że sytuacja w Turcji, z którą zawarto porozumienie w sprawie 
zahamowania napływu migrantów, nie pomoże rozwiązać obecnego kryzysu. Dodał, że taka umowa „nie może 
zostać prawdopodobnie powtórzona w innych sytuacjach”. 
– Sugerujemy inne podejście; aby uważać kryzys migracyjny nie za europejski, ale globalny, w którym Unia może 
odegrać rolę przywódczą – oświadczył Grandi. Wyjaśnił, że potrzebna jest „lepsza prewencja” dotycząca fal 
migracyjnych. 
Unia Europejska, jego zdaniem, musi „odegrać ważniejszą polityczną rolę w rozwiązywaniu konfliktów i w 
działaniach w krajach pochodzenia migrantów”. Państwom tym, dodał, potrzebna jest większa pomoc. 
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W ciągu doby na Morzu Śródziemnym uratowano ponad 730 migrantów.  

W ciągu ostatnich 24 godzin na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii uratowano ponad 730 migrantów – podały 
w niedzielę włoska straż przybrzeżna i organizacje pozarządowe. 
Załoga statku Aquarius organizacji SOS Mediterranee oraz Lekarzy bez Granic (MsF) przeprowadziła akcje 
ratunkowe w sobotę oraz w nocy z soboty na niedzielę. Nie udało jej się uratować dwóch kobiet, które zmarły z 
powodu wychłodzenia. 
Wśród uratowanych w ciągu ostatniej doby uchodźców było wiele rodzin z małymi dziećmi pochodzącymi z 
Aleppo, które jest obecnie główną areną syryjskiej wojny domowej. 
Według danych ONZ, od początku tego roku co najmniej 4,7 tys. migrantów zginęło lub zostało uznanych za 
zaginionych, usiłując przedostać się Morzem Śródziemnym do Europy. 
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Lodołamacze gotowe, aby chronić wiślany Zbiornik Wrocławski. 

 
Sześć lodołamaczy: „Gepard”, „Lew”, „Jaguar”, „Niedźwiedź”, „Bawół” i „Mors”, będzie zabezpieczało tej zimy 
wiślany Zbiornik Włocławski – największy sztuczny akwen w Polsce. Wyruszą one do akcji, gdy rzekę pokryje lód 
utrudniający spływanie wody z górnego jej biegu. 
Należące do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie jednostki stacjonują przy tamie 
we Włocławku (kujawsko-pomorskie) i pozostaną tam w gotowości do 15 marca 2017 r. W razie potrzeby, 
wyruszą do pracy po 24 godzinach od wezwania, przez cały sezon zimowy – poinformowała PAP rzeczniczka 
warszawskiego RZGW Urszula Tomoń. 
Zbiornik Włocławski, który w ramach działań przeciwpowodziowych zabezpieczać będą lodołamacze, rozciąga 
się na Wiśle od Płocka (mazowieckie) do Włocławka. Akwen ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. 
Powstał z końcem lat 60. XX wieku, w związku z budową zapory i elektrowni we Włocławku. 
Cztery lodołamacze pracują zazwyczaj na Zbiorniku Włocławskim płynąc w górę rzeki, w kierunku Płocka, a dwie 
pozostałe jednostki zabezpieczają bezpośrednio zaporę we Włocławku, ułatwiając spławianie przez tamę 
napływającej kry lodowej. W ramach działań przeciwpowodziowych, w miejscowości Popłacin pod Płockiem 
(mazowieckie) zainstalowano tzw. przegrodę przeciwśryżową, która ma zatrzymywać spływający Wisłą w 
kierunku Zbiornika Włocławskiego śryż lodowy. 
Rzeczniczka zwróciła uwagę, że stała pokrywa lodowa na wiślanym Zbiorniku Włocławskim, gdzie nurt rzeki jest 
wolniejszy, powstaje z reguły jeszcze przed jej zamarznięciem powyżej tego akwenu. Przypomniała 
jednocześnie, że celem akcji lodołamania jest udrożnienie koryta rzeki poprzez wycięcie w pokrywie lodowej 
rynny spływowej o szerokości od 400 do 600 m. Umożliwia to swobodny przepływ wody i zarazem przeciwdziała 
powstawaniu zatorów lodowych, powodujących jej piętrzenie. 
Jak zaznaczyła Tomoń, rozpoczęcie lodołamania uzależnione jest zawsze od grubości pokrywy lodowej na Wiśle, 
jej zasięgu powyżej Zbiornika Włocławskiego, a także prognozowanego terminu ruszenia lodu oraz bieżących i 
przewidywanych temperatur powietrza. Zastrzegła, że akcja lodołamania może zostać wstrzymana z uwagi na 
niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne, np. ujemne temperatury, powodujące ponowne 
zamarzanie rynny spływowej i wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, a także wtedy, gdy jej dalsze 
prowadzenie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu urządzeń stopnia wodnego, obsłudze lodołamaczy lub 
prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. 
Lodołamacze, które stacjonują przy zaporze we Włocławku, są od 2015 r. własnością warszawskiego RZGW, 
który przejął jednostki od tamtejszego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego. Obsługa lodołamaczy jest 
wybierana w przetargu. Koszt akcji lodołamania, jak zaznaczyła Tomoń, wynosi ok. 3 mln zł, z czego część 
pokrywana jest ze środków budżetowych, a część przez spółkę Energa Wytwarzanie, która zarządza elektrownią 
stopnia wodnego we Włocławku. 
RZGW w Warszawie, będący państwową jednostką budżetową, nadzoruje obszarem o powierzchni ponad 111 
tys. km kw., czyli mniej więcej 1/3 powierzchni Polski. Obejmuje on dorzecze Wisły – region wodny Środkowej 
Wisły i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie. Do 
głównych zadań RZGW należą m.in. nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, prace regulacyjne i roboty 
pogłębiarskie oraz ochrona przeciwpowodziowa. 
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Catharina Shulte w stoczni Nauta. 

Kontenerowiec Catharina Schulte przechodzi drugi remont klasowy w Stoczni Remontowej Nauta. 04/12 w 
godzinach popołudniowych statek został wydokowany z doku SD I i obecnie przebywa przy nabrzeżu.  
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Catharina Schulte to kolejny statek indyjskiego managementu grupy Bernhard Schulte Shipmanagement 
remontowany w ostatnim czasie w Stoczni Nauta – we wrześniu dla tego samego klienta stocznia remontowała 
siostrzany statek – Margaretha Schulte. 
Podobnie jak w przypadku poprzedniego remontu, zakres prac na statku obejmuje standardowe prace 
konserwacyjno-dokowe, maszynowe i rurarskie oraz prace na pokrywach i dźwigach. Catharina Schulte została 
zbudowana w 2006 r. w Korei Południowej. Kontenerowiec ma 210 m długości i 30 m szerokości. 
Z Grupą Bernhard Schulte Nauta współpracuje od dłuższego czasu. W ostatnich trzech latach, oprócz 
wspomnianej jednostki Margaretha Schulte, remontowała także statki Lucie Schulte, Edzard Schulte, Emmy 
Schulte, Interlink Parity i Sophie Schulte.  
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Żegluga Śródlądowa. Komitet sterujący zaingerował działalność. 

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, przewodniczył 
pierwszemu posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. 
- Cieszę się, że realizując plany resortu możemy współpracować z przedstawicielami różnych środowisk 
zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej – powiedział Jerzy Materna. 
Wiceminister podkreślił, że ważnym krokiem realizacji celów będzie przyjęcie przez Polskę Porozumienia AGN. 
Dokument obecnie procedowany jest w Sejmie, a jego ratyfikację planuje się do końca bieżącego roku. 
Członkowie spotkania 
W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu oraz grupy roboczej. 
W skład Komitetu wchodzą: wiceministrowie środowiska, rozwoju, energii oraz infrastruktury i budownictwa, 
przedstawiciele zarządów województw nadodrzańskich i nadwiślańskich, prezesi zarządów portów morskich, 
szefowie firm sektora transportowego i logistycznego, członkowie zarządów największych firm energetycznych, 
przedstawiciel sektora pozarządowego. 
Grupa robocza i regulamin 
Podczas spotkania przyjęto regulamin oraz powołano grupę roboczą Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji 
na Śródlądowych Drogach Wodnych. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się z działaniami resortu związanymi z przywróceniem żeglowności na 
śródlądowych drogach wodnych. Poznali także wyniki inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg 
wodnych. 
Spotkanie grupy roboczej Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych 
planowane jest w styczniu przyszłego roku. 
 

Źródło: MorzaiOceany.pl 
 

Stocznia Szczecińska potrzebna, ale musi działać na nowych zasadach. 

Polska gospodarka morska była tematem debaty ekspertów w centrum Nanotechnologii Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego. 
Na jakich zasadach stocznia mogłaby działać? - Wymagałoby to pewnego przemodelowania, przede wszystkim 
organizacyjnego, ale i zabezpieczenia finansowania, zabezpieczenia kadry i takiego kontraktowania, które 
zapewniałoby swobodną płynność finansową - wyjaśnia Piotr Żabiński z firmy J.M.A. 
- Potencjał istnieje, bo ludzie czekają na pracę, ale i są możliwości na rynku - dodał dr hab. Tadeusz Graczyk z 
ZUT. 
Pomysłu reaktywacji stoczni nie popiera dr Katarzyna Kazojć z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. 
- Wielu specjalistów z zakresu ekonomii stwierdza, że nie będzie to opłacalne i nie mamy już na to szans - uważa 
Kazojć. 
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Obecnie na terenie byłej stoczni działa Szczeciński Park Przemysłowy. Funkcjonuje tam ponad 60 firm 
związanych z branżą offshore i przemysłem stalowym, a pracuje ponad 1300 osób. 
Debatę zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. 
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W Szczecinie jeździł regatowy tramwaj. 

Przez trzy godziny w czwartkowy poranek (1 grudnia) po Szczecinie jeździł regatowy tramwaj. Można było w nim 
usłyszeć szanty, pasażerowie byli częstowani ciastkami. 
Tramwaj-żaglowiec wystartował w czwartek o godz. 7 z przystanku przy pl. Szarych Szeregów, gdzie na 
podróżnych czekały marynarskie słodkości i kalendarze. 
- Wiata stacji nawiązywała do przyszłorocznego finału regat The Tall Ship Races - mówi Tomasz Owsik-
Kozłowski, rzecznik regat. Pasażerowie, czekający na swój tramwaj, mogli zrobić sobie selfie, wcielając się w 
postaci marynarza lub syreny. 
Z kolei w specjalnym, regatowym tramwaju pasażerowie mogli posłuchać szant wykonywanych przez grupę 
Majtki Bosmana. Linia przejechała na dworzec Niebuszewo, aby zawrócić i pojechać przez centrum miasta i 
„zacumować" na Pomorzanach. Osoby, które zechciały dotrzeć nietypowym pojazdem do pracy lub szkoły, nie 
musiały kasować biletów. 
Zlot wielkich żaglowców w Szczecinie odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia 2017 roku. Regaty rozpoczną się 3 
lipca w Halmstad w Szwecji. Pierwszy etap zakończy się w Finlandii w porcie Kotka, gdzie żeglarze zostaną do 
16 lipca. Następnie popłyną do fińskiego portu Turku. Ostatnim przystankiem w drodze do Szczecina będzie 
litewska Kłajpeda, skąd 1 sierpnia jednostki pożeglują na Zachód. 
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Nasz wewnętrzny tik-tak. 

Moje ciało – moja twierdza, a właściwie olbrzymia fabryka, która do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje 
współdziałania wielu organów, bilionów komórek i jeszcze większej liczby molekuł. Zarządzania tak 
skomplikowanym systemem nie można zostawić przypadkowi. Podobnie jak w dobrze prosperującym 
przedsiębiorstwie do osiągnięcia najlepszych wyników niezbędny jest jasno wytyczony cel. Jeśli założeniem jest 
całodobowa praca fabryki, konieczny staje się m.in. wydajny system zmianowy, gwarantujący np. odpowiednią 
liczbę osób do odbioru i rozładunku zamówienia. Brak takiego zaplecza może być katastrofalny w skutkach. Tak 
samo ludzki organizm wydajniej strawi posiłek, gdy będzie na to gotowy, a brak takiego przygotowania może 
spowodować deregulację jego funkcjonowania. Nasz wewnętrzny grafik działa na poziomie molekularnym i 
reguluje tzw. rytm dobowy. 
Czujniki 
Dzięki rytmowi dobowemu nasze ciało wie, która jest godzina, i może dostosować do niej swoją aktywność. W 
dzień więc łatwiej mu nastawić się na poszukiwanie pożywienia, a w nocy zregenerować uszkodzone tkanki. 
Większość organizmów na drodze ewolucji zyskała wewnętrzne „czujniki” czasowe, które pozwalają im 
przewidzieć powtarzające się codziennie zmiany w środowisku zewnętrznym, jak nastanie dnia i nocy, dzięki 
czemu mogą dostosowywać periodycznie do tych zmian swoje zachowanie i fizjologię. Bez bodźców 
zewnętrznych jednak schemat tych wewnętrznych procesów może podlegać modyfikacjom, co oznacza, że 
„grafik” funkcjonowania organizmu może zacząć wykraczać poza 24-godzinny cykl albo trwać krócej. Zależy to od 
ekspresji molekuł zlokalizowanych w mózgu, a dokładniej – w jądrze nadskrzyżowaniowym (podwzgórze) – które 
podlegają tym cyklicznym zmianom. 
Żeby pozostać w zgodzie z otaczającym nas światem, wewnętrzny zegar biologiczny musi być codziennie 
korygowany tak, aby jeden cykl zmian wynosił dokładnie 24 godz. (w przeciwnym razie budzilibyśmy się w nocy 
na „polowanie”, a zasypiali w ciągu dnia, kiedy najłatwiej znaleźć pożywienie). Rytm dobowy może być 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 34-2016 

 

 

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

regulowany przez wiele impulsów ze środowiska zewnętrznego, ale najlepiej poznany jest wpływ światła 
słonecznego. Specyficzne komórki siatkówki ludzkiego oka, zwane zwojowymi, pod wpływem światła ulegają 
depolaryzacji, co stanowi sygnał dla neuronów jądra nadskrzyżowaniowego i „koryguje” zegar biologiczny. Ten 
region mózgu zbiera więc informacje o długości dnia i nocy, po czym wysyła dane do szyszynki wytwarzającej 
melatoninę. I jeśli w środowisku zewnętrznym jest niewiele światła, następuje nasilenie produkcji tego „nocnego” 
hormonu, ułatwiającego zasypianie. Nad ranem z kolei wzrasta poziom hormonu stresu – kortyzolu – by 
sukcesywnie w ciągu dnia opadać, zamykając jeden cykl przemian. 
Kiedy grzyby mierzą czas 
Rytmiczność procesów fizjologicznych zaobserwowano we wszystkich królestwach organizmów żywych. Już 
metabolizm tlenu i azotu u jednokomórkowych sinic (cyjanobakterii) przejawia rytm dobowy. Kluczowy dla tych 
samożywnych organizmów enzym – nitrogenaza pozwalająca przyswajać azot – jest niezwykle wrażliwy na 
obecność tlenu, dlatego przemiany tych gazów nie mogą zachodzić równocześnie. Sinice obeszły ten problem 
dzięki przeprowadzaniu fotosyntezy w ciągu dnia, a asymilacji azotu w nocy. 
Nie tylko u jednokomórkowców metabolizm podlega regulacjom dobowym. Również u grzybów zanotowano 
zmiany w aktywności niektórych enzymów, wydzielaniu dwutlenku węgla czy wytwarzaniu zarodników. Z kolei 
najwcześniej opisaną obserwacją cyklu dobowego u roślin były ruchy liści tamaryndowca, które w IV wieku p.n.e. 
przykuły uwagę kapitana jednego ze statków Aleksandra Wielkiego. Zauważył on, że liście tej rośliny otwierają 
się w ciągu dnia, a zamykają nocą. Molekularne podstawy tych procesów poznaliśmy ponad 2 tys. lat później. 
Okazało się również, że poza ruchami liści rytmiczność wykazują kiełkowanie, wzrost, otwieranie się aparatów 
szparkowych (wymiana gazowa) i kwiatów oraz emisja zapachów. 
Jakkolwiek wydawać by się mogło, że kwiaty pachną tak samo cały czas, rośliny synchronizują emisję zapachów 
z największą aktywnością zapylających je organizmów, ograniczając w ten sposób niepotrzebne zużywanie 
zasobów energetycznych. Zachowanie więc i fizjologia owadów również podlegają periodycznym zmianom, a 
najbardziej spektakularnym tego przykładem jest wędrówka motyla Danaus plexippus (monarcha, danaid 
wędrowny). Dzięki mechanizmowi podobnemu do ludzkiego jego organizm może analizować długość 
poszczególnych dni. Gdy jesienią stają się one krótsze, monarchy wyciszają swój system reprodukcyjny, 
odkładają dodatkową warstwę tłuszczu i przygotowują się do pokonania trasy liczącej ponad 4 tys. km z 
północnych regionów Stanów Zjednoczonych do Meksyku, co również odbywa się przy udziale regulatorów rytmu 
dobowego. 
Również ptaki swoje niesamowite zdolności nawigacyjne zawdzięczają zegarowi biologicznemu. Nawet na 
terenach podrównikowych, celu ich corocznej wędrówki, gdzie dzień i noc trwają niemalże tyle samo przez cały 
rok, ich wewnętrzny rytm informuje je, kiedy mają wyruszyć w drogę do domu. Nie ma na razie jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, co dokładnie kieruje migracją tych zwierząt. Na pewno znaczenie może mieć poziom 
melatoniny. Poziom tego hormonu wpływa na zachowania migracyjne – u ptaków migrujących nocą jest on niższy 
w porównaniu z ptakami niemigrującymi. Dodatkowo dostępność pożywienia reguluje poziom melatoniny – 
eksperymentalnie dowiedziono, że dwudniowe pozbawienie ptaków pokarmu zwiększa poziom melatoniny, co w 
naturze objawia się postojem w migracji, koniecznym do spożycia posiłku. 
Regulacja zachowania pod wpływem rytmu dobowego nie jest jednakowa u wszystkich organizmów. Zwierzęta 
zamieszkujące regiony okołobiegunowe podlegają wpływowi zegara biologicznego w różny sposób. Niektóre z 
nich, np. pewne gatunki reniferów, wykazują aktywność niezależną od godziny dnia polarnego, podczas gdy 
susłogony arktyczne zachowują rytm dobowy nawet podczas 24-godzinnego nasłonecznienia. 
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05 grudnia jest 339. (w latach przestępnych 340.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. 
Do końca roku pozostaje 26 dni. 
05 grudnia wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat. Między innymi: 
1830 r. –   Gen. Józef Chłopicki został dyktatorem powstania listopadowego.  
1918 r. - Wojna polsko-ukraińska: rozpoczęła się bitwa o Chyrów.   
1968 r.   –  Polska ratyfikowała Konwencję o Eliminowaniu Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej.  
2001 r. –  Wyższa Szkoła Morska w Gdyni została przekształcona w Akademię Morską.  
2015r.– W Chimbote w Peru odbyła się beatyfikacja misjonarzy Alessandro Dordiego, Zbigniewa Strzałkowskiego 
Michała Tomaszka, zamordowanych w 1991 roku przez członków maoistowskiej organizacji 
partyzanckiej Świetlisty Szlak.  

 

Czy w 2016 reprezentacja ugrała maksa. 

Znakomity bilans, rekordowo wysokie miejsce na koniec roku w rankingu FIFA, udany start w finałach Euro 2016 i 
prowadzenie w grupie eliminacyjnej rosyjskiego mundialu - to powoduje, że we wszelkich podsumowaniach biało-
czerwoni zbierają wyłączenie oceny dobre. Ewentualnie na przemian z bardzo dobrymi. A to z kolei prowokuje 
pytanie, czy w mijających miesiącach drużyna Adama Nawałki osiągnęła apogeum, czy może grać jeszcze 
lepiej? 
Oczywiście, w pewnym momencie - mimo że wyniki nadal się zgadzały - na plan pierwszy wysunęła się tak 
zwana alkoafera. Znawcy przedmiotu nie tylko jednak bagatelizują incydent na zgrupowaniu, niezwykle mocno 
nagłośniony przez media, ale twierdzą wręcz, że w świecie piłki to... norma. 
  
Impreza to impreza, a nie afera 
- Była impreza, to fakt. A imprezę po prostu nazywa się imprezą, nie zaś aferą. I nie szuka w takich zdarzeniach 
punktów zwrotnych - mówi Jacek Kazimierski, były reprezentacyjny bramkarz, uczestnik dwóch mundiali, a potem 
trener golkiperów w reprezentacji. - Wiem, że wiele osób zabierało głos w tej sprawie. A nie powinni. Aktorzy, 
politycy, dziennikarze - wszyscy imprezują, wszyscy piją. Nie tylko piłkarze. OK., jeden może wypić więcej, inny 
mniej, ludzie różnie reagują na alkohol. Tyle że torsje może wywołać też wirus grypy żołądkowej, albo nieświeża 
golonka, czy schabowy. Podobno niesławnym bohaterem zajścia był Łukasz Teodorczyk. Pytam więc - strzelał 
potem gole w Anderlechcie i reprezentacji? Oczywiście, że strzelał! Może więc potrzebuje właśnie takiego 
odreagowania, bo przy czymś mocniejszym najlepiej schodzi u niego adrenalina. Tak już w życiu jest, że jedni 
lubią bzy, a innym przeszkadza... bez. I na przykład Teodorczyk bez kilku drinków po meczu nie byłby taki 
skuteczny jak jest obecnie. Nie bądźmy zresztą hipokrytami. Grałem z Kaziem Deyną, którego z boiska pamięta 
już niewielu kibiców. To był mistrz, prawdziwy artysta. Na boisku zawsze robił to, co do niego należało. A poza 
boiskiem - robił co chciał. I wszyscy dobrze na tym wychodzili. Dajmy więc ludziom, także sportowcom, być sobą. 
Zapewne powyższe podsumowanie alkoafery nie wszystkim przypadnie do gustu, ale były bramkarz Legii jako 
trener również był świadkiem afery w reprezentacji. Na początku selekcjonerskiej kadencji Pawła Janasa do bazy 
kadry podczas zgrupowania przyjechały kobiety lekkich obyczajów, co po ujawnieniu i nagłośnieniu faktu przez 
media skutkowało zwolnieniem... kucharza oraz wymianą masażystów w sztabie (ponieważ mieli uczestniczyć w 
procederze). - Oprócz tego, że atmosfera na pewien czas siadła, upublicznienie imprezy nie miało wtedy 
żadnego wpływu na zachowanie i grę piłkarzy - przekonuje Kazimierski. - Bo to nigdy tak nie działa.  
Na Euro wykręciliśmy maksa, ale... 
Skoro incydent na październikowym zgrupowaniu w hotelu DoubleTree by Hilton, który słono kosztował 
kadrowiczów - a skądinąd wiadomo, że są już charytatywne cele, na które z funduszu ustanowionego z kar 
nałożonych na reprezentantów wpłynie po kilkadziesiąt tysięcy złotych - nie wpłynął negatywnie na wyniki (choć 
na jakości gry i stopniu zaangażowania w walkę odbił się wyraźnie), warto jeszcze raz wrócić do finałów 
mistrzostw Europy. Pięć rozegranych meczów, co było równoznaczne z awansem do ćwierćfinału, żadnej 
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porażki, tylko dwa stracone gole i wygrana seria rzutów karnych ze Szwajcarią. To osiągnięcia, które przed 
turniejem wszyscy kibice wzięliby w ciemno. Czy można było jednak osiągnąć jeszcze lepszy wynik? 
Patrząc na naszą grę we Francji, zespół Nawałki wykręcił maksa - twierdzi nasza największa bramkarska 
legenda, człowiek, który zatrzymał Anglię i wsławił się obroną jedenastek podczas medalowego dla Polski 
mundialu, czyli Jan Tomaszewski. - Skoro w mistrzostwach Europy nie przegraliśmy meczu, i nasza defensywa 
stanowiła zaporę prawie nie do przejścia, to trudno się krzywić na uzyskane rezultaty. Kiedy jednak popatrzymy 
na dobre losowanie i to, jak korzystnie ułożyła się potem turniejowa drabinka, można było nawet osiągnąć więcej. 
OK., nasz zespół pożegnał się z honorem z turniejem, co jest niezwykle ważne, ale biorąc pod uwagę potencjał - 
pewien niedosyt pozostał. Przecież Portugalia awansowała do finału, nie rozgrywając po drodze żadnego 
porywającego, a nawet szczególnie dobrego meczu. A naprawdę niewiele zabrakło, żeby biało-czerwoni nie 
przepuścili późniejszych mistrzów Europy do półfinału. Finał z naszym udziałem to byłoby wydarzenie, że ho, ho, 
a przecież wcale nie byłby gorszy niż ten francusko-portugalski. Nawet zagraniczni eksperci docenili przecież 
metamorfozę, którą przeszedł nasz zespół.  
Młodszy kolega Tomka z reprezentacyjnej bramki nie rozpędza się tak mocno w optymistycznej ocenie biało-
czerwonych na francuskich boiskach. - Na pewno pod względem wynikowym reprezentacja wykręciła maksa. 
Więcej już się nie dało, zważywszy na jakość naszej gry - uważa, patrząc z dzisiejszej perspektywy, Kazimierski. 
- Bo gra porywająca na pewno nie była, w większości spotkań w mistrzostwach Europy wyglądaliśmy co najwyżej 
średnio, a były długie momenty, że nawet słabo. Tyle że wynik jest wynikiem, a z awansem do ćwierćfinału nie 
zamierzam dyskutować. Dzięki rezultatowi z Euro 2016 i późniejszym zwycięstwom w eliminacjach mundialu dziś 
reprezentacja Polski jest w światowym rankingu przed Włochami. Mam swoje zdanie na temat tej klasyfikacji, nie 
sądzę, też żeby nasza drużyna i ta z Italii miały punkty styczne. Są z zupełnie innych bajek, bo na Półwyspie 
Apenińskim wciąż lepiej niż u nas gra się w piłkę, i to o wiele, ale w cenie jest regularność. A skoro zespół 
Nawałki punktował bardziej regularnie niż Włosi, to dziś zbiera efekty. Szkoda tylko, że u nas tak naprawdę ten 
interes nakręca tylko jeden gość. Robert Lewandowski jest kozakiem nad kozakami, bez niego ten zespół 
przestaje być zespołem.  
Nawet generał musi mieć szczęście 
Trudno nie zgodzić się z ostatnim punktem osądu Kazimierskiego, ale nie sposób także nie zgłosić zastrzeżenia, 
że finały mistrzostw Europy kapitanowi reprezentacji Polski zupełnie się nie udały. Robert nie bez przyczyny był 
wybierany do jedenastek największych rozczarowań. Inna sprawa, że po wyczerpującym i bardzo długim sezonie 
miał prawo być zmęczony. Tyle że ewentualnych rezerw podczas ME, Tomaszewski szukałby w zupełnie innym 
miejscu. 
- Już Napoleon pytał swoich generałów, twierdząc, że wie, iż są dzielni i waleczni: - Czy wy macie szczęście? 
Dlatego uważam, że przed serią rzutów karnych w meczu z Portugalią, kiedy selekcjoner Nawałka miał do 
dyspozycji jeszcze jedną zmianę, trzeba było ryzykować i zdjąć Łukasza Fabiańskiego - twierdzi Tomek. - Dla 
mnie Fabian to fenomenalny... rezerwowy, który nigdy nie zejdzie poniżej przyzwoitego poziomu. Żaden z 
naszych bramkarzy nie jest tak bezawaryjny i regularny. Tyle że aby skutecznie bronić rzuty karne, trzeba mieć 
szczęście i intuicję. Ba, trzeba być trochę szalonym - jak choćby Wojtek Szczęsny, który jak ma swój dzień, to 
łapie bądź odbija wszystko - a wtedy jest duża szansa, że tam gdzie się rzucisz, to w ciebie trafią. Bo to 
nieprawda, że byłem specjalistą od bronienia jedenastek. Miałem intuicję, ale też furę szczęścia, a przede 
wszystkim nie byłem tak bierny jak Łukasz. Robiłem podwójne zwody na linii, ustawiałem sobie strzelca. Jurek 
Dudek w Dudi Dance w Stambule zupełnie mylił egzekutorów, nie byli w stanie wyczuć, gdzie się rzuci. Natomiast 
Fabian był przewidywalny już w serii karnych ze Szwajcarią, a przeciw Portugalii niczego nie zmienił. 
 
Messi zawiązałby Pazdana na supeł? 
Mistrzostwa Europy to już historia, choć bez wątpienia selekcjoner i jego sztabowcy mają materiał do przemyśleń. 
I wnioski nie tylko mogą, ale powinny przynosić pozytywne efekty w przyszłości. A ta może być różna, bo tak 
wyrafinowane mecze w wykonaniu naszych piłkarzy, jak ten w Bukareszcie za każdym razem zdarzać się nie 
będą. Co więcej, choćby kolega Nawałki ze sztabu Leo Beenhakkera, Bogusław Kaczmarek, nie ma wątpliwości, 
że tak mądrej postawy naszego zespołu jak przeciw Rumunii nie przypomina sobie co najmniej od spotkania z 
Portugalią, wygranego przez biało-czerwonych 2:1 w Chorzowie, właśnie z Holendrem na ławce. Czyli przed 10 
laty. 
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- Gdybyśmy mieli sześciu Lewandowskich, to spokojnie można byłoby zakładać progres kadry. Jest jednak tylko 
Robert, a potem długo, długo nikt. Nie mam więc pojęcia, czy reprezentację w przyszłym roku stać na lepszą grę 
niż dotąd - ocenia Kazimierski. - Popatrzmy na Michała Pazdana. To fajny chłopak, który ma przyzwoite statystyki 
i nie raz powstrzymał Cristiano Ronaldo. Czy jednak powstrzymałby Leo Messiego? Otóż nie miałby żadnych 
szans! Argentyńczyk zawiązałby go na supeł, a nawet na kilka supłów. Bo Pazdan to nie jest talent. To produkt 
ciężkiej pracy i taktycznej dojrzałości. Ma jakość, ma charakter. Jeśli ktoś dobrze nakreśli mu zadania, on je 
poprawnie zrealizuje. W starciu z geniuszem nie miałby jednak szans. A przecież nawet on nie ma w 
reprezentacji wartościowego dublera, a nie tylko Lewandowski. OK., Arek Milik jest przyszłościowym 
zawodnikiem, który może już wkrótce nakręcać grę kadry w stopniu porównywalnym do Roberta. Ma zajebiste 
parametry, dobrze się porusza, więc nie martwi mnie to, że marnuje 100-, czy nawet 200-procentowe sytuacje. 
Bo w końcu zacznie je wykorzystywać. Oczywiście pod warunkiem, że będzie miał taką furę szczęścia jak w 
pewnym momencie Lewy, który spełnia oczekiwania w kadrze dopiero od niedawna. Bez fartu, nawet na takim 
poziomie, nie ma co myśleć o sukcesach.  
Warto rozszerzyć wątek podniesiony przez Kazimierę dotyczący dublerów. Podczas finałów ME reprezentacja 
Polski straciła w pięciu meczach dwa gole. Natomiast w trzech początkowych spotkaniach kwalifikacji mundialu, 
pod nieobecność wspomnianego Pazdana, aż pięć. I to z rywalami ze znacznie niższej półki od tych, z jakimi 
biało-czerwoni mierzyli się we Francji. Okazało się, że po wyjęciu tylko jednego ważnego ogniwa, gra defensywy 
zupełnie się posypała. - A co by się stało, gdyby zabrakło Kamila Glika? Aż boję się myśleć! Prawda jest taka, że 
rezerwy kadry Nawałki tkwią w... rezerwach - twierdzi Tomaszewski. - Jeśli przyjmiemy, że Bartek Kapustka jest 
Kamilem Grosickim-bis, a w każdym razie może być, to trener Nawałka musi szukać Pazdana-bis, Glika-bis, 
Błaszczykowskiego-bis, i jeszcze kilku innych. Tak, żeby do Rosji pojechała kadra, w której będzie co najmniej 18 
porównywalnych jakościowo zawodników. Dziś tylu na pewno nie mamy. Mamy fajny styl 1-4-4-2, który daje 
pozytywny efekt, więc nawet selekcjoner nie powinien szukać kwadratowych jaj i przestawiać drużyny na 
ustawienie z jednym tylko napastnikiem, które się zupełnie nie sprawdza. Po meczu w Bukareszcie nikt nie 
powinien mieć wątpliwości, że Teodorczyk jest o wiele lepszą alternatywą dla Milika niż Piotr Zieliński.  
 
Szczególny apel pana Janka 
Do Tomaszewskiego można mieć zastrzeżenia, że na siłę stara się być oryginalny i lubi pójść po bandzie, ale 
prawda jest również taka, że człowiek, który zatrzymał Anglię nie boi się głośno nazywać po imieniu problemów, 
o których inni szepczą po kątach. W każdej federacji wizytówką jest pierwsza reprezentacja, natomiast wyniki 
pozostałych zespołów są sprawą zupełnie drugorzędną. Bardziej istotne jest to, ilu zawodników uda się 
dostarczyć do najważniejszej drużyny, a nie ewentualne sukcesy w kategoriach młodzieżowych. 
 - Dlaczego po finałach Euro do kadry nie jest powoływany Mariusz Stępiński? Skoro był we Francji, to nikt nie 
powinien go już zsyłać do młodzieżówki. Podobnie jak Kapustki, czy szykowanego na trzeciego stopera u 
Nawałki Pawła Dawidowicza. Kiedy przeczytałem, że wszyscy trzej są w składzie kadry U-21 przed 
październikowymi spotkaniami, zacząłem się zastanawiać, czy ktoś czasem nie oszalał - grzmi Tomaszewski. - 
Dla zawodników z reprezentacji A powołanie do młodzieżówki to degradacja. I jest niedopuszczalne, nawet w 
sytuacji, kiedy w przyszłym roku finały MME zostaną rozegrane w Polsce! Gdyby ktoś po debiucie w pierwszej 
drużynie chciał cofnąć do młodzieżówki Michaela Owena lub Wayne'a Rooney'a w Anglii, to zostałby wyśmiany i 
pozbawiony kompetencji. Kadrowicz drużyny narodowej w każdym kraju, także w Polsce, powinien być pod 
szczególną ochroną. Dlaczego zatem u nas Stępiński musi mieć zupełnie stracony rok w sytuacji, kiedy podczas 
mundialu w Rosji powinien wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas pobytu z kadrą we Francji, gdzie 
opatrzył się z wielkim turniejem? Przecież jeśli ten zespół będzie grał tak jak z Rumunią w Bukareszcie i 
umiejętnie korzystał z dopływu świeżej krwi, za dwa lata w Rosji, powinien być w strefie medalowej. Ja wiem, że 
nikt tego głośno nie mówi, ale wiele osób ze środowiska tak właśnie myśli. Dlatego apeluję, żeby nikt nie popsuł 
tego, co tak dobrze się zaczęło.... 
  

Źródło: PilkaNozna.pl 
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Pański scenariusz nie jest zły, tylko momentami nieco zagmatwany. Trzeba go tak poprawić, aby 

zrozumiał go każdy idiota. 

- A które miejsca są dla pana nie zrozumiale? 

● ● ● 

Pewien dyrygent w rozmowie stale mówił o sobie, o swoich koncertach i sukcesach. W pewnej chwili się 

zorientował i mówi: 

- Ale przepraszam, ja tak ciągle o sobie. Porozmawiajmy o panu. Jak panu się podobał mój ostatni 

koncert? 


