BRACTWO WYBRZE¯A
Mesa Kaprów Polskich

La Hermandad de la Costa Mesa de Polonia
MINUTA KAPITAÑSKA  KWIECIEÑ 2001
Drogi Bracie!

Jako Twój nowy  stary Kapitan winienem Ci przedstawiæ
sprawy, które uwa¿am za wa¿ne i pilne na czas mojej kadencji. Mam nadziejê, i dla ciebie stan¹ siê one wa¿ne i pilne,
albo te¿ zamierzenia nasze poddasz krytyce podczas naszych
spotkañ, z których najbli¿szym winno byæ Zaffarancho postanowione na 21 kwietnia br. Rzecz prosta program ten
wynika z Wielkiej Karty Praw Mesy Kaprów Polskich, w której okrelone s¹ nasze cele i wynikaj¹ce z nich zadania:
1. Wszelkie poczynania Bractwa warunkuje jego BYT, a wiêc
wyró¿nienie z otaczaj¹cej nas spo³ecznoci. Zewnêtrznie wyró¿niaj¹ nas znaki Bractwa, stroje i ceremonia³.
 Znaki Bractwa mamy ju¿ w pe³nej dyspozycji. Byæ mo¿e
jeszcze przed sezonem uda siê nam zdobyæ bandery. Kilku Braci
dysponuje godnymi strojami, a wszyscy chêtni maj¹ ju¿ stosowne nakrycia g³ów.
 Ceremonia³ stosujemy i nale¿y go doskonaliæ.
2. Celowe i po¿¹dane jest zacienianie naszych Braterskich
wiêzi przez:
 Nadal, przynajmniej raz w roku wydawanie Minuty
Kapitañskiej, której dobr¹ formê uzyskalimy ju¿ za kadencji Kapitana Kazia.
 Wydaj¹, mi siê te¿ potrzebne od czasu do czasu cerkularze utrzymuj¹ce w aktualnoci wiedzê Braci o wa¿nych dla
nas wydarzeniach zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych, co podtrzymuje tak wa¿ne wiêzy pomiêdzy Braæmi.
 Czêstsze spotkania ogólno-brackie, ale tak¿e regionalne,
a nawet czysto towarzyskie.
 Podejmowanie, a je¿eli s¹ zacienianie, kontaktów z Bractwami i Braæmi zamorskiemi i ociennymi, zarówno w formie
udzia³u w ich zgromadzeniach, jak te¿ zapraszanie ich na nasze
Zaffarancha. Zachêcam tak¿e do spotkañ indywidualnych przy
okazji prywatnych czy s³u¿bowych wyjazdów zagranicznych,
a przede wszystkim rejsów.
 Form¹, kontaktów z ociennymi Braæmi jest wreszcie
korespondencja przynajmniej utrzymywana przez nas oficjalna, sezonowa, któr¹ warto poszerzyæ o nieco bardziej regularn¹ wymianê informacji wzajemnych o zmianach i wa¿niejszych zdarzeniach.
3. Popularyzowaniem Bractwa i jego celów poza rodowiskiem naszej Mesy bêdzie w najbli¿szym czasie:
 Wyró¿nianie osób (tak¿e spoza naszej Mesy) za szczególne osi¹gniêcia, dokonania i zas³ugi w zakresie realizacji i celów i zadañ Bractwa przez ich dekorowanie Medalami Bractwa Wybrze¿a i wrêczanie Nagród nadawanych przez Kapitu³ê Chwa³y Mórz. Zadaniem tych wyró¿nieñ bêdzie nagradzanie osób najbardziej zas³u¿onych i zwracanie spo³ecznej
uwagi na te osoby, a przez nie na ich mile Bractwu dokonania
tak¿e na samo Bractwo. Dlatego te¿ bardzo wa¿nym elemen-

tem dekoracji bêdzie przedstawienie zas³ug osób nagradzanych w formie mo¿liwie uroczystej laudacji i publicznych
nadañ.
 Inn¹ form¹ popularyzacji s¹, odpowiednie tematycznie
publikacje prasowe, ksi¹¿kowe, filmowe, telewizyjne i inne,
np. wernisa¿e, wystawy fotograficzne, prelekcje itp., jak równie¿ inspiracja takiej dzia³alnoci. Osobisty udzia³ we wszelakich wiêkszych i ca³kiem niewielkich imprezach o porednio
lub bezporednio marynistycznym charakterze, jak rejsy, sp³ywy, targi, wystawy, prelekcje i spotkania.
Bardzo chcia³bym, aby to banalne przypomnienie sta³o siê
inspiracj¹, dzia³añ i ruchów chocia¿ niektórych z nas, chocia¿
wiem jak trudno jest pokonaæ lube nieróbstwo, szczególnie ¿e
mijaj¹cy czas nie dodaje energii. Jednak powiêæmy Bractwu
te kilka dni w roku na fajne najczêciej spotkania w mi³ej i
godnej kompanii, i kilka, a mo¿e nawet kilkanacie godzin
ponadto na inne poczynania ku chwale Bractwa. I nie ogl¹daj
siê na Braci, którzy mog¹, lub chc¹ najmniej, albo im nie wychodzi.
ciskam Ciê Bracie Serdecznie!
Dan w Warszawie 21 marca, AD 2001.

Twój Kapitan
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PROTOKÓ£

z XLVIII Wyborczego Zafarrancho Narodowego Mesy Kaprów Polskich
odbytego dnia 28 padziernika 2000 w siedzibie Yacht Clubu Polski
przy Wale Miedzeszyñskim CCCLXXVII w Warszawie
Obecnych 30 Braci wed³ug Listy obecnoci.
Zafarrancho rozpoczê³o siê zgodnie ze
zwyczajem o godz. 2000.

Porz¹dek Zafarrancho

I. Preliminaria Kapitañskie.
II. Yungów rekomendowanie.
III. Musterrola  co Bracia przez rok robili.
IV. Braci nowych incorporowanie.
V. Patentów flagowych i listów kaperskich rozdanie.
VI. Yako siê Rada VII w ostatnich IV latach sprawowa³a.
VII. Yako siê Skrzynia Bractwa w ostatnich IV latach prezentowa³a.
VIII. Protokó³ Komisji Dobrego Porz¹dku i votum za absolutorium dla Rady
VII.
IX. Elekcja:
I. Elekcja Komisarza Wniosków,
II. Elekcja Komisji Skrutacyjnej,
III. Elekcja Kapitana,
IV. Elekcja Cz³onków Rady VII,
V. Elekcja Cz³onków Komisji Dobrego Porz¹dku,
VI. Elekcja Asesorów Trybuna³u Plamy,
X. Opowieci z mórz dalekich,
XI. Zwrot ad finem Zafarrancha naszego.
Ad. I. Kapitan przywita³ zebranych,
przedstawi³ zmieniony w stosunku do
Komunikatu porz¹dek, który Bracia zaakceptowali. Rekomendacje Yungów
oraz inkorporowanie nowych Braci przeprowadzono na pocz¹tku Zafarrancho,
a nie  jak podano w komunikacie  po
g³osowaniu.
Ad. II. Brat Knabe przedstawi³ kandydata na jungê Wojciecha Dubois, armatora dwóch jachtów wykonanych z
kutrów s/y Arc i s/y Baltic Star, znakomitego ¿eglarza, kandydaturê popiera Brat
Kapitan.
Brat Barañski przedstawi³ kandydata na jungê Adama Kantarosiñskiego, kapitana j¿w. od 1976, aktualnie I
oficera na s/y Fryderyk Chopin, dwukrotnie wyró¿nionego za wyczyny ¿eglarskie
(1980  s/y Dar Ko³obrzegu  rejs dooko³a
Europy; 1982  s/y Czartoryski  rejs do
Ameryki Po³udniowej), razem przep³yn¹³ 10 000 Mm, kandydaturê popiera
Brat Wieczorkiewicz
Brat Wabik przedstawi³ S³awomira Jówika, wspó³w³aciciela Pubu 7,

propaguj¹cego kulturê ¿eglarsk¹. W Pubie 7 rozbrzmiewaj¹. szanty, popiera Brat
Stosio.
Brat Ronin-Walknowski przedstawi³ Micha³a Kêszyckiego ze Szczecina, prawy i uczciwy, artysta z³otnik, armator 9 m jachtu, kandydaturê popiera
Brat Barañski.
Brat Wirowski przedstawi³ Mirka
Kowalewskiego, szantymana, który
op³yn¹³ Horn, popiera Brat Gawlik.
Ad. III.
1. Br. Kowalski  aktualnie prowadzi
s/y Elektra na Morzu Sródziemnym.
2. Br. Knabe  prowadzi Yacht Club
Polski Londyn, zaanga¿owany w rejs s/y
Buena Terra, w przysz³ym roku zakoñczenie rejsu z Madery do Szczecina.
3. Br. Baranowski  wróci³ z rejsu, jest
w £ebie.
6. Br. M¹czka  kontynuuje rejs dooko³a wiata z jung¹ Krzeptowskim,
odczytano list.
12. Br. Barañski  na s/y Fryderyk Chopin brat udzia³ we wszystkich zlotach
¿aglowców w rejonie Morza Ba³tyckiego, przygotowuje jacht do przysz³ego
sezonu.
13. Br. Rogala zajmuje siê opiniowaniem o przydatnoci przerabianych jednostek do ¿eglugi pod ¿aglami.
16. Br. Cylejewski  uprawia³ ¿eglarstwo szuwarowe na Mazurach.
17. Br. Dagajew  pe³na emerytura.
18. Br. Goebel  przesta³ byæ rektorem UMCS, korzystaj¹c z samolotu by³
w kilku oddalonych od siebie miejscach
na wiecie m. in. w Australii podczas
olimpiady, w czerwcu na s/y Baltic Star,
wyczarterowanej od jungi Dubois op³yn¹³ Bornholm
23. Br. Jaworski  ma k³opoty ze zdrowiem.
25. Br. Piero¿ek  na s/y Pogoria przep³yn¹³ z Genui do Monte Carlo, jacht w
dalszym ci¹gu p³ynie z Kadyksu, przez
Maderê do Nowego Jorku
26. Br. Stroñski  razem z Bratem Barañskim przez lipiec, sierpieñ i wrzesieñ
p³ywa³ na s/y Fryderyk Chopin.
32. Br. Mazurowski  nie p³ywa³.
33. Br. Kochanek  p³ywa³ po Mazurach.
36. Br. Bieniaszkiewicz  p³ywa³ po
akwenach s³odkowodnych.
39. Br. Lipiñski  po raz pierwszy p³ywa³ na s/y Chopin jako pasa¿er.

42. Br. Wieczorkiewicz p³ywa³ na s/y
Roztocze po Ba³tyku a¿ do Norwegii.
46. Br. Pivl  pe³ny emeryt.
49. Br. Gawlik  szkolenie ¿eglarskie
dzieci na Mazurach i na Ba³tyku.
50. Br. Kolenik  p³ywa³ po Ba³tyku.
52. Br. Milart  kilka krótkich, weekendowych wypadów na Mazury i Zalew
Szczeciñski.
55. Br. K³yk  bardzo zajêty sprawami zawodowymi.
56. Br. Lutos³awski  rozpocz¹³ p³ywanie ju¿ 15.04. na s/y Pis, za parê dni
wybiera siê podmieniæ Br. Kowalskiego
na s/y Elektra.
57. Br. Rakowicz  przez 4 dni p³ywa³
po Ba³tyku.
58. Br. Ronin-Walknowski  nie p³ywa³, ogl¹da³ z brzegu Morze ródziemne, w Szczecinie powsta³ pomnik Józefa Pi³sudskiego jego autorstwa.
60. Br. Korenz  nie p³ywa³.
62. Br. Wabik  przez ca³y czas p³ywa.
66. Br. Englert  nie p³ywa³.
67. Br. Machalski  p³ywa³ w Grecji.
70. Br. Wirowski  nie p³ywa³, mia³
p³ywaæ z niepe³nosprawnymi, ale g³ówny i jedyny sponsor  Orlen  w koñcu
siê nie zdecydowa³.
73. Br. Moczyd³owski  p³ywa³ po jeziorze Borowe na Mazurach.
74. Br. Zawadzki  razem z Br. Goeblem dooko³a Bornholmu.
75. Br. Morzycki  nie p³ywa³.
Ad. IV. Jednog³onie (30/30) przyjêto
nowych Braci:
Paw³a Morzyckiego z numerem 76
Macieja Kwiatkowskiego z numerem 77
Jerzego Paleologa z numerem 78

Fotografie ze strony internetowej Europejskiej Wy¿szej Szko³y Prawa i Administracji wykorzystano za pozwoleniem ww. instytucji.
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Ad. V. Kapitan uroczycie wrêcza³ listy kaperskie oraz patenty flagowe i patenty Przywilejów gwiazd.
Patenty przywilejów gwiazd otrzymali Bracia: Knabe, Stroñski, Bieniaszkiewicz, Rakowicz, Moczyd³owski
Patenty flagowe otrzymali Bracia: Zawadzki i Morzycki.
Ad. VI. Kapitan przypomnia³ Braciom
dzia³alnoæ Rady VII.
Ad. VII. Skarbnik przekaza³ sprawozdanie dotycz¹ce finansów.
Ad. VIII. Br. Bieniaszkiewicz 
G³ówny Komisarz Komisji Dobrego Porz¹dku odczyta³ protokó³. Wniós³ wniosek o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cej Radzie VII, absolutorium jednog³onie
udzielono.
Ad. IX.
Br. Pivla jednog³onie wybrano na
Komisarza Wniosków
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano Br.
Zawadzkiego i kandydata na jungê
Kantarosiñskiego.
Ustêpuj¹ca Rada VII zaproponowa³a
nastêpuj¹ce kandydatury:

Na stanowisko Kapitana  Boles³awa K. Kowalskiego,
Do Rady VII: Br. Br. Kochanka, Kolenika, Milarta, Moczyd³owskiego,
Stroñskiego, Wabika, Wirowskiego,
Do Komisji Dobrego Porz¹dku; Br. Br.
Bieniaszkiewicza, Cylejewskiego,
Dagajewa,
Na stanowiska asesorów Trybuna³u
Plamy: Br. Br. Lipiñskiego i Pivla.

Wyniki wyborów:

Uprawnionych do g³osowania 34 Braci. Oddano 34 wa¿ne g³osy.
Na stanowisko Kapitana wybrano
Brata Boles³awa K. Kowalskiego (34/
34 g³osy);
Do Rady Siedmiu wybrano: Br. Br.
Kochanka (33/34), Milarta (32/34),
Moczyd³owskiego (28/34), Stroñskiego (30/34), Wabika (29/34), Wirowskiego (27/34).
Do Komisji Dobrego Porz¹dku wybrano: Br. Br. Bieniaszkiewicza (34/34),
Cylejewskiego (34/34) oraz Dagajewa
(34/34).
Na stanowiska asesorów Trybuna³u
Plamy wybrano. Br. Br. Lipiñskiego
(34/34) i Pivla (34/34).
Rada VII nie ukonstytuowa³a siê w
trakcie trwania Zafarrancho.
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Przewodnicz¹cym Komisji Dobrego
Porz¹dku zosta³ Brat Dagajew.

Wnioski:

Brat Lutos³awski wnioskowa³ o kolejn¹ edycjê banderek osobistych Braci.
Brat Ronin-Walknowski wnioskowa³
o now¹ banderê dla Bractwa.
Przypomniano zmar³ych Braci, szerzej
opowiadano anegdoty i szczegó³y o Bracie Baniewiczu.
Brat Moczyd³owski przedstawi³ inicjatywê przelania na papier wspomnieñ
Braci w celu uchronienia ich przed krótk¹ pamiêci¹. Podj¹³ siê, w zale¿noci od
odzewu Braci, próby redakcji i publikacji wspomnieñ Braci nawet w formie
ksi¹¿ki.
Zasugerowa³, aby ka¿dy z Braci przedstawi³ 10 swoich wybranych pozycji literatury marynistycznej w celu ustalenia Z³otej Listy Bractwa Wybrze¿a.
Brat Stroñski opowiada³ o wydarzeniach, jakie organizuje Brat Paleolog w
trakcie trwania rejsów, m. in. zwodowa³
banderê w miejscu zatoniêcia ORP Orze³
oraz odnalaz³ grób kpt. Mamerta Stankiewicza i wraz z za³og¹ z³o¿y³ na nim
kwiaty.
O 2400 Zafarrancho zakoñczono.
Protokó³owa³
Skryba

Lady B. dooko³a
Nie wiem co mi strzeli³o do g³owy na
stare lata, ale faktem jest, ¿e dooko³a
wiata mo¿na p³yn¹æ na zachód i na
wschód.Na wschód ju¿ p³ywa³em, pozosta³a ta druga mo¿liwoæ i pokusa by³a
tak wielka, ¿e po prostu musia³em to
zrobiæ.
Wydawa³o mi siê, ¿e wszystko dobrze
siê uk³ada, bo kolega obieca³ jacht, a
sponsor pieni¹dze. Dopiero kiedy przysz³o do szczegó³ów okaza³o siê, ¿e kolega obiecywa³ nie swój jacht, a sponsor z
pieniedzmi siê nie spieszy.
I wszystko toczy³o siê dalej zwyczajnie  szukanie jachtu, szukanie funduszy i pospiech, by zd¹¿yæ. Nale¿a³o
wszystko rzuciæ w diab³y, ale przy tak
optymistycznym pocz¹tku zd¹¿y³em siê
wygadaæ z planami i wstyd by³o wszystko przerywaæ dlatego tylko, ¿e kasa
chwilowo pusta.
Mówiê o tym nie po to, by siê skar¿yæ, ale aby przypomnieæ to, co wszyscy
od zawsze wiedzielimy  najtrudniej
wyp³yn¹æ. I nie pomaga ani nazwisko,

ani dotychczasowe osi¹gniêcia, ani znajomoci, ani s³odkie obietnice.
Pijê wiêc na pohybel. ORZA!
Ale kiedy l¹d zosta³ za ruf¹ zacze³y siê
zwyk³e trudy ¿eglugi, z awariami sprzêtu, nietypow¹ pogod¹ i biurokracj¹
urzêdników w egzotycznych portach.
Najmilsze zatem by³y przeloty oceaniczne, choæ Pacyfik musia³em trawersowaæ
w porze huraganów.
Jeszcze na Atlantyku da³ mi siê we
znaki huragan Lenny, który przemaszerowa³ Morzem Karaibskim statecznym
krokiem niszcz¹c St. Martin i parê wysp
wokó³.Co gorsza zak³óci³ na parê tygodni pogodê i tam gdzie mia³ byæ pasat
wia³y przeciwne, zachodnie wiatry.
Kana³ Panamski uda³o mi siê przejæ
w ci¹gu jednego dnia, ale wêdrówki po
urzêdach trwa³y tydzieñ. W³anie Amerykanie przekazywali Kana³ Panamczykom i wszyscy boj¹ siê, ¿e bêdzie jeszcze
gorzej.
Z Zatoki Panamskiej wydosta³em siê
stosunkowo szybko, a nawet rekordowo

szybko dotar³em do Galapagos, lecz omin¹³em je szerokim ³ukiem s³ysz¹c o stosunkach tam panuj¹cych. Kotwicê rzuci³em dopiero na Markizach.
Tahiti wry³o mi siê w pamiêæ jako najdro¿szy port wiata i choæ doceniam
walory krajoznawcze, nieprêdko wybiorê siê ponownie na Polinezjê Francusk¹.
Nie lubiê zreszt¹ wódki any¿kowej.
ORZA!
Dokoñczenie na str. 5
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KOMUNIKATY I INFORMACJE
Szanowny Kapitanie, Panowie Rada Siedmiu, Panowie
Bracia.
W zwi¹zku z powstaj¹cym nowym ustawodawstwem dotycz¹cym uprawiania ¿eglarstwa morskiego jest pilna potrzeba przeciwdzia³ania zwi¹zanym z tym zagro¿eniom. Dlatego
na probê Kapitana po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów
z niektórymi Braæmi (w tym po naradzie z Bratem Z. Barañskim na pok³adzie s/y F. Chopin) uda³em siê w³asn¹ osob¹ do
Gdyni na Naradê rodowiskow¹ ¯eglarstwa Morskiego
(03.02.2001). Program przewidywa³:
1. Zmiany w przepisach;
a) Kodeks Morski,
b) Ustawa o bezpieczeñstwie morskim.
2. Nowe uwarunkowania w ¿egludze przybrze¿nej.
3. Debata nad Sejmikiem PZ¯ (statut, wybory).
BRACTWO reprezentowa³ te¿ Brat K. Baranowski. Zabra³em ze sob¹ pisemne stanowisko BRACTWA dotycz¹ce
zagro¿eñ wynikaj¹cych ze zmiany uwarunkowañ prawnych
¿eglowania morskiego (Opracowane g³ównie przez Brata Z.
Barañskiego  w za³¹czeniu).
Moja konkluzja jest taka: Pogoda by³a ³adna (nawet wielce
¿eglowna), piwo dobre, ale szkoda czasu i pieniêdzy na takowe spotkania, zreszt¹ ja by³em za w³asne, a spora czêæ uczestników suponujê, ¿e za spo³eczne. Tak naprawdê zrealizowano
tylko pkt. 3. ww. programu.
A uzasadnienie konkluzji takowe: Zagaiwszy kpt. Jerzy
Maækowiak uzasadnia³, ¿e nie jest prawd¹ jakoby Komisja
Morska nie dzia³a³a w kierunku poprawy ustawodawstwa
morskiego, ale w ci¹gu czterech lat kadencji zmieni³o siê piêciu ministrów i trudno by³o negocjowaæ. Tak wiêc dzia³a³a
du¿o, lecz skutek by³ nieproporcjonalny. Jako wywalczone osi¹gniêcia mówca poda³:
a) wprowadzenie nowych stopni,
b) zniesienie obowi¹zku kart p³ywackich,
c) liberalizacjê odpraw celnych i granicznych oraz spraw
zwi¹zanych z tzw. listami kapitanów. O ile mam wiadomoæ, to jednak wszystkie te sprawy odby³y siê nie tylko udzia³em K.M. PZ¯. Po czym pobiadoliwszy na z³e komunistyczne
czasy mówca przypomnia³, ¿e sprawy bezpieczeñstwa i rejestracji reguluje archaiczna ustawa z 1961, ¿e mamy potrójny
system rejestracji (PZ¯, UM, Izb.M.) i podwójny nadzoru  co
niestety wiêkszoci z nas jest wiadome. W konsekwencji za
g³ówne zadanie przysz³oci referent uzna³ uproszczenie procedur rejestracyjno-nadzorczych jachtów morskich, co by³o
tez¹ doæ odkrywcz¹.
d) w wyniku podjêtych przez KM PZ¯ dzia³añ przy nowelizacji Kodeksu Morskiego uda³o siê przeforsowaæ instytucjê
Rejestru Jachtów (art. 3 § 4) oraz sam termin jacht, jak te¿
zawarcie w ustawie o bezpieczeñstwie morskim (9.11.00.
D.U.109) mo¿liwoci przekazania uprawnieñ klasyfikacyjnych
na organizacje ¿eglarskie. Ponoæ ju¿ wyasygnowano do ministra podanie w tej sprawie. W mej opinii by³a to niew¹tpliwie
zas³uga ustêpuj¹cej KM PZ¯. Ale mówca nie wspomnia³ ju¿ o
zagro¿eniach wynikaj¹cych z tworzenia przepisów wykonawczych do ww. aktów prawnych. Doæ szczegó³owo rozwodzi³
siê tylko na temat zagro¿enia ze strony lobby PRS-u walcz¹cego o przejêcie wiêkszoci rynku (w tym nawet inspektoratów ródl¹dowych) w zwi¹zku z prywatyzacj¹ i zmniejszaniem
siê floty profesjonalnej. Naszymi sojusznikami wydaj¹ siê byæ

w tej konfrontacji U.
Morskie i Zwi¹zek
Miast Nadmorskich.
Pokazano te¿ projekt
(sensowny) Certyfikatu jachtu, który
odnawiany by³by raz
na 4 lata. Na tym
wyczerpano pkt 1.
Punkt 2 nie zosta³
prawie wcale zrealizowany (poza informacjami o udogodnieniach wprowadzonych przez Gd.
U.M.). Do tego momentu obrady choæ
nie nowatorskie by³y
przecie w miarê sensowne. Ale czy dla
jednego referatu warto jechaæ tyle mil.
(Warto odwiedziæ www.pya.org.pl). Po czym niestety rozpoczê³a siê dyskusja zdominowana przez personalne sprawy, w
kontekcie sejmiku, wyborów (w tym kandydatury Brata K.
Baranowskiego na Prezesa PZ¯), personalne ró¿nice zdañ,
bezsensowne dywagacje na temat szkolenia, ju¿ zatwierdzonych stopni itp.
W ci¹gu ponad godziny, ¿adna z wa¿nych spraw sygnalizowanych we wstêpnym referacie nie zosta³a podjêta. Czy¿by gor¹czka przedwyborcza? A mo¿e brak wiadomoci, ¿e
oto tworzyæ siê bêdzie prawo i urzêdnicy (najczêciej raczej
durnowaci) zadecyduj¹ o kszta³cie ¿eglarstwa morskiego na
wiele lat. By³ jeden sensowny g³os W. Gizlera (szko³a ¿eglarska Skipper) na temat ba³aganu w PAR (zreszt¹ PAR ju¿
nie ma) i znacznych utrudnieñ w zdobywaniu licencji radio-tlf  oraz pesymistyczna opinia prezesa To³wiñskiego, ¿e
KM PZ¯ by³a chyba najs³abiej dzia³aj¹c¹ komisj¹ w PZ¯.
W koñcu zabra³em g³os, zreferowa³em stanowisko BRACTWA i do³¹czy³em do protoko³u Opiniê BRACTWA. Wszystko to mia³o taki wp³yw na zmianê toku dyskusji w kierunku
spraw poruszanych w referacie, jak próba skierowania pod
5-wêz³owy pr¹d i 50-wêz³owy wiatr 30-tonowego jachtu przy
pomocy pagaja. Dalej wa³kowano sprawy personalne, wybory, trochê szkoleñ, stosunki GdañskSzczecin itp. Po czym,
oko³o godz. 1400 czêæ zebranych zaczê³a pieszyæ siê na poci¹gi i zgromadzenie siê rozwi¹za³o. Ja przeprowadzi³em parê
owocnych rozmów w kuluarach i uda³em siê na piwo.

A teraz na powa¿nie: Stara KM PZ¯ szykuje siê do
odejcia. Po wyborze nowej (kto by to nie by³) istnieje
pilna potrzeba powrotu do dzia³añ w kierunku kszta³towania przepisów zwi¹zanych z ¿eglarstwem morskim i
to nie tylko w jednym ministerstwie  chyba ¿e bêdziemy u¿ywaæ obcych bander.
JERZY PALEOLOG (78)
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MESA nie jest za ogóln¹ liberalizacj¹
postêpowania zwi¹zanego z dopuszczaniem do ¿eglugi, o ile godzi to w bezpieczeñstwo. Jednak dowiadczenie uczy,
¿e istnieje groba powstania nie¿yciowych przepisów, które utrudniaj¹ i tak
nie³atwy rozwój ¿eglarstwa morskiego.
Szczególnie niebezpieczne jest takie
ustawodawstwo, które generuje nadmierne koszty i skomplikowane procedury administracyjne bêd¹ce dla wielu
¿eglarzy-armatorów utrudnieniem
wrêcz zaporowym.
Sytuacja jest bardzo pilna, gdy¿ w³anie bêd¹ powstawaæ przepisy do ustawy i raz uchwalone prawo, lub przegapione w nim luki, bêd¹ skutkowaæ przez
wiele nastêpnych lat.
1. Co zamierza Komisja Morska i
Zarz¹d PZ¯ odnonie rozwi¹zania
spraw nadzoru nad jachtami? (art.7
pkt 4.): Jest to szczególnie wa¿ne w dobie prywatyzacji PRS. Dowiadczenie
zwi¹zane z prywatyzacjami uczy, ¿e najczêciej generuj¹ one wzrost kosztów i
zakresu wymaganych us³ug wiadczonych przez instytucje sprywatyzowane
(szczególnie monopolistów). S¹ w tej
kwestii rozwi¹zania zagraniczne. Warto
zadbaæ o w³aciwe miejsce w nowym
ustawodawstwie nadzoru sprawowanego dotychczas (prawie 50 lat) przez PZ¯
(patrz art. 10 pkt. 2 dodatkowo).
2. Jakie s¹ projekty odnonie
okresu wa¿noci Karty Bezpieczeñstwa? W wielu przypadkach wskazany
by³by okres d³u¿szy ni¿ roczny. Byæ mo¿e
d³ugoæ okresu wa¿noci Karty Bezpie-

czeñstwa mog³aby byæ ustalana przez
odpowiedni organ podczas inspekcji, jak
to bywa np. w przypadku pojazdów mechanicznych (art. 13 oraz art. 14 pkt 3).
3. Jakie s¹ propozycje PZ¯ co do
wymagañ dla jachtów w wietle
art. 15 pkt. 1 i 2? Co z kompetencjami
innych ministerstw?
4. Do wyjanienia art. 18 pkt. 2,
kwalifikacje za³óg. Mamy tu na uwadze szczególnie ró¿ne dodatkowe kursy i wymagania. Chodzi tu nie tyle o
ich zasadnoæ, co o program i ceny z
punktu widzenia ¿eglarza amatora (np.
patrz pkt. 6 naszego pisma).
5. Jakie s¹ propozycje PZ¯ co do
ewentualnego rozporz¹dzenia w
myl art. 29 pkt. 1?
6. Co zrobi³a komisja Morska i
Zarz¹d PZ¯, aby uchyliæ nie¿yciowy przepis PAR o koniecznoci posiadania 3-miesiêcznej praktyki przy egzaminach na wiadectwo radiotelefonisty ( nawet ograniczone czyli UKF).
Nale¿y szybko podj¹æ dzia³ania (³¹cznie z lobbingiem) aby administracyjna
decyzja, która tak czy owak bêdzie wydana, by³a dla nas sprzyjaj¹ca, a jednoczenie nie wp³ywa³a na obni¿enie
bezpieczeñstwa ¿eglugi.
Z upowa¿nienia Rady Siedmiu
Jerzy Paleolog
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Propozycja II ORDONANS MEDALU
I. Bractwo Wybrze¿a, Mesa Kaprów Polskich
ustanawia niniejszym odznaczenie honorowe pn.
Medal Bractwa Wybrze¿a  Mesy Kaprów Polskich.
II. Medal nadawany bêdzie przez Kapitu³ê
Chwa³y Mórz indywidualnie osobom fizycznym
za wybitne osi¹gniêcia lub dzia³alnoæ w co najmniej jednej z dziedzin okrelonych przez rozdzia³ II Wielkiej Karty Praw Mesy Kaprów Polskich jako cele Bractwa. Iloæ dekorowanych w
tym samym czasie osób okrela Kapitu³a Chwa³y
Mórz.
III. Poprzedzona uzasadnieniem nadania (laudacja) dekoracja, musi mieæ charakter uroczysty
i publiczny.
IV. Wzór awersu medalu z napisem w otoku
zosta³ zatwierdzony przez Kapitu³ê Chwa³y Mórz
na posiedzeniu w Dniu 17 stycznia 2001 r. Na
rewersie bêdzie indywidualnie grawerowany
numer i data nadania oraz imiona i nazwisko
ewentualnie tak¿e przezwisko, a tak¿e miejsce
urodzenia dekorowanego i jego cyfra w Bractwie
( je¿eli jest cz³onkiem)
V. Kandydatów do dekoracji, bez wzglêdu na
ich narodowoæ, obywatelstwo, przynale¿noæ
organizacyjn¹ i wyznanie zg³aszaæ mog¹ wy³¹cznie Bracia Wybrze¿a Mesy Kaprów Polskich z
uzasadnieniem na pimie, na rêce Bosmana Rady
Siedmiu, który wniosek ten wraz z opini¹ Rady
przekazuje do Kapitu³y.
VI. Sekretarz Kapitu³y prowadziæ bêdzie rejestr nadañ Medalu, który obejmie okolicznoci
nadania jak: Kolejny Numer, data, osoby odczytuj¹cego (wyg³aszaj¹cego) laudacjê i dokonuj¹cego dekoracji, wraz z wnioskiem, opini¹ i tekstem laudacji.
Skryba

Kapitan

Dan w Lublinie . . . . . . . . . .

Lady B. dooko³a
Dokoñczenie ze str. 3

Samoa, Papua i Australia to kolejne
przystanki w drodze na Ocean Indyjski. Cienina Torresa po drodze mog³a
staæ siê mimowolnym przystankiem 
na rafie, ale mia³em du¿o szczêcia
przechodz¹c te nieprzyjemne wody
noc¹ i przy sztormowej pogodzie.
Ocean Indyjski w pierwszym rejsie
samotnym obfitowa³ w wywrotki, tym
razem ¿egluga by³a burzliwa, ale w najlepszym tego s³owa znaczeniu. Po miesi¹cu kolebania by³em na Seszelach.
Dopiero tu uwiadomiono mi, ¿e g³upio zaplanowa³em powrót na Atlantyk
przez Morze Czerwone, bo prócz przeciwnych wiatrów bêdê mia³ jeszcze
przeciwko sobie piratów.
Innym razem opowiem jak sobie da³em radê z piratami, ale biedny Krzysztof Zab³ocki, który p³yn¹³ t¹ tras¹ rok

wczeniej, zagin¹³ bez wieci u wybrze¿y
Somalii. ORZA!
Naprawdê by³em szczêliwy wychodz¹c z Kana³u Suezskiego na Morze Sródziemne  inny klimat, inny nastrój, inna
kultura. Wprawdzie na Kretê wchodzi³em
na samych ¿aglach, manewruj¹c w porcie Heraklion jak na egzaminie, ale przydarzy³o mi siê ju¿ to w Egipcie, gdzie tu¿
przed Mina Safaga silnik odmówi³ pracy.
Rejs zaczyna³em i zakoñczy³em w portugalskiej Vilamoura, gdzie dziewczyny
s¹ piêkne, a wino przednie. Na pomocie
czeka³a na mnie niewielka grupka przyjació³ z polsk¹ bander¹ i butelk¹ szampana, którym niepotrzebnie mnie obsikali zamiast wszystko wypiæ na zdrowie.
Ale tak to ju¿ jest z entuzjastami. ORZA!
Krzysztof Baranowski (3)
kbaranowski@ewspa.edu.pl

