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BRACTWO WYBRZE¯A
Mesa Kaprów Polskich

La Hermandad de la Costa Mesa de Polonia
MINUTA KAPITAÑSKA  MARZEC 2002
ZADANIA I REFLEKSJE
Wielka Karta Praw Naszego Bractwa okrela obowi¹zuj¹ce Braci zadania, które nale¿y pojmowaæ szeroko:
 Praca lub s³u¿ba na morzu i dla morza,
 Popularyzacja wiedzy o morzach i oceanach,
 Kultywowanie i popularyzowanie tradycji morskich,
 Dzia³alnoæ w zakresie kultury morskiej i marynistyki,
 Szerzenie idei wspólnoty i braterstwa ludzi morza,
 Dzia³alnoæ sportowa na morzu.
Dla pe³nej jasnoci dodam, ¿e eksponowane w naszych
obowi¹zkach morza i oceany obejmuj¹ tak¿e ich zlewnie,
a wiêc rzeki, jeziora i kana³y, sztuczne i naturalne, cieki
i zbiorniki.
Warto sobie jeszcze zdaæ sprawê, ¿e wykonywanie, przynajmniej niektórych sporód wspomnianych obowi¹zków,
jest niczym innym jak spe³nianiem naszych w³asnych spontanicznych marzeñ i pragnieñ, których realizacji wielu z nas
powiêci³o w praktyce lwi¹ czêæ, a nawet ca³e ¿ycie. Ale
ten fakt w najmniejszym stopniu nie umniejsza wartoci
naszych dokonañ wczeniejszych, ani dzia³añ dzisiejszych.
Stosowane za przez nas formy, ceremonia³, stroje i znaki,
s¹ jakim wyrazem uznania i ho³du dla minionych pokoleñ
morskich pionierów, odkrywców i wszelkich innych wilków
mórz i oceanów, o których wiemy, ¿e chocia¿ p³ywali na okrêtach drewnianych, to sami byli z ¿elaza. Wyró¿niaj¹ce nas
przybrania nie mog¹ byæ przypadkowe i dlatego, ¿e maj¹
równie¿ przyci¹gaæ do nas, a wiêc i do naszych celów, spo³eczn¹ uwagê. I spe³niaj¹ to zadanie.

NASZE TOWARZYSTWO
Od tak zwanego zarania dziejów ludzkoæ dwiga³a
i dwiga, warunkuj¹ce jej egzystencjê, brzemiê egoizmu,
okrucieñstwa i fa³szu. Egoizm w granicach stanowienia o ¿yciu jednostkowym i trwaniu pokoleñ jest nieunikniony.
Okrucieñstwo za, to najczêciej mimowolny, a czêsto tak¿e
nieunikniony atrybut walki o byt. Tak¿e z si³ami natury, których bezwzglêdn¹ i nieposkromion¹ moc wielu z nas dowiadczy³o na morzu.
Równie¿ f a ³ s z, t zn. niezgodnoæ z rzeczywistoci¹,
a wiêc oszustwo, jest elementem odwiecznej walki w przyrodzie. St¹d znajomoæ z nim tak¿e cz³owieka. I k³amstwo,
i podstêp, i pozorowanie... Na po¿ywce techniki i technologii elektronicznej fa³sz wydaje siê krzewiæ ju¿ w stopniu zagra¿aj¹cym cz³owieczeñstwu. Przynajmniej euroamerykañskiej czêci ludzkoci. Poczynaj¹c od banalnych i od zawsze
towarzysz¹cych cz³owiekowi niezgodnych z prawd¹ bajañ,
mitów i legend, znaków i symboli, przez coraz bardziej wy-

sublimowane pozorne zachowania i udawane dokonania
przez najró¿niejsze mistyfikacje, ba³wany i fantomy, a na
symulowanej wartoci pieniêdzy i niepostrze¿enie coraz cilej otaczaj¹cej nas wirtualnej rzeczywistoci wcale nie koñcz¹c...
Prawdziwie grona jest jednak mieszanka f a ³ s z u
z ko m f o r t e m, na który sk³ada siê wygoda i bezpieczeñstwo bytu. A wiêc tak¿e opieka zdrowotna. Ale szeroko pojêty komfort, któremu nie sposób siê przecie¿ opieraæ, rozleniwia i rozbraja. Naj³atwiej dostrzegalnym tego efektem jest
malej¹cy przyrost naturalny  a¿ do ujemnego  w wielu
ju¿, tzw. wysoko rozwiniêtych krajach. W dodatku ten malej¹cy, a¿ do ujemnego, przyrost naturalny obarczony jest
rosn¹c¹ (niestety dodatnio) liczb¹ uratowanych od mierci
dziêki postêpowi medycyny, ale niezdolnych do samodzielnego ¿ycia. Zbawienny postêp nauk medycznych zapewnia
tak¿e rosn¹cy procent emerytów na zas³u¿onym wypoczynku po przepracowanym ¿yciu.
Postêp techniczny i organizacja pracy ci¹gle jeszcze pozwalaj¹ nawet na wzrost zamo¿noci krajów wysoko rozwiniêtych, choæ coraz wiêcej z nich, mimo tak¿e bezrobocia,
jawnie i skrycie, na czarno, szaro i bia³o podpiera siê importem si³y roboczej z krajów trzeciego wiata. Najczêciej kolorowej. Tak¿e w formie adopcji.

T WA R D E L ¥ D O WA N I E
Byæ mo¿e to komfort, czyli miêkkoæ i bezpieczeñstwo
¿ycia powoduje narastanie feminizmu, a bezkonfliktowoæ
i bezpieczeñstwo zwiêkszaj¹ fory mi³oci wirtualnej. Byæ
mo¿e uwiadomiony lub nie fa³sz, którego przyk³adem mog¹
byæ telewizyjne przygody wydumanych bohaterów, wp³ywa na rosn¹ce zainteresowanie adrenalinogennymi sportami ekstremalnymi. Mo¿e to tym czynnikom zawdziêczamy
tak gwa³townie rosn¹c¹ popularnoæ wspinaczki ska³kowej,
nurkowania, szaleñczych skoków band¿i, a nawet id¹cego
ju¿ w miliony sztuk i adeptów jachtingu i wielu innych wiatowych i regionalnych czy wrêcz jednostkowych ucieczek
do wiata rzeczywistej, chocia¿ wcale niekoniecznej walki
czêsto po³¹czonej z prawdziwym, gronym ryzykiem.
Tylko z niewielkim niestety prawdopodobieñstwem pope³nienia b³êdu mo¿na przyj¹æ, ¿e ta ucieczka od bezpieczeñstwa, komfortu i sytoci w kierunku ryzyka, forsownego wysi³ku i zmagañ z rzeczywistymi przeciwnociami oka¿e siê zbawienna dla naszej cywilizacji. A je¿eli tylko przed³u¿y jej czas, to i tak uzasadnia wysi³ki Naszego Bractwa.
2.02.2002

Boles³aw K. Kowalski (1)
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Zafarrancho wiosna 2001

Protokó³ z XLIX Zafarrancho Narodowego Mesy Kaprów Polskich odbytego dnia
21 kwietnia 2001 w restauracji Olimpijka
w Lublinie. Obecnych 24 Braci wed³ug listy obecnoci.
Zafarrancho rozpoczê³o siê zgodnie ze zwyczajem o godz. 2000.

Porz¹dekZafarrancho

I. Preliminaria Kapitañskie (wotowanie
elekcji Starszego Bosmana).
II. Komisyjej Dobrego Porz¹dku Przewodnicz¹cy, jako te¿ Bosman negativa Aktów Normatywnych Mesy Naszej ad oculos et mentem
Braci Naszey przedstawenie i proposytio zmian
deliberowanie i wotowanie.
III. Proposytio wizytacjej Braci Ociennych rozwa¿anie.
IV. Yako siê Kapitu³a Chwa³y Mórz sprawowa³a, Cancellarius tey¿e przed³o¿y i propozytjo variacyjej wotowanie.
V. Panów Braci naszych inkorporowanie.
VI. Jungów nowych presentatio yako te¿
wczeniej akceptowanych mustrowanie.
VII. Opowieci z Mórz Dalekich rozmaite.
VIII. Zwrot ad finem, yako Obyczaj nakazuje.

Ad I. Kapitan przywita³ zebranych,
przedstawi³ porz¹dek, który Bracia zaakceptowali. Przywo³a³ do g³osu kandydata na Starszego Bosmana JURKA PALEOLOGA. Ten przedstawi³ siê i odby³o
siê g³osowanie nad jego kandydatur¹.
Wynik g³osowania 23 g³osy za, 1 wstrzymuj¹cy siê, kandydatura przesz³a.
Brat GIENIO MOCZYD£OWSKI przeczyta³ propozycje Braci do Z³otej Listy Bractwa Wybrze¿a. Powsta³a specjalna grupa wydawnicza (Bracia: KOWALSKI, MOCZYD£OWSKI, WIROWSKI), która wybra³a
3 pozycje literatury marynistycznej. Niestety, wydawca zanegowa³ mo¿liwoæ
odzyskania pieniêdzy. Grupa twierdzi,
¿e inicjatywa nie jest zakoñczona. Najwiêksze szanse na wydanie rysuj¹ siê w
stosunku do pozycji Tage Voss Morze
wokó³ naszego domu. Brat GOEBEL obieca³ porozumieæ siê z innym wydawc¹.
Koszt wydania ksi¹¿ki dzisiaj kszta³tuje siê w okolicach 5000 pln i jest do
odzyskania w przeci¹gu 2 lat.
Program Kapitana i Rady VII na kadencjê przedstawiony zosta³ w Minucie
na kwiecieñ 2001. Kapitan zwraca uwagê na koniecznoæ zwiêkszenia wiêzi
miêdzy Braæmi, co mo¿na zrealizowaæ
poprzez organizacjê spotkañ 2 razy do
roku, równie¿ poprzez internet. Kapitan
zasugerowa³ koniecznoæ uczestnictwa
w wiatowym Zaff w Anglii oraz wspó³pracê z innymi organizacjami np. PZ¯.
Usprawiedliwi³ nieobecnoæ niektórych Braci.
Ad II. Dyskutowano nad niekonsekwencjami postanowieñ Wielkiej Karty
Praw i Ordonansu Chwa³y Mórz. Ustalono, ¿e Kapitu³a Chwa³y Mórz jest

w pe³ni uprawniona do nadawania przywilejów gwiazd i nowo powsta³ego medalu Bractwa Wybrze¿a, a jej postanowienia s¹ ostateczne. W kwestii Nagrody Chwa³y Mórz  Kapitu³a wnioskuje,
a wniosek g³osuje i zatwierdza Zaffarancho.
Ustalono, koniecznoæ akceptacji
zmian osobowych w Radzie VII w czasie
nastêpuj¹cego po tych zmianach Zaff.
Ustalono, ¿e nie ma ró¿nic w mocy
postanowieñ wiosennego i jesiennego
Zaffarancho, o ile poruszane sprawy
znajd¹ siê w porz¹dku obrad. Bardzo
istotne jest umieszczenie ich w Komunikaciezaproszeniu.
Ustalono zniesienie Ordonansu Konfraterni.
Wyniki g³osowania nad ustaleniami
z punktu II  19 za, 2 wstrzymuj¹ce siê,
3 przeciw. Ustalenia przyjêto.
Do wyjazdu do Anglii zg³osi³o siê 5
Braci (KOWALSKI, KOCHANEK, LUTOS£AWSKI, G£USZKO, MISZTAL). Brat Kapitan sugeruje koniecznoæ targowania wysokoci op³at za uczestnictwo. Brat LUTOS£AWSKI zaproponowa³ nocleg w Niemczech, w po³owie drogi.
Ad III. Brat MOCZYD£OWSKI przedstawi³ III propozycjê Ordonansu Medalu
Bractwa Wybrze¿a Mesy Kaprów Poslkich (w za³¹czeniu). Odby³o siê g³osowanie: 23 za, 1 wstrzymuj¹cy siê. Ordonans sta³ siê wa¿ny.
Przedstawiono kandydatów na
cz³onków Kapitu³y Chwa³y Mórz.
Wszyscy zostali zaakceptowani przez zebranych z nastêpuj¹c¹ iloci¹ g³osów:
KANDYDAT

ZA WSTRZYMUJ¥CY P RZECIW

Brat
Brat
Brat
Brat
Brat
Brat

23
22
24
23
23
24

Kowalski
Stosio
Barañski
Baranowski
Wabik
Rakowicz

1
2
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0

Na Kanclerza Kapitu³y Chwa³y
Mórz powo³ano Brata BARAÑSKIEGO (g³osowanie 24/0/0). Brat Barañski zaproponowa³ nastêpuj¹cych Braci na asesorów Kapitu³y:
Br. Br. ROGALÊ, GOEBLA i MORZYCKIEGO  zostali zaakceptowani.
Cz³onkami zwyczajnymi Kapitu³y
zostali: Br.Br. GAWLIK, JACOBSON, PIVL,
KOLENIK.
Zgodnie z nowym zwyczajem przedstawiono propozycjê kandydatur do
nadania Nagrody Chwa³y Mórz. Byli to:
Brat BARANOWSKI, STANIS£AW TO£WIÑSKI,
Brat BOGUCKI, Ojciec KapitanKOWALSKI.

Brat STARSZY BOSMAN wyjani³, znakiem Nagrody jest rzenicki topór czarno oksydowany z wygrawerowanym znakiem Bractwa Wybrze¿a.
W dyskusji nad kandydatami KAPITAN wycofa³ swoj¹ kandydaturê. Jednoczenie opisa³ sylwetkê Stanis³awa To³wiñskiego, dzia³aj¹cego od 40 lat w ¿eglarstwie polskim. Jego zas³ug¹ by³ miêdzy innymi fakt, ¿e ¿eglarze polscy jako
jedyni sporód obywateli tzw. Krajów
Demokracji Ludowych (brrr....) mogli
p³ywaæ na Zachód. Wyniki g³osowania:
KANDYDAT

ZA WSTRZYMUJ¥CY PRZECIW

Brat Baranowski 20
4
0
Stanis³aw To³wiñski 1
10
13
Brat Bogucki
23
1
0
Ustalono, ¿e Brat BOGUCKI otrzyma
Nagrodê Chwa³y Mórz 2000, a Brat BARANOWSKI za rok 2001. Uroczyste nadanie Nagród odbêdzie siê 7 czerwca na
pok³adzie s/y Fr. Chopin w czasie Dni
Morza.
Ad V. Nowych braci nie mustrowano.
Ad VI. Rekomendacje:
Ojciec KAPITAN zarekomendowa³ Andrzeja Jasku³ê, katolickiego ksiêdza,
Dyrektora Chrzecijañskiej Szko³y pod
¯aglami, zarzucaj¹c mu nadmiar brawury w przedsiêwziêciach morskich. Poparli Bracia LUTOS£AWSKI i GOEBEL w
imieniu Brata BARAÑSKIEGO.
Brat STROÑSKI przypomnia³ kandydaturê kpt Styka, rekomendowanego
przez Brata PATYRÊ, jk¿w, cz³onka AZS,
popiera Brat MISZTAL.
Brat MACHALSKI przypomnia³ kandydaturê Zbigniewa Rosiaka, budowniczego 2 jachtów, popar³ Brat KOLENIK.
Brat BOSMAN zajmie siê problemem
jungów nieobecnych na Zaffaranchach.
Uroczycie wrêczono patenty flagowe Braciom przyjêtym na ostatnim Zaff.
Patenty otrzymali:
Maciej Kwiatkowski 77
Jerzy Paleolog 78
Leszek So³tysik 79
Ad VII. Brat GOEBEL opowiedzia³
o swoim spotkaniu z Braæmi belgijskimi na pocz¹tku lutego 2001, na zaproszenie Brata Matematyka z Wolnego
Uniwersytetu w Brukseli. Atmosfera na
spotkaniu by³a mniej wiêcej podobna do
naszej, nazywaj¹ siê przezwiskami,
a z powodu ha³asu i rozmów szczególnie czêsto przywo³ywano do porz¹dku
Brata o przezwisku Silence (co jak
u nas).

Ustalono, ¿e na jesienne Zaff zaprosimy przedstawicieli Mesy Belgijskiej.
Jungowie zostali zobligowani do zachowania tajemnicy.
O 2400 Zaff zakoñczono.
Skryba
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Zafarrancho jesieñ 2001
Protokó³ z L Zafarrancho Narodowego Mesy Kaprów Polskich odbytego dnia 27 padziernika 2001 w
siedzibie YCP na Wale Miedzeszyñskim w Warszawie
Obecni wg listy obecnoci.
Zafarrancho rozpoczê³o siê zgodnie
ze zwyczajem o godz. 2000.
Porz¹dek Zafarrancho
I. Preliminaria Kapitañskie wedle zwyczaju
II. Dyskusja nad problemem przyjmowania
jungów
III. Uroczyste wrêczenie medali Mesy Kaprów Polskich i patentów przywileju gwiazd
IV. Film o bracie M¹czce
V. Jungów nowych presentatio
VI. Opowieci z Mórz Dalekich
VII. Zwrot ad finem, yako Obyczaj nakazuje.
Ad I. Kapitan przywita³ zebranych,
przedstawi³ porz¹dek, który Bracia zaakceptowali.
W ramach preliminariów Kapitan
odda³ g³os pani Helenie Bozlik, realizatorce filmu o bracie Ludku M¹czce.
Opowiedzia³a o troszkê o sobie i realizacji filmu. Spotykali siê z k³opotami finansowymi. Mieli k³opoty z dwiêkiem
w zwi¹zku z tym, ¿e Ludek gada pod nosem.
Kapitan przypomnia³, ¿e w Bractwie
panuje niepisana zasada o niedyskutowaniu na temat religii i polityki
Przywo³any do g³osu I Sztorman
przypomnia³ § 7 i 8 Wielkiej Karty Praw
Bractwa, mówi¹ce o celach i obligacjach
Bractwa oraz o metodach, jakimi Bractwo dzia³a, w celu uzyskania tych zamierzeñ.
Kapitan przypomnia³ o koniecznoci
informowania Kapitu³y Chwa³y Mórz
o swoich przewagach, w celu ich sprawiedliwego os¹dzenia, yako te¿ nagrodzenia.
W czasie preliminariów mo¿liwoci¹
wykonania zwrotów zostali uhonorowani bracia: R ONIN-WALKNOWSKI i MORZYCKI .
Ad II. Pojawi³ siê problem zg³aszania siê do Bractwa ró¿nymi drogami ¿eglarzy pragn¹cych zostaæ przyjêtymi do
Bractwa.
Nie ma innych mo¿liwoci jak tylko
rekomendacja brata poparta przez jeszcze innego brata.
Kapitan BIERÆ, który powo³ywa³ siê
na brata JAWORSKIEGO, mimo ¿e Bosmanowi znany jest jako dobry kandydat
nie mo¿e zostaæ przyjêty, bo nikt go nie
rekomendowa³, a brat Jaworski nie po-

trafi³ go sobie przypomnieæ podczas indagowania przez Bosmana we wrzeniu
na uroczystoci wrêczania Nagród
Chwa³y Mórz na s/y Fryderyk Chopin.
Jundze KRZEPTOWSKIEMU, relacjonuj¹cemu o przyjêciu go do Bractwa Wybrze¿a na Wyspie Robinsona, po odbyciu szeregu Zafarranchos, Kapitan jest
sk³onny przyznaæ kolejny numer (80) ale
wed³ug § 11 Wielkiej Karty Praw junga
mo¿e zostaæ pe³noprawnym cz³onkiem
Bractwa po nadaniu tej godnoci przez
Kapitana na Zafarrancho. Pomimo kilku g³osów sprzeciwu (bracia: STROÑSKI,
BIEÑKOWSKI, KNABE, BARANOWSKI) podjêto decyzjê o przyjmowaniu jungi
Krzeptowskiego na najbli¿szym Zafarracho.
Ad III. Uroczystego wrêczenia Medali
Bractwa Wybrze¿a dokonali I Sztorman
i brat MORZYCKI  cz³onek Kapitu³y
Chwa³y Mórz.
Medale otrzymali: Boles³aw KOWALSKI, Krzysztof BARANOWSKI, Dariusz BOGUCKI, Wojciech JACOBSON.
Medale przyznano równie¿: Ziemowitowi BARAÑSKIEMU, Andrzejowi URBAÑCZYKOWI, Jacquesowi RIALOWI.
Brat BARANOWSKI zaprosi³ RIALA na
nasze spotkanie, ale ten nie móg³ przyjechaæ, zapowiedzia³, ¿e Medal przyjmie
na wiatowym Zafarrancho w Londynie
W imieniu nagrodzonych brat BOGUCKI wykona³ zwrot.
Brat RONIN-WALKNOWSKI wspomnia³
o kobiecie, która jego zdaniem jest bardzo dobr¹ kandydatk¹ do Medalu  pani
SZCZERSKIEJ. Od 55 lat pracuje nad polskoci¹ Szczecina, za³o¿y³a w nim pierwsze polskie liceum.
Patenty z przywilejami Gwiazd otrzymali: Brat Krzysztof B ARANOWSKI 
czwart¹ bia³¹ i pi¹t¹ czerwon¹, Brat Kazimierz GOEBEL  trzeci¹ czerwon¹, Brat
Franciszek K ORENZ  pierwsz¹ bia³¹
i pierwsz¹ czerwon¹, Brat Pawe³ MILART 
pierwsz¹ bia³¹, Brat Ryszard LUTOS£AWSKI
 pierwsz¹ bia³¹, Brat Tomasz G£USZKO 
pierwsz¹ bia³¹ i pierwsz¹ czerwon¹.
Brat MORZYCKI og³osi³ listê braci, którzy zostali uhonorowani przywilejami
gwiazd na ostatnim posiedzeniu Kapitu³y Chwa³y Mórz.
Brat CYLEJEWSKI przedstawi³ sprawê
wyjazdu do Anglii na Zafarrancho Mondial. Sprawy tocz¹ siê do przodu.
Obejrzelimy film o Bracie M¥CZCE.
(natus 26.5.26 we Lwowie)
Rozgorza³a dyskusja.
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Kapitan by³ zdania, ¿e film zakoñczy³ siê wraz z krzykiem mew, reszta to
doklejka, która robi z niego zwyk³y film
turystyczny. Niezale¿nie od tego postaæ
Ludka mo¿e byæ dla nas wzorem.
I Sztorman podziêkowa³ pani Helenie za mo¿liwoæ obejrzenia filmu.
Brat Stroñski odebra³ film bardzo
osobicie, podziêkowa³ za zobaczenie
jeszcze raz LUDKA, z którym spêdzi³ ostatnie 1,5 tygodnia.
Brat Wirowski uwa¿a, ¿e takie filmy powinny byæ realizowane.
Brat Baranowski wykaza³ trudny
zabieg przeprowadzony w filmie, a mianowicie kompletny brak komentarza,
a jedynie wypowiedzi poszczególnych
bohaterów. Dla niego LUDEK jest ¿eglarze swobodnym.
Na kanwie filmu junga Krzeptowski opowiada³ o niefortunnym przerwaniu wyprawy: w Oucland (?) stali jako
gocie honorowi przy nabrze¿u Narodowego Muzeum Morskiego, Mariê mo¿na by³o zwiedzaæ, stamt¹d LUDEK pojecha³ do Kanady.
Brat Mañkowski opowiada³ o swoim pierwszym kontakcie z Ludkiem i
Mari¹.
Brat Morzycki opowiada³ o pierwszych latach zwi¹zanych z ¿eglarstwem,
gdzie równie¿ bohaterem by³ LUDEK.
Zwrot za zdrowie LUDKA.
Ad V. Brat KORENC rekomendowa³
Andrzeja Radomiñskiego. P³ywa³ na
Darze M³odzie¿y. Jest znanym kapitanem (m.in. Kowalskiemu i Knabemu).
Prowadzi audycje ¿eglarskie w warszawskiej TV, jest wagabund¹ od 50 lat. Bracia zadecydowali o przyprowadzeniu go
na nastêpne Zafarrancho.
Brat RAKOWICZ rekomendowa³ Tadeusza Olszewskiego, lat ok. 50. Zna go
jeszcze z Pogorii, jest przedsiêbiorc¹,
ma w³asny jacht  przyprowadziæ na
nastêpne Zafarrancho.
Ad VI. W ramach opowieci z Mórz
Dalekich brat GOEBEL opowiada³ o swojej wyprawie dooko³a wiata, nie jachtem wprawdzie, a zawodowo-prywatnie.
Wyprawa wiod³a przez Japoniê, Australiê, Now¹ Zelandiê i Amerykê P³n.
Brat BARANOWSKI radzi³ zwróciæ uwagê na przysz³oæ  bo ta niesie ze soba
prawdziwe wezwania.
Przed 2400 dokonano zwrotu ad finem.
Protokó³owa³ Skryba
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Oto wspomnienie...

...Bogumi³a Piero¿ka (25)  najstarszego wiekiem
wród Braci Naszej Mesy  o warunkach uprawiania
¿eglarstwa morskiego w pierwszych latach po Drugiej Wojnie wiatowej. Urodzony w 1923 r. we Lwowie, po aresztowaniu tam¿e w roku 1943 i 18 miesi¹cach odsiadki w ³agrze za ko³em polarnym, przyjecha³ do kraju, gdzie zaraz na wstêpie zaczarowa³o go
morze. W roku 1949 uzyska³ stopieñ kapitana, a w
ostatecznym rankingu jachtowych Kapitanów ¯eglugi
Wielkiej XX Wieku, na 138 zg³oszonych i 115 sklasyfikowanych, zaj¹³ miejsce II. Pierwsze te¿ zdoby³ nasz
Brat Wojtek Jacobson.

Takie by³y pocz¹tki
Szybkie odrodzenie morskiego ¿eglarstwa po Drugiej
Wojnie wiatowej zawdziêczamy pozosta³ym w kraju i powracaj¹cym z ca³ego wiata niedobitkom przedwojennych
¿eglarzy z AZM-ów, Harcerstwa, Jacht Klubów i Ligi Morskiej. Reaktywowano kluby przedwojenne, a do orodków
¿eglarskich w Gdyni i Jastarni dosz³y nowe w Gdañsku,
Ustce, Ko³obrzegu, Dar³owie, winoujciu, Trzebie¿y i Szczecinie. Na odzyskanym Wybrze¿u Zachodnim, nowo powsta³y
Jacht Klub LM Gryf oraz oddzia³ Yacht Klubu Polski rozpoczyna³y dzia³alnoæ od wydobywania i remontowania zatopionych w Zalewie Szczeciñskim i dorzeczu Odry wraków
jachtów z odpi³owanymi rufami i dziobami. Wprawdzie
wszystkie porty by³y zniszczone wskutek dzia³añ wojennych,
ale ¿eglarze i tak od razu zaczêli dzia³alnoæ.
Z ocala³ych w wojnie polskich jachtów, zosta³y odnalezione w angielskiej strefie okupacyjnej: Hetman, Bo¿ena i Orlik. I te uda³o siê odzyskaæ. Z wraków zosta³y odbudowane m.in. : Wite II, Konrad, Chrobry, Wojtek, Swantewit. Do tego dosz³y jeszcze jachty ci¹gniête
do Jastarni, jak: Jurand II, Neptun, Jowisz, Merkury, Mars, Wenus, Pluton, i Saturn. Do³¹czy³ te¿ do
nich sprowadzony w 1946 ze Szwecji, a zamówiony jeszcze
przed wojn¹ Genera³ Zaruski. W basenie jachtowym
w Gdyni kotwiczy³y jachty Cirrus, Nimbus, Kne,
Sztorm, Swantewit , Orion, Przygoda oraz kilka
mniejszych typu Haj, a tak¿e jachty Jacht Klubu Marynarki Wojennej. Do stoj¹cych w Gdañsku nale¿a³y Swantewit , Swaro¿yc II, Szkwa³ II, Sztorm, Powist,
Korsarz, Marabut, i Maryla.
Wyposa¿enie wszystkich tych jachtów by³o bardzo ubogie i prymitywne. Wszystkie wymaga³y gruntownych remontów i uzupe³niaj¹cego wyposa¿enia. Jedynie Genera³ Zaruski , a z mniejszych Swantewit posiada³y silniki pomocnicze, a ¿aden nie mia³ relingów. Ca³e owietlenie  ³¹cznie z nawigacyjnym i kompasem  bazowa³o na nafcie i wiecach. Takie owietlenie wymaga³o podczas ¿eglugi sta³ego
czyszczenia, ale i tak dawa³y ma³o wiat³a. Natomiast zapach rozlewanej na kiwaj¹cym siê jachcie nafty dodawa³
¿egludze wdziêku. wiat³a nawigacyjne wymaga³y szczgólnej uwagi i sta³ej kontroli czy siê w ogóle wiec¹. St¹d obowi¹zek meldowania okrzykiem ¿eglarza stoj¹cego na oku,
¿e wiat³a siê paaaal¹!.

Prawie wszystkie jachty posiada³y jeden komplet (je¿eli) ¿agli podstawowych. Do luksusu zalicza³o siê wyposa¿enie w kilka sztaksli. Rzecz jasna wszystkie ¿agle by³y bawe³niane. Najczêciej stare, wymagaj¹ce ci¹g³ych napraw. £atania, a¿ do wymiany ca³ych brytów.
W kojach, zamiast materacy by³y najczêciej wypchane
s³om¹ sienniki. S³oma ta zreszt¹ s³u¿y³a tak¿e do rozpalania
ognia w kuchenkach. Takie rozwi¹zanie stosowa³ np. Swaro¿yc, na którym zainstalowana by³a sta³a kuchenka wêglowa, z kominkiem wychodz¹cym na pok³ad. U¿ywaæ j¹
mo¿na by³o tylko na jednym halsie, pod warunkiem wi¹zania garnków do jej obudowy. Do luksusu nale¿a³y te¿ prymusy i inne kuchenki naftowe na kardanach. By³y to najczêciej urz¹dzenia przedwojenne, a wiêc stare i zu¿yte.
Wymaga³y czêstego przetykania niedro¿nych dysz w palnikach i najczêciej strasznie kopci³y, smaruj¹c sadz¹ ganki,
wnêtrze kambuza i obs³uguj¹cych je kuków.
Wyposa¿enie nawigacyjne przeciêtnego jachtu sk³ada³o
siê z kompasu sterowego owietlonego  jak wy¿ej, czasami
z ramk¹ namiernicz¹ , niekiedy by³ log mechaniczny, a zawsze stoper i rêczna latarka elektryczna. Pracowa³o siê na
starych mapach, spisach wiate³ i locjach niemieckich lub
angielskich nabywanych z magazynów rzeczy u¿ywanych
PLO lub P¯M. Z czasem pojawi³y siê mapy i inne pomoce
polskie.
Brak by³o oczywicie ubrañ sztormowych i kapoków, a o
pneumatycznych tratwach ratunkowych ma³o kto s³ysza³ Na
to wszystko brakowa³o pieniêdzy i mo¿liwoci kupna, wiêc
braki nadrabiano entuzjazmem i nadziej¹ na wietlan¹ przysz³oæ.
Tymczasem wysadzone falochrony i nabrze¿a basenu
jachtowego w Gdyni przedstawia³y obraz nêdzy i rozpaczy.
Wejcie by³o zablokowane zatopion¹ w g³ówkach drag¹,
a w samym basenie, na dnie, le¿a³y wraki. Trzeba by³o nie

MESA KAPRÓW POLSKICH  kwiecieñ 2001
lada hartu ducha i zapa³u, by ju¿ w pierwszym sezonie pojawi³y siê na wodach Zatoki Gdañskiej bia³e ¿agle, chocia¿
odbudowa basenu jachtowego, nazwanego póniej imieniem
Mariusza Zaruskiego, trwa³a do roku 1960.
Obok starych, przedwojennych organizacji zaczê³y w tym
czasie powstawaæ nowe. Prowadzono ju¿ szkolenie teoretyczne w klubach i praktyczne na przystaniach i w orodkach ¿eglarskich ZHP, LM, AZS i GKKFiT, g³ównie w Jastarni i Trzebie¿y. Przybywa³o ludzi ze stopniami ¿eglarskimi.
Ju¿ w 1946 r. rozpoczê³y siê p³ywania pe³nomorskie bez odpraw granicznych i kontroli. W praktyce jedynym dokumentem uprawniaj¹cym do p³ywania na jachtach by³a sportowa
ksi¹¿eczka ¿eglarska.
Ale szczêcie trwa³o krótko. Pod pretekstem ucieczki do
Szwecji jachtu Cirrus ju¿ od roku 1947 wprowadzono drakoñskie ograniczenia. Nie tylko zakaz p³ywañ pe³nomorskich. W ogóle ¿egluga ograniczona zosta³a do pory dziennej   od wschodu, do zachodu s³oñca . Nawet nie na Zatoce Gdañskiej, ale wy³¹cznie na tzw.  ³¹czce Go³ubiewa.
By³ to akwen 2 na 3 Mm wyznaczony na redzie portu Gdynia oraz na podobnych obszarach zalewów Wilanego
i Szczeciñskiego. Wejcia do basenów portowych by³y zamykane na noc ³añcuchami. Spanie na jachtach stoj¹cych
w porcie zosta³o zakazane, tak samo jak i przechowywanie
na nich ubrañ za³ogi, nawet podczas jej zaokrêtowania. By³o
to uci¹¿liwe zw³aszcza dla ¿eglarzy ze ródl¹dzia. W celu
uniemo¿liwienia ewentualnej ucieczki jachtu, ograniczona
zosta³a dopuszczalna iloæ zabieranej na jacht ¿ywnoci i wody. Do absurdu doprowadzone zosta³y formalnoci. Oprócz
zatwierdzania (lub nie) okresowych list osób zg³aszanych
przez ró¿ne w³adze ¿eglarskie na p³ywania morskie, na ka¿de, nawet kilkugodzinne p³ywanie, trzeba by³o oddzielnie
wype³niæ i uzyskaæ zatwierdzenie listy ka¿dej za³ogi. Bez poprawek i skreleñ.
Remontowano wówczas, nawet prymitywnymi rodkami, wszystkie jachty, które mia³y szansê utrzymania siê na
wodzie. Przyk³adowo: Dar ¯oliborza mia³ rozwalon¹ konchê rufow¹,, powy³amywany pok³ad i podziurawione poszycie. Nie mia³ bez masztów i osprzêtu. Mimo to zosta³ zakwalifikowany do remontu, bo unosi³ siê na wodzie, chocia¿ trzeba by³o go skróciæ o metr. Wprawdzie zaraz w pierwszym rejsie osiad³ pod Gotlandem na mielinie, ale po powrocie p³ywa³ z powodzeniem jeszcze d³ugo i dopiero po kilku
dobrych sezonach poszed³ do kasacji. Wskutek niedba³ego
przygotowania do zimowania, zosta³ wystawiony na nabrze¿e wraz z wod¹ w zêzach, która zamarzaj¹c rozsadzi³a jacht.
W miêdzyczasie nazwê Dar ¯oliborza zamieniono na
Jednoæ, podobnie zreszt¹ jak nazwy innych jachtów. Genera³a Zaruskiego przemianowano na M³od¹ Gwardiê,
Nike II na Komsomolca, Wenus na Towarzysza,
Korsarza na Kolektyw itp. itd. By³a to inicjatywa ówczesnych dzia³aczy z okresu tzw. radosnej twórczoci,
cz³onków partii trafiaj¹cych siê tak¿e wród ¿eglarzy.
A jednak upór organizatorów jachtingu i chêæ ¿eglowania zwyciê¿y³y. Mimo braków i trudnoci technicznych,
mimo biurokratycznych i politycznych szykan i przeszkód.
Od roku 1956 ¿eglarstwo morskie, a nawet oceaniczne wysz³o na szerokie wody.
Bogumi³ S. Piero¿ek.
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OzasobnociskrzyniBractwaWybrze¿aMesaKaprówPolskichraportumbratskarbnikczyni...
11 Januarego Anno Domini 2002, kasa Mesy naszej stan
posiadania objawia³a 3675,52 z³otego polskiego nowego. Od
28.10.2000 expensów poczynilim na qotum 12 643,10, a
wp³ywów 16 318,30.
Braciom 19 z partem zalegaæ przysz³o na qotum 3510,00,
a i powiadomienie o fakcie tym, z proba o szybkie regulacjê, od brata Skryby, ka¿den rych³o otrzyma.
W skrzyni naszego Bractwa dnia 1 Decembra 2001 roku
pozostawa³y:
1. Medale metalowe
21 szt.
2. Znaczki metalowe
112 szt. po 5 PLN
3. S³owniki
9 szt. po 25 PLN
4. Symbol wyszywany okr¹g³y 81 szt. po 10 PLN
5. Symbol wyszywany owalny (na kapelusz) 12 szt.
6. Nalepki
68 szt.
7. Bandery
142 szt. po 30 PLN
8. Proporczyki z frêdzlami
4 szt.
9. wiece bia³e
8 szt.
10. wieczniki drewniane
8 szt.
11. wiece grube
2 szt.
12. Czaszka
1 szt.
13. Kaptury rytualne
5 szt.
14. Proporce rytualne
4 szt.
15. Flaga Bractwa du¿a
1 szt.
16. Bandery stare (# 40, 68, 69) 3 szt.
17 Serwety z cyframi
61 szt.
18. Serwety bez cyfry
10 szt.
19. Cyfry i gwiazdki wyszywane ? szt.
Co cen¹ w dublonach polskich nowych oznaczone nabyæ
Bracia mog¹ u skarbnika, brata Wojtka Wirowskiego #70,
zakupiæ w czas Zafaranncho naszego, b¹d potrzebê zg³aszaj¹c pod nr 0 (prefix) 22 7172080, poczt¹ morsk¹ na adressum: ul. Wiejska 35, 05-510 Konstancin Jeziorna,
albo i mailem: wojwir@poczta.onet.pl, a za zaliczeniem
pocztowym otrzymacie.
SKARBNIK
Wojtek Wirowski #70
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Z³ota Seria Bractwa

Mo¿e drodzy Bracia pamiêtacie jeszcze cenn¹ bez w¹tpienia inicjatywê wydania serii ksi¹¿ek o tematyce morskiej
rekomendowanych przez nasze Bractwo.
Nie bêdê przypomina³ za³o¿eñ pocz¹tkowych, tylko ¿wawo przejdê do aktualnoci na temat. Otó¿ wielce czcigodna
Rada Siedmiu wy³oni³a ze swego grona
szanownych Braci: Bolka KOWALSKIEGO,
Wojtka WIROWSKIEGO i mnie jako zespó³
w³adny selekcjonowaæ pozycje do publikacji w Z³otej Serii i podejmowaæ stosowne decyzje wzglêdem realizacji pro-

jektu. Jak zwykle, a szczególnie ostatnio, znakomite pomys³y rozbijaj¹ siê
o twarde ska³y zapory finansowej i dlatego przede wszystkim  nici z pocz¹tkowych pomys³ów.
Aktualny projekt jest nastêpuj¹cy:
ka¿dy mo¿e wydaæ lub wznowiæ dowoln¹ pozycjê ksi¹¿kow¹ w ramach Z³otej
Serii Bractwa Wybrze¿a pod warunkiem
uzyskania akceptacji Trójki Literackiej,
czyli ww. trzech Braci z Rady Siedmiu.
Oznacza to, ¿e formu³a Serii staje siê
bardziej liberalna. To nie bêd¹ pozycje
uznane przez Bractwo jako szczególnie
zalecane lub wa¿ne. Bêdziemy wydawaæ
pozycje z szerokiej listy ksi¹¿ek wymienionych przez Braci w listach jako warte zaliczenia ich do Z³otej Serii, bez jakiegokolwiek rankingu.
Zasady Z³otej Serii bêd¹ krótko
streszczone i obowi¹zkiem Wydawcy
bêdzie je zamieciæ tak, jak i s³owo
o Bractwie. Bractwo mo¿e w miarê mo¿liwoci, ale nie ma obowi¹zku finansowania publikacji. Trójka Literacka ma
prawo i obowi¹zek nadzoru nad projek-

tem i jakoci¹ publikacji. Podporz¹dkowanie siê ustalonym zasadom to kolejny warunek, który musi akceptowaæ
Wydawca, jeli pragnie u¿ywaæ logo
i szaty graficznej Z³otej Serii Bractwa.
Dziêkujê wszystkim Braciom, którzy
przys³ali swoje propozycje. Jedn¹ z najczêciej wymienianych by³a ksi¹¿ka Tage
Vossa Morze wokó³ naszego domu i ja bardzo jestem rad, ¿e byæ mo¿e ta w³anie
pozycja uka¿e siê jako pierwsza. Zdradzê te¿ Braciom, ¿e mam szanse na uzyskanie rodków na wznowienie mojej
ksi¹¿eczki z 1978 r pt. Pod ¿aglami i na
cumach. Jest to ma³o znana opowieæ
o rejsie doko³a Ameryki Po³udniowej na
jachcie Konstanty Maciejewicz w
1972/73 r. Obie pozycje maj¹ akceptacje
Trójki Literackiej. Zapraszam Braci do
dzia³añ, a za uwagi i opinie bêdê odwdziêcza³ siê nie tyle z³otym, co nad Z³ot¹ Seri¹ dalsz¹ opiek¹.

Orza !

Eugeniusz Moczyd³owski (73)

Szczecin, dn. 03.01.2002 r.
Kapitan
Boles³aw Kowalski
ul. Spiska 4a/62
02-302 Warszawa
Zgodnie z poprzednimi ustaleniami przedstawiamy wniosek o powo³anie Mesy Regionalnej.
Wniosek:
 Bractwo Wybrze¿a  Mesa Szczeciñska, pl. ¯o³nierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin
 Inicjatywny sk³ad: Bohdan WALKNOWSKI, Micha³ KÊSZYCKI, Leszek SO£TYSIK
 obszar dzia³ania  woj. zachodniopomorskie
 sk³ad osobowy: porucznik, skryba, bosman
podpisy inicjatorów:

PS. Proponujemy zorganizowanie zafarrancho wiosennego w dniu 11.05.2002 r. w Szczecinie, ponadto prosimy o uwzglêdnienie w programie przyjêcia nowych braci..

MESA KAPRÓW POLSKICH  kwiecieñ 2001

7

WystawaMARI¥przezPacyfikwMuzeumNarodowymwSzczecinie
W dniu 3 lipca 2001 w obecnoci licznie zgromadzonych
goci oraz przedstawicieli prasy, radia i TV otwarta zosta³a
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w gmachu przy Wa³ach Chrobrego, wystawa bêd¹ca plonem pierwszego etapu
rejsu jachtu MARIA. Ekspozycjê przygotowali uczestnicy
wyprawy: dr Anna Abraszewska i autor, a przeciêcia
wstêgi dokona³, wielce zas³u¿ony dla wyprawy, Brat Wojciech Jacobson.
Przypomnijmy, jednostka dowodzona przez znanego
wszystkim Brata Ludomira wyruszy³a ze Szczecina w swój
drugi wokó³ziemski rejs w pierwszych dniach sierpnia 1999
roku jako uczestnik wyprawy VICTORIA 2000, wspólnie z
dwoma czeskimi jachtami: VICTORI¥ i POLARK¥. Na Atlantyku drogi jachtów rozesz³y siê i jedynie MARIA, jak zaplanowano wczeniej, kontynuowa³a rejs p³yn¹c szlakiem Magellana. W styczniu MARIA zawinê³a do Montevideo, gdzie
spotka³a siê z trawlerem BONITO, nale¿¹cym do szczeciñskiego GRYFA, tutaj tez dokonano zmian w za³odze: zmustrowano Leona Wróblewskiego, a w jego miejsce wszed³
Maciej Krzeptowski. Kolejna zmiana za³ogi odby³a siê
w po³owie kwietnia w Castro na wyspie Chiloe, po przejciu
Cieniny Magellana i Kana³ów Patagonii. Na miejsce Andrzeja Kamiñskiego, ¿eglarza z Warszawy, przylecia³a
z kraju dr Anna Abraszewska-Kowalczyk, biolog z Uniwersytetu £ódzkiego. Podczas dwumiesiêcznego postoju w
Valdivii MARIA zosta³a wyremontowana i w pocz¹tku lipca, z trzyosobow¹ za³og¹, ruszy³a przez Wyspê Robinsona,

Brat Wojciech Jacobson otwiera wystawê Mari¹ przez Pacyfik w Muzeum Narodowym w Szczecinie, 03/07/2001.
Fot. A. Abrzszewska

Markizy, Samoa i Tonga do Nowej Zelandii, gdzie zacumowa³a, jako honorowy goæ w basenie Muzeum Morskiego
w Auckland w dniu 11 grudnia.
Wystawa MARI¥ przez Pacyfik, nad któr¹ patronat honorowy objêli JM Rektor Uniwersytetu £ódzkiego prof. dr
Stanis³aw Liszewski i JM Rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego prof. dr Zdzis³aw Chmielewski, opowiada historiê rejsu, przypomina miejsca, ludzi i zdarzenia, prezentuje
przywiezione do kraju zbiory przyrodnicze, etnograficzne i...
geologiczne, bo przecie¿ Ludomir to geolog! Podstawowym
jednak tworzywem ekspozycji jest zbiór ponad 100 fotogramów, przygotowanych przez znan¹ szczeciñsk¹ firmê FOTOBEST. Zbiór ten podzielono na osiem grup tematycznych.
Poczesne miejsce wród nich zajmuje prezentacja Bractwa
Wybrze¿a, bêd¹ca przypomnieniem niezwykle ciep³ego przyjêcia, jakiego doznawa³a za³oga MARII w odwiedzanych

portach. W Lizbonie portugalscy Bracia pomagali w usuwaniu awarii pompy i w zaopatrzeniu jachtu w ¿ywnoæ, w Mar
del Plata odby³o siê specjalnie przygotowane na nasz¹ czeæ
zaffaranchoasado. Prawdziwy jednak festiwal gocinnoci
i pomocy rozpocz¹³ siê z chwil¹ przekroczenia granic Chile.
W Punta Arenas Francisco Ayarza Ordenes  Kapitan
miejscowej Nawy, odda³ nam do dyspozycji siedzibê swojej
firmy NAUTILUS, sk¹d moglimy siê komunikowaæ z krajem, a tak¿e dokonaæ niezbêdnych napraw urz¹dzeñ i sprzêtu. W Castro na Wyspie Chiloe, po miesiêcznym forsowaniu
Kana³ów Patagonii, Brat Matias Nardecchia, czuj¹c nasze
problemy, zabra³ nas do siebie, wyk¹pa³, opra³ i wspaniale
nakarmi³, tutaj tak¿e moglimy skorzystaæ z gocinnoci jego
PROTUR CHILOE. Zwyczajowo, zaproszeni zostalimy na
zaffarancho, na którym Brat Ludomir otrzyma³ honorowy
tytu³ Monche del Mar, by³y te¿ rewizyty na jachcie. Najwspanialszym jednak upominkiem Braci z Castro by³o udostêpnienie nam, na trzy tygodnie, w³asnej boi postojowej.
Przy panuj¹cych tu znacznych ró¿nicach poziomu wody (5
7 m) mia³o to dla bezpieczeñstwa jachtu ogromne znaczenie. Kolejnym portem, który odwiedzilimy by³a Valdivia,
orodek gospodarki morskiej i siedziba du¿ej Nawy Bractwa Wybrze¿a. Nasz postój tutaj, ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe przed³u¿y³ siê znacznie i dziêki temu
mielimy okazjê uczestniczyæ w dwóch zaffarancho. Jedno
z nich, mia³o szczególnie uroczysty charakter, gdy¿ wi¹za³o
siê z rocznic¹ wojny pacyficznej pomiêdzy Chile i Peru.
W dniu 5 maja zostalimy zaproszeni, ca³¹ za³og¹, do ekskluzywnej restauracji Camino de Luna i przedstawieni
wszystkim obecnym przez Osvaldo Lunecke Anwandtera  Kapitana Mesy Narodowej. Brat Ludomir posiadaj¹cy
legitymacjê wystawion¹ w Chile podczas historycznego rejsu MIA£EGO i podpisan¹ przez jednego z za³o¿ycieli Hermandad de la Costa cieszy³ siê szczególn¹ estym¹, równie¿
branka Anna, rozmowna i urodziwa, godnie reprezentowa³a nasz kraj. I jeszcze jedno spotkanie z chilijskimi braæmi,
na Wyspie Robinsona Crusoe, niestety ostatnie. Tym razem
zaffarancho odby³o siê na MARII w prawdziwie morskiej
scenerii. Noc, silny wiatr, nieos³oniêta od pó³nocy Zatoka
Cumberland i wyprawiaj¹cy dzikie harce, stoj¹cy na kotwicy, nasz jacht. W zacisznej mesie, przy wiecach, carafas BODEGA UNO i piosenkach piewanych przy gitarze przez Brata
Daniela, na wniosek Brata Ludomira, autor zosta³ poddany
przypisanemu na tê okazjê obrz¹dkowi i przyjêty do Bractwa Wybrze¿a.
Zaprezentowane na wystawie zdjêcia i wydawnictwa oraz
strój i orê¿, wypo¿yczone przez Brata Ronina, budzi³y du¿e
zainteresowanie zwiedzaj¹cych, bêd¹c dobr¹ prezentacj¹
Bractwa. Ekspozycja, pozostaj¹c pod opiek¹ Anny Abraszewskiej anabra@uni.bio.lodz.pl trafi jeszcze do kilku miast
w Polsce.
Co dalej z MARI¥ i wypraw¹? W styczniu 2002 podjête
zostan¹ na jachcie prace remontowe, tak aby z koñcem sezonu huraganów (kwiecieñ) móg³ rozpocz¹æ siê powrót,
przez Cieninê Torresa i Przyl¹dek Dobrej Nadziei, do Polski. Przewidujemy, i¿ Brat Ludomir wprowadzi MARIÊ pod
Wa³y Chrobrego w Szczecinie jesieni¹ 2003 roku.
Maciej Krzeptowski (80)

8

MESA KAPRÓW POLSKICH  kwiecieñ 2001

Lepiej póno ni¿ wcale...
Oszczêdcie mi, proszê, oczywistego komentarza,
na
który odpowiadam w tytule.
Przekazujê co dosta³em bez zw³oki, mo¿e kto bêdzie jeszcze
w sytuacji umo¿liwiaj¹cej wykorzystanie tej informacji.
Organizatorzy polsko-angielskich obchodów w Cowes
poprosili w³anie Yacht Klub Polski w Londynie
o zapewnienie uczestnictwa polskich ¿eglarzy.
Kto w Polsce by³ dawno zawiadamiany, ale wyranie
siedzi na tej informacji.
Kto z polskich ¿eglarzy móg³by znaleæ siê w Cowes
na wyspie Wight w dniach od 3. do 6. maja 2002 niech czyta dalej . . .

Proponowane s¹ dwie formy uczestnictwa:
1. Wizyta jachtem pe³nomorskim.
Uczestniczyc, uwietniaæ, pokazywaæ banderê etc. (itd.,
itp.) Postój jachtu bezp³atny, zaproszenia na wszystkie uroczystoci zapewnione.
2. Wizyta bez jachtu za³óg regatowych.
Udzia³ osobisty (ca³ej za³ogi) w siedmiobiegowych, dwudniowych regatach na dostarczonych przez organizatorów
34-osobowych kilowych jachtach SONAR (patrz kiepskie
zdiêcie). Za³ogi bêd¹ mia³y zapewniony nocleg z wy¿ywieniem w Cowes oraz udzia³ we wszystkich uroczystociach.
Termin uzgodnionego uprzednio przyjazdu  najpóniej
rano w pi¹tek 3 maja 2002 trzeba zg³osiæ siê w Island
Sailing Club w Cowes. Niewykluczone jest czêciowe sponsorowanie kosztów przyjazdu.
Niestety, nie bêdê móg³ osobicie pomagaæ w kontaktach
z organizatorami, poniewa¿ akurat w tygodniach poprzedzaj¹cych to wydarzenie (przez ca³y kwiecieñ) bêdê w Polsce, a nie na miejscu w Anglii. Bezporedni kontakt proszê
wiêc nawi¹zywaæ nastêpuj¹co:
w j ê z y ku a n g i e l s k i m:
Mr. Bob Milner  tel. 0044 1983 294816  dom
i 0044 1983 296055  biuro
Mr. Anthony Churchill  tel. 0044 20 7402 2247
Island Sailing Club, 70 High Street, Cowes PO31 7RE,
Secretary  Fiona Brothers
tel. 0044 1983 296621 e-mail admin@islandsc.org.uk
w j ê z y k u p o l s k i m:
Mr. Otton Hulacki  tel. 0044 1983 883340
Tematem uroczystoci w Cowes jest 60. rocznica obrony
miasta przez ORP B£YSKAWICA. B³yskawica zosta³a zbudowana w Cowes, w stoczni J. S. Whites w roku 1935, a 4.
maja 1942, bêd¹c w tej¿e stoczni na doposa¿aniu, mimo braku wiêkszoci urlopowanej za³ogi na pok³adzie, walnie przyczyni³a siê do uratowania Cowes przed zniszczeniem bombami niemieckich Dornierów.
Dobrze by by³o doceniæ okazjê i wysi³ki organizatorów
liczn¹ obecnoci¹ polskich bander. Udzia³ nie-¿eglarzy te¿
na pewno mile widziany.
Do zobaczenia w Cowes !!!
Jerzy Knabe (2)

OG£OSZENIE: POSZUKUJEMY KUFRA, SKRZYNI, STAREJ
WALIZY NA SKARB I DOKUMENTY SEKRETARIATU

Samotnie wyszed³ w rejs, z którego
siê ju¿ nie wraca, nasz Brat

Przemek Englert (66)
Na l¹dzie magister in¿ynier górnik. O czwartej, przed
witem, 14 Marca 2002 zadusi³ go rak p³uc.
Rozstalimy siê 10 godzin wczeniej, a bylimy w
przyjani od roku 1940
Bolek (1)
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