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BRACTWO WYBRZE¯A
Mesa Kaprów Polskich

La Hermandad de la Costa Mesa de Polonia
MINUTA KAPITAÑSKA  M A J 2005

Kapitan ma g³os

MA£A STABILIZACJA

czyli refleksje nad czasem poewolucyjnym MKP

Ostatnie Zafarrancho w Warszawie postawi³o kropkê nad
i ewolucyjnych przemian Mesy Kaprów Polskich zatwierdzaj¹c Ustanowienia, czyli zbiór wszystkich obowi¹zuj¹cych praw. Tak¿e wygl¹d bandery MKP i bander Braci zosta³
przyjêty. Obecni na najbli¿szym Zafarrancho Bracia otrzymaj¹ swoj¹ Banderê wyprodukowan¹ dziêki fundacji Brata
Wojtka (91), oraz wydrukowany egzemplarz Ustanowieñ,
który sprawnie wydrukowa³ Skryba, Brat Zbys³aw (92). Na
wa¿kie pytanie wiêc pora: co dalej?
PRZEWIDYWALNOÆ

Rozwa¿ywszy rady Panów Oficerów i g³osy ludu brackiego, wykoncypowa³em, ¿e potrzeba nam pewnej przewidywalnoci wydarzeñ i imprez statutowych. Po konsultacji z Rad¹ Siedmiu wysz³o mi niezbicie, ¿e coroczne Zafarrancho
MKP winno byæ zawsze celebrowane w Warszawie, w YKP
na wale Miedzeszyñskim, w ostatni¹ sobotê listopada,
w godzinach od 20.00 do 24.00. W tym samym dniu, o godzinie 18.00, nale¿y te¿ uroczycie wrêczaæ Topór Bojowy Kaprów Polskich. Jeli bêdzie potrzeba, to o 15.00 zbierze siê
Rada Siedmiu. Wiosenna Rada Siedmiu zbieraæ siê winna zawsze w przedostatni¹ sobotê kwietnia.
W ten sposób Panowie Oficerowie i Bracia tak bêd¹ mogli sterowaæ biegiem spraw swoich, by na na Zafarrancho
i Radzie Siedmiu mogli stawiaæ siê czêciej ni¿ dotychczas.
Wrêczanie Topora bêdzie siê odbywaæ godnie, bo w licznej
asycie Braci i Jungów, czego osobna uroczystoæ nijak gwarantowaæ nie mo¿e, jako ¿e Bracia s¹ zwykle ludmi bardzo
aktywnymi i czasu na zbyciu nie maj¹.
Za lokalizacj¹ sto³eczn¹ Zafarrancho MKP przemawia
tak¿e to, ¿e na nim wrêczane s¹ te¿ medale Bractwa. Ma³e
jest prawdopodobieñstwo, by wielcy odznaczeni zechcieli po
odbiór medalu peregrynowaæ w odleg³e strony. Mam nadziejê,
ze Kapitu³a Nagrody Chwa³y Mórz wemie powy¿sze pod
rozwagê.
Powy¿sze zasady s¹ wiat³ami namierników prowadz¹cych nawê MKP w temacie ceremonie. Ale nie wyklucza siê
w ¿adnym razie, celebracji Nagród Chwa³y Mórz i odbywania Zafarrancho tak w innym miejscu, jak i w innym czasie.
Aby tak siê sta³o, inicjatorzy musz¹ przedstawiæ Radzie Siedmiu powody zmian i przede wszystkim program oraz rozwi¹zania organizacyjne z uwzglêdnieniem finansów przedsiêwziêcia z nale¿ytym wyprzedzeniem. Koñ musi wróciæ
przed wóz: najpierw organizatorzy spytaj¹ poprzez Sztor-

manów Mes lokalnych, czy Bracia zjad¹ siê na imprezê
w Gliniankach Górnych i dopiero po tej wstêpnej akceptacji
przedstawi¹ program Radzie Siedmiu. Dotychczas by³o odwrotnie: organizowana by³a impreza, a potem pytalimy Braci, czy zechc¹ przybyæ. Podkrelam rolê organizatorów. Akcje wszelakie MKP winny raczej zaczynaæ siê od do³u,
nie od góry. W ten sposób pozbêdziemy siê kwestyi nieliczenia siê z g³osami Braci.
Zasady obowi¹zuj¹ od tego roku i dlatego zawieszona
zostaje na czas nieokrelony organizacja tegorocznego Zafarrancho i Topora w £ebie.
DYSCYPLINA

Sta³e terminy imprez wyklucz¹ mam nadziejê sytuacje,
które powoduj¹ u organizatorów Zafarrancho siwienie, ³ysienie i ból g³owy, przy którym s³ynny astrachañski kac, to
ledwo subtelna przypad³oæ bia³og³owy. Na ostatnie Zafarrancho JEDENASTU Braci nie raczy³o zg³osiæ wczeniej swego przybycia. Przygotowane by³y miejsca, spy¿a i napitek dla
36 osób z tolerancj¹ 5, a by³o nas 52! Nie wliczam tych, którzy choæby na 12 godzin wczeniej zapytali, czy jeszcze miejsce przy stole dla nich siê znajdzie. Nie pierwsza to ponura
historia tego typu i trzeba daæ temu odpór, zlikwidowaæ ba³agan i niezrêczne sytuacje. Oczywistym jest, ¿e ka¿dy Brat
do sto³u w czas Zafarrancho zasi¹æ musi. Ale dla Braci
niezapowiedzianych bêdzie stó³ dostawny, bez miejsc numerowanych, zastawion tylko tak, jak to ad hoc mo¿liwe bêdzie do zrealizowania. Proszê bardzo Braci dobrze to sobie
zakonotowaæ, by nie by³o ¿alu i zgrzytania zêbów.
MUSTROWANIE

Mesa Kaprów Polskich potrzebuje nowych Braci, jak ¿agle wiatru! Perswadujê Braciom niniejszym, ¿eby zapraszaj¹c do Bractwa ludzi morza nie tylko ich zas³ugi dotychczasowe brali na wzgl¹d. Mesa Kaprów Polskich transformuje
z postaci ludycznej w bardziej pozytywistyczn¹. Pojawi³o siê
szereg projektów, które kto musi realizowaæ. Potrzebujemy
Braci, którzy z Bractwem wi¹¿¹ nie tylko nadziejê na s³awê
i chwa³ê, ale tak¿e chc¹ pracowaæ dla idei Bractwa, wykorzystuj¹c Jego potencja³ i presti¿. Przy czym podkrelam: nie
chodzi o pracê dla Bractwa. Chodzi o przedsiêwziêcia spo³ecznie cenne, które jednak maj¹ Braciom  realizatorom
dostarczaæ satysfakcji twórczej, a nie kolejnej roboty do odDokoñczenie na str. 2
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walenia. Tylko taka aktywnoæ organizacji jak nasza  ma sens i warto dla niej
wycisn¹æ nieco czasu z kalendarza zajêæ.
NASZE DZIE£A

Pod kierownictwem Brata Bolka (1)
rozpocz¹³ dzia³alnoæ zespó³ wydawniczy Leksykonu Kaprów Polskich.
Nie muszê wyjaniaæ jak wa¿ne to przedsiêwziêcie, którego cele s¹ ju¿ znane,
a szczegó³y wy³o¿one Braciom zosta³y
przez Redaktora  Brata Bolka (1). Ja ze
swej strony napominam o zdyscyplinowan¹ wspó³pracê Braci z zespo³em redakcyjnym. Bez tego ca³a para pójdzie
w gwizdek i nic z tego nie bêdzie.
Znalaz³ siê sponsor spoza Bractwa,
który wesprze wydanie kolejnej pozycji
Z³otej Serii Bractwa Wybrze¿a, ksi¹¿ki
Andrzeja Bohomolca Wyprawa jachtu Dal. Redaktorem przedsiêwziêcia
jest Brat Jerzy (2). Ksi¹¿ka jest praktycznie nieznana polskim ¿eglarzom. Brat
Jerzy dysponuje wydaniem z 1936 r. Poszukujemy warszawskiego wydania
z 1957 r.
Poszukujemy te¿ innej pozycji dokumentuj¹cej raczkowanie polskiego ¿eglarstwa morskiego, ksi¹¿ki W³adys³awa Wagnera Pod³ug s³oñca i gwiazd.
Prawdopodobnie wydana tylko raz
w Warszawie w 1934 r.
Wiele obiecujê sobie i Braciom z pomys³u utworzenia IM¯P  Internetowego Muzeum ¯eglarstwa Polskiego. By³aby to strona internetowa zarz¹dzana
przez MKP, na której dostêpna by³yby
dokumentacja historii i wspó³czesnych
osi¹gniêæ polskiego ¿eglarstwa. Jest to
projekt na lata. Wymaga wielkiego zaanga¿owania ludzi i rodków. Liczê na
wspó³pracê Muzeum Morskiego, PZ¯,
¯agli i znanych portali ¿eglarskich. Poszukuje siê przede wszystkim kierownika zespo³u, ale i chêtnych do wspó³pracy.
Praca nad IMP¯ by³by wstêpem do
powstania M¯P  fizycznego Muzeum
¯eglarstwa Polskiego, które w jednym
miejscu gromadzi³oby materialne wiadectwa o ¿eglarstwie i ¿eglarzach. Prace
nad IM¯P pozwoli³yby te wiadectwa
zlokalizowaæ i z inwentaryzowaæ.

Bracia czujnoæ i rozgl¹dajcie siê doko³a, czy nie pojawiaj¹ siê jakie nawisy,
niekoniecznie inflacyjne, które mog³yby
zostaæ wykorzystane na realizacjê naszych dzie³. Nie jest tak, ¿e mowa jest
krótka: daj. Nic bardziej mylnego. Mo¿emy te¿ zapewniæ pewne korzyci darczyñcom. Liczê tu na inwencjê Braci, ale
i potencjalni darczyñcy mog¹ stawiaæ
warunki. Proszê o tym pamiêtaæ, bo to
mo¿e bardzo u³atwiæ podejmowanie
tych zawsze trudnych decyzji. Wszelkie
sygna³y w tej materii zbiera, koordynuje i objania nasz Skarbnik, Brat Hubert
(50).
AD FINEM

Mamy zaproszenie na wiatowe Zafarrancho Bractwa w Buenos Aires. Przygotowania do uczestnictwa koordynuje
Brat Bolek (1) i z nim nale¿y konsultowaæ wszelkie aspekty tego projektu. Bracia Narodowej Mesy Belgii zapraszaj¹ na
Zafarrancho w Antwerpii  w marcu br.
z okazji pó³wiecza Mesy Belgijskiej. Wiadomoci i organizacja  Brat Jerzy (2).
Tuszê szanowni Bracia, ¿e rzecz ca³a
jawi siê klarownie i wielu, w miarê si³
i mo¿liwoci, stanie do szeregu animatorów naszych idei i poczynañ. Wszystko w Waszych zdolnych rêkach. Panowie Rada i ja osobicie bêdziemy Wam
s³u¿yæ wszelka pomoc¹ i wsparciem nie
tylko duchowym w tych ale i wielu innych, przysz³ych dzie³ach MKP.
Oooooorzaaaaaa!
Eugeniusz Gienia Moczyd³owski
(73) Kapitan Mesy Kaprów Polskich
Dan w Warszawie, 06.01.2005

LAUDACJA
KUBA urodzi³ siê 17 padziernika
1929 r. w Augustowie, ale nie w tym Augustowie, który wszyscy znaj¹, tylko niewiadomo dlaczego w tym ko³o Brodnicy. W dodatku, na chrzcie wiêtym, bo
jest ochrzczony, otrzyma³ imiona Kazimierz, Jerzy i Krzysztof. Ale niezbyt d³ugo siê nimi cieszy³, bo zosta³ Kub¹ i tak
ju¿ jest. W dodatku na pocz¹tku II wojny wiatowej zosta³ wraz z rodzin¹ wysiedlony do Krakowa, gdzie do roku
1961 pozostaje rdzennym krakusem.
Zajmuje go tak¿e organizacja tamtejszego ¿eglarstwa. Jest jednym z za³o¿ycieli
Klubu Cracowia, dzia³a w Krakowskim
Yacht Klubie LP¯, organizuje Krakowski Okrêgowy Zwi¹zek ¯eglarski, którego jest pierwszym prezesem, a nastêpnie szereg lat sekretarzem. Potem przenosi siê na sta³e do Szczecina i tu ju¿
osiada. ¯eni siê trzy razy, oczywicie
z trzema ¿onami po kolei. Pierwsza ma
na imiê Anna, a obie póniejsze nosz¹
ju¿ imiê El¿biety. Synami, Tomkiem
i Markiem obdarzaj¹ go dwie: pierwsza
i jak dotychczas  ostatnia.
¯eglarstwo zaczyna uprawiaæ w roku
1945 w Gdyni gdzie te¿ jaki czas mieszka. Tam te¿ uzyskuje pierwsze stopnie
¿eglarskie, uwieñczone w r. 1961 stopniem Jachtowego Kapitana ¯eglugi Wielkiej. Przez ca³y ten czas interesuje siê
g³ównie regatami: na Omegach i Finnach, na Krakowskich Bagrach, na jeziorach, zalewach i zatokach. Ale coraz
bardziej wci¹ga go morze. Skutkiem tego
jest omiokrotny tytu³ mistrza Polski
i zwi¹zane z tym puchary i medale w latach 19681977.
Jako wykwalifikowany instruktor bierze tak¿e udzia³ w kursach ¿eglarskich.
Jest m.in. jednym z twórców znanej
z wysokiego poziomu Szko³y Trzebieskiej.
Gdzie oko³o po³owy lat szeædziesi¹tych rozpoczyna pracê w Szczeciñskiej
Stoczni Jachtowej im. naszego nie¿yj¹cego ju¿ wówczas, niestety, Brata Leonida Teligi (9). Jako konstruktor bie-

KASA NASZA KOCHANA

Ka¿dy wie doskonale na co musi
przede wszystkim wydaæ swoje ciê¿ko
zarobione pieni¹dze. Jednak¿e nawet
najbardziej szlachetne i celowe przedsiêwziêcia wymagaj¹ rodków. Wyka¿cie

Brat Kuba Jaworski (23)
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Uroczyste wręczenie Nagrody Chwały Mórz Bratu Kubie Jaworskiemu odbyło się
w dniu 24 kwietnia 2004 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie
rze udzia³ w projektowaniu i budowie jachtów seryjnych Taurus (prototyp Ogar), oraz specjalnych Polonez, Spaniel,
Spaniel II i innych. Polonezem podbija³ wiat nasz Brat
Krzysztof (3), a spaniele mia³ zawsze Kuba (23)  i jachty,
i psy. Kiedy ju¿ licie laurowe wieñców ¿eglarskiej chwa³y
zaczê³y powoli wysychaæ, Kuba przeszed³ na swoje. Wprawdzie nie zwi¹zane z ¿eglarstwem, ale za to dochodowe przedsiêbiorstwa. I dobrze mu to idzie do dzi.
U zarania wielkich, miêdzynarodowych sukcesów Kuby
powsta³a legenda, czy podanie, a mo¿e przekaz zdarzeñ prawdziwych. W czasie uczestniczenia w regatach, nigdy nie fotografowa³ ani nie pisa³. Natomiast zwyk³ by³ grywaæ na gitarze. Tote¿ zabiera³ ze sob¹ odpowiedni sprzêt. Pewnego
razu zniszczy³ sobie instrument wylewaj¹c nim wodê z zêzy,
bo taka by³a koniecznoæ. No i wyci¹gn¹³ z tego zdarzenia
pouczaj¹cy wszystkich ¿eglarzy mora³: Nie zabieraæ na morze sprzêtu luksusowego, ale niezbêdny (jak czerpak)
koniecznie. Z biurokracj¹ te¿ by³ na bakier. Ale przejdmy
do jego tytu³ów do chwa³y miêdzynarodowej.
Jako wielokrotny morski mistrz Polski, w r. 1976 na Spanielu (11,50 m), bierze udzia³ w miêdzynarodowych regatach OSTAR na trasie PlymouthNewport, w ¿egludze samotnej zajmuj¹c bardzo wysokie II miejsce w klasie JESTER.
W punktacji ogólnej jest na mecie trzeci. Wyró¿niony przez
organizatorów ówczesnej Operation Sail udzia³em w uroczystociach 200-lecia Stanów Zjednoczonych otrzymuje z r¹k
Majora Chicago honorowe obywatelstwo tego miasta. W Polsce za honorow¹ nagrodê G³osu Wybrze¿a Rejs Roku 1976
i Srebrny Sekstant od Ministra ¯eglugi.
Ponownie Honorow¹ Nagrodê G³osu Wybrze¿a Rejs Roku
1977 i srebrny sekstant, a wiêc najwy¿sze wyró¿nienie w polskim ¿eglarstwie otrzymuje Kuba za zajêcie II miejsca w regatach MINITARS 1977. Tym razem p³ynie pod bander¹
francusk¹, na Spanielku (6,50 m). Miêdzynarodowa stawka zawodników jest bardzo wysoka, za zawody zdecydowanie presti¿owe. Trasa wiedzie z Penzance (GB), przez Teneryfê (Wyspy Kanaryjskie) na Antiguê (West India). Jak na
¿eglugê samotn¹ te¿ wymagaj¹ca.
W latach 197879 jest chiefem na r/v Mazurka, zbudowanym w Polsce jachcie zaprzyjanionego z Polakami przez
¿onê milionera Johnsona, dowodzonym przez dzi ju¿ naszego brata Andrzeja Drapellê (89). Wszystko w rodzinie.
Kuba bierze udzia³ w dwóch rejsach Mazurki z Florydy na
Morze ródziemne, do portów W³och, Grecji, Turcji, Francji,
Monaco, Hiszpanii i Maroka.
I jeszcze raz otrzymuje nagrodê G³osu Wybrze¿a  Rejs
Roku 80, za zajêcie VI miejsca na mecie w regatach OSTAR
80, na siedemnastometrowym Spanielu II, oczywicie znów
w regatach samotników. Trasê przebywa w ci¹gu mniej ni¿
20 dni, co by³o wówczas najlepszym czasem jednokad³ubowców. Na mecie jest przed Kub¹ tylko piêæ wielkich katamaranów i trimaranów, ze zwyciêzc¹ na czele.
W roku 1981 zaproszony do udzia³u w polsko-w³oskiej
za³odze jako skiper regatowy jachtu Stormvogel potwierdza swoj¹ klasê odnosz¹c kolejny sukces: bije ustanowiony
przez American Eagle rekord trasy w regatach dooko³a
Malty.
Nawet ostatni z wiêkszych wyczynów Kuby by³ swego rodzaju wartym odnotowania sukcesem: Oto w roku 1985
Agencja Morska powierza mu przeprowadzenie z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, przez Wyspy Zielonego Przyl¹dka i Antyle Holenderskie do Freeport na Bahamach, a wiêc
przez ca³y Atlantyk m/v Nostalgie. Duñski, drewniany kabota¿owiec d³ugoci ok. 40 m, zbudowany w roku 1942. Kupiony na z³omowisku i oddany do remontu w Polsce. Z trzema masztami i barem na 48 osób. Ze Szczecina do Las Palmas doprowadzi³o go kolejno czterech kapitanów. Ka¿dy,
wraz ze swoj¹ za³og¹, ucieka³ nie czekaj¹c na wynagrodzenie w pierwszym porcie, do którego uda³o mu siê zajæ. Jacht
pozostawa³ w coraz gorszym stanie, praktycznie bez map
i pomocy nawigacyjnych. Z niepewnymi kompasami, popsutymi radarami i bez logu.

Jedynym prawdziwym opiekunem tego wraku by³ jego mechanik. Pozbiera³ swoich znajomków po miejscowych dyskotekach, opró¿nili zêzy (a by³o co pompowaæ  rednio 8
ton na dobê) i ruszyli na podbój Oceanu. Byli i tacy co chcieli
ju¿ na oceanie uciekaæ na tratwach ratunkowych, ale okaza³o siê, ¿e to tylko rdza i dziury. Wiêc dop³ynêli. Nawet w planowanym czasie. Tyle, ¿e armator wydawa³ siê tym rozczarowany. Statek by³ dziwnie wysoko ubezpieczony.
I to by³o rozstanie Kuby z wielk¹ wod¹. Pozosta³y puchary, dyplomy, medale oraz trzy bia³e i dwie czerwone gwiazdy
Bractwa Wybrze¿a. Teraz dojdzie jeszcze wyraz pamiêci ¿eglarskiej spo³ecznoci  Kaperski Topór Bojowy.
na podstawie wczeniejszej redakcji
Brata Leszka So³tysika (79),
opracowa³ Boles³aw K. Kowalski (1)
Wydane ksi¹¿ki:
Nak³adem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie (1980)
wydana zosta³a ksi¹¿ka Kazimierza Jaworskiego 11,40 GMT
Newport.
Redakcja Morza i Ziemi w Szczecinie wydala ksi¹¿kê 
podrêcznik Sam ¿egluj, dla m³odzie¿y.
Otrzymane odznaczenia i wyró¿nienia:
Oficerski Krzy¿ Orderu Odrodzenia Polski
Z³ota odznaka Zas³u¿ony Pracownik Morza
Z³ota odznaka Zas³u¿ony Dzia³acz ¯eglarstwa Polskiego
Z³ota odznaka Gryfa Pomorskiego
Z³ota odznaka im. Janka Krasickiego
Zloty Medal za Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe
Srebrny Medal za Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe
I Nagroda Rejs Roku 1976 i Srebrny Sekstant
I Nagroda Rejs Roku 1977 i Srebrny Sekstant
II Nagroda Rejs Roku 1980
Medal Mistrz Sportu
Medal Bractwa Wybrze¿a
Medal za Szczególne Zas³ugi dla ¯eglarstwa Polskiego
Medal Honorary Citizen of Chicago City
2 czerwone gwiazdy Bractwa Wybrze¿a
3 bia³e gwiazdy Bractwa Wybrze¿a
Zredagowa³: Brat Leszek So³tysik
Dan w Szczecinie 8.06.2003
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DOROTA HERNIK
Lata lec¹, Dorotka haruje na rzecz Mesy Kaprów Polskich,
a ja nie wiem nawet, czy chocia¿ dobre s³owo kiedy us³ysza³a
od Braci w podziêce. Mo¿e i us³ysza³a, ale na pewno nie na miarê zas³ug. Trzeba Braciom wiedzieæ, ¿e to Jej bezinteresowne
zabiegi sprawiaj¹, ¿e zaproszenia na nasz¹ najwiêksz¹ organizacyjn¹ imprezê, czyli wrêczanie Topora Chwa³y Mórz, piêknie
s¹ drukowane i na czas, do w³aciwych ludzi wysy³ane. Pamiêtajcie Bracia, by wiater od uk³onów kapeluszami Waszemi przed
t¹ Brank¹ skrzyd³a husarzów w ataku przypomina³! Ja ze swej
strony przekazujê Dorotce srebrny z bursztynem Scyzoryk
Kapitana Mesy Kaprów Polskich, za specjaln¹ troskê o dobre
imiê i obraz naszej Mesy.
BRAT WOJCIECH KOT (91)
Bardzo piêknie siê znalaz³ na Zafarrancho MKP deklaruj¹c
finansowanie bander dla wszystkich Braci Mesy Kaprów Polskich i s³owa dotrzyma³, mimo ¿e poza otwarciem kasy musia³
cierpliwoæ swoj¹ i dobr¹ wolê mocno æwiczyæ w kontaktach
z niesolidnymi fabrykantami. Nasamprzód bandery zosta³y ca³-

kowicie sknocone, ale reklamacjê uznano. Potem d³ugo jeszcze
trwa³y ustalenia i wymiana poczty, ale ostateczny rezultat jest
przyzwoity. Bracie Wojtku! Dziêkujemy i pamiêtaæ bêdziem,
¿e na morzach dalekich chwa³ê Mesy Kaprów Polskich g³osiæ
bêd¹ nasze bandery naznaczone Twoj¹ wspania³omylnoci¹!
BRAT FRANCISZEK KORENZ (60)
Drogi nasz Kapelusznik tako¿ bêdzie nam na szlakach morskich towarzyszy³. On to bowiem w³asnymi rêcami cyfry stosowne i gwiazdy nale¿ne na banderach zgrabnie wyrychtowaæ
zechcia³. Jestem wiadkiem, ¿e ¿mudna to i niewdziêczna robota! Eksperymenta rozmaite musia³y byæ przedsiêwziête, aby
personalne znaki na banderach by³y w miarê równe i farba siê
nie rozlewa³a. Bracie Franku! Szanujemy wielce Twoj¹ mitrêgê
i piêknie Ci siê k³aniamy w podziêce.
W imieniu wszystkich Braci
Eugeniusz Gienia Moczyd³owski
Kapitan Mesy Kaprów Polskich

G³os Seniora Rady Braci Starszych
Strzel i traf: Ilu ludzi ¿yje dzi na
wiecie ? No tak chocia¿ z grubsza ? Bo
ilu w Polsce to pewnie w rozs¹dnym
przybli¿eniu wiesz. Ale ilu w tym naszym
kraju jest ¿eglarzy, to w ostatnich latach nie wie nawet Polski Zwi¹zek ¯eglarski. Tak z pamiêci to wie o Mateuszu i jeszcze o paru olimpijczykach.
(Przynajmniej o tych, którzy w miêdzyczasie nie poszli w zapomnienie). W³aciwie to jest to wyt³umaczalne, bo to
przecie¿ oni uzasadniaj¹ byt biura
i przynosz¹ coraz bardziej potrzebny
splendor samemu Prezesowi! Ale z iloci¹ cz³onków, to jest trochê tak jak
z kocim ogonem: Najpierw jest d³ugi,
d³ugi, a na koñcu ustaje.
Na szczêcie jest jeszcze parê okrêgów, a nawet klubów, które jako tam
usprawiedliwiaj¹ byt Zwi¹zku , a nawet
jego nazwê. Chocia¿ nie bardzo wiadomo dla czego i w jakim celu. Niemniej
poza z³otymi, a wiêc nie zniszczalnymi
g³oskami zapisanymi olimpijczykami,
jestemy jednak jeszcze i my  Bracia
Wybrze¿a. Zainteresowani nie wy³¹cznie wyczynem, ale tak¿e wa¿nymi, pozosta³ymi obowi¹zkami statutowymi
Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego. ¯e wymieniê dla przyk³adu: szkolenie i wychowanie m³odych Polaków, utrwalanie pamiêci o dokonaniach starych  wszak
nie gêsi...Tak¿e wspominana ju¿ statystyka i nie tylko, bo flota te¿ nam siê
skurczy³a i nasi marynarze szczêcia na
saksach musz¹ poszukiwaæ. Bractwo

Mi³y Leniwy Bracie!

Wybrze¿a  dzi zaczyn elity, autorytetu  skarb dla wtajemniczonych. Ale liter  nie tylko z³otych  brak. S³owa, jak
to ju¿ staro¿ytni zauwa¿yli, s¹ ulotne.
A pamiêæ zawodna  jak sukienka mej
dziewczyny. Jak uznanie i s³awa. Jak
wiosenny wiatr.
Verba volant, ale na szczêcie jednak
skripta manent  tak przynajmniej twierdzili. A warunek wyjciowy jest tylko
jeden: Scripta musz¹ byæ dokonane.
Tymczasem (jeli ju¿ jestemy przy ³acinie ) tempus fugit, a wiêkszoæ z Was
moich Braci najwyraniej nie czuje siê
wartych pamiêci... I jestem w rozterce 
cnota li to skromnoci czy li te¿ cnota
lenistwa? Wszak¿e ju¿ trzy miesi¹ce
uciek³o jak zwróci³em siê do Was Bracia, a tak¿e do niektórych Jungów o curriculum vitae niezbêdne dla utrwalenia
pamiêci o ka¿dym z osobna, a razem
o Bractwie naszym z czasów jego powstawania.
¯ycie ka¿dego z nas jest bujne i ciekawe. Zechciej jeno to swoje polubiæ
i nie tylko swoje brewerie wspominaæ,
chocia¿ bywaj¹ ucieszne i pamiêci warte. Ale wspomnij te¿ rodzinê i miejsca,
z których siê to ¿ycie wywodzi. Bujn¹,
a tak mi³¹, choæ czêsto g³upaw¹, m³odoæ z jej nadziejami i nieod³¹cznymi
lapsusami. Mimo siwych ³bów ci¹gle niezapomniane dziewczyny, które tkwi¹ na
szczêcie ju¿ tylko w ciep³ej pamiêci.
¯ycie z niegdy porywaj¹cymi sukcesami i bolesnymi klêskami, tak¿e w po-

staci ¿on, kochanek, narzeczonych,
dzieci, wnuków i innych feblików. Wiernych a¿ po grób psiaków, mruczusiów,
kanarków, go³êbi i koni. Pasjami i s³abostkami, tak¿e tymi, które przeminê³y. Przygodami w tryumfach i klêskach.
Z niespe³nionymi snami, które w takim
leksykonie mo¿na choæby aluzj¹ czy cieniem ex post wcieliæ w swoje ¿ycie, aby
lad pozosta³  jeli ladu warte.
Piszcie i przysy³ajcie. Nie róbcie do
kroæset w konia tych przesz³o trzydziestu (w tym trzech zza grobu), którzy ju¿
napisali. Redaguj¹c ten leksykon z Gubernatorem na czele, maj¹c od Was faktografiê bêdziemy siê starali zachwyciæ
Was Waszym W³asnym i Braci Waszych
¿yciem. Bo jest tego zachwytu warte! Tak
jak warte by³y ¿ycia Wasze marzenia
i sny. Nawet te spe³nione. Nie napiszesz,
to za parê lat jakby Ciebie i Nas nigdy
nie by³o. Jakby Ciê nikt, nigdy nie widzia³. Bo co z oczu  to z serca. Wiêc
czekamy jeszcze do czerwca!
A ludzi jest na wiecie podobno 6 miliardów. Za u zarania mojego ¿ycia by³o
nieca³e trzy! Plus, minus, ze zbli¿onym
prawdopodobieñstwem i proporcjami
liczbê ¿eglarzy dzisiaj szacujê na 1,5 miliona w Polsce i z pewnoci¹ przesz³o 50
milionów na wiecie. A co bêdzie jutro?
Ci¹gle Twój, chocia¿ by³y BKK
24.04.05.
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Prawo i obyczaje
Noworoczne przes³anie Kapitana
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e w takiej instytucji jak Mesa Kaprów Polskich, ¿ycie p³ynie jak w bajce.
Prawo jest przeroczyste jak wody mórz polarnych, w bezporednim akcie demokratycznym tworzone,
szczênie zmodyfikowane i ostatecznie zatwierdzone. Tymczasem wieci mi Bosman przekazuje,
¿e poród Braci huczy jak w ulu po kwitnieniu drzewa lipowego, o ³amaniu prawa i nieliczeniu siê
z g³osami Braci. £acno wiary nie dajê doniesieniom o buntownikach, ale strzy¿onego Boreas
w potrzebie nie zostawi. A zatem wszem i wobec stanowisko swoje og³aszam w kwestyjach,
które niektórych Braci do takiej desperacji doprowadzi³y, ¿e im nie tylko rozum siê pomiesza³,
ale i lojalnoæ diab³y morskie porwa³y na g³êbiê bezdenn¹.
JUNGI ODDALENIE
Stan prawny zdarzenia na Zafarrancho w Ko³obrzegu jest
oczywisty: na podstawie Ordonansu Ceremonia³u, punkt VI,
Kapitan ma prawo zastosowaæ odstêpstwo od Ordonansu,
jeli podyktowane jest wa¿n¹ okolicznoci¹. Dlatego pomawianie Kapitana o ³amanie prawa w przypadku oddalenia
Jungi, wo³a o pomstê. wiadczy wrêcz o z³ej woli.
Wed³ug innej wersji Kapitan pochopnie skorzysta³ ze
swego prawa. Ale Kapitan Bolek (1) uwa¿a, ¿e mia³ wa¿ne
powody, a zaprzysiê¿onym obowi¹zkiem Brata jest Jego wolê
uszanowaæ. Kapitan uzna³, ¿e opinia wa¿nego Oficera MKP
jest takim wa¿nym powodem. Jak Brat mo¿e mieæ tu jakie
w¹tpliwoci? Komu ma ufaæ Kapitan, jak nie Panom Oficerom? Jaki to by³by Kapitan, gdyby opinie Oficera Mesy Kaprów zlekcewa¿y³? Jeli Oficer mia³ konflikt z Jung¹, to wobec kogo Kapitan winien byæ lojalny? Je¿eli Wam, Bracia,
postawa Kapitana nie odpowiada, to macie problem. Nie ¿¹dajcie jednak, by Kapitan przyznawa³, ¿e siê pomyli³, bo On
tak nie uwa¿a. Domaganie siê zmiany decyzji Kapitana godzi w fundamenty Bractwa. Jedyne mo¿liwe rozwi¹zanie, to
ponowne zg³oszenie Jungi do mustrowania. A ¿e to jest trudne, wrêcz niemo¿liwe z powodów ambicjonalnych? Trudno,
nikt nie obiecywa³, ¿e bêdzie ³atwo.
Panowie Bracia! Bawimy siê w piratów, ale to jest zabawa
na serio w sprawach istotnych i za mojej kadencji omieszana nie bêdzie. Winien to jestem Braciom, którzy mi zaufali.
GWIAZD NADAWANIE
Kolejna sprawa to ³amanie prawa, które ma polegaæ na
nieuznawaniu uchwa³y nieszczêsnego Zafarrancho w Ko³obrzegu o przyznaniu przywileju Bia³ej Gwiazdy Braciom zatwierdzaj¹cym Nuevo Ordo Mesy Kaprów Polskich. Stan
prawny jest taki, ¿e uchwa³a nie ma mocy prawnej, gdy¿
Zafarrancho nie mia³o prawa takiej uchwa³y podejmowaæ.
To, ¿e Zafarrancho jest najwy¿sz¹ w³adz¹ MKP nie oznacza,
¿e mo¿e podejmowaæ dowolne uchwa³y. Ka¿da, nawet najwy¿sza w³adza (poza tyrani¹) ma swoje ograniczenia. W MKP
prawo do przyznawania przywilejów Gwiazdy i innych zosta³o, przez najwy¿sz¹ w³adzê w³anie, przyznane Kapitule
Nagrody Chwa³y Mórz. Oznacza to, ¿e Zafarrancho, najwy¿sza w³adza zdecydowa³a, ¿e tylko i wy³¹cznie Kapitu³a przyznaæ mo¿e przywileje zgodnie z Ordonansem Kapitu³y.
Gdyby tak nie by³o, to np. Sejm RzP móg³by uchwaliæ, ¿e
przyznaje pos³om uchwalaj¹cym Konstytucjê medal za odwagê lub zas³ugi. Ale Prezydent by siê obmia³ jak norka z takiej uchwa³y, bo ordery przydziela niepodzielne tylko On sam.
Najwy¿sza w³adza ustawodawcza, czy wykonawcza Pañstwa
jest tu bezsilna, bo pozbawiona uprawnieñ.

Tak wiêc Zafarrancho mo¿e najwy¿ej wnioskowaæ do
Kapitu³y o przyznanie przywilejów. Ale Kapitu³a jest w pe³ni
suwerenna w podejmowaniu decyzji, za nie odpowiada i jest
kwitowana przez Zafarrancho na koniec kadencji.
Oczywicie pozwolenie na uchwalenie tego knota legislacyjnego w Ko³obrzegu by³o moim b³êdem. Ale to oczywiste bezprawie zosta³o poprawione przez Radê Siedmiu po
prostu przez odrzucenie. Zalecam wiêc Bracia  zanim o bezprawiu w Mesie bêdziecie perorowaæ, upewnijcie siê co na
prawdê w prawie piszczy.
UCHWA£ LEKCEWA¯ENIE
Dowiadujê siê te¿, ¿e nieprzestrzegane s¹ liczne uchwa³y
domagaj¹ce siê odbywania Zafarrancho w Warszawie. Jakoby na z³oæ, Zafarrancha by³y ostatnio w Gdañsku, Ko³obrzegu, Szczecinie i teraz planowane jest w £ebie. Bracia-protestanci twierdza, ¿e to za daleko. Nie przystoi Braciom taki
egocentryzm, bo przecie¿ inni Bracia maj¹ blisko w³anie nad
morze. A przede wszystkim, MKP chcia³a zaprezentowaæ siê
w swoim naturalnym rodowisku i nie tylko mnie taka idea
wyda³a siê wspania³a. Musimy z niej rezygnowaæ z innych
wzglêdów, ale nie do koñca. Do tematu wrócê w innych zapiskach.
MOJA PROBA
Nie jest tak, ¿e w MKP nie mo¿na mieæ swojego zdania
lub, ¿e nie mo¿na go wyraziæ. Mo¿na i trzeba. Jednak nie
godzi siê Braciom wygadywanie o sprawach, których nie rozumiej¹, ¿e mierdz¹ od pocz¹tku, ¿e nie wiadomo czym
siê kieruj¹ nasi wodzowie nie respektuj¹c praw, ¿e nagminnie chowaj¹ g³owy w piasek i oczywicie, le, bo nie po ich
myli za³atwiaj¹ trudne sprawy. Moja proba jest taka: jeli
macie przekonanie, ¿e zosta³o z³amane prawo, albo wyrz¹dzono krzywdê, wstêpujcie na drogê przewidzian¹ Ustanowieniami MKP. Nikt bowiem nie jest bezkarny w Bractwie.
Jeli tego nie czynicie, to Wasze m¹cenie jest zwyczajnym
gwa³tem dobrych obyczajów i raczej wyrazem pogardy dla
Bractwa ni¿ prób¹ naprawiania b³êdów. Dlatego proszê 
miarkujcie nieco na przysz³oæ.
Wiem dobrze jednakowo¿, ¿e owe akcyje choæ nieroztropne, to w dobrej wierze, dla dobra Bractwa zosta³y przedsiêwziête i dlatego ³askawoæ sw¹ okazujê puszczaj¹c w niepamiêæ jawne naruszenia obyczaju, a mo¿e i praw naszych wiêtych poszarganie. Niech ³aska opamiêtania i rozwagi szlaki
Wasze miêdzyludzkie wytycza w Nowym Roku, a pomylnoæ
i spokojny sen po wachcie same znajd¹ do Was drogê.
Oooooorzaaaaaa!
Eugeniusz Gienia Moczyd³owski (73)

Dan w Warszawie, 06.01.2005
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Uroczyste wrêczenie Nagrody Chwa³y Mórz Bratu Wies³awowi Rogali odby³o siê
w dniu 19 marca 2005 roku w Centrum Olimpijskim PKOl. podczas sejmiku PZ¯

WIES£AW HENRYK ROGALA ur. 06.04.1934 r. w Warszawie, syn Czes³awa herbu Rogala i Heleny z Przedzieckich
herbu Prus, rodu osiedlonego w rejonie dzisiejszego Legionowa. Wiatry historii rozwia³y majêtnoæ pozostawiaj¹c jednak w Legionowie dom rodziny, w którym siê Wiesio wychowywa³ do wojny i gdzie po raz pierwszy zetkn¹³ siê z jej brutalnoci¹. W roku 1939 r., w czasie bombardowania, zosta³
powa¿nie zraniony od³amkiem w g³owê. lad pozosta³ do dzisiaj.
Z czasu okupacji niemieckiej zachowa³ w pamiêci swoje
ministranckie pos³ugi w kociele Ojców Franciszkanów na
Starówce i szperanie wród ruin w poszukiwaniu sprzêtu
przydatnego w powstañczych garkuchniach i szpitalach. Jego
udzia³ w powstaniu koñczy lekki postrza³.
Wkrótce po wyzwoleniu wstêpuje do sekcji ¿eglarskiej
i geograficznej Young Mens Christian Associations, gdzie
zdobywa stopieñ sternika ródl¹dowego  pierwszy na drodze ¿eglarskiej kariery  i ju¿ przy tej pasji pozostaje na resztê
¿ycia.
Po likwidacji YMCA w 1951 roku przechodzi do klubu
Ligi Morskiej na Czerniakowie, którego prezesem zostaje rok
póniej. Uczestniczy w kursach i obozach ¿eglarskich LM
na Wielkich Jeziorach Mazurskich, w Jastarni i w Nowym
Dworze. Jako kursant, potem instruktor, a jeszcze póniej
kierownik wyszkolenia i komendant. Zdolny i energiczny jest
zauwa¿any w organizacyjnej hierarchii Ligi Morskiej, która
po roku 1953 jako pozosta³oæ tzw. Polski przedwojennej
wraz z resztkami sprzêtu i kadry szkoleniowej w³¹czona zosta³a do Ligi Przyjació³ ¯o³nierza. W ci¹gu 18 miesiêcy koñczy te¿ kurs rybaków dalekomorskich i odbywa w tym zawodzie praktykê.
Po pomylnym wywi¹zaniu siê z obowi¹zków sekretarza
komitetu organizacyjnego kadrowego rejsu jachtów Zew
Morza i Genera³ Zaruski do Narwiku w r. 1960 zostaje
wybrany przez Sejmik do Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego, w którym powierzono mu funkcjê Sekretarza
Generalnego.
W tym te¿ okresie zak³ada rodzinê ¿eni¹c siê, po raz pierwszy, z Ew¹ Szelhauz  adwokatem, z któr¹ ma córkê Annê.
Z drug¹ ¿on¹  lekark¹  El¿biet¹ Danielewsk¹ ma syna Macieja Wies³awa. El¿bieta wnosi mu jeszcze syna z jej pierwszego ma³¿eñstwa imieniem Rett Jerzy, którego wspólnie wychowuj¹.
Nadal ¿egluje, szkoli siê i kapitani na Generale Zaruskim, Zewie Morza, motorowcu Podhalanin i innych jednostkach. W 1960 roku otrzymuje patent kapitana motorowodnego, a w 1962 tak¿e jachtowego kapitana ¿eglugi wielkiej. Legitymuje siê równie¿ ukoñczeniem studium administracji i zarz¹dzania Taylora w Londynie. A jeszcze znacznie
póniej, bo w r. 1991, korzystaj¹c z d³ugiego postoju na

wyspach Antigua & Barbuda, uzyskuje tam tytu³ Master
Marines, czyli zawodowego odpowiednika naszego kapitana
¿eglugi wielkiej.
Obowi¹zki Sekretarza Generalnego Polskiego Zwi¹zku
¯eglarskiego bywaj¹ zaskakuj¹ce. Oto po kilku pierwszych
miesi¹cach urzêdowania, okazuje siê konieczne przejêcie
funkcji redaktora naczelnego, powielaczowego wówczas periodyku zwi¹zkowego ¯agle. No i jako siê z tego wywi¹zuje. Kilkanacie lat póniej, w latach 19751978, wypadnie
mu jeszcze przewodniczyæ kolegium redakcyjnemu rocznika wiat ¯agli, który by³ jeszcze jednym wartym uznania
owocem jego kadencji.
Do zalet presti¿owej nazwy i funkcji Sekretarza Zwi¹zku,
mo¿na by³o (szczególnie wówczas) zaliczyæ obowi¹zki reprezentowania go w organizacjach miêdzynarodowych. Tote¿
od 1962 r. Sekretarz Rogala zostaje wybrany cz³onkiem Permanent Committee of IYRU (Sta³y Komitet Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Regatowego), gdzie zasiada tak¿e w komisji regulaminowej. W latach 19721977 jest równie¿ cz³onkiem Zarz¹du The Sail Training Association (czyli Stowarzyszenia Szkolenia ¯eglarskiego). W tych organizacjach, a tak¿e
na licznych imprezach miêdzynarodowych ma równie¿ przyjemnoæ prezentowania polskiego ¿eglarstwa po³¹czonego
nieuchronnie z osobistymi kontaktami, a nie rzadko i z biesiadowaniem ze mietank¹ towarzysk¹ wiata, ksi¹¿êtami,
królami, premierami i prezydentami oraz wybitnymi postaciami wiata politycznego i artystycznego.
Mo¿e nie tak atrakcyjne, chocia¿ równie wa¿ne dla ¿eglarstwa polskiego, s¹ krajowe obowi¹zki Sekretarza, którymi siê Wies³aw skutecznie zajmuje. Nale¿y do nich m.in.:
odbudowa basenu jachtowego w Gdyni, organizacja pierwszych w Polsce po wojnie regat miêdzynarodowych tj. tzw.
Z³otego Pucharu Finna, a tak¿e pozyskiwanie rodków
na rzecz Centralnego Orodka Szkolenia ¯eglarskiego w
Trzebie¿y i wspó³organizacja miêdzynarodowych regat o
Puchar Cadeta, Horneta i Bojerowych Mistrzostw kl. XV,
a wreszcie, funkcja Szefa Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Kilonia 1972, oraz towarzysz¹cych jej flotylli.
Obowi¹zki Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Miêdzynarodowego Zlotu ¯aglowców Szkolnych i Jachtów, czyli Operation Sail 1974 w Gdyni, wymaga³y modernizacji ca³ego otoczenia Basenów Prezydenta i Jachtowego, po³¹czonej z wyburzaniem ci¹gle jeszcze strasz¹cych tam ruder i baraków. Brak sanitariatów, oprzyrz¹dowanych warsztatów, pomieszczeñ hotelowych i ca³ej praktycznie infrastruktury wymusza³ now¹ zabudowê, w tym s³u¿¹cych do dzi pomieszczeñ i urz¹dzeñ klubowych. Zarówno przygotowania jak i sam zlot by³ sukcesem. Po raz pierwszy zawinê³y do naszych portów najwiêksze ¿aglowce wiata i ca³a wielonarodowa rzesza
pomniejszych statków szkolnych i jachtów. Dziêki tym
efektom oraz zabiegom i dyplomacji Wieka, po raz pierwszy ca³a ta flotylla mog³a wchodziæ do naszych portów
bez wiz i, w praktyce, bez odpraw granicznych.
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W r. 1975 przygotowanie i nadzór udzia³u naszych jednostek szkolnych i jachtów w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, uwieñczonych sensacyjnym
zdobyciem przez Kubê Jaworskiego II miejsca w klasie Jester w miêdzynarodowych oceanicznych regatach samotników.
Przez ca³y okres sekretarzowania Wies³awa Rogali, przy
powszechnych w Polsce trudnociach paszportowych, politycznych szykanach i znanej nadwra¿liwoci w³adz bezpieczeñstwa, ¿eglarstwo morskie, a nawet oceaniczne zawsze
jako, niew¹tpliwie dziêki i jego zabiegom, sobie radzi³o.
Polska by³a wówczas jedynym wród tzw. demoludów krajem, w którym nie tylko jego obywatele mogli stosunkowo
³atwo odbywaæ pe³nomorskie, w tym zagraniczne rejsy szkoleniowe i turystyczne, ale nawet dalekie wyprawy oceaniczne i uczestniczyæ w regatach organizowanych w krajach
kapitalistycznych. Je¿eli nie na podstawie normalnych paszportów indywidualnych, to z S-k¹, albo zbiorowych, a jak
nie na paszportach, to z tzw. klauzulami w ksi¹¿eczkach
¿eglarskich. Ba! Z wystawianych przez PZ¯ dokumentów
cieszyli siê naszym Ba³tykiem ¿eglarze czescy.
Taktownie i skutecznie nasz Sekretarz popiera³ i patronowa³ politycznie najbardziej podejrzanym rejsom samotników, w tym wprawdzie tyko ba³tyckiemu, ale pierwszemu
po wojnie, rejsowi Bolka Kowalskiego na Sawie, Leonidowi
Telidze  pierwszemu Polakowi w rejsie dooko³a wiata, Teresie Remiszewskiej  pierwszej Polce w rejsie przez Atlantyk, Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz  pierwszej kobiecie, która samotnie op³ynê³a wiat i Henrykowi Jaskule, który
ten wiat op³yn¹³ bez zawijania do portu.
Sekretarz, a w szczególnoci stworzony w ogromnej mierze dziêki niemu wokó³ ¿eglarstwa klimat, walnie przyczyni³
siê te¿ do powodzenia wielkich wypraw za³ogowych, jak pionierski rejs kpt. Bolka Kowalskiego na mia³ym, kpt. Darka Boguckiego na Gedanii, kpt. Wojciecha Orszuloka na
Eurosie, a tak¿e pierwszego startu w wokó³ziemskich regatach Polaków - Zygi Perlickiego i Zbyszka Pieñkawy i jeszcze wielu innych, dzi ju¿ historycznych dokonañ.
W czasie kadencji Wies³awa Polski Zwi¹zek ¯eglarski sta³
siê najliczniejsz¹ w kraju organizacj¹ o charakterze tak
wszechstronnie wychowawczym, turystycznym i sportowym.
Wzros³o te¿ spo³eczne znaczenie Zwi¹zku. Patronat Ministerstwa ¯eglugi i dobre relacje z sejmow¹ Komisj¹ Morsk¹
wyranie podnios³y presti¿ i mo¿liwoci ¿eglarstwa w Polsce.
W po³owie roku 1978 wypad³o Wiekowi z³o¿yæ rezygnacjê, ale nadal pozostaje dzia³aczem Yacht Klubu Polski, który w uznaniu jego dokonañ nadaje mu tytu³ cz³onka honorowego YKP.
Ci¹gnie jednak wilka do lasu, wiêc ju¿ w roku 1983 przyjmuje propozycjê objêcia funkcji I-szego oficera na du¿ym
luksusowym motorowym, tzw. megajachcie  El Bravo III,
pod bander¹ panamsk¹. A ju¿ w grudniu tego¿ roku, zostaje jego kapitanem. Teraz mo¿e ci¹gaæ do ¿eglowania na nim
zaprzyjanionych, a wiêc godnych zaufania ¿eglarzy polskich,
co przy licznej sta³ej za³odze, nie stanowi wiêkszego problemu. Z wyposa¿eniem jachtu jak na owe czasy wybitnie nowoczesnym, przez cztery lata w okresach letnich nawiguje
g³ównie na Morzu ródziemnym z przyleg³ymi akwenami,
a w czasie zim na wodach Ameryki Po³udniowej i rodkowej, g³ównie na Morzu Karaibskim z Kub¹ w³¹cznie, gdzie
budzi ¿yczliwe zainteresowanie samego Fidela Kastro.
W³anie w czasie jednego z pobytów na Kubie, w Barlovento w r. 1989, kapitan Rogala przeprowadza akcjê ratownicz¹ polskiego jachtu Asterias, który w bardzo trudnych
warunkach wszed³ na ska³y u wejcia do portu. Zdjêto za³ogê jachtu i udzielono jej pomocy lekarskiej, a dziêki powszechnie znanej ¿yczliwoci Fidela dla El Bravo, przy
pomocy s³u¿by granicznej, równie¿ sam jacht zosta³ ci¹gniêty ze ska³ i odholowany do nabrze¿a w porcie. Niestety
porzucony przez za³ogê i armatora, pozosta³ tam bez opieki
i w koñcu pewnie trafi³ na z³om.
Jesieni¹ 1987 r. armator deleguje kapitana Rogalê do
stoczni Pietra Ligure, a nastêpnie Viareggio we W³oszech,
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jako kapitana nowego El Bravo IV w budowie, który ma
tylko nieco ponad 63 m d³ugoci ca³kowitej.
W roku 1994 kapitan Rogala zmustrowa³ z El Bravo IV,
pozostaj¹c konsultantem i doradc¹ stoczni w³oskich. Po
powrocie do kraju, w r. 1998 PZ¯ honoruje jego dzia³alnoæ
medalem Za Szczególne Zas³ugi dla ¯eglarstwa Polskiego i
powierza funkcjê Przewodnicz¹cego Komitetu Obchodów 75
lecia Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego, a XXXIX Sejmik PZ¯
nadaje mu godnoæ Cz³onka Honorowego Zwi¹zku.
Do Bractwa Wybrze¿a przyjêty w roku 1973, z cyfr¹ 13.
Nale¿y do grona za³o¿ycieli Mesy Kaprów Polskich. Ma te¿
przywileje dwóch gwiazd bia³ych i dwóch czerwonych. Udekorowany tak¿e Medalem Bractwa Wybrze¿a, otrzymuje dzisiaj najwy¿sze zaszczytne wyró¿nienie Bractwa  Kaperski
Topór Bojowy, na który bez w¹tpienia w pe³ni sobie i Bractwu zas³u¿y³.
Odznaczenia:
Krzy¿ Odrodzenia Polski: br¹zowy  1966, srebrny  1969,
oficerski  2001,
Zas³u¿ony Pracownik Morza  br¹zowa  1962, z³ota 
1969,
Zas³u¿ony Dzia³acz ¯eglarstwa Polskiego  1962,
Za zas³ugi dla obronnoci kraju  br¹zowa  1967,
Medal Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury Fizycznej  1969,
Medal 100-lecia Sportu Polskiego,
Medal Gryfa Pomorskiego za wybitne zas³ugi dla Województwa Szczeciñskiego,
Medale 50-lecia, 75lecia i 80-lecia PZ¯,
Odznaki Op. Sail 1972  RFN, Op. Sail 1974  Gdañsk,
Op. Sail 1976  USA,
Medal Za Szczególne Zas³ugi dla ¯eglarstwa Polskiego 
1998 ,
Krzy¿  za zas³ugi dla ZHP,
Medal Bractwa Wybrze¿a,
Z³ota odznaka Yacht Klubu Marynarki Wojennej,
Z³ota odznaka PTTK.
Cz³onkostwo Honorowe:
Little Hampton Yacht Club  Wielka Brytania 1976
White Eagle Club, Hobart  Tasmania 1974
Yacht Klub Polski  1969
Polski Zwi¹zek ¯eglarski  2001
Publikacje w periodykach:
196061  Redaktor naczelny miesiêcznika ¯agle
1976 i 1977  Przewodnicz¹cy Kolegium Redakcyjnego
rocznika wiat ¯agli
196096  Publikacje w miesiêcznikach Morze, ¯agle,
Jachting
197274  Programy TV o morzu
Olimpijskie ¿agle
Zredagowa³ na podstawie
informacji faktograficznej W. H. Rogali  BKK
25 lutego 2005 r.
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Nie matura, lecz chêæ szczera  czyli miêdzy swobod¹, luzem a anarchi¹

Ogromna wiêkszoæ nas, ¿eglarzy, traktuje wybieranie
szotów i obracanie szturwa³u jako zajêcie rekreacyjne (choæ
dla wielu staje siê to w mniejszym lub wiêkszym stopniu
wrêcz sposobem na ¿ycie). W S³owniku jêzyka polskiego pod
has³em rekreacja znajdziemy nastêpuj¹cy opis: rekreacja
 odpoczynek, wytchnienie, rozrywka.
Jak widaæ, sk¹din¹d wybitni twórcy S³ownika przy opisie
tego akurat has³a zbytnio siê nie natê¿yli. W ka¿dym razie
fachowcom zajmuj¹cym siê rekreacj¹ taka definicja absolutnie nie wystarcza i to, co kryje siê pod tym okreleniem
w dzie³ach fachowych, mo¿na by zdefiniowaæ nastêpuj¹co:
rekreacja  dzia³alnoæ umys³owa i/lub ruchowa, podejmowana dobrowolnie przez cz³owieka w czasie wolnym, przynosz¹ca mu przyjemnoæ i wywo³uj¹ca w jego ustroju korzystne procesy fizyczne lub psychiczne.
Przyjrzyjmy siê dok³adniej powy¿szej definicji. Po pierwsze  rekreacja jest dzia³alnoci¹ dobrowoln¹, czyli nikt i nic nie mo¿e mnie
do niej zmuszaæ. Po drugie  jest podejmowana w czasie wolnym,
a zatem nie wi¹¿e siê z obowi¹zkami zawodowymi. Po trzecie  bodaj
najwa¿niejsze!  ma przynosiæ przyjemnoæ. Wreszcie po czwarte 
ma wywo³ywaæ w ustroju korzystne procesy fizyczne i psychiczne.

Je¿eli zatem ¿eglarstwo jest dla kogo nie zajêciem zawodowym, lecz rekreacj¹, to musi przede wszystkim cechowaæ
siê swobod¹. Gdybymy znowu siêgnêli do S³ownika jêzyka
polskiego, to znalelibymy nastêpuj¹c¹ definicjê: swoboda
 mo¿liwoæ postêpowania, zachowywania siê wed³ug w³asnej woli, bez koniecznoci ulegania przymusowi; brak skrêpowania, niezale¿noæ, wolnoæ.
Piêkne, prawda? Nie ma praw dla or³a, wiatru i serca dziewczyny
 jak niegdy powiedzia³ Puszkin. Ale cz³owiek jest przecie¿ istot¹
stadn¹, z czego odnosi wprawdzie ogromne korzyci, ale co wymaga
od niego podporz¹dkowania siê pewnym rygorom niezbêdnym do
istnienia stada. Czyli  dobrowolnego ograniczenia w³asnej wolnoci. Bodaj najs³ynniejsze s¹ rozwa¿ania na temat wolnoci Ericha
Fromma (wolnoæ od... i wolnoæ do...). Nie rozwlekaj¹c tego tematu mo¿na by wiêc stwierdziæ, ¿e w ka¿dym uk³adzie spo³ecznym
swoboda  to zdolnoæ do zrêcznego wykorzystywania wszelkich mo¿liwoci istniej¹cych w rodowisku naturalnym i spo³ecznym, jednak¿e z równoczesnym przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych w tym¿e
rodowisku ograniczeñ i rygorów. Tym w³anie ró¿ni siê od coraz
bardziej powszechnego luzu. Co znaczy to drugie okrelenie? Znowu siêgnijmy do S³ownika jêzyka polskiego: luz  swoboda i naturalnoæ zachowania, zazwyczaj po³¹czona z odprê¿eniem psychicznym.
Tu znowu nasi polonici niezbyt siê wysilili. Na pierwszy rzut
oka owo drugie zjawisko niczym nie ró¿ni siê bowiem od swobody (i
to jest grone!), ale  zw³aszcza dla ¿eglarzy  ró¿nice powinny byæ
bardzo wyrane. Zauwa¿my s³owa odprê¿enie psychiczne i przypomnijmy sobie esej o gwizdaniu na pok³adzie, z wydanej niedawno
przez Bractwo wspania³ej ksi¹¿eczki Tage Vossa Morze dooko³a naszego domu. Mylê, ¿e Braciom nie muszê streszczaæ tego eseju.
Okrelenie luz oznacza wiêc nie zrêczne poruszanie siê wród
ogólnie przyjêtych zasad, szanowanie ich i umiejêtne wykorzystywanie, lecz ignorowanie lub wrêcz gwa³cenie wzorców postêpowania obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci. To w³anie destruktywny luz  a nie konstruktywna swoboda  sprawia, ¿e na ulicach
(a nawet w Parlamencie!) powszechnie s³yszymy plugawy jêzyk, ¿e
wyniesieni na szczyty politycy, którzy jeszcze wczoraj co najwy¿ej
oporz¹dzali byd³o, dzi pokrzykuj¹ na prezydenta RP, ¿e cud pos³anka potrafi zadeklarowaæ publicznie, i¿ lubi seks niczym koñ
owies, ¿e polityk publicznie zwraca siê do zwyk³ego cz³owieka z ulicy per dziadu, ¿e dostojnik rozmawia z dziennikarzem czy wyborcami trzymaj¹c rêkê w kieszeni itd. itp.

Od takiego luzu ju¿ tylko krok do anarchii, której definicja brzmi: anarchia  stan chaosu i nieporz¹dku, zwykle
powsta³y wskutek bezsilnoci orodków w³adzy lub ich braku.
Anarchia wynika wiêc z obalenia wszelkich zasad, czyli zburzenia podstaw funkcjonowania stada. Oczywicie, mo¿na to zrobiæ
pod sztandarami ideologicznymi (Krew nasz¹ d³ugo lej¹ katy, wci¹¿
p³yn¹ ludu gorzkie ³zy, nadejdzie jednak dzieñ zap³aty, wtedy sê-

dziami bêdziemy my...). To chwyta, bo ideologia apeluje nie do rozumu, lecz do uczuæ. Przypomnijmy jednak, ¿e cz³owiek jest istot¹
stadn¹, a niebywa³y sukces ewolucyjny przynios³o mu wykorzystanie w³anie rozumu, nakazuj¹cego m.in. przestrzeganie zasad obowi¹zuj¹cych w stadzie. Dlatego jedn¹ z najwa¿niejszych ró¿nic miêdzy dzieckiem a osob¹ doros³¹ jest to, ¿e ta druga potrafi okie³znaæ
swoje uczucia i kierowaæ siê rozumem w wiêkszym stopniu ni¿ dziecko. Nabywanie wspomnianej zdolnoci stanowi w³anie istotê i treæ
dojrzewania. Dojrza³oæ powiadcza dokument popularnie zwany
matur¹, co nasuwa skojarzenie z  ideologicznym, a jak¿e!  zawo³aniem nie matura, lecz chêæ szczera zrobi z ciebie oficera. Oznacza ono ni mniej ni wiêcej tylko to, ¿e nie trzeba byæ dojrza³ym
intelektualnie, by sprawowaæ jak¹ w³adzê i kszta³towaæ bieg dziejów w jakim wycinku rzeczywistoci. Do jêzyka polskiego zawo³anie to wesz³o niegdy jako zwiêz³y symbol wynoszenia ciemniactwa
do w³adzy (a przy okazji straszliwie zdewaluowa³o rangê stopnia
oficerskiego, przed wojn¹  nie bez przyczyny  niezwykle wysok¹).
Niestety, niekiedy nawet w cywilizowanym spo³eczeñstwie ³okcie bywaj¹ skuteczniejsze ni¿ szare komórki. W ekonomii znane jest wszak
prawo, ¿e gorsza waluta wypiera lepsz¹. Historyczna scena, gdy
prymitywny rzymski ¿o³dak zabija krel¹cego figury na piasku Archimedesa, stanowi znamienny symbol zjawiska wielokrotnie powtarzaj¹cego siê, z tragicznymi nastêpstwami, w dziejach gatunku
Homo nie zawsze sapiens.
Ruchy o charakterze ideologicznym maj¹ na ogó³ jakie pod³o¿e
rozumowe. Cz³owiek nie jest istot¹ idealn¹, wiêc wszelkie stworzone przezeñ systemy nie s¹ doskona³e. Dlatego zwyczajn¹ praktyk¹
in¿ynierów dusz jest najpierw wskazanie na jak¹ niedoskona³oæ, jej opis w kategoriach rozumowych, a nastêpnie rozpalenie
emocji maj¹cych niewiele  lub zgo³a nic  wspólnego ani ze wspomnian¹ niedoskona³oci¹, ani z rozumem w ogóle. Chodzi im bowiem w³anie o wy³¹czenie zdolnoci mylenia wskutek rozpalenia
emocji, gdy¿ pozbawione rozumowej refleksji stado  równie¿ istot
gatunku Homo sapiens  da siê zaprowadziæ tam, gdzie sobie tego
¿yczy wspomniany in¿ynier dusz1 . Zwykle siêga on jednak wzrokiem daleko poza widnokr¹g rzeczonego stada i ma do zrealizowania cele w³asne, a nie grupowe. Odsun¹æ od steru dotychczasowych dzia³aczy  nawet za cenê zburzenia istniej¹cych struktur 
by móc samemu chwyciæ za szturwa³. Jako tak siê dziwnie sk³ada,
¿e po takim przewrocie okazuje siê wszelako, ¿e sterowanie nie jest
bynajmniej tak ³atwym zajêciem, jak siê wydawa³o, gdy siê na nie
patrzy³o z boku. Nastêpuje wiêc okres, który mo¿na by nazwaæ faz¹
ma³py w k¹pieli. Poniewa¿ za wskutek stosowania najbardziej prymitywnego sposobu rozwi¹zywania zadañ  metody prób i b³êdów 
przewidywalnoæ przysz³oci jest mizerna, wiêc na wszelki wypadek konieczne staje siê za³o¿enie marz¹cej o swobodzie t³uszczy wyj¹tkowo krótkiej smyczy i ciasnego kagañca. Nadejcie jutrzenki
wolnoci opónia siê, a w tym czasie charyzmatycznym przywódcom mas  ludziom pozornie takim jak my, wyros³ym wszak sporód nas, walcz¹cym o nasze przecie¿ prawa  rosn¹ w¹sy, pensje i
s³u¿by specjalne. Potem musi za up³yn¹æ wiele czasu, zanim mozolnie ukszta³tuj¹ siê jakie mechanizmy demokratyczne, daj¹ce
rzeczonej t³uszczy jak¹ swobodê. Zwykle do¿ywa tego dopiero które z nastêpnych pokoleñ  jeli, oczywicie, po drodze nie trafi siê
znowu jaka rewolucja.
Po co o tym wszystkim piszê? Bo w³anie w polskim ¿eglarstwie
zaczynaj¹ przebiegaæ, toutes proportions gardées, takie niebezpieczne
procesy. Pojawi³a siê mianowicie nieliczna, ale bardzo ha³aliwa
grupka ludzi, dla których liczy siê nie tyle ¿eglarska swoboda, której nieod³¹czn¹ czêci¹ jest wszak poszanowanie zasad, lecz absolutnie nie¿eglarski luz, odrzucaj¹cy wszelkie zasady. S¹ bardzo aktywni, znaleli drogê nawet do Sejmu RP! Mo¿na by ich porównaæ
do kogo, kto zapragn¹³ smakowitej czekolady. Mo¿e j¹ zdobyæ na
dwa sposoby: albo uczciwie zarobiæ pieni¹dze i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w spo³eczeñstwie zasadami kupiæ, albo  gwa³c¹c owe zasady  zburzyæ sklep i wzi¹æ sobie smako³yk z gruzów. Otó¿ oni wol¹
ten drugi sposób, bo wydaje siê szybszy i ³atwiejszy. Nie myl¹ o tym,
¿e potem kto bêdzie musia³ odbudowaæ ten sklep, bo na d³u¿sz¹
metê jest jednak potrzebny. Dzia³aj¹ wed³ug opisanego nieco wy¿ej
schematu: wskazuj¹ na pewne oczywiste grzechy Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego, ale proponuj¹ nie naprawienie tych b³êdów, lecz...
zniszczenie zasad! Pragnêliby na przyk³ad, by na wodach ródl¹dowych jakiekolwiek uprawnienia obowi¹zywa³y dopiero na jachty o
d³ugoci ponad... 12 metrów! Gwoli cis³oci trzeba jednak powiedzieæ, ¿e ostatnio obni¿yli swoje ¿¹dania do 7,5 metra d³ugoci po
pok³adzie. Na morzu w³aciwie nie potrzeba uprawnieñ, a w razie

1
Mamy tu do czynienia z ciekawym zjawiskiem, ¿e w miarê wzrostu liczebnoci grup zajmuj¹cych siê myleniem m¹droæ ludzi sumuje siê tylko do pewnego
poziomu. Po przekroczeniu takiego progu liczebnoci mamy do czynienia z procesem odwrotnym  w miarê wzrostu liczebnoci cia³ decyzyjnych tzw. zbiorowa
m¹droæ gwa³townie obni¿a swoj¹ jakoæ. W psychologii zjawisko to znane jest jako syndrom mylenia grupowego (group thinking). W³anie dlatego w stadzie
nie mog¹ rz¹dziæ wszyscy.
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czego... polskie wybrze¿e jest przecie¿ piaszczyste! (autentyczna wypowied jednego z tych ludzi na posiedzeniu podkomisji sejmowej
omawiaj¹cej ten fragment projektu ustawy o kulturze fizycznej).
Znaczy  nie matura, lecz chêæ szczera...! Nikt nie ma patentu na
nieomylnoæ, Zwi¹zek musi siê wiêc ws³uchiwaæ i w takie g³osy, ale
tu rodzi siê dylemat: czy zlitowaæ siê nad ¿eglarzem, czy nad ¿eglarstwem? Z drugiej jednak strony wytworzenie wród ¿eglarzy poczucia, ¿e s¹ oto ludem uciskanym przez grupkê podstêpnych dzia³aczy PZ¯  choæ przecie¿ dzia³acze ci nie wziêli siê znik¹d, lecz zostali
demokratycznie wybrani  mo¿e teoretycznie doprowadziæ do gwa³townych, czy wrêcz wybuchowych przemian. Ale, jak powiedzia³
niegdy Wasilij Rozanow, cz³onek narodu ciê¿ko dowiadczonego
przez straszliwy przewrót, rewolucja [...] ma [...] dwa wymiary 
d³ugoæ i szerokoæ, ale nie ma trzeciego  g³êbokoci. Nagle mo¿e
siê wiêc okazaæ, ¿e oto co rozla³o siê d³ugo i szeroko, ale g³êbi nie
ma w tym ¿adnej, a po starych strukturach zosta³ ju¿ jeno popió³.
Poniewa¿ za w ka¿dej dzia³alnoci stadnej  nawet na poziomie
bobrów, mrówek czy watahy wilków  jakie struktury organizacyjne s¹ jednak niezbêdne, wiêc trzeba bêdzie w pocie czo³a zbudowaæ
nowe. Kto bêdzie musia³ wylaæ ów pot, a potem kto bêdzie musia³
stan¹æ na ich czele. Któ¿ bêdzie siê za lepiej nadawa³ do kierowania tak¹ now¹ struktur¹ ni¿ ci, którzy rozniecili p³omieñ i wznieli
sztandar? Chcia³bym wierzyæ, ¿e obowi¹zki takie podjêliby bezinteresownie. Æwieræ wieku temu, gdy w³asnymi rêkami budowa³em
zrêby Solidarnoci, te¿ mia³em nadziejê  ach, jak¿e¿ by³a piêkna!
 ¿e gdy do w³adzy dojd¹ nasi, to bêdzie przynajmniej uczciwie...
W walce, bo trudno to nazwaæ dyskusj¹, zaanga¿owa³o siê równie¿ nasze sk¹din¹d zas³u¿one pismo ¯agle. O dziwo, w³anie po
stronie zwolenników burzenia sklepu z czekolad¹! W numerze grudniowym redaktor naczelny Waldek Heflich zamieci³ napastliwy
felietonik. Zastosowa³ w nim doæ prost¹ w istocie taktykê robienia
durnia z przeciwnika, pisz¹c na przyk³ad, ¿e do postawienia Omegi
na wodzie potrzebny jest patent PZ¯. Zagrywka prymitywna, gdy¿
na tej samej zasadzie mo¿na by powiedzieæ, ¿e by pe³niæ funkcjê
redaktora naczelnego ¯agli w³aciwie nie trzeba umieæ pisaæ i czytaæ. Wystarczy, ¿e ma siê przepustkê do redakcji i umie siê poganiaæ swoich podw³adnych. To oni musz¹ siê martwiæ o ortografiê,
styl, a jeli im jeszcze starczy si³  to o sens tego, co pisz¹. Tyle
tylko, ¿e takie harce nic nie daj¹, boæ przecie¿ nie mo¿na z kogo
zrobiæ durnia, gdy¿ durniem albo siê jest, albo nie jest. cilej za 
durniem siê niekiedy bywa. Mêdrcem zreszt¹ te¿, ale tylko wtedy,
gdy siê cz³owiek bardzo natê¿y.
Ostatnio w internecie pojawi³ siê obrazek przedstawiaj¹cy zaprojektowan¹ przez pana Paw³a Pawlickiego koszulkê. Widnieje na
niej kotwica z god³em PZ¯ i przywi¹zan¹ do niej lin¹, która jest
odciêta umieszczonymi nieco wy¿ej no¿yczkami. Nad tym wszystkim znajduje siê za napis Uwolniæ przyjemniaczków! Hmmm...
Pragnê poinformowaæ pana Paw³a Pawlickiego, ¿e na jachcie do
ewentualnego ciêcia lin u¿ywa siê nie no¿yczek, lecz no¿a. By to
wiedzieæ, nie trzeba nawet byæ ¿eglarzem  wystarczy wyobraziæ sobie
muskularnego, ogorza³ego, brodatego zejmana, z potê¿n¹ faj¹, czapk¹ z daszkiem, bluz¹ w bia³o-niebieskie paski i... z wielkimi no¿yczkami za pasem! Mo¿na by do tego jeszcze ewentualnie dodaæ zarêkawki. Nawo³ywanie do uwalniania przez odcinanie kotwicy te¿ jest
czym, czego pan Pawlicki  mam nadziejê  nie rozumie. Bo odciêcie kotwicy to w ¿eglarstwie jeden z najbardziej haniebnych czynów! Taki postêpek wyklucza cz³owieka z grona ¿eglarzy i powoduje
jego cywiln¹ mieræ w tym towarzystwie! No i jeszcze jeden drobiazg. W naszej chrzecijañskiej tradycji kotwica jest symbolem nadziei. Strze¿my siê wiêc tych, którzy chc¹ nas od niej odci¹æ!
Podsumowuj¹c  nie twierdzê, ¿e Polski Zwi¹zek ¯eglarski nie
pope³nia b³êdów. Nie twierdzê, ¿e wszystko dzieje siê idealnie. Nie
twierdzê, ¿e Zwi¹zek ma tylko powody do dumy, a nie ma czego siê
wstydziæ. I gdybym mia³ choæ cieñ podstawy do przypuszczeñ, ¿e
m³ode, energiczne i mia³e soko³y zdo³aj¹ lepiej sterowaæ polskim
¿eglarstwem, natychmiast stan¹³bym w ich szeregach. Ale kieruj¹c
siê tym, co w ci¹gu 40 lat nauczy³em siê nie tylko o Zwi¹zku, lecz
przede wszystkim o ¿eglarstwie, widz¹c to, ¿e wspomniane soko³y
nie maj¹ ¿adnego konstruktywnego programu, bêdê jednak trwa³
przy starych, sprawdzonych i w moim g³êbokim odczuciu rozs¹dnych strukturach organizacyjnych polskiego ¿eglarstwa2 .

Inny powa¿ny problem stanowi¹ kwestie instruktorskie.
Otó¿ zarówno obowi¹zuj¹ca ustawa o kulturze fizycznej, jak
i projekt nowej, nak³adaj¹ na PZ¯ obowi¹zek egzaminowania i wydawania patentów ¿eglarskich. Jednak¿e oba wspo2
Zgodnie z powszechnymi obecnie pogl¹dami w psychologii, w m³odym
wieku cz³owiek inteligentny dysponuje g³ównie tzw. inteligencj¹ p³ynn¹, pozwalaj¹c¹ mu znajdowaæ w³aciwe rozwi¹zania w sytuacjach nowych i nieznanych. Natomiast w starszym wieku przewa¿a u niego tzw. inteligencja
skrystalizowana, umo¿liwiaj¹ca bardzo sprawne rozwi¹zywanie problemów
z dziedzin ju¿ mu znanych. Krótko mówi¹c, inteligencja p³ynna sk³ania do
szukania nowych dróg, a skrystalizowana chroni przed zejciem na manowce. Ich zderzenie skutkuje tzw. konfliktem pokoleñ, ale potrzebne s¹ obie.
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mniane dokumenty nie daj¹ instruktorom Zwi¹zku... uprawnieñ nauczycielskich! Znaczy: kogiel  tak, mogiel  nie!
Egzaminowaæ  proszê bardzo, ale od szkolenia wara! W listopadzie ubieg³ego roku, na posiedzeniu Rady ds. Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze
Edukacji Narodowej i Sportu, wraz z kilkoma innymi zwi¹zkami sportowymi wykazalimy ten nonsens. Wysocy urzêdnicy z MENiS zas³onili siê wówczas stwierdzeniem, ¿e przecie¿ odnony dokument w swym obecnym kszta³cie by³ jakoby konsultowany ze zwi¹zkami. Przedstawiciele rzeczonych zwi¹zków popatrzyli na siebie zdumieni i zapytali siê
nawzajem, czy kto pyta³ siê o ich zdanie? Okaza³o siê, ¿e
nie, a urzêdnicy w ministerstwie sporz¹dzili odpowiednie
zapisy sami. Doszlimy wspólnie do wniosku  a byli przy
tym równie¿ przedstawiciele MENiS  ¿e nale¿y zmieniæ ten
stan rzeczy. PZ¯ skierowa³ wiêc odpowiednie pismo do ministerstwa, traktuj¹c to w³aciwie jako formalnoæ. Jakie¿
by³o nasze zdumienie, gdy w odpowiedzi dowiedzielimy siê,
¿e MENiS bynajmniej nie zamierza dokonywaæ zmian, poniewa¿... nie deklarowa³ takiego zamiaru! Znaczy  jestemy urzêdnikami pañstwowymi, w których gestii le¿y rozwi¹zanie tego problemu zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem,
ale nie uczynimy tego, poniewa¿ nie deklarowalimy takiego zamiaru. Znowu przyjdzie wiêc Zwi¹zkowi wykazywaæ,
¿e dwa i dwa to cztery, a jak wiadomo z praktyki, oczywistoci najtrudniej przebijaj¹ siê do wiadomoci decydentów.
Problem konsultacji, których nie by³o, wyp³yn¹³ jeszcze raz na
posiedzeniu komisji sejmowej radz¹cej nad projektem ustawy o
kulturze fizycznej, ale kiedy z naciskiem przypomnielimy, ¿e nikt
nas o zdanie nie pyta³, rzeczony problem znik³ i ju¿ wiêcej siê nie
pojawi³. Trwa natomiast nieracjonalny i niekorzystny dla ¿eglarstwa stan zawieszenia uprawnieñ instruktorskich zdobytych po roku
1997.

Na nastêpn¹ kadencjê zapowiada siê wiêc sporo pracy.
Oprócz wspomnianych spraw do za³atwienia, trzeba bêdzie
przede wszystkim dopasowaæ nasze uregulowania ¿eglarskie do prawa ogólnoeuropejskiego, a cilej  w pocie czo³a
popracowaæ przy budowie takiego wspólnego, europejskiego uk³adu. Konieczne wiêc bêdzie zakasanie rêkawów i aktywniejsze dzia³anie w miêdzynarodowych gremiach ¿eglarskich. Do tego trzeba ludzi wiat³ych, energicznych i  last
but not least  swobodnie w³adaj¹cych jêzykami obcymi. Ca³e
szczêcie, ¿e w naszych krêgach takich w³anie ludzi bynajmniej nie brakuje. W interesie ¿eglarzy to w³anie Zwi¹zek
bêdzie musia³ najpierw postrzegaæ problemy (nawet te, które mog¹ siê ujawniæ dopiero w przysz³oci), potem opracowywaæ sposoby ich rozwi¹zywania, a jeszcze potem inicjowaæ powstanie odpowiednich uregulowañ prawnych  na
poziomie zwi¹zkowym, ministerialnym i wreszcie ustawowym. To praca na kilka kadencji, bo cia³a europejskie (a Polska le¿y wszak w samym rodku Europy) zbyt ruchawe nie
s¹. Dlatego najpierw trzeba bêdzie zawrzeæ umowy dwustronne, reguluj¹ce ¿eglowanie polskich ¿eglarzy w Niemczech,
Austrii czy Hiszpanii, a tamtych ¿eglarzy po Mazurach. Co
nieco zmienia siê w nauce o uczeniu siê czynnoci ruchowych, trzeba bêdzie zatem nieustannie pracowaæ nad zmianami w programach instruktorskich. W tej dziedzinie mo¿emy za spokojnie równaæ siê z naszymi partnerami w reszcie Europy. Ogromne, wspania³e, dotychczas s³abo wykorzystywane przez polskich ¿eglarzy akweny le¿¹ te¿ poza nasz¹ wschodni¹ granic¹, a oficjalne kontakty z ¿eglarzami
rosyjskimi, ukraiñskimi czy bia³oruskimi s¹ w³aciwie ¿adne. To tylko garæ przypadkowo dobranych problemów, z którymi przyjdzie zmagaæ siê Zwi¹zkowi. Jest ich znacznie wiêcej, a i codzienna, szara praca administracyjna, której w³aciwie w ogóle nie widaæ, poch³ania sporo energii. W takiej
sytuacji bezproduktywne tracenie owej energii na jakie
wojenki domowe nie wydaje siê rozs¹dne, choæ sta³e doskonalenie struktur i sposobów dzia³ania PZ¯ jest bez w¹tpienia niezbêdne. Nale¿y zatem ¿yczyæ nowym w³adzom naszego Zwi¹zku du¿o zdrowia, energii i pomylunku. A tak¿e
niezbêdnych w demokracji przeciwników  uczciwych, rozumnych i maj¹cych na celu dobro polskiego ¿eglarstwa,
takiej prawdziwie konstruktywnej opozycji. Wszystko to bêdzie naszemu PZ¯  temu samemu, ale nie takiemu samemu  bardzo potrzebne!
Wac³aw Petryñski (93)
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SPRAWOZDANIE SKRYBY Z LV ZAFARRANCHO

Donoszê najuprzejmiej, ¿e dnia 23 padziernika 2004
na przystani Warszawskiego Towarzystwa Wiolarskiego odby³o siê
LV Zafarrancho,
na które przyby³o oko³o 50 Braci wraz z Brankami i Jungami.
Zgodnie z obyczajem Kapitan powitał Braci dziękując za
przybycie i uwagi zgłoszone do nowej „DOKTRYNY” przesłane
Radzie Siedmiu. Następnie Kapitan zaprezentował Braciom projekt nowej Narodowej Bandery Mesy Kaprów Polskich, który to
głosami Braci przyjęty został.
Brat WOJCIECH KOT (91) zobowiązał się do pokrycia kosztów zamówienia 100 nowych Bander za co dostąpił zaszczytu
wykonania zwrotu.
Kolejnym punktem była prezentacja kandydatów na Jungów.
Bracia wysłuchali kolejnych prezentacji i po zarządzeniu głosowania jednomyślnie poparli przyjęcie na Jungów następujących
kandydatów: ZBYSZKA WASILEWSKIEGO, ANDRZEJA KACAŁĘ,
DARKA PĘKALĘ, MIROSŁAWA MISAYATA oraz JANUSZA DOMAŃSKIEGO.
Podczas Zafarrancho Bracia mogli zapoznać się z propozycją nowej „DOKTRYNY”, której projekt w kilku egzemplarzach
został wyłożony do wglądu. Brat BOLESŁAW KOWALSKI (1) omówił rolę i funkcję naszych praw i innych regulacji. Brat ZIEMOWIT BARAŃSKI (12) poparł „DOKTRYNĘ” jako zbiór naszych
praw, ale nie spodobała mu się sama nazwa. Po burzliwej dyskusji Bracia postanowili przegłosować nową nazwę „USTANOWIENIA”, która to została przyjęta. Brat ZIEMOWIT BARAŃSKI (12)
złożył wniosek o przyjęcie tekstu „USTANOWIEŃ”, a ostateczną korektę redakcyjną złożyć na ręce Kapitana, co zostało przez
Braci przyjęte przy 2 głosach wstrzymujących się.
Po przyjęciu tak ważnego dokumentu ustalającego pryncypia nowego ładu Bractwa zwrot wykonał Brat JERZY KNABE (2).
Następnie Sztormani Mes regionalnych zapoznali Braci z aktualnymi wydarzeniami w Mesach i przedstawili ich plany na
przyszłość.
Kanclerz Kapituły Chwały Mórz ZIEMOWIT BARAŃSKI (12)
odczytał REZOLUCJĘ o przyznaniu Medali Bractwa następującym osobom: PAWŁOWI MILARTOWI (52), MATEUSZOWI KUSZNIEREWICZOWI, KAROLOWI JABŁOŃSKIEMU, ZYGFRYDOWI PERLICKIEMU oraz JERZEMU PALEOLOGOWI (78), proponując jednocześnie, aby ich wręczenie odbyło się na pierwszym Zafarrancho roku 2005. Kapituła przyznała także Przywileje Gwiazd
Braciom: ANDRZEJOWI KASZYŃSKIEMU (88) I i II Białej oraz I
i II Czerwonej, JACKOWI KNAJDROWSKIEMU (90) I Białej, WACŁAWOWI PERTYŃSKIEMU (93) I Białej, ANDRZEJOWI STRABURZYŃSKIEMU (94) I Białej oraz I i II Czerwonej oraz WOJCIECHOWI KOTOWI (91) I Białej.
Zafarrancho zatwierdziło wniosek Kapituły Nagrody Chwały Mórz o przyznaniu Nagrody Chwały Mórz na 2006 rok
w postaci Topora Bojowego ZIEMOWITOWI BARAŃSKIEMU
(12).
W imieniu Komisji Dobrego Porządku wystąpił MACIEJ
KWIATKOWSKI (77) stwierdzając, że Komisja nie wnosi żadnych
uwag z wyjątkiem procedury przyjmowania do Bractwa Jungi
ADAMA KANTORYSIŃSKIEGO i wnosi o jego przyjęcie, jednak po
burzliwej dyskusji sprawa została odłożona.
Skarbnik HUBERT KOLEŚNIK (50) poinformował o stanie
Kasy MKP, w której to znajduje się 7554,70 zł.
Vigia International JERZY KNABE (2) odczytał sprawozdanie z kontaktów międzynarodowych w okresie od października
2003 do października 2004.
Kapitan przedstawił plany najbliższych przedsięwzięć MKP
Anno Domini 2005:
1. stworzyć stronę WWW MKP,
2. wydać „USTANOWIENIA” i zamówić Bandery dla wszystkich Braci oraz rozesłać je,

3. kontynuować wydawanie ZŁOTEJ SERII,
4. stworzyć DYKCJONARIUSZ (leksykon) MKP,
5. zorganizować internetowe Muzeum Żeglarstwa,
6. zorganizować Zafarancho w 2005 roku.
W dyskusji poruszono temat współpracy i nawiązania bliższych kontaktów z żeglarzami polonijnymi z USA i Kanady (ewentualne zarekomendowanie kandydatów na Jungów z tych środowisk) oraz zaproszenia gości z USA i Kanady do uczestnictwa
w Zafarrancho 2005. Braciom bardzo spodobała się idea Muzeum Żeglarstwa. Zaproponowano także zorganizowanie uczestnictwa przedstawicieli MKP w Światowym Zafarrancho Argentyna 2006.
Tradycyjnym zwrotem ad finem Kapitan zamknął LV Zafarrancho.
Skryba Mesy Kaprów Polskich
Zbys³aw Zbyszyñski (92)

Mesa Kaprów Polskich  Hermandad de la Costa Polonia Sprawozdanie z kontaktów miêdzynarodowych
od 10.2003 do 10.2004.

Na Zafarrancho w Ko³obrzegu (25 padziernika 2003) zosta³em
wyznaczony do pe³nienia funkcji Vigia International czyli Oka Miêdzynarodowego naszej Mesy. Po up³ywie roku mam do przedstawienia Braciom nastêpuj¹ce sprawy:
w Sprawozdanie z Zafarrancho w Ko³obrzegu o powstaniu trzech
Mes Regionalnych w Polsce, wyborze nowego Kapitana i pozosta³ych zmianach organizacyjnych, ukaza³o siê w The Tortuga Post 
organie prasowym wiatowego Bractwa  w numerze 27. z grudnia
2003; w Pod koniec grudnia na grupie internetowej http://groups.
yahoo.com/group/brisegalets umieszczone zosta³y ¿yczenia noworoczne dla Braci z ca³ego wiata od naszego Bractwa; w Na poczatku
roku 2004 zaczê³a dzia³aæ nowa strona internetowa www.secoin.org
prowadzona przez Sekretarza Wspó³pracy Miêdzynarodowej (SECOIN) Jacques Riala. Niektóre jej dzia³y dostêpne s¹ wy³¹cznie dla
Braci i chronione s¹ albo has³em orza albo podwójnie  imieniem
u¿ytkownika secoin oraz has³em bocboc (BOC to skrót od angielskiej nazwy Brotherhood Of the Coast). Na stronie tej mo¿na
równie¿ przeczytaæ lub ci¹gn¹c do w³asnego komputera archiwalne numery TTP czyli The Tortuga Post; w Dnia 11 marca na grupie
internetowej brisegalets oraz w numerze 28. TTP (marzec 2004)
ukaza³a siê zapowied i zaproszenie na Konferencjê Bezpieczeñstwa
w Jachtingu i Zafarrancho Wiosenne w Szczecinie dnia 24. kwietnia; w Z okazji wiatowego Dnia Bractwa w dniu 4 kwietnia umieci³em na tej stronie na tej samej grupie w imieniu polskiego Bractwa ¿yczenia: Long life to BOC from Polish Brothers!; w Na tej
samej grupie 4 czerwca umieci³em w naszym imieniu kondolencje
z powodu mierci Braci amerykañskich w katastrofie podczas l¹dowania na Abaco (Bahamy), gdzie 27. maja mia³o sie odbyæ Zafarrancho tamtejszej Mesy; w Latem SECOIN konsultowa³ Kapitanów
Krajowych a nastêpnie og³osi³ warunkowe przyjêcie do wiatowego
Bractwa, na 2-letni okres próbny, Bractwa z Po³udniowej Afryki
(powsta³ego ju¿ w roku 1998, lecz niezupe³nie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami); w Og³oszony zosta³ program wiatowego Zafarrancho w Argentynie w roku 2006: przewidywany termin zebrania
siê z tej okazji naczelnego organu wiatowego Bractwa  Rady Kapitanów Krajowych, to 24 i 25 listopad. W³aciwe Zafarrancho odbêdzie siê w dniach od 26 listopada do 3 grudnia. Koszt udzia³u
w ca³osci obliczono na 55 USD od osoby, nie wliczaj¹c w to podró¿y
oraz hoteli; w Podczas tegorocznego rejsu jachtem Bona Terra, na
Sycylii, mia³em okazjê gociæ na pok³adzie Escrivano czyli Skrybê
z miejscowej Mesa de Catania, Brata Giovanni Ianora; w Równoczenie z naszym odbywa siê w³anie Zafarrancho Krajowe w USA. Wys³a³em im z tej okazji ¿yczenia od polskich Braci. Za tydzieñ bêdzie
Zafarrancho krajowe w Wielkiej Brytanii i zamierzam wys³aæ podobne ¿yczenia.
Jak wynika z powy¿szego, g³ówn¹ metod¹ poruzumiewania siê
i kontaktów miêdzynarodowych, ale równie¿ krajowych, jest obecnie komunikacja elektroniczna. Zachêcam Braci do wiêkszego wykorzystywania tej mo¿liwoci.
Jerzy Knabe (2)
Vigia International Warszawa, dnia 23 padziernika 2004
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Z kart historii Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego
Od spotkania w Tczewskiej Szkole Morskiej i wyboru
pierwszego Prezesa, którym zosta³ Józef Klejnot-Turski
i zaledwie 200, a mo¿e 300 osób uprawiaj¹cych ¿eglarstwo,
minê³o ju¿ ponad trzy czwarte wieku i Polski Zwi¹zek ¯eglarski jest dzi potê¿n¹ organizacj¹, a polskie ¿eglarstwo jest
obecne niemal na wszystkich morzach i oceanach wiata.
Zwi¹zek powsta³ 11 maja 1924 r. z bardzo prozaicznego
powodu  potrzebna by³a organizacja, która umo¿liwi³aby
Polakom start w Igrzyskach Olimpijskich. Szybko jednak
opowiedzia³ siê za szersz¹ formu³¹. Wyznaczono obok sportu funkcjê wychowawcz¹, popularyzacjê myli morskiej, przygotowywanie kadr dla gospodarki morskiej przez szkolenie
i tward¹ szko³ê ¿ycia.
Okres miêdzywojenny zwi¹zany by³ z ogromnym wysi³kiem organizacyjnym. Powstawa³y nowe kluby i orodki ¿eglarskie, takie jak Jastarnia, Gdynia, Narocz i inne. Powsta³
te¿ jeden z najnowoczeniejszych basenów jachtowych na
Ba³tyku w porcie gdyñskim.
W 1939 r. PZ¯ zrzesza³ 42 kluby i oko³o 5000 cz³onków,
dorobek niema³y. Nie sposób pomin¹æ dorobku szkutniczego. Projektowali i budowali jachty Antoni Aleksandrowicz,
Zbigniew Pluciñski, Tadeusz So³tyk, Leon Tumi³owicz i inni.
Budowano wszêdzie: w Wilnie i Toruniu, Chojnicach i Lwowie, Warszawie i Bydgoszczy. Powstawa³y jachty proste, czasem prymitywne, ale dostêpne. Tak¿e mia³e konstrukcje
jak Konik Morski, czy s³ynny Korsarz.
Nie mo¿na pomin¹æ tych, co widzieli polskie ¿eglarstwo
na wodach dalekich, choæby W³adys³aw Wagner, który na
trzech Zjawach op³yn¹³ wiat i tylko wybuch wojny nie da³
Mu dobiæ do Gdyni.
Wybuch wojny to rabunek dorobku polskiego ¿eglarstwa,
zniszczenia i zejcie do podziemia. Wielu ¿eglarzy znalaz³o
siê w konspiracji, tam¿e zaczêli budowaæ jachty, prymitywne, bo nie by³o materia³ów, ale z myl¹, ¿e po wojnie bêd¹
potrzebne. Jachty budowali: Mieczys³aw Boczar, Leon Jensz,
Zbigniew Szymañski pod kierunkiem znanego póniej konstruktora Omeg  Juliusza Sieradzkiego. Wymieniæ nale¿y
tak¿e Mieczys³awa Pluciñskiego, twórcê ca³ej rodziny Jachtów P.
W mroczne dni wojny pod nosem okupanta w 1943 roku
odby³y siê na Wile regaty upamiêtnione specjalnie wybitnym na tê okazjê medalem. Szkolenie prowadzono regularnie pod czujnym okiem kpt. Henryka Fronczaka.
W lutym 1945 r. PZ¯ wznowi³ dzia³alnoæ z Prezesem Miko³ajem Osiñskim na czele. Niemal dziesiêæ lat zabra³o lizanie ran zadanych przez okupanta. Odbudowa zniszczonych
przystani, portów, przygotowanie i wyszkolenie nowej kadry, utworzenie od nowa przemys³u jachtowego to wielki
wysi³ek zwa¿ywszy trudne gospodarczo i politycznie lata.

KSI¥¯KA ¯YCZEÑ I ZA¯ALEÑ
Za chlebem po świecie los gania człeka jak burą sukę psy po
majdanie, a tu tymczasem światek żeglarski w stanie napięcia
i zdrowego podniecenia oczekuje demokratycznego wydarzenia,
od którego podobno wszystko zależy. Zasięgnąłem więc języka tu
i ówdzie, poddałem ładunek obróbce zdrowego rozsądku, nałożyłem filtr braku interesu i finalmente melduję co następuje. Mam
nadzieję, że rychło w czas, czyli przed, a nie po Sejmiku PZŻ.
STAN RZECZY
Nawet ślepy widzi a głuchy słyszy, że jest kilka grup interesu
w PZŻ. Wszystkie są niezadowolone z obecnej sytuacji.
ŚCIGANCI, czyli sól ziemi pezetżetowskiej. Nikt nie może kwestionować, ze PZŻ to związek sportowy. Jak twierdzą obecne władze PZŻ, kasa państwowa sypie groszem TYLKO i wyłącznie na
potrzeby sportu wyczynowego, ze szczególnym uwzględnieniem
olimpiad. Jeśli PZŻ wydaje pieniądze państwowe na żeglarstwo,

W tym dziele maj¹ swoje wielkie zas³ugi organizacje masowe jak ZHP, Liga Morska, Ludowe Zespo³y Sportowe i inni.
Dziêki ich pracy ¿eglarstwo dotar³o do ma³ego miasteczka
i na wie.
Odwil¿ 1955 roku  to otwarcie dla ¿eglarstwa morskich
szlaków. Odwiedzano masowo porty s¹siadów nad Ba³tykiem, a w 1957 rejs jachtów Zew Morza i Genera³ Zaruski do Narwiku otworzy³ drogê do wypraw dalekomorskich.
Nastêpne lata to ca³e pasmo ¿eglarskich dokonañ. Rejs Leonida Teligi, Krzysztofa Baranowskiego i Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Wspania³e starty w regatach transatlantyckich Kuby Jaworskiego, Teresy Remiszewskiej i Jurka
Rakowicza, udzia³ w oko³oziemskich regatach WHITEBREAD
jachtów Copernicus i Otawo, a tak¿e start polskiej za³ogi
pod dowództwem Romana Paszke na katamaranie WartaPolpharma w wokó³ziemskich regatach Race 2000. Wypraw i rejsów ma na swym koncie polskie ¿eglarstwo du¿o.
Miar¹ jest przyznawana od wielu lat nagroda ministra ¿eglugi Srebrny Sekstant, do której pretenduje co roku wiele za³óg.
Kilkakrotnie stawali polscy ¿eglarze do olimpijskich
konkurencji, niestety bez wiêkszego powodzenia. Dopiero
na Igrzyskach Olimpijskich Atlanta 1996 nasz reprezentant
Mateusz Kusznierewicz zdoby³ medal olimpijski i to od razu
z³oty, powtórzy³ swój wyczyn na Igrzyskach Olimpijskich
Ateny 2004  tym razem zdobywaj¹c br¹zowy medal. Przysz³y te¿ sukcesy w klasach olimpijskich i miêdzynarodowych.
Mamy mistrzów wiata i Europy w ¿eglarstwie lodowym.
Ogromnym sukcesem polskiego jachtu i za³ogi MK Cafe
by³o zwyciêstwo wraz z zespo³em USA w Admirals Cup97.
Ponad 80 lat Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego to tak¿e
kszta³towanie charakterów m³odych ludzi w twardej szkole
s³u¿by na morzu. Pocz¹wszy od dzia³añ gen. Mariusza Zaruskiego zapocz¹tkowanych w latach 20., maj¹cych na celu
wyprowadzenie m³odzie¿y na morze, przez kolejne dziesiêciolecia wielki nacisk k³adziono na morskie wychowanie m³odych ludzi. Ostatnie lata przynios³y wiele interesuj¹cych
przedsiêwziêæ, pocz¹wszy od Bractwa ¯elaznej Szekli Adama Jassera poprzez Szko³ê pod ¯aglami Krzysztofa Baranowskiego.
Od pocz¹tku swojego istnienia PZ¯ wiele uwagi powiêca³ pozasportowym i pozarekreacyjnym funkcjom ¿eglarstwa.
Dzia³alnoæ ta zosta³a zdynaminizowana w latach 70. i 80.
Zaowocowa³a m.in. organizacj¹ kampanii programowej pt.
Mazurska Operacja ¯agiel, stworzeniem programu resocjalizacji i readaptacji czy systemu edukacji morskiej 1000
Szkó³ pod ¯aglami.
Archiwum PZ¯

czyli Polski Związek Żeglarski
z mojej bajki
to jest to NIEMAL WYŁĄCZNIE sport. Tymczasem na jednym
ważnym spotkaniu usłyszałem na własne uszy, jak wybitny działacz sportowy głosił rewolucję, gdyż w PZŻ sportowcy „są w mniejszości”, a większość stanowi administracja. Działacz sportowy
miał w zanadrzu argumenty „z życia krwiopijców”. Oto podobno
jeden OZŻ pozyskał ze swej rocznej działalności 240 tys. złotych.
Z tego wydał na administracje 140 tys. zł, a tylko 4 tys. przeznaczył na sport. To miał być jawny dowód działań niezgodnych ze
statutem PZŻ, wołających o pomstę do nieba i karę boską z wypaleniem zarazy do żywego. Panowie Ściganci! Przyjmijcie do
wiadomości inny fakt oczywisty, że PZŻ jest nie tylko związkiem
sportowców i dobrze o tym wiecie. Jeżeli Okręgi PZŻ potrafią
służyć innym żeglarzom za 140 tys. zł rocznie, to są wzorem
Dokoñczenie na str. 12
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Postulaty na XLI

1. Wyjść naprzeciw życzeniom rzeszy żeglarzy – odstąpić lub
nie dopuścić do formalizowania żeglarstwa tam, gdzie nie jest to
konieczne ( rejestracja małych jachtów, obowiązkowe ubezpieczenia itp.).
2. Monitorować poczynania urzędów państwowych i zapobiegać pomysłom w rodzaju „podatek od luksusu” (jachty), „podatek podwodny”, traktowanie żeglarstwa jako sport „niebezpieczny dla otoczenia” itp.
3. Otoczyć większą opieką zawodników i ich trenerów poprzez
zaktywizowanie sponsorów instytucjonalnych i wykorzystanie
„dźwigni medialnej”.
4. Objąć przygotowaniami olimpijskimi wszystkie 11 klas
przewidzianych na kolejną Olimpiadę.
5. Zaprosić do współpracy ośrodki akademickie kształcące
trenerów i instruktorów żeglarstwa (AWF) idąc za dobrym przykładem Warszawskiego i Wrocławskiego OZŻ.
6. Dokończyć reformy stopni żeglarskich przez zlikwidowanie stopnia sternika morskiego (programy szkoleniowe identyczne dla kapitana i „morsa”) i klarowne ustawienie uprawnień.

7. Rozszerzyć grono „bezpatentowców” o uczestników regat,
a także właścicieli małych jachtów. (długość po pokładzie lub inny
znamienny wymiar pozostaje do dyskusji).
8. Nie dopuścić do gradacji bezpieczeństwa różnych akwenów
stosowanej przez wielu ubezpieczycieli, gdzie najbezpieczniejszą
żeglugę oceaniczną traktuje się jako najbardziej ryzykowną.
9. Centralny Ośrodek Żeglarstwa w Trzebieży - z funduszy
unijnych (z różnych programów) odbudować i rozbudować Ośrodek w Trzebieży uwzględniając przy tym potrzeby żeglarzy niemieckich.. A Centrum w Górkach Zachodnich to właśnie godna
pochwały inicjatywa AWF, a nie PZŻ!
10. Oddać „Pogorię” Sail Training Association Poland i zakończyć żenujące przetargi sądowe PZŻ otrzymał od TVP „Pogorię” prawem kaduka ,a sam nie jest w stanie pełnić roli armatora. Osobiście nie mam żadnych związków ze STAP.
11 .Zbudować następcę utopionego „Zewu Morza”. „Zew II”
został ze stratą dla polskiego żeglarstwa sprzedany do Japonii i pły-

KSI¥¯KA ¯YCZEÑ I ZA¯ALEÑ

czyli Polski Związek Żeglarski
z mojej bajki

Dokoñczenie ze str. 11

oszczędności i postawy obywatelskiej, z której wielu mogłoby
w naszym kraju skorzystać, sportowców z tego nie wyłączając.
Nie możecie zapominać, że nikomu się nie uda wydać grosza,
który państwo dla Was przeznaczyło. Ale łapki trzymajcie z dala
od cudzego, bo to niegodne sportowca. Bynajmniej nie twierdzę,
że żeglarstwo sportowe jest w naszym kraju rozpieszczane. O nie!
Ale to jest zupełnie inny problem. Nieprawdaż?
FREEDOMICI, czyli wolna grupa kabaretowa. Jak różne inne
grupy mniejszościowe w naszym kraju, Freedomici są bardzo
aktywni. Podobno dzieje im się straszna krzywda. Jedyny balsam, który ból ukoi i sprawiedliwości uczyni zadość, to likwidacja znienawidzonego PZŻ. Sanacja przez likwidację – tak mniej
więcej wygląda credo tej opcji. Do tego trzeba dorzucić hasła: „żeglarstwo nie wymaga wiedzy (stopni)” i „każdy sobie łódkę skrobie”. Są już pierwsze efekta presji Freedomitów na słaby PZŻ:
po śródlądziu mogą pływać żeglarze bez jakiegokolwiek przygotowania TYLKO na łódkach najbardziej niebezpiecznych (małych), a po morzu w strefie największego zagrożenia dla jachtów
(do 20 Mm od brzegu) mogą pływać żeglarze o najmniejszych
możliwych kwalifikacjach, czyli sternicy jachtowi. BTW – na
chwałę systemu szkolenia PZŻ trzeba zaliczyć powszechne nieprzestrzeganie przepisów przez sterników jachtowych – nauczono ich jakże słusznie, że prawdziwe niebezpieczeństwo dla jachtu stanowi ląd. Tylko dzięki temu ten idiotyzm nie skutkuje
masowymi ofiarami głupoty Freedomitów i nierozwagi PZŻ. Panowie Freedomici! Jakiś PZŻ będzie istniał zawsze, gdyż tak działa państwo. Gdyby udało się Wam zlikwidować PZŻ, to stopnie
żeglarskie i rejestracje jachtów będą obsługiwać inne jednostki
administracji państwowej jak sołectwa, zarządy dróg i mostów
itp. itd. Nie jest prawdą, że żeglarstwo nie wymaga kwalifikacji.
Że na tzw „szerokim świecie” niepotrzebne są egzaminy i stopnie, by można było żeglować. Więc – zimny prysznic i proszę stanowczo uzupełnić oleumwełbum. Koniecznie czytamy lektury fachowe, a nie głupoty.
DESTRUENCI, czyli nie, bo nie. Dla nielicznej acz autorytarnej grupy Destruentów wszystko w PZŻ jest złe i bez sensu.
Zgrozę budzi przede wszystkim fakt, że PZŻ dysponuje otrzymane od państwa fundusze na sport, kompletnie zaniedbując finansowanie innych dziedzin żeglarstwa. Poza tym, że Destruenci
zapominają, że PZŻ to pierwsze primo – zwiazek sportowy, a drugie primo, że działają w nim ludzie wybrani przez społeczność
żeglarską i innych po prostu nie ma i nie będzie! Twierdzenie, że
wszystko (poza interesami wadzy) jest w PZŻ bez sensu, prowa-

dzi donikąd. Mamy takie władze, jakie mamy środowisko i w tych
granicach działać trzeba. Nikt rozumny nie twierdzi, że jest idealnie. Rzeczywiście nie wiemy, czy jest niemożliwym wsparcie
przez państwo żeglarstwa niesportowego. Rzeczywiście, nikt
z obecnych władz PZŻ nie pytał o to władzy państwowej i ustawodawców. Koncentrować należy się na tym co można poprawić,
a nie na poszukiwaniu cudownych rozwiązań, czy poszukiwaniu
idealnych ludzi. Skąd niby oni mieliby się wziąć?
WŁADZA w PZŻ jest w poważnych opałach – atakowana równo przez Ścigantów, Freedomitów i Destruentów. Największy błąd
tej władzy to dopuszczenie do sytuacji, w której trudno znaleźć
żeglarzy, dla których PZŻ nie jest synonimem krzywdy, złej organizacji i braku sensu działania. To istna katastrofa. Władze też
nie mogą być zadowolone z takiego stanu rzeczy. Więc wszyscy
są nieszczęśliwi. Wina nie jest tylko po jednej stronie, ale nie ma
wątpliwości, że władza wyalienowała się ze środowiska. Ci, których wybierzecie, drodzy Delegaci na Sejmik PZŻ, muszą być
świadomi stanu rzeczy i umieć rozmawiać ze wszystkimi podmiotami Związku. To minimum oczekiwań. Byłoby jednak wspaniale, gdyby kandydaci do władz także mieli pomysł na:
1. wzrost dofinansowania wyczynu sportowego,
2. potrafili sprawdzić możliwości finansowania niesportowego żeglarstwa przez państwo,
3. mieli koncepcje spowodowania zmiany nastawienia państwa do żeglarstwa niesportowego, jako zjawiska kulturowego
i sposobu na życie obywateli ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży,
4. mieli koncepcje uproszczenia przepisów żeglarskich z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa i opieraniem
się na sprawdzonych wzorcach,
5. potrafili wykorzystać potencjał środowiska żeglarskiego,
6. będą zdolni wytłumaczyć wszystkim podmiotom czym jest
i czym powinien być PZŻ,
7. będą silni fachowym zapleczem w przeciwstawianiu się
anarchii.
Wybierajcie tych przede wszystkim, którzy myślą co mogą
dać PZŻ i szeroko pojmowanemu żeglarstwu w Polsce, a nie tych
kombinujących co będą z bycia władzą w PZŻ mieli dla siebie.
I tym mało oryginalnym zawołaniem żegnam się z nadzieją, że
po 19 marca jednak obudzimy się w innej, tej mojej bajce. Czego
wszystkim i sobie z całą odpowiedzialnością życzę.
Eugeniusz „Gienia” Moczydłowski
Kapitan Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża
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Sejmik PZ¯
wa tam jako „Kaisei”, a jego bliźniaczy kadłub od lat zagraca Górki
Zachodnie. Nowy jacht powinien nazywać się „Zew Morza III”.
12. Powrócić do upadłego projektu udziału Polski w Pucharze Ameryki, ale jako przedsięwzięcia ogólnonarodowego i w dalszej perspektywie czasowej. Zacząć od znalezienia równoprawnych sponsorów strategicznych, a potem rozglądać się za skipperem i załogami.
13. Uruchomić publikacje tanich pomocy nawigacyjnych (locje śródlądowe i morskie, mapy itp.)
14. Żeglarstwo to również tradycja – postuluję nawiązać kontakt z Muzeum Sportu i Centralnym Muzeum Morskim i zadbać
o właściwą ekspozycje zarówno osiągnięć olimpijskich jak i morskich – bo mamy i jedne i drugie.
15. Związek nie może faworyzować jednego pisma kosztem
drugiego, jak również traktować krytyki prasowej jako swojej
opozycji. Polityka wobec mediów jest jednym z poważniejszych
zadań Związku, w tej chwili nie ma żadnej.

Wielce Szanowny Don Jorge,
Prywatnie uwa¿am ci¹gniêcie tematu PZ¯ za stratê czasu, ale przyj¹³em zaszczytn¹ funkcjê i mam obowi¹zki. Bracia Mesy Kaprów Polskich zobowi¹zali mnie do okrelenia
naszego stanowiska  wiêc zajmujê siê tym najlepiej jak
umiem i rozumiem. Przepraszam, ¿e nie odpowiadam na
poszczególne wypowiedzi interlokutorów. Wracam ogólnie
do tematu przede wszystkim dlatego, ¿e g³osy nawo³uj¹ce
do rewolucyjnych i ewolucyjnych zmian s¹ jakoby cymba³
brzmi¹cy  czyli tyle z nich po¿ytku, ¿e brzmi¹. Bardzo wyrazicie pokaza³ to ostatni Sejmik PZ¯.
ZMIANY

Jeli, jak czytam na sail-ho, jest w Polsce miliony niezadowolonych ¿eglarzy, to kolejnoæ rewolucyjno-ewolucyjna
jest taka: Trzeba wybraæ w³aciwych ludzi do OZ¯, potem
wybraæ delegatów na Sejmik reprezentuj¹cych wzburzone
masy ¿eglarskie. Przedstawiæ godnych kandydatów na sto³ki, realny program i po prostu ca³y ten kram przeg³osowaæ.
To jest proste jak cep, a na sail-ho i innych forach ani mrumru na ten temat. Jeli taki program jest nierealny, a wiem,
¿e jest niemo¿liwy, to wiadczy o znikomej skali i marginalnym znaczeniu protestantyzmu. Zabieraj¹cy g³os g³ównie
maj¹ pe³ne gêby ¿¹dañ. Zdefiniowane ju¿ wczeniej grupy
rozrywkowe szarpi¹ce PZ¯ domagaj¹ siê spe³nienia czasem
sprzecznych oczekiwañ ró¿nych grup interesu. To ¿enuj¹ce, ¿e tak wielu cierpi z powodu kasy, któr¹ PZ¯ kosi podobno na ¿eglarzach. Nie dziwiê siê, ¿e w³adza ¿eglarska olewa
totalnie tak¹ konstruktywn¹ krytykê rodowiska i robi
swoje najlepiej jak umie i potrafi, ludmi których ma do
dyspozycji. W ten sposób nic dobrego siê nie dzieje.
A BÊDZIE GORZEJ

Jeli doprowadzicie do realizacji swego marzenia  likwidacji obecnego PZ¯. Uda siê to bardzo szybko, gdy elektorat
przypiecze zadek jakiej politycznej bandzie, a ta po³apie
siê, ¿e mo¿naby w ramach sprawiedliwoci spo³ecznej jachty opodatkowaæ od metra bie¿¹cego luksusu, zdywersyfikowaæ sprawiedliwie op³aty tzn podnieæ wielokrotnie, wprowadziæ hologramy w trosce o zabezpieczenie przed z³odziejami, wprowadziæ podatek od szamba, spalin i wie¿ego powietrza, szkolenie zorganizowaæ na wzór samochodowego
prawa jazdy, a PZ¯ przekszta³ciæ w ¿eglarski PZMot., który
bêdzie wydawa³ wo³czery do Rosji czy inne kartki na sznurek, gdzie paru nieudacznych kolesiów zasi¹dzie w ramach
odstawki od g³ównego koryta. Wtedy zatêsknicie za terrorem Doroty Hernik. Nie jestem g³osem wo³aj¹cym na puszczy. Posy³am Ci Don Jorge do wykorzystania inny g³os cz³eka dowiadczonego przez PZ¯  zdawa³ tu egzaminy, budowa³ jacht oceaniczny, rejestrowa³ i wyp³ywa³ w daleki wiat:
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16. Zadbać o właściwy wizerunek Związku przez organizowanie konferencji prasowych, inspiracje artykułów, audycji itp.
Czy ktoś z Was pamięta ostatnią konferencję prasową PŻŻ?!
17. Uaktywnić działalność w Internecie – poprawić stronę,
odpowiadać na zarzuty, podejmować dyskusje, dbać o aktualność.
Internetowi żeglarze to nie tylko „oszołomy”. To jest medium,
którego nie sposób przecenić.
18. Wskrzesić zapomnianą umowę z TVP i uruchomić co najmniej jeden ogólnopolski program żeglarski w TVP.
19. Uruchomić media dla zdobywania sponsorów. Jeden strategiczny sponsor jest w stanie wyasygnować kwoty porównywalne z całym funduszem olimpijskim. Przykłady wskazują, że jest
to możliwe.
20. Związek powinien istnieć w mediach – nie brak osiągnięć,
które go do tego upoważniają. A obecność w mediach to zarazem
obecność w świadomości społeczeństwa i wspomniana już „dźwignia” finansowa przy negocjacjach ze sponsorami.
Krzysztof Baranowski (3)
Leszka Koska  mojego wspó³towarzysza z wyprawy Konstantego Maciejewicza 1972/1973  ostatnio æwiczonego
przez Urz¹d pañstwowy w Australii.
NIE MO¯NA ZAPOMNIEÆ,¯E

PZ¯ ma swój udzia³ w tym, czym jest ¿eglarstwo w naszym kraju, jego skala i rola w ¿yciu obywateli. Bracia Wybrze¿a dali temu wyraz na Sejmiku. Nie da siê pomin¹æ faktu, ¿e PZ¯ jest instytucj¹ pañstwow¹, dzia³a w okrelonym
uk³adzie politycznym, w oparciu o konkretnych ludzi, poddany jest dzia³aniu systemu i jest zasadniczo uzale¿niony
od matki-karmicielki. PZ¯ ma okrelone zadania i limitowane na nie rodki. Kto tego nie uwzglêdnia, to jest naiwnym
awanturnikiem bez znaczenia. Podobno Krzysztof Baranowski by³ kandydatem freedomitów i niektórych cigantów
na Prezesa. Jego program wyborczy jest tyle¿ doskona³y co
nierealny. Na jego realizacjê potrzeba bowiem dwudziestu
PZ¯-tów z bud¿etem te¿ dwudziestokrotnie wiêkszym i zespo³em ludzi, których jako nie widaæ. Dlatego taki program
przez dzia³aczy musi byæ traktowany jako wyborcza kie³basa. Ka¿dy, kto co robi w OZ¯ ( i nie tylko) wie, ¿e spo³eczna
dzia³alnoæ nabiera wspania³ych rumieñców, gdy wspierana jest powa¿nymi donacjami. Snucie megaplanów przy minikasie to sambójstwo wyborcze. A pieni¹dze, którymi obraca PZ¯ (krwawica ¿eglarzy, o któr¹ toczy siê bój) to mieszne
kwoty. OZ¯-ty nie mog¹ bez tych pieniêdzy funkcjonowaæ,
a centrala ma wyznaczone cele do realizacji. Na mecenasów
za nie ma co liczyæ w tym pokoleniu. Elity finansowe maj¹
aktualnie inne problemy do rozwi¹zania ni¿ ten, jak¹ by tu
spo³ecznie cenn¹ inicjatywê ¿eglarsk¹ wspomóc. Kto kto
chce odebraæ decydentom (delegatom z OZ¯  100 mandatów) podstawê ich egzystencji jest... jak to okreliæ?
KILKA PORAD

Jeli nie masz armat, pieniêdzy ani ludzi do prawdziwej
walki to daruj sobie gard³owanie. Skoncentruj siê by cokolwiek za³atwiæ, spróbuj siê dogadaæ z wrogiem, albo go omiñ.
Jeli jest prawd¹, ¿e rejestracja jachtu w PZ¯ to niewiarygodna gehenna, a narzekaj¹cych ¿eglarzy miliony, to zgodnie z prawami rynku dawno powinna powstaæ filia VYRAC
(Vanuatu Yacht Register and Certification) wydaj¹cy znacznie taniej ni¿ znienawidzony PZ¯ dokumenty rejestracyjne
jachtu i kapitañskie, a dla wymagaj¹cych  komandorskie
patenty. Leszek Kosek to za³atwi  jest zaprzyjaniony zarówno z Wielkim Wodzem Big Mambas (du¿e tutki na interesie) jak i Small Mambas (tutki mniejsze, tam¿e). Na ³ódkach rejestrowanych na Vanuatu p³ywa siê w Polsce i po
wiecie swobodnie, bez ¿adnego stopnia. Inspektorzy, kursy, szkolenia  wszystko niepotrzebne, pe³na wolnoæ w g³ówkach portowych. Ja nie ¿artujê  s¹ w Polsce tacy armatoDokoñczenie na str. 14
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Cz³owiek za burt¹
Kapitanów od czasu do czasu trapi¹
koszmarne sny. Kto z za³ogi wypad³ za
burtê. Podejmowane s¹ jakie wysi³ki,
ale wszystko siê nie udaje. Statek wykonuje jakie dziwne manewry, sytuacja
staje siê beznadziejna i wreszcie budzimy siê zlani potem aby stwierdziæ z ulg¹,
¿e le¿ymy w ciep³ej koi, statek spokojnie p³ynie, a na pok³adzie panuje cisza.
Niestety jednak taki sen czasem staje
siê jaw¹.
12 listopada 2004 roku ok. godziny
10.00 ¿aglowiec Fryderyk Chopin znajduje siê oko³o 300 mil na SW od Lizbony i idzie w kierunku Wysp Kanaryj-

Wielce Szanowny Don Jorge,
Dokoñczenie ze str. 13

rzy, dla których PZ¯ nie istnieje. Nie produkuj¹ koszulek wolnociowych jak
dzieci  za³atwiaj¹ sobie rzeczywist¹ wolnoæ.
Nale¿ê do rodowiska ¿eglarskiego,
które z PZ¯ mia³o swoje przeboje. (Patrz
ksi¹¿ka Z. Pieñkawy Pok³on Hornowi, s.
57, 58). Ale nie wynika³y one ze z³ej woli,
tylko z uwarunkowañ zewnêtrznych
i wewnêtrznych. Nic legalnie nie za³atwi w PZ¯ (ani ¿adnej innej pañstwowej
instytucji) ten, kto tych uwarunkowañ
nie bierze pod uwagê. Dr Zawalskiemu
PZ¯ nie przeszkadza w budowie NC¯.
Ale te¿ Zawalski nie zacz¹³ od donosu,
¿e ³obuzy z PZ¯ nie chc¹ dawaæ pieniêdzy zrabowanych ¿eglarzom na Narodowe Centrum ¯eglarstwa. Ja nie wierzê,
¿e do by³ego i obecnego PZ¯ dorwali siê
ludzie, którym zale¿y, by miliony ¿eglarzy ich przeklina³y w d³ugie mazurskie
i maryniarskie wieczory. S¹ tam ludzie,
którzy na pewno chc¹ co zrobiæ dla
¿eglarstwa. Nie wiem czy dostaj¹ tak¹
szansê. Czytam na Twoich stronach
dostojny Don Jorge, ¿e to banda amatorów, nawet baranów. Gdzie s¹ Ci
prawdziwi fachowcy? Co stworzyli poza
lamentem na PZ¯? Gdzie s¹ te dzia³ania pozytywne, inicjatywy oddolne?
Teraz odrobinê prywaty  poród licznych kwestyj, które mi flaki wypruwaj¹
na ¿ywca jest na poczesnym miejscu
polski system edukacyjny. Nie tylko
w ¿eglarstwie, niemal w ka¿dej dziedzinie, gdzie rodacy siê ucz¹ czegokolwiek.
PPZE  polska podstawowa zasada edukacyjna polega na tym, ¿e uczymy czegotam w szkole, na uczelni, kursie prawa jazdy i ¿eglarskim, a na egzaminie
trzeba wykazaæ, ¿e uczniowie to g³¹by
i idioci. Nikomu nie przeszkadza fakt,
¿e skoro po kursie egzaminu nie zdaje
wiêcej ni¿ parê procent kursantów, nale¿a³oby wymieniæ natychmiast wszystkich nauczycieli, bo nie maj¹ pojêcia
o nauczaniu. W klasie mojego ch³opaka nauczyciel podwy¿sza poziom szko³y stawiaj¹c za ka¿dym razem 30 pa³
na 32 uczniów. Znajomy kapitan z trzydniowego kursu radiotelefonicznego
wróci³ bez zdanego egzaminu, bo zagiêli go na regulaminach. Czêsto po-

skich. Wieje NNE o sile 6 do 8 w skali
Beauforta, fala jest ju¿ doæ wysoka  4
do 6 metrów, ale ¿egluga baksztagiem
z szybkoci¹ ok. 9 wêz³ów jest  mo¿na
powiedzieæ  komfortowa. Trochê dokuczz tylko spore boczne ko³ysanie.
¯agle s¹ zredukowane, stoi¹ tylko dolny i górny marsel na foku dwa kliwry
i grotsztaksel. Spokojna i szybka ¿egluga. Nagle z pok³adu rufowego rozbrzmiewa z³owrogi okrzyk cz³owiek za burt¹.
W tym momencie jestem na mostku,
ogl¹dam siê i widzê kilka metrów za ruf¹
tratwê ratunkow¹, która wypad³a z lewej burty, ale w u³amku sekundy widzê
tez w pobli¿u tratwy g³owê cz³owieka,
jedno ko³o ratunkowe jest ju¿ rzucone,
krzyczê do oficera: og³aszaj alarm i rzu-

równuje siê w dyskusjach patenty ¿eglarskie i prawa jazdy. Czy zwróci³e
Szanowny uwagê, ¿e dzieci i blondynki
zdaj¹ przewa¿nie za pierwszym razem
egzamin teoretyczny na prawo jazdy od
kiedy opracowano 600 pytañ, z których
chyba 20 jest losowanych na egzaminie? Na praktycznym  jest po staremu
 zdaje siê za wzi¹tkê lub za pi¹tym razem. Skoro poza ¿eglarskimi strukturami oficjalnymi jest tylu fachowców, to
proszê o opracowanie ilutam pytañ,
które musi znaæ a. ¿eglarz, b. kapitan.
Z podaniem uzasadnienia merytorycznego i róde³. A tak¿e propozycje zmiany zakresu kompetencji. Z dobr¹ argumentacj¹. Takie dokumenty to jest co!
Trzeba zdefiniowaæ wymagania i podaæ
je w formie najmniej dyskusyjnej. To
tak¿e jest wyzwanie intelektualne: jaki
zakres wiedzy i sztuki ¿eglarskiej jest
naprawdê konieczny. W towarzystwie
¿eglarskim pogl¹dy oscyluj¹ tu przecie¿
od ca³kowitej wolnoci po edukacjê ¿eglarzy na poziomie absolwentów Akademii Morskich. Wokó³ takich i lepszych
projektów niech siê wiêc gromadzi energia m³odych, zdolnych, bywa³ych i oczytanych, a nie wokó³ opowieci czym jest
albo czym nie jest PZ¯ i jego ludzie. I to
by by³o na tyle. Z góry proszê o wybaczenie, jeli nie znajdê ju¿ motywacji by
co jeszcze rzebiæ w tym temacie. Dalej bawcie siê ju¿ beze mnie!
Piszesz Szanowny Don Jorge, ¿e szanujesz mnie za to, ¿e przes³anie z oblê¿onej twierdzy skierowa³em do Ciebie
w pierwszej kolejnoci. (Sejmik pokaza³
chyba wyranie, ¿e oblê¿enie twierdzy
to pobo¿ne ¿yczenie, a nie jaki znacz¹cy fakt, ale mniejsza z tym). Ja szanujê
Ciê natomiast dlatego, ¿e robisz dobr¹
robotê o czym ju¿ kiedy donosi³em. Nie
oznacza to jednak, ¿e podzielam Twoje
i inne preferowane na sail-ho pogl¹dy we
wszystkich sprawach. Dyskusja ma
zreszt¹ sens tylko wówczas, jeli siê ró¿nimy. Piszê te kawa³ki z obowi¹zku
i z ¿yczliwoci, a nie, ¿eby komu dowaliæ albo i co gorsze. Zawsze mnie irytuje, gdy widzê jak têga para idzie
w gwizdek, a dzia³ania psu na budê.
Chylê kapelusza nisko i wiosennie
Eugeniusz Gienia Moczyd³owski
Kapitan Mesy Kaprów Polskich

cam drugie ko³o i tyczkê z flag¹ i wiat³em stroboskopowym. Widzê jak otwiera siê tratwa i zaczyna dzia³aæ p³awka
dymna przy kole. Pierwsza myl jest
pocieszaj¹ca. Powinien dop³yn¹æ do ko³a
lub tratwy, a wiêc szanse na uratowanie s¹ du¿e. Tymczasem zaczynam manewry pod ¿aglami. Wychodzê do wiatru, za³oga szybko zrzuca ¿agle i przygotowuje ponton do zrzucenia na wodê,
a mechanik uruchamia silnik. Jednak
Chopin to nie ma³y jacht. W tym momencie jestemy ju¿ co najmniej pó³ mili
od cz³owieka. Widzê ju¿ tylko dym
z p³awki i od czasu do czasu na wierzcho³ku wiêkszej fali tratwê. Zaczynamy
iæ w tym kierunku, ale tak, aby byæ po
nawietrznej p³awki dymnej i tratwy, bo
je¿eli cz³owiekowi nie uda³o siê dogoniæ
ko³a czy tratwy to powinien byæ po ich
stronie nawietrznej. Ta taktyka okazuje siê s³uszna. Po zbli¿eniu siê widzimy
cz³owieka, ale niestety p³ynie sam. Nie
uda³o mu siê dogoniæ ko³a. choæ by³o
rzucane w odleg³oci kilku metrów od
niego. Tratwa dryfowa³a jeszcze szybciej
i by³a ju¿ na zawietrznej w odleg³oci ok.
dwóch kabli. Zrzucamy ponton. Jest to
karko³omna operacja bo fala wysoka.
Dziêki jednak sprawnej za³odze ponton
z bosmanem i II oficerem na pok³adzie
jest ju¿ na wodzie. Silnik po chwili pracuje i wkrótce s¹ ju¿ przy cz³owieku
i maj¹ go na pontonie, zabieraj¹ te¿ ko³a
i tyczkê. Nagle widzê jak biegnie wielka
fala z grzywaczem. Ponton jest ju¿ na
jej grzbiecie, grzywacz siê ³amie. Mam
ochotê nie patrzeæ jak ponton siê przewraca, ale jednak patrzê jak zahipnotyzowany. Grzywacz nakrywa ponton.
Ponton jest pe³en wody, ale na szczêcie nie przewraca siê, silnik te¿ pracuje. Statek ustawiam tak, aby os³ania³
ponton od fali. Za chwilê s¹ ju¿ przy
burcie. Drugi oficer i uratowany cz³owiek wchodz¹ po trapie pilotowym na
pok³ad, bosman zak³ada renery, wraca
na pok³ad i podnosimy ponton. Od chwili og³oszenia alarmu up³ynê³o 10 minut.
Co za ulga! Warte jest podkrelenia, ¿e
cz³owiek w wodzie, pomimo ¿e dobrze
p³ywa³, nie by³ w stanie dogoniæ ko³a
ratunkowego mimo niewielkiej odleg³oci, gdy¿ wiatr i fala powodowa³y bardzo szybki dryf ko³a. Nasuwa siê tu
wniosek, ¿e ko³a powinny byæ wyposa¿ane w ma³e dryfkotwy lub podobne
urz¹dzenia hamuj¹ce ich szybki dryf.
Na koniec nale¿a³oby wspomnieæ co
by³o przyczyn¹ wypadku. Przyczyna by³a
prozaiczna. Cz³owiek, który wypad³ za
burtê, usiad³ na tratwie ratunkowej burty zawietrznej, a w momencie du¿ego
przechy³u na tê burtê z³apa³ siê za hak
odrzutny tratwy i go zwolni³.
W rezultacie wypad³ wraz z tratw¹.
Wypadek skoñczy³ siê szczêliwie jak
koszmarny sen, ale chyba pomimo
wszystkich æwiczebnych alarmów, instrukta¿y alarmowych i szkoleñ o takim
zakoñczeniu zadecydowa³o szczêcie kapitana i cz³owieka, który wypad³. Szczêciu trzeba jednak pomagaæ i dobre wyszkolenie za³ogi z pewnoci¹ mu nie zaszkodzi³o.
Ziemowit Barañski (12)
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¯eglarze w zorganizowanym ruchu morskim
W ka¿dym ¿eglarzu wyruszaj¹cym na morze jest owy nieracjonalny romantyzm, co z motywacji Alaina Gerbaulta szukaj¹cego
szczêcia w ucieczce od wiata i jego cywilizacji  na dalekie morza.
Co roku zwiêksza siê iloæ osób mustruj¹cych okresowo na du¿e
i ma³e ¿aglowce, aby prze¿yæ trud istnienia i autentycznej walki
z ¿ywio³em morskim nie ska¿onym wspó³czesn¹ ³atwizn¹. Spodziewaj¹ siê, ¿e jednoczenie mo¿e to byæ fascynuj¹ce dowiadczenie
przesz³oci i tego samego wysi³ku, s³aboci, mo¿e strachu i niewygód, które od tysiêcy lat prze¿ywali ¿eglarze. Przestrzeñ otwartego
morze by³a zawsze synonimem nieograniczonej wolnoci cz³owieka
i z takim przekonaniem wielu ¿eglarzy wyrusza na morze, prze¿ywaj¹c przykre rozczarowanie wkrótce po wyp³yniêciu z zacisznego
basenu jachtowego.
1. Nowa rzeczywistoæ
Pierwszym zaskoczeniem dla okazjonalnych ¿eglarzy mo¿e byæ
du¿y ruch statków komercyjnych ró¿nego typu wcale nie respektuj¹cych uprawnieñ czy trudnoci manewrowych ¿aglowców. Niestety intensywnoæ ruchu floty komercyjnej w strefie brzegowej bêdzie
wci¹¿ wzrasta³a. Trudno zrozumieæ regu³y tego ruchu bez dobrej
znajomoci nowych wymogów nawigacji, oznakowania nawigacyjnego, planu pog³êbionych torów wodnych i stref zamkniêtych dla
jachtów, oraz zasad monitorowania ruchu i ograniczonych mo¿liwoci manewrowych statków.
Najwiêksze jednak problemy mog¹ zacz¹æ siê w czasie ¿eglugi
podczas ograniczonej widzialnoci na morzu poprzecinanym gêst¹
sieci¹ wytyczonych i zwyczajowych szlaków, na których niewiadomie lub wiadomie znajdzie siê jacht. Wówczas fundamentalne znaczenie dla bezpieczeñstwa ruchu wszystkich statków i jachtów ma
równie¿ wiadomoæ mo¿liwoci wykrycia zbli¿aj¹cych siê jednostek. Niestety tej wiadomoci wci¹¿ brak nie tylko nawigatorom
jednostek komercyjnych lecz g³ównie za³ogom jachtów.
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e przyczyn¹ 90% wszystkich wypadków
nawigacyjnych s¹ tzw. b³êdy ludzkie, z inicjatywy IMO na przestrzeni ostatnich lat, obok systemu nawigacji satelitarnej  wprowadzono do wiatowej ¿eglugi szereg globalnych systemów umo¿liwiaj¹cych poprawê bezpieczeñstwa. Mo¿na tu wymieniæ:
1. wiatowy Morski System £¹cznoci Alarmowej i Bezpieczeñstwa (GMDSS);
2. System Kontroli i Nadzoru Ruchu Statków (VTS);
3. System Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS);
4. System Bezpieczeñstwa Statków, Portów i £adunków (ISPS)
5. Standardy wymogów kwalifikacyjnych za³óg p³ywaj¹cych.
(STCW)
To tylko fragment zrealizowanych inicjatyw miêdzynarodowych
wynikaj¹cych z problemów bezpieczeñstwa morskiego wykraczaj¹cych poza dzisiejsz¹ podrêcznikow¹ wiedzê ¿eglarsk¹. Udan¹ próbê
przedstawienia szerszego kompleksu zagadnieñ maj¹cych wp³yw na
bezpieczeñstwo ma³ych jednostek morskich, podjêto wiosn¹ 2004
r. na Konferencji Bezpieczeñstwo w Jachtingu w Akademii Morskiej w Szczecinie. Niestety wydaje siê ¿e poruszone wówczas problemy nie dotar³y do wiadomoci ogó³u morskiej braci ¿eglarskiej
i decydentów z Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego. pimy spokojnie
a nawet ironizujemy, tak jak gdyby nie by³o tragicznego zatopienia
Janosika, Bieszczad i wielu innych jachtów rozjechanych przez
statki.
Mo¿e niepokoiæ równie¿ brak perspektywy poprawy rzeczywistego poziomu bezpieczeñstwa ma³ych jednostek na obszarze naszej
morskiej strefie brzegowej z przyczyn nie tylko obiektywnych. Z jednej strony ¿ywio³owa komercjalizacja i prywatyzacja w jachtingu
morskim oraz otwarcie tzw. cruisingu (czyli ¿eglugi w morskiej strefie brzegowej ma³ych niezatapialnych jednostek ze ródl¹dzia), przyczyni³a siê do obni¿enie kwalifikacji za³óg, a z drugiej strony przewidywany wzrost uczestnictwa jachtów w dalece zorganizowanym,
kontrolowanym i zdyscyplinowanym ruchu morskim statków komercyjnych, nie mo¿e pozostawaæ bez konsekwencji dla bezpieczeñstwa jachtingu morskiego. Z tych wzglêdów celowe jest przytoczenie jeszcze raz wci¹¿ aktualnych wniosków opracowanych przez inicjatorów ww. konferencji  Jêdrzeja Poradê i Leszka So³tysika ze
Szczecina:
1. Od kilku lat bezskutecznie sygnalizowany jest problem braku
wiadomoci wród ¿eglarzy zbyt ma³ej wykrywalnoci jachtów na
radarach nawigacyjnych du¿ych statków. Sk³ada siê na to ze strony jachtingu : powszechne stosowanie wygodnych, lecz ma³o efektywnych kolumnowych reflektorów biernych (ok. 1/3 powierzchni
odbicia w stosunku do tradycyjnych reflektorów atestowanych przez
PRS), b³êdy w ich instalowaniu, wp³yw przechy³ów i ruchów jachtu
na fali.
Na statkach reflektory bierne jachtów nie s¹ wykrywane w ogóle
na radarach pracuj¹cych w pamie S, natomiast w pamie X
wykrywane s¹ jeli:

Rys. 1. Charakterystyka ruchu w morskiej strefie przybrze¿nej na obszarze dzia³ania
systemu VTS
 nie znajduj¹ siê w strefie cienia;
 s¹ w zasiêgiem wykrywalnoci radaru;
 nie znajduj¹ siê obszarze zak³óceñ falowych i innych.
Zasady wykrywalnoci echa jachtu w ró¿nych warunkach, powinny byæ znane nie tylko posiadaczom radarów, lecz wszystkim
oficerom wachtowym (sternikom jachtowym). Radykaln¹ poprawê
tej sytuacji mo¿e przynieæ zastosowanie reflektorów czynnych oraz
nadajników identyfikacyjnych systemu AIS.
2. W zakresie radiolokacji, istnieje pilna potrzeba zapewnienia
wszystkim jachtom poruszaj¹cym siê na akwenach morskich, mo¿liwoci ³¹cznoci alarmowej i operacyjnej, co mo¿e zapewniæ radiotelefon VHF (z DSC). Wymaga to jednak inicjatywy w³adz PZ¯ oraz
pewnych zmian w infrastrukturze l¹dowej. W szczególnoci konieczne jest wydzielenie niektórych kana³ów VHF tylko do radiokomunikacji jachtowej, jak to ma miejsce w innych krajach europejskich.
Uzyskanie wiadectwa radiotelefonicznego powinno nale¿eæ do obowi¹zkowych wymogów ju¿ na stopieñ sternika jachtowego.
3. Szkolenie w zakresie Prawa Drogi musi uwzglêdniæ wiedzê o
wprowadzonych na wszystkich akwenach o du¿ym natê¿eniu ruchu  systemach: kontroli ruch (VTS), identyfikacji statku (AIS),
oraz bezpieczeñstwa statku, ³adunku i portu (ISPS). Niewiadome
uczestniczenie w zorganizowanym i kontrolowanym strumieniu statków, mo¿e stanowiæ zagro¿enie bezpieczeñstwa dla jachtów, natomiast informacje o funkcjonowaniu i mo¿liwoci tych systemów,
mog¹ byæ dla jachtów bardzo pomocne.
4. Szkolenie w zakresie MPDM i nadrzêdnych przepisów lokalnych, jest na wszystkie stopnie powierzchowne i niewystarczaj¹ce,
a zdobyta wiedza nie aktualizowana. W zbyt ma³ym zakresie wykorzystuje siê programy komputerowe (które powinny byæ poddane
weryfikacji przez specjalistów) i æwiczenia. Bezporednio z tym wi¹¿e siê w³aciwa obsada i sposób pe³nienia wachty nawigacyjnej, wiadomoæ ograniczonych zdolnoci manewrowych, mo¿liwoci zejcia
z trasy i widzialnoci radarowej na du¿ym statku, uwzglêdnianych
w sytuacjach nadmiernego zbli¿enia.
5. Wkraczaj¹ce na jachty elektroniczne systemy nawigacyjne
wymagaj¹ znajomoci podstaw funkcjonowania i mo¿liwoci b³êdów powsta³ych w wyniku niew³aciwej interpretacji odczytów, instalacji i warunków pogodowych.
6. Otwarcie morskiej strefy przybrze¿nej dla tzw. cruisingu, czyli
¿eglugi po morzu ma³ych jachtów ródl¹dowych w porze dziennej i
w ograniczonych warunkach hydro-meteorologicznych, wymaga
Dokoñczenie na str. 16

Rys. 2. Nieuchronna perspektywa kontroli i identyfikacji wszystkich jednostek
w obszarze przybrze¿nym i pe³nomorskim
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Dokoñczenie ze str. 15

wiêkszego upowszechnienia bie¿¹cych prognoz przekazywanych
drog¹ radiow¹, sk³adaj¹cych siê na system os³ony pogodowej z udzia³em kapitanatów portów, systemu VTS, radiostacji brzegowej Witowo- Radio i lokalnych rozg³oni Polskiego Radia. Przy odpowiednim
nacisku ze strony PZ¯ i rybo³ówstwa przybrze¿nego, istnieje realna
szansa utworzenia polskiej stacji pracuj¹cej w systemie NAVTEX.
7. ¯egluga jachtów balastowych i p³askodennych w strefie przybrze¿nej w zasiêgu transformacji fal wiatrowych oraz w strefie przyboju, wymaga elementarnej wiedzy w zakresie dynamiki fali, zwi¹zanych z tym pr¹dów lokalnych i ukszta³towania dna morskiego.
Umiejêtnoæ obserwacji fal w strefie brzegowej umo¿liwia ocenê niebezpiecznych sp³yceñ wynikaj¹cych z ruchu dynamicznej warstwy
pod³o¿a dennego, wp³ywu budowli hydrotechnicznych i ³awic ujciowych. Zbyt ma³o akcentuje siê praktyczne sposoby pokonywania strefy przyboju morskiego. Wiedzê w tym zakresie musz¹ posi¹æ ju¿ sternicy jachtowi posiadaj¹cy uprawnienia do prowadzenia jednostek w morskiej strefie brzegowej.
8. Za³ogi jachtów ¿aglowych i motorowych p³ywaj¹ce w morskiej
strefie brzegowej, musz¹ byæ lepiej wyszkolone w zakresie procedur
awaryjnych i ratowniczych, wspó³pracy ze mig³owcem i jednostkami ratowniczymi, obs³ugi rodków ³¹cznoci, znajomoci sygna³ów
ratunkowych i standardowych zwrotów w jêzyku angielskim. Istnieje pilna koniecznoæ opracowania nowego podrêcznika ratownictwa morskiego dla jachtingu.
9. W zakresie szeroko rozumianych us³ug ratowniczych (g³ównie technicznych), czêsto traktowanych w jachtingu jako ratowanie
mienia, brak jest w Polsce wystarczaj¹cej iloci jednostek i wykwalifikowanych ratowników. Od 1.01.2002 r. nowo powsta³a pañstwowa S³u¿ba SAR posiada odpowiedni sprzêt, wyposa¿enie i wykwalifikowane za³ogi (z dawnego Polskiego Ratownictwa Okrêtowego),
jednak nie jest zainteresowana w niesieniu takiej pomocy jachtom
i ma³ym jednostkom z powodów statutowych i ekonomicznych.
Tylko w wyj¹tkowych przypadkach zdarza siê ratowanie ¿ycia poprzez ratowanie mienia. Ubezpieczone jachty polskie i zagraniczne
maj¹ prawo oczekiwaæ fachowej i szybkiej pomocy na morzu w polskiej strefie odpowiedzialnoci ratowniczej, podobnie jak jest to na
wszystkich akwenach europejskich, gdzie tak¹ pomoc najczêciej
wiadczy s³u¿ba SAR (spo³eczna) lub Stra¿ Brzegowa (pañstwowa).
10. Nale¿y wprowadziæ na szczeblu klubowym, okrêgowym i centralnym PZ¯ i PZMW, cykliczne szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy z bezpieczeñstwa ¿eglugi jachtów i wymogów w tym zakresie
w Polsce i innych krajach europejskich.
11. Nale¿y powróciæ do zaniechanej praktyki publikowania oficjalnych rocznych analiz orzecznictwa Izb Morskich i Ratownictwa
Morskiego dotycz¹cych jachtingu, rozszerzaj¹c je o problematykê
uwag zg³aszanych przez Oddzia³ Morskiej Stra¿y Granicznej, oraz
Inspektoraty Bezpieczeñstwa ¯eglugi Urzêdów Morskich.
Jêdrzej Porada  Junga
Leszek So³tysik (79)

MARI¥ dooko³a
wiata 20 lat póniej
W koñcu lutego br.w wydawnictwie POZNAJ WIAT ukaza³a siê ksi¹¿ka mojego autorstwa pt. MARI¥ dooko³a wiata 20 lat póniej. MARIA, nale¿¹ca do brata Ludomira (6),
jako jedyny polski jacht dwukrotnie okr¹¿y³a Ziemiê. Pierwszy wokó³ziemski rejs zosta³ opisany w trzech publikacjach:
MARI¥ do Peru  brata Wojciecha Jacobsona, MARI¥ przez
Pacyfik  Jerzego Pisza i MARI¥ do Polski  Anny Rybczyñskiej i Davida Welsha. Uwa¿aj¹c, i¿ drugi rejs (lata 1999
2003) powinien mieæ równie obszern¹ oprawê dokumentacyjn¹ i popularyzatorsk¹, przygotowa³em ksi¹¿kê, która mówi
nie tylko o czysto ¿eglarskich dokonaniach rejsu, ale równie¿ zwraca uwagê na jego naukowy charakter. Na Pacyfiku
i Oceanie Indyjskim badania przyrodnicze (próby planktonu, obserwacje ptaków) prowadzi³a dr Anna Abraszewska
z Uniwersytetu £ódzkiego, na Azorach zjawiskami wulkanizmu zajmowa³ sie dr Andrzej Piotrowski z Instytutu Geologicznego w Szczecinie. Ja, bed¹c pracownikiem Muzeum
Narodowego w Szczecinie, przez ca³y rejs gromadzi³em zbiory geologiczne i przyrodnicze dla Dzia³u Przyrody. W ksia¿ce
znaleæ mo¿na tak¿e obszerne opisy spotkañ z Poloni¹ na
trzech kontynentach. Bêd¹c w Chile korzystalimy wielokrotnie z pomocy Chilijskich Braci Wybrze¿a i to sta³o siê
pretekstem do umieszczenia w ksi¹¿ce obszernego fragmentu
dotycz¹cego Bractwa Wybrze¿a, jego genezy i stoj¹cych przed
nim zadañ. W czasie rejsu realizowane by³y te¿ pomniejsze
projekty (jak to siê teraz mówi). We wspó³pracy ze znanym
filatelist¹ kpt. in¿. Antonim Ratajczakiem powsta³a unikatowa kolekcja przesy³ek poczty PAQUEBOT. Wys³ano
20 przesy³ek poczty butelkowej przygotowanej przez m³odzie¿
z ca³ego kraju.
Pozycja licz¹ca 350 stronic jest starannie wydana i bogato, w tekscie, ilustrowana. Promocje, jakie odby³y siê w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, w Stargardzie, S³upsku, Trójmiecie, Warszawie (Sejmik PZ¯), Krakowie i Zakopanem wskazuj¹, i¿ jest to pozycja, któr¹ interesuj¹ siê nie
tylko wytrawni ¿eglarze, ale ¿e równie chêtnie siêga po ni¹
m³ody, wybredny czytelnik.
To chyba tyle gdy idzie o autoreklamê.
Robinson Cruzoe (80)

BRACTWO WYBRZE¯A  MESA KAPRÓW POLSKICH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE KASY MKP BW za XII/2003 i 2004 r.
WP£YWY

WYDATKI

1  Przejêcie rodków finansowych dn. 29.11.2003 r.
a  Przekazanie po Bracie W. Wirowskim
przez Brata R. Wabika
834,01 z³
b  Rozliczenie Zafarrancho  przekaza³ Brat
kpt. E. Moczyd³owski
2150,00 z³
c  Zwrot zaliczki przekaza³ Brat
kpt. B. Kowalski
1318,26 z³
4302,27 z³
2  Part za XII/2003 i 2005 r.
3  Sprzeda¿ galanterii metalowej
4  Nadwy¿ka po Zafarrancho
Razem wp³ywy:

5426,20 z³
190,12 z³
104,21 z³
10 022,80 z³

1
2
3
4
5







Zakup galanterii metalowej
Zakup 2 kwitariuszy
Sk³adki w PZ¯ za 2003 i 2004 r.
Znaczki i rzutnik (³¹cznie)
Zakup wi¹zanki na pogrzeb Brata
Bogumi³a Piero¿ka
6  Wydanie Minuty Kapitañskiej
7  Dop³ata do Zafarrancho
w Szczecinie
8  Wydanie Ustanowieñ MKP BW

933,70
7,00
200,00
501,20

z³
z³
z³
z³

80,00 z³
320,00 z³
400,00 z³
100,00 z³

Razem wydatki:

2541,90 z³

SALDO:

7480,90 z³

Warszawa 15.01.2005.

Skarbnik MKP  BW Hubert Kolenik

