Kampania Domeyko & Wagner
Grupa polskiej młodzieży planuje i realizuje swój wielki projekt zatytułowany:
Kampania Domeyko & Wagner – Dziedzictwo. Jej elementem jest etapowa wyprawa Dookoła świata im
Ignacego Domeyki i Władysława Wagnera.
Bliższe informacje o tej kampanii znajdują się w internecie pod adresami:
www.domeyko-wagner.org
www.facebook.com/domeyko.wagner
www.ignasty.pl

Mesa Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża objęła honorowy patronat nad tą wyprawą
Załączamy pismo Kapitana Krajowego Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża do organizatorów
kampanii w tej sprawie:

Mesa Kaprów Polskich
La Hermandad de la Costa –
Polonia
Brotherhood of the Coast - Poland
05-140 SEROCK – SKUBIANKA ul. Żeglarska 6

________________________________________________________________________________

4 sierpnia 2018
W. Państwo
Włodzimierz Sacewicz – dyrektor Liceum
Marcin Grochowski – koordynator Kampanii
Julia Lesiuk – zast. koordynatora Kampanii
Zarząd Telewizji Szkolnej Ignaś TV
CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
ul. Staffa 3/5 01-891 Warszawa
Biuro Domeyko Wagner biuro@domeyko-wagner.org
Szanowni Państwo,
Odpowiadam na email z dnia 1 sierpnia 2018, otrzymany od Pana Marcina
Grochowskiego , wraz z obszernymi załącznikami i informacjami o Waszych
działaniach dotychczasowych oraz dalszych planach realizacji Kampanii Domeyko &
Wagner - Dziedzictwo.

Jest to działalność wielce pożyteczna, godna szerokiego poparcia i zbieżna z celami
statutowymi naszego stowarzyszenia. Ponadto pamiętamy, że nasza kooperacja
rozpoczęła się już w „Roku Wagnera 2012” w basenie jachtowym w Gdyni, dla
upamiętnienia 80 rocznicy rozpoczęcia historycznego rejsu kapitana Władysława
Wagnera.

Chciałbym więc zakomunikować, że nasze stowarzyszenie Bractwo
Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich z chęcią obejmuje Honorowy
Patronat nad Etapową Wyprawą Dookoła Świata im. Ignacego
Domeyki i Władysława Wagnera – zgodnie z sugestią wyrażoną w
Waszej korespondencji.
Ponieważ polskie Bractwo jest aktywnym członkiem i częścią międzynarodowej
organizacji La Hermandad de la Costa, sądzę, że znając terminy i miejsca Waszych
zagranicznych wizyt w ramach Kampanii, będziemy mogli zarekomendować tę
okoliczność naszym zagranicznym Braciom – jeżeli tacy znajdują się w danej
lokalizacji. Kontakty takie mogą tam potencjalnie rozszerzyć pole działania i efekt
Waszego pobytu.
Załączam serdeczne życzenia pomyślności w realizacji Waszych planów!

