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Protokół Rady Siedmiu i głosowania
jej Uchwały z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie statusu Brata Wojciecha Ogrzewalskiego cyfra 68
Po piętnastu latach czekania na jakąś reakcję Brata Ogrzewalskiego na dokonywane przez różnych
Braci wielokrotne próby przywrócenia łączności i uzgodnienia sposobu rozwiązania powstających
zaległości - Kapitan otrzymał dnia 22 grudnia 2018 SMS’a o następującej treści (cytat):
„proszę o zawieszenie członkostwa. Miejsce zamieszkania jacht na oceanie stan finansów zdrowie
z SZACUNKIEM wojtek Ogrzewalski” .
Rada Siedmiu Bractwa Wybrzeża MKP otrzymała zatem reakcję zdawkową i daleką od
jednoznaczności w interpretacji. Mimo stawiania jej przed faktami dokonanymi, celem zamknięcia
ciągnącej się sprawy i nie mając innego wyboru, Rada Siedmiu potraktowała prośbę Brata
Ogrzewalskiego jako prośbę o URLOPOWANIE i wyraziła na to zgodę.
Uchwała o nadaniu Bratu Wojciechowi Ogrzewalskiemu statusu urlopowanego w Bractwie została
przyjęta dnia 2 stycznia 2019, drogą głosowania internetowego. Zaprotokołowano 6 głosów ZA
(łącznie z Kapitanem), jeden z członków (Dariusz Pękala) nie wziął udział w głosowaniu. Rada
Siedmiu uznała równocześnie, że wieloletnie zaległości finansowe jakie Brat #68 miał w stosunku
do Bractwa są nie do odzyskania i jest zmuszona spisać je na straty, natomiast jedynym plusem jest
to, że zaległy od kilkunastu lat temat został rozwiązany.
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Znając całokształt sprawy wieloletnich usiłowań poszukiwania i potrzeby uregulowania statusu
Brata Wojciecha Ogrzewalskiego #68 w Bractwie, oceniam, że taka zwłoka jest objawem
całkowitego zaniedbania a możliwe, że również alienacji i lekceważenia Braci i Bractwa. Piętnastu
lat zwłoki nie daje się wystarczająco i racjonalnie usprawiedliwić nawet najdłużej trwającym
rejsem żeglarskim i największymi oceanami. Jest to sytuacja naganna - w szczególności dla osoby o
pozycji społecznej na poziomie Brata Wybrzeża.
Nie może to być pozostawione bez komentarza i odpowiedniej reakcji, ponieważ może posłużyć
jako ewentualny, a godny pożałowania precedens. W związku z powyższym, korzystając z
uprawnień Kapitana Bractwa Bratu udzielam Bratu #62 NAGANY za te przeszłe przewinienie.
Obecnie, posiadając status URLOPOWANEGO, będzie miał chociaż prawo, ale na pewno nie
obowiązek, tak się zachowywać w stosunku do Braci.
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