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Drodzy Bracia,
Sezon zimowy 2016–2017 to okres
przeglądu naszych przepisów, czyli
Statutu, konieczność którego narzuca nam świeża ustawa o Stowarzyszeniach, Potem, do zarejestrowanego
na nowo Statutu, trzeba dostosować i zaktualizować Ustanowienia
MKP. Mam nadzieję, że przynajmniej Statut zdążymy zatwierdzić
na wiosennym Zafarrancho Krajowym, które powinno odbyć się
przed majem, czyli przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego. To
będzie ważne spotkanie. Ale to nie wszystko co nas czeka...
Otóż czas zdać sobie sprawę, że Bractwo Wybrzeża ma problem. Jego istotę określił i położył na stół następujący wpis na naszej Grupie MKP:
Natomiast jeśli mielibyśmy (być) organizacją skupiającą osoby, które prowadzą działalność publicystyczną na tematy morskie, organizują imprezy morskie czy też są zaangażowane w propagowaniu Polski morskiej, to zapewniam Szanownego Brata, że
co najmniej ¾ naszych Braci, włącznie ze mną, tych kryteriów
nie spełnia.
Objawem tego samego problemu była wypowiedź innego Brata
dotycząca naszego Bractwa jako organizacji mającej na celu działalność społeczną dla dobra spraw morskich:
Czy za mało jeszcze jest w Polsce różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, klubów, związków, itp. ostro „działających” na
rzecz morza?
czyli innymi słowy – po co jeszcze i Bractwo ma się tym zajmować?
Moja odpowiedź brzmi:
Po pierwsze – Polskie Bractwo Wybrzeża właśnie po to i z takim celem powstało 50 lat temu i istnieje dotychczas.
Po drugie – kwestionuję ten nadmiar i byłbym rad zapoznać się
z tą nazbyt długą listą. Warto znać sprzymierzeńców.
Z przytoczonych wypowiedzi jasno wynika, że mamy w Bractwie ludzi, którzy weszli do niego nie zdając sobie sprawy z jego
charakteru i celów. Nie wiedząc w co się wdają. Być może zwabiła ich „ekskluzywność”, niezwykłe ubiory, zachowania oraz rozbudowane rytuały. Słychać, że kilku Braci zwabiły „Nazwiska”.
Z pewnością także sama nazwa naszej organizacji, która kojarzy
się z ideą braterstwa żeglarzy i ludzi morza. Na to chętnie zgadzają
się wszyscy.
Ale nasze pojęcie Braterstwa jest szersze niż Braterstwo tylko
między Braćmi i żeglarzami w kraju i zagranicą. Ten rodzaj braterstwa oczywiście mieści się w tym szerszym pojęciu znakomicie,
jest ważny i nikt tego nie neguje – ale to nie wszystko. Tymczasem,
za przypomnienie o celach szerszych od naszego bratania się i „celebry” zostałem przez kilku Braci mocno przeczołgany. Że neguję
postęp, że to myślenie sprzed dziesięcioleci, że obieram dla Bractwa kurs w pole mgły...
To nasze szerzej pojmowane Braterstwo to także braterstwo
z Wybrzeżem, z Morzem. To dla tego większego a wspólnego dobra
stowarzyszyli się ludzie w naszym Bractwie. Ci którzy już w życiu
coś zrobili w tym kierunku i chcą to dalej robić – tyle, że skuteczniej bo wspólnie, łącząc siły z im podobnymi... Chcą robić coś więcej, coś społecznie pożytecznego, nie tylko dla siebie samych. Organizowanie sobie samemu morskiego rejsu w czasie dorocznego
urlopu szerszego pożytku nie przynosi.
Projekt społecznie pożyteczny nie musi być od razu wielki.
Głównym jego motywem nie powinien być fakt, że za jego wyko-

naniem idą jakieś pieniądze czy inne apanaże. Może mieścić się
w ramach całej najszerzej pojmowanej marynistyki, a nie tylko
w ramach morskiego żeglarstwa. Precyzyjne zdefiniowanie lub obramowanie pola zainteresowań i działań Bractwa jest trudne, ale
jednak w pewien sposób określone w naszym statucie. Dla Brata
Wybrzeża jest to kwestia pewnej postawy, wewnętrznego nastawienia – dla którego to właśnie został do Bractwa zaproszony. Jemu
musi na czymś w kontekście społecznym i morskim zależeć, to jest
ta „Miłość do Morza”, na którą wszyscy przysięgali wchodząc do
Bractwa.
Przysięgali, przysięgali, ale bez zrozumienia istoty sprawy. Albo
w ogóle bezmyślnie, traktując to jako „austriackie gadanie”, dodatkową rytualną ozdobę, która nie ma większego znaczenia. Stąd teraz zawód, niepokój i zaskoczenie, że od Brata, a nawet wcześniej
bo już od Kandydata na Jungę do Bractwa, spodziewamy się czegoś
więcej niż tylko gotowości do udziału we wspólnych bankietach.
Teraz widząc, że oczekuje się od nich zachowań i działań, do których nie mają predyspozycji, na które nie mają ani możliwości, ani
czasu, ani ochoty, byliby bardzo zadowoleni, żeby im dać święty
spokój i nie zawracać głowy.
Stąd wystarcza im zjawić się od czasu do czasu na Zafarrancho
traktowanym wyłącznie jako spotkanie towarzyskie i okazja do kilku toastów: Braterstwo!, Kochajmy się!, Popierajmy się!, Możecie
na mnie liczyć! Napijmy się! ORZA! I tyle. Aż do następnego bankietu Bractwo może wcale nie istnieć, kontaktu z nim i resztą Braci
nie trzeba utrzymywać, a czy ono coś robi lub robić powinno – to
mało interesujące i na to czasu nie ma. A „Nie mam czasu” to jest
poprawny politycznie synonim na „Nie mam ochoty”.
Moja diagnoza jest celowo przerysowana i znowu znajdą się
Bracia osobiście nią dotknięci. Ja nie mówię o nikim personalnie.
Ja mówię o występującym zjawisku. Powtarzam swoje uwagi, za
które już mnie spotkała ostra krytyka. Że to lekceważenie Braci,
brak szacunku etc. To mojego poglądu na sprawę nie zmienia. Mówię jak jest! Zresztą ci sami krytykujący potrafią, niemal jednym
tchem, potwierdzić moją opinię i przytoczyć przykłady, że osobiście spotkali się z podobną, a niepochlebną opinią ze strony osób
spoza Bractwa... Właśnie niedawno odpierałem zarzut. „My to
działamy a Bractwo nie robi nic i tylko popija”. Czyli zjawisko
istnieje. Czyli Bractwo nie zarobiło sobie jeszcze na powszechnie
dobrą opinię. A reputacja Bractwa jest sumą reputacji uczestniczących w nim Braci. Czy to nie powód do naszej wewnętrznej refleksji?
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawie kompletne fiasko
naszej dotychczasowej praktyki naboru nowych członków. Nawet
nie mogę tych zawiedzionych Braci winić. W sposób oczywisty
znaleźli się w MKP w wyniku niedoinformowania – zaproszeni przez równie niedoinformowanych i nie rozumiejących celów
i istoty Bractwa Braci Patronów. Rekomendacja do Bractwa była
wprowadzeniem ich w błąd. To nie ten adres, nie to stowarzyszenie. Tej praktyki nie powinniśmy kontynuować.
W Bractwie są potrzebne nowe „Nazwiska”, które znowu będą
magnesem. Ludzie z kolejnych, młodszych pokoleń, którzy już dali
się poznać, już wcześniej sami coś dla morza potrafili zrobić. To
właśnie dla nich jest nasze stowarzyszenie, Bractwo Wybrzeża jest
ich właściwym miejscem. Takich ludzi trzeba nam szukać i rekomendować. To nie takie łatwe, bo nie ma ich wielu – ale są. Ale
Bractwo przecież nie musi być bardzo liczne, ono ma być elitarne.
Co ważne – to przepływ energii i prestiżu ma być w kierunku do
(Ciąg dalszy na str. 3)
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Bractwa a nie odwrotnie To nie Bractwo ma dowartościowywać
i przydawać chwały Bratu. To Brat swoją osobą i swoim nazwiskiem powinien dodawać znaczenia Bractwu. W przeciwnym razie – Bractwo jest stratne. Musimy dbać o to, aby reputacja Bractwa
Wybrzeża w społeczeństwie była nie tylko znana, ale i pozytywna.
Innymi słowy, jeżeli nasz prestiżowy bilans „energetyczny” nie rośnie, to niech przynajmniej nie maleje...
Wracając do aktualnego stanu rzeczy: No to co teraz?
Czy to Bractwo ma porzucić swoje pierwotne założenia i zmienić swój charakter, dlatego że być może taka już jest wola większości aktualnych Braci?
Czy też oni powinni pomyśleć o dostosowaniu się do celów
i zadań Bractwa, które ono ma od chwili założenia?
Opcja pierwsza praktycznie degraduje Mesę Kaprów Polskich
– z pozycji elitarnego stowarzyszenia – do jeszcze jednego klubu
żeglarskiego, których są w Polsce setki. Z punktu widzenia Kapitana La Hermandad de la Costa de Polonia to opcja nie do przyjęcia! Nie mogę też akceptować pomysłu. że to Bractwo ma teraz
stworzyć sobie nowe ciało, jakąś fundację czy coś takiego po to,
aby realizować swoje cele. Może jeszcze pod nową nazwą? Na to
nie ma zgody.
Opcja druga jest na razie niejasna, nie zależy tylko ode mnie,
ale mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie. Wszystko zależy od
postawy tych Braci, którzy sami ocenią, że ten problem ich dotyczy. Jedno jest dla mnie pewne: Potwierdzone cyfrą zaprzysiężenie na Brata było w dobrej wierze, raz na zawsze i cofnięte być nie
może, chyba że Brat się splami, zostanie relegowany lub skazany
na infamię.
Moja propozycja jest więc taka:
Bracia, którzy dowiedziawszy się teraz więcej – chociaż poniewczasie – nie czują się predestynowani do realizowania szerszych aspiracji Bractwa, nie mają na to możliwości, chęci, czasu
ani zamiaru, ale też nie mają intencji ani interesu być przeszkodą
dla pozostałych, pozostają członkami Bractwa, z tym że charakter
ich członkostwa zmieni się na Członka Wspierającego. Od Członka Wspierającego nie oczekuje się wiele – wystarczy, że wspiera.
Jako zaprzysiężeni Bracia będą oczywiście nadal mile widziani na
Zafarranchach i innych imprezach Bractwa.
Jeżeli będzie taka wola, mogą założyć np. swój „Bracki Klub
Żeglarski” – właśnie w sposób nieformalny, bez żadnego statutu,
bez żadnych rejestracji, bez księgowości, bez sprawozdań i z dala
od wszelkich urzędowych niebezpieczeństw – dokładnie tak, jak
sugerowana była transformacja naszego Bractwa... W tym Klubie
i na jego zebraniach – jako Bracia – nadal mogą używać posiadanych odznaczeń, strojów, rytuałów i praktykować wzajemne
braterstwo. Mogą według swoich kryteriów przyjmować do swojego Klubu nowych członków – jednakże nie nadając im cyfr i nie
kreując w ten sposób nowych Braci Wybrzeża. Klub ten nie może
także przedstawiać się i używać nazwy Bractwo Wybrzeża. Przyjęcie powyższych sugestii zależy w sposób oczywisty do osób zainteresowanych.
Inne konstruktywne propozycje rozwiązania dylematu są mile
widziane. Jego istotą ma być utrzymanie charakteru Bractwa, jego
elitarności oraz powstrzymanie dalszego obniżania jego potencjału. Wielu Braci to obserwuje, tak to ocenia, są tym zaniepokojeni
i dają mi o tym znać.
Oczywiście mogę sobie wyobrazić opinie, że problem jest całkowicie wymyślony i w ogóle go nie ma. Problemem jest Kapitan,

bo kiedy go nie było – nie było problemu... Dawne załogi korsarskich
okrętów miały na to sposób. Bractwo
też go ma.
Tak czy owak: Bracia! Przed
nami rafy! Trzeba zmieniać kurs!
OOOORZAAAA!!!!
Jerzy Knabe (#2)
Kapitan Krajowy MKP
4 stycznia 2017 r.
Drodzy Bracia,
Umiesz liczyć – licz na siebie?
Samotnie tu na górze. Obfite opary braterstwa przy bankietowych stołach, pochwalne ody do braterstwa oraz zapewnienia, że
„zawsze można na mnie liczyć” – coś słabo do mnie w praktyce
docierają. Dociera za to chłodny powiew, który odbieram tak: „Jak
sobie Bracie Kapitanie wymyśliłeś zmienianie statutu lub imaginujesz w nim jakiś problem – to go sobie rozwiązuj, bo mnie nic do
tego. Ja problemu nie mam i Bractwo jest OK takie jak jest”.
Wiem, że nie buduję sobie popularności taką wypowiedzią.
Piszę co następuje uprzedzając opinię, że Was znowu lekceważę.
Komisja Statutowa, jaka jest taka pracuje, ale to nie wystarcza i nie
załatwi wszystkich problemów stojących przed nami. Przyjmuję,
że faktycznie większość Braci żadnego problemu nie dostrzega
i nie zdaje sobie z niego sprawy. No to trzeba go wyartykułować.
Kawa na ławę – oto ten problem:
Nowa Ustawa o Stowarzyszeniach art. 10 ust. 1 pkt 6 wymaga
określenia warunków ważności uchwał władz stowarzyszenia, czyli m.in. w jaki sposób podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia (w naszym wypadku Walne Zgromadzenie to Zafarrancho).
Konkretnie – jak oblicza się kworum, aby wynik głosowania był
prawomocny.
Nasz dotychczasowy Statut o kworum w ogóle nie wspomina.
Chociażby ten jeden mankament daje odpowiedź, dlaczego statut musi być zmieniony i proszę już zaniechać porad, żeby nic nie
zmieniać. Ten mankament to potencjalne niedemokratyczne decyzje. To nie jest „moja” sprawa. To sprawa całego Bractwa i jego
kształtu w przyszłości, bo będzie ono takie, jak będą decydowały
prawomocne Zafarrancha. Dlatego spodziewałbym się, że mogę
liczyć na opinie ze strony Braci, a dzięki temu na powstanie szerszego porozumienia jak mamy działać dalej. Podejmując decyzje
bez konsultacji z Wami – zostanę nazwany dyktatorem. Kapitan
w Bractwie ma jednak dużo mniej do powiedzenia niż Kapitan na
statku, a Ustawa o Stowarzyszeniach na taki statkowy porządek
niestety nie zezwala... (Mimo że Bracia Założyciele w Chile mieli
takie ciągoty, czego śladem i dowodem jest Oktalogo...)
Dodatkowym a szczególnym problemem domagającym się
szerszej opinii jest to, że – wobec braku jakiegoś uprzedniego porozumienia – Nowy Statut będzie uchwalany według procedur
i przepisów Starego Statutu, czyli bez żadnego ustalania kworum.
Zależeć więc będzie wyłącznie od losowego składu Braci, którzy
zechcą się stawić na Zafarrancho Krajowym. A to może prowadzić
do nieuchwalenia Statutu i do innych nieobliczalnych komplikacji.
Opinie i wypracowanie consensusu wśród Braci jest nam zatem potrzebne już przed zwoływaniem Zafarrancho Statutowego
(Dokończenie na str. 5)
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ponieważ musi zapewnić nam prawomocność Nowego Statutu. Szczegółowsze opinie-odpowiedzi są
potrzebne na tematy, które są jak najbardziej bieżące
– pomimo że w Starym Statucie nieobecne. Pozostawienie naszego
status quo czyli domniemania, że KAŻDE ZAFARRANCHO ma
kworum, ponieważ ci Bracia co nie przybyli zrezygnowali tym samym ze swojego prawa wyborczego, jest nie do przyjęcia. Ani przez
nas samych, ani przez Krajowy Rejestr Stowarzyszeń. W ten sposób na Zafarrancho o niskiej frekwencji kilkuosobowa grupa Braci
może prawomocnie przegłosować różne kuriozalne uchwały. To się
jeszcze nie zdarzyło, ale możliwość istnieje i trzeba ją usunąć.
Dalej – co zrobiź z prawami tych, co chcieliby uczestniczyć
a akurat nie mogą, akurat ich nie stać na podróż, co z chorymi,
którzy nie zrezygnowali z udziału w Bractwie, etc. etc. Czy nie należy im się głosowanie per procura?
Jak więc ustalać kworum? Czy w stosunku do ilości wszystkich
Braci zapisanych w Musterroli? Ale w Musterroli mamy bardzo
wiele bardzo różnych Braci: są emerytowani, uśpieni, wyjechani,
urlopowani ze względu na zdrowie, na własną prośbę, mieszkający
zagranicą, w morzu na długim rejsie, zwolnieni ze składek, zalegający z płaceniem składek, notorycznie nieobecni na zafarranchach,
nieobecni na grupie internetowej oraz przeróżne kombinacje powyższych sytuacji. Pewne jest tylko, że nie liczymy zmarłych, relegowanych i tych, którzy zarobili na plamę. Potrzebne są opinie
według jakiego klucza mamy uznawać Brata za posiadającego prawa w wyborze i liczonego przy ustaniu kworum? Jak takiego Brata
zdefiniować w Statucie? Jak zdefiniować w Statucie tych, co tego
prawa nie mają? Jak duże zaległości w składkach mogą dyskwalifikować?
Kworum trzeba ustalać na konkretne, datowane Zafarrancho,
które ma podejmować prawomocne uchwały. Nie każde Zafarrancho takim jest, ponieważ wiele z nich ma charakter tylko towarzyski. Jak takie Zafarrancho zdefiniować w Statucie? Kto i jakim
trybie ma ustalać kworum?
Bracia, by na te pytania odpowiedzieć nie trzeba być prawnikiem! Wystarczy zdrowy rozsądek, tzw. chłopski rozum i trochę
namysłu na wyrobienie sobie własnej opinii co będzie sprawiedliwe a co nie? Chyba na tyle można liczyć w elitarnym towarzystwie?
To dotyczy naszego własnego Stowarzyszenia! Jeżeli są Bracia, którzy uważają, że to ich nie dotyczy, jest im to obojętne i nie mają
czasu ani ochoty się nad tym zastanawiać – to ja się pytam po co
tkwią w stowarzyszeniu, które ich nic nie obchodzi? Ja mam swoje
odpowiedzi na te pytania, ale nie chcę ich Braciom narzucać. Nie
chcę też, aby dyskusja na temat uchwalenia Nowego Statutu i jego
rodzących wątpliwości rozdziałów zaczynała się dopiero na Zafarrancho, bo najpewniej do uchwalenia wtedy nie dojdzie...
Istnieją już w zamysłach inne, mniejsze lub większe zmiany, ale
one będą głównie tyczyły się poszczególnych Rezolucji i Ustanowień. One nie podlegają kontroli KRS-u. Będziemy je redagować
i dyskutować w drugiej kolejności – już po uchwaleniu Nowego
Statutu. Na razie zróbmy dobry początek przy jego powstawaniu.
Czekam na niezbędne przemyślenia i opinie od Was wszystkich,
którzy czują się Braćmi Wybrzeża. Czy rzeczywiście mogę na Was
liczyć?
Jerzy Knabe (#2)
Kapitan Krajowy MKP

Moje Wyprawy
z Kapitanem Kowalskim
Zainspirowany artykułem Brata Ziemowita Barańskiego (#12) w ubiegłorocznej „Minucie Kapitańskiej” też chcę wspomnieć postać „Bola” (#1).
Poznaliśmy się w Warszawie w połowie lat pięćdziesiątych.
Nie potrafię już powiedzieć jak spotkaliśmy się po raz pierwszy,
bo w pamięci mam, że znamy się „od zawsze”... Dobrze natomiast
wspominam częste wizyty u niego w domu, na siódmym piętrze
(bez windy), przy ulicy Mokotowskiej, gdzie mieszkał z żoną Teresą (czyli „Bibcią”) i córeczką Marcelinką.
Połączyły nas wspólne zainteresowania. Ja uczyłem go nurkowania swobodnego w pierwszym takim polskim klubie przy Lidze Przyjaciół Żołnierza, a on mnie nieco później uczył żeglarstwa
morskiego, bo wkrótce na styku tych dwóch naszych zainteresowań wykiełkowała żeglarsko-nurkowa Wyprawa na Morze Czerwone jachtem „Dar Opola”. Wyprawa przełomowa i bezprecedensowa w żeglarstwie morskim w PRL-u.
W warunkach realnego socjalizmu proces jej przygotowania
był zadaniem trudnym, potencjalnie karkołomnym, a w końcu
niezwykle długotrwałym. Trzeba było wyprawę uzasadnić i wydreptać zezwolenia lub tylko brak oporu z wielu stron, załatwić
czarter państwowego przecież jachtu, dobrać odpowiednią załogę,
zdobyć wszelkiego rodzaju wyposażenie, skierowania, zapasy żywności (za złotówki, bo dolarki były wydzielane przez odnośne urzędy okrutnie skąpo) itd. itd. Detale i tak zatarły mi się w pamięci,
a obecnie są już trudne do ogarnięcia nawet dla aktywnego świadka tamtych czasów... Dość powiedzieć, że do trwającej 9 miesięcy
wyprawy szykowaliśmy się przez miesięcy piętnaście...
Już wtedy okazało się jak starannym i skutecznym organizatorem jest Bolek. Na pojawiające się trudności zazwyczaj miał już
wcześniej przemyślany plan działania. Również wtedy okazało się
jak wymagającym i stanowczym kierownikiem był wobec współorganizatorów. Praca ta była społeczna i niewynagradzana, zatem
normalny system kar i nagród pieniężnych nie miał zastosowania. Ale współorganizatorzy chcieli wziąć udział w wyprawie...
Dużo więcej tłumaczyć nie potrzeba. Autorytet jaki sobie wyrobił
podczas zakończonych sukcesem przygotowań owocował potem
w czasie wyprawy,
Rejs próbny „Daru Opola” (1959), jeszcze przed wyruszeniem
na wyprawę, był moim pierwszym zetknięciem się z żeglarstwem
morskim. Miałem za sobą żeglarstwo śródlądowe – „szuwarowe”
– ale to jednak jest różnica. Wyprawa „Koral” była dla mnie nieustannym procesem uczenia się, a głównym i wymagającym nauczycielem, oczywiście obok samego morza, był kapitan Kowalski.
Jak poprzednio okazał się kierownikiem surowym i pryncypialnym. Wbiło mi się to na dobre do głowy, że na morzu to tak być
musi. Po trzech kwartałach nieustannego przebywania z nim na
jachcie powróciłem przeświadczony, że wiem już wszystko... Faktycznie wiedziałem, ale nie wszystko – tylko dużo. Nie potrzebowałem już żadnych kursów ani rejsów, by zdać egzaminy i uzyskać
stopień sternika morskiego.
Doświadczenie dalekiego i długotrwałego rejsu po świecie było
w sumie na tyle przyjemne i zachęcające, że niemal natychmiast po
powrocie zaczęliśmy z Bolkiem szukać następnej okazji. Kto szuka
ten znajdzie...
(Dokończenie na str. 5)
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Moje Wyprawy z Kapitanem Kowalskim
(Dokończenie ze str. 4)

Tym razem po dwuletnich przygotowaniach, znowu razem,
wyruszyliśmy (1965) na podbój Ameryki Południowej na jachcie
„Śmiały”. Po tak długim czasie wspólnego działania, zdążyliśmy się
już z Bolkiem poznać nawzajem jak dwa łyse konie. Jednak w tym
tandemie, przy kierownicy siedział jak zawsze Bolo. To jego niekwestionowana i całkowicie zasłużona pozycja.
Jakiś czas temu w moich szpargałach znalazłem taki oto dokument:

Żebym to ja chociaż pamiętał dlaczego urwałem się na takie
wagary. Gdyby sprawa miała zielone oczy i długie nogi to bym
może pamiętał, ale nie – wtedy wyprawa była i dla mnie priorytetem. Musiało to być coś dla mnie bardzo ważnego i niecierpiącego
zwłoki. Naganą się zbytnio nie przejąłem, urazy nie zachowałem
i wkrótce zapomniałem. I gdyby nie ten dokument to bym sobie
nigdy nie przypomniał.

Natomiast teraz patrzę na ten papierek z uśmiechem, a nawet
z pewnym sentymentem. Oto cały Bolek! Pryncypialny i przejęty właściwym przebiegiem przygotowań nie zauważył, że wpada
w patos, a może nawet i śmieszność. Ilustruje to jak stanowczym
i skupionym w swoim kierowniczym działaniu był Kapitan Kowalski. Sprawa była, minęła, nie ma teraz najmniejszego znaczenia. Ot
– ciekawostka. Ale ilustruje charakter Bola i jego bezkompromisowość – a co za tym idzie, skuteczność w dążeniu do celu. W końcu
wszyscy od dawna wiedzą, że Kowalski był srogim kapitanem. Ten
incydent jednak zupełnie nie wpłynął na naszą przyjaźń. Inaczej
nie spędzilibyśmy razem ponad dwóch lat w morzu na pokładzie
jachtu, a prawie czterech lat w ścisłej współpracy w działaniach organizacyjnych.
Ale, ale! Zdarzyło się też kiedyś coś zupełnie odwrotnego. Oto
podczas którejś wyprawy, całkiem dla mnie niespodziewanie, pojawił się w dzienniku jachtowym wpis kapitana z pochwałą dla mnie
za specjalny wkład dla dobra wyprawy... Dokładniejszej treści już
nie odtworzę, zapisków też nie odnalazłem, ale pamiętam. Dobre
wydarzenia przecież zostają w pamięci...
Całkowicie zgadzam się z uwagami Ziemowita na temat gruntownej wiedzy Kapitana Kowalskiego, a także jego chęci i umiejętności dzielenia się tą wiedzą z innymi żeglarzami. Moje dalsze losy,
kapitał wiedzy i doświadczenia, podejście do obowiązków, respekt
dla morza to właśnie efekt trafienia na kapitana z wiedzą i klasą.
Tak samo jak Ziemowit, i ja miałem szczęście trafienia na takiego
Kapitana. Tego samego: Bola – number one nie tylko w Bractwie!
Po powrocie ze „Śmiałego” mój egzamin kapitański był jak bułka
z masłem.
Dziękuję Ci, Kapitanie!
Jerzy Knabe (#2) MKP

Bracia #2, #3 i #1 na pokładzie „Śmiałego”
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Aleja Żeglarzy w Szczecinie
Maciej Krzeptowski

W Szczecinie na lewym brzegu Odry u podnóża Zamku Książąt Pomorskich powstaje aleja Żeglarzy. W zamyśle jej twórców ma
być wizytówką morskiego Szczecina mówiącą o związkach naszego
miasta z morzem, tych bardzo dawnych i tych najnowszych.
W roku 2013 tuż obok Mostu Długiego, umieszczony został
pierwszy rozpoznawalny element alei – konstrukcja przestrzenna
nazwana Łodzią Wyszaka. Przypomnijmy, Wyszak był szczecińskim kupcem i równocześnie korsarzem, który żył w XII wieku,
a dokonał nie lada wyczynu uciekając z niewoli w Kopenhadze na
małej łódce wiosłowej, którą dopłynął do Szczecina.
W następnych latach na alei pojawiły się kolejne elementy przestrzenne: astrolabium, sekstant, chronometr i kompas. W 2015
roku w pobliżu mostu Trasy Zamkowej odsłonięta została rzeźba przedstawiająca naturalnej wielkości postać Brata Ludomira
Mączki (#6), armatora legendarnego jachtu MARIA, żeglarza nade
wszystko ceniącego dziewiczość czasu. W roku 2016 umieszczona
została jeszcze jedna rzeźba przedstawiająca pioniera szczecińskiego żeglarstwa, wychowanka Mariusza Zaruskiego, kapitana Kazimierza Haski.

Istotnym elementem alei są brązowe tablice zamocowane
w posadzce deptaku spacerowego. Czasy średniowiecza przywołują tablice mówiące o podboju Pomorza przez księcia Bolesława
Krzywoustego, bałtyckich przewagach Słowian i szczecińskich
połowach śledzi u wybrzeży Skanii. Czasy współczesne to przede
wszystkim żeglarze i jachty, ale też pionierskie wyprawy naukowe,
rybackie i rejsy handlowe. Mają więc swoje tablice jachty: MARIA,
WITEŹ II, ZEW MORZA, MARIUSZ ZARUSKI, POLONEZ,
pierwsze szczecińskie kluby żeglarskie: Stettiner Yacht-Club i Sekcja Żeglarska Ligi Morskiej oraz Pierwsza Polska Morska Ekspedycja Antarktyczna na statkach TAZAR i PROFESOR SIEDLECKI.
Ta plenerowa ekspozycja jest co roku uzupełniana o nowe elementy. Ich odsłanianie ma często uroczysty charakter, szczególnie
gdy wiąże się z istotnym wydarzeniem żeglarskim czy rocznicą.
Przykładowo, tablica poświęcona wyprawie pierwszych polskich
jachtów do Narwiku z 1957 roku została odsłonięta w dniu rozpoczęcia rejsu przez jacht STARY płynący do tego portu z załogą
młodzieżową pół wieku później.

Koszty urządzania alei ponosi prawie w całości Miasto Szczecin. Niektóre z tablic znalazły znamienitych sponsorów: Stettiner Yacht-Club w Lubece, Rotary Club Szczecin, Jacht Klub AZS
Szczecin i Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Do
tego grona mogłaby dołączyć Mesa Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża finansując tablicę poświęconą rejsowi ŚMIAŁEGO wokół
Ameryki Południowej i dając dowód uznania dla tej formy budowania morskiej tożsamości miasta.
W tworzeniu alei uczestniczą Bracia z Mesy Szczecińskiej Bractwa Wybrzeża. Pomysłodawcą i siłą sprawczą przedsięwzięcia jest
Brat Piotr Owczarski (#127) wspierany przez autora niniejszego
tekstu.
W dniach 3–6 sierpnia 2017 r. przypłyną do Szczecina wielkie
żaglowce na Wielki Finał. Braci odwiedzających z tej okazji Szczecin zapraszamy do spaceru aleją Żeglarzy.
Maciej Krzeptowski
‘Robinson Crusoe’ (#80)

Tablica poświęcona jachtowi „Maria” Brata Ludmira
Mączki (#6) i naturalnych rozmiarów rzeźba przedstawiająca legendarnego kapitana
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Moje wspomnienia o Bracie Kazimierzu Kubie Jaworskim (#23)

Bruno Salcewicz

Come back Kuby Jaworskiego
Kapitana Kazimierza Jaworskiego osobiście poznałem chyba
w połowie Jego regatowej kariery. Wcześnie znałem Go z prasy, radia i telewizji regat, a później czasem znajdowałem miejsce w składzie załóg jachtów, którymi Jaworski dowodził.
Ponieważ moje kontakty z Kubą rozszerzyły się poza sferę
sportową, a zacieśniły się po roku 1980, kiedy już Kuba przeszedł
na przedwczesną sportową emeryturę, wiem więcej od innych, co
się dalej z Nim działo. Powiem wprost: Kuba Jaworski – znakomity regatowiec, wielokrotny mistrz Polski żeglarstwie morskim
był powoli zapominany. Kuba był osobą skromną i nie upominał
się o honory. Teraz całkowicie poświęcił się pracy w swojej firmie,
w Policach. Często odwiedzałem Kubę i zanudzałem go swoimi
pomysłami. Czasem uczestniczył w tych rozmowach Jerzy Paszek,
jego wspólnik i też żeglarz regatowy. Temat zawsze był ten sam:
żeglarstwo i „Jego” jachty; „Polonez”, „Spaniele”...
W roku 1996, mieszkając już od pewnego czasu w Szwecji, kupiłem tam... jacht. Regatowego one tonera! Zobaczyłem ogłoszenie i bez zastanowienia kupiłem „Sylwię”, bo tak się wtedy jacht
nazywał. Natychmiast powiadomiłem o tym Kubę, zapraszając go
do Świnoujścia, dokąd zamierzałem przypłynąć z Ystad samotnie.
Kuba zjawił się Świnoujściu, obejrzał dokładnie jacht
i zaakceptował mój zakup. Byłem szczęśliwy. I tu zaczyna się
powrót Kazimierza Kuby Jaworskiego do żeglarstwa, czyli właśnie
Jego COME BACK do żeglarstwa!
Kuba ożył, wprost odmłodniał. Odbyła się zmiana nazwy jachtu, a co za tym idzie odbył się chrzest. Matką Chrzestną została
mecenas Alicja Domagała, a Kuba był jej doradcą przy rozbijaniu
butelki szampana o kosz dziobowy. Od tego dnia mój jacht nosił
nazwę „Mist”, co miało nawiązywać do nazwy jachtu Leonida Teligi „Opty”, czyli optymista, niejako kontynuacja, bo plany miałem
ho, ho i byłem opty-mistem!
Kuba bardzo interesował się moim jachtem, m.in. usprawnił
obsługę szotów i zdublował na nim całą elektronikę. Teraz miałem
oprócz oryginalnego, amerykańskiego Signeta, również elektronikę firmy Brook & Gethouse, ze wszystkimi bajerami. Byłem dumny jak paw. (O tej elektronice będzie jeszcze w Post scriptum)
Przez kilka kolejnych lat Kuba uczestniczył ze mną w lokalnych
regatach; na Zalewie Szczecińskim, na Zatoce Pomorskiej, a nawet w Regatach Heweliusa; na trasie Gdańsk–Karlskrona–Gdańsk.
Organizatorzy cieszyli się, że oto startuje zagraniczny jacht, a na

Dwaj fachowcy

Kuba przed rejsem na „Spanielu I”

jego pokładzie znajduje się nie kto inny, a kapitan Kazimierz Kuba
Jaworski.
Pamiętam, że któregoś roku coś się działo na wodzie przed
Wałami Chrobrego w Szczecinie. Jakieś regaty, tłumy na nabrzeżu,
starty odwoływane, wznawiane, jachty krążą, spiker wymienia
ich nazwy i ciągle powtarza: oto zbliża się do nas szwedzki jacht
„Mist”, którym dowodzi wielokrotny mistrz Polski, zdobywca
Atlantyku, słynny kapitan Kazimierz Kuba Jaworski. W podobnych sytuacjach mistrzowie unoszą ręce, pozdrawiają kibiców itp.
Robią tak wszyscy, ale nie Kuba, co nieco irytowało spikera, który
kontynuował: Kuba, pokaż się, czekamy na Ciebie! Jaworskiego to
nie wzruszało – do tego stopnia, że chcąc w pewnym momencie
uniknąć drobnej kolizji bardzo zbliżył się do dalby przy Wyspie
Grodzkiej. Moja żona, Helenka, widząc na co się zanosi, postanowiła ręką odepchnąć jacht od spróchniałej dalby. Niestety, włożyła
dłoń do gniazda trzmieli. Wrzask był ogromny. A więc startowaliś
my i wygrywaliśmy regaty!
Młodzi ludzie, którzy często stanowili połowę załogi „Mista”,
Kubą byli zawsze zachwyceni. Dodam, że Kuba ich również chwalił, ale bardzo dyskretnie.
Jaworski był człowiekiem skromnym, mało wymagającym, na
przykład nie kaprysił na posiłki serwowane przez załogę, a kiedy którejś zimy był srogi mróz, Kuba przez jakiś czas mieszkał
w... domku letniskowym na Skarbówce i w żaden sposób nie chciał
się przekonać do przeprowadzki do naszego mieszkania na Pogodnie. Dopiero kiedy nie mógł się ogolić, bo wąsy mu zamarzły,
zdecydował się na zmianę lokum. Potem przyszło lato, a więc był
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Moje wspomnienia o Bracie Kazimierzu Kubie Jaworskim (#23) cd.
(Ciąg dalszy ze strony 7)

czas na żeglowanie czy wspólne wakacje w Jugosławii, Włoszech,
które też dawały mi możliwość bliższego poznania Kuby.
Oto dwa fragmenty opowiadań dotyczące Kazimierza Jaworskiego z mojej książki Pod Żaglami i Na Gazie:
s/y „STORMVOGEL”
Nasz pobyt we Włoszech i na Malcie można było uznać pod
każdym względem, a więc sportowym, turystycznym i towarzyskim, za bardzo udany.
Braliśmy udział w regatach Middle Sea Race, do których zgłosiło się kilkanaście jachtów. Start do pierwszego wyścigu odbywał się
w sprzyjających warunkach atmosferycznych i „Stormvogel”, choć
staruszek, wygrał ten prestiżowy wyścig prowadzący dookoła Malty. Wiało solidnie, więc całą uwagę przed startem skupiliśmy na
obsłudze lin i żagli, oraz przeciwników, nie mając zupełnie czasu
na podziwianie otoczenia.
A było co podziwiać. Po obu stronach zatoki, na skałach, wznosiły się stare budowle, forty. Z murów jednego z nich, obecnej siedziby Yacht Clubu Malty, właśnie huknął armatni strzał i jachty
wystartowały. Szybko uformowała się czołówka i już było wiadomo kto będzie naszym najgroźniejszym konkurentem.
Niewątpliwie nowe, lekkie jachty przy słabych wiatrach będą
nie do pokonania, ale w silnych wiatrach, ciężki „Stormvogiel” ma
duże szanse. Liczyliśmy też na doświadczenie i umiejętności Kuby
Jaworskiego. I nie zawiedliśmy się.

Przy silnym, dociskającym wietrze Kuba prowadził jacht blisko
wysokiego skalistego brzegu wyspy. Głębokość akwenu pozwalała no to. Jeżeli miniemy południowy cypel tym samym halsem, to
zdobędziemy przewagę. Skały coraz bliżej, konkurenci też. Wiatr
tężał i stawał się coraz bardziej porywisty. Bliskość lądu tworzyła zawirowania powietrza i nierówną falę. W pewnym momencie,
podczas gwałtowniejszego podmuchu wyrwało nam blok z kawałkiem pokładu. Genua rozpoczęła szaleńczy łopot, na luźnym szocie miotał się blisko naszych głów kawałek sklejki, a jacht był coraz
bliżej skał.
W nas wyzwalała się adrenalina, a może był to już strach. Niesamowity huk fal rozbijających się o skały potęgował te reakcje.
Wrażenie jednak nie do zapomnienia. Konkurenci widząc nasze
kłopoty i ruch ludzi na pokładzie zmieniali kursy swoich jachtów.
Jeden po drugim robił zwrot i odpadał. My, pracując jak w transie,
usunęliśmy awarię i dzięki opanowaniu Kuby minęliśmy cypel tym
samym halsem, a po paru godzinach jako pierwsi zameldowaliśmy
się na mecie. Pełen luz i doskonałe humory.
Następnego dnia „Stormvogel” znalazł się na czołówkach lokalnych gazet. Zdjęcia, wywiady z Kubą Jaworskim i Jackiem Pałkiewiczem. Okazało się, że zabrakło nam 1 sekundy do pobicia
wieloletniego rekordu trasy należącego do naszego Sztormowego
Ptaka. Gdybyśmy lepiej znali historię tego słynnego jachtu, historię
tych regat, to kto wie...
s/y „SPANIEL II”
Właśnie budowano w Stoczni im. Leonida Teligi w Szczecinie
jacht „Spaniel 2”. Kapitan Kazimierz Kuba Jaworski miał na nim
po raz drugi wystartować w kolejnych regatach samotników przez
Atlantyk. Zbliżały się też kolejne Mistrzostwa Polski w żeglarstwie
morskim. Dobra okazja do sprawdzenia jachtu. Jego budowniczowie mieli wejść w skład załogi, co było dobrym zwyczajem praktykowanym przez szczecińską stocznię i Jaworskiego – współprojektanta jachtu. Jeżeli coś sfuszerowali, odczują to na własnej skórze.
Któregoś dnia, dość niespodziewanie dla mnie, kapitan „Spaniela 2” zaproponował mi miejsce w swojej załodze. Czasu było
mało, jacht jeszcze nie strymowany, pracowaliśmy więc przy nim
dzień i noc. Dla zaoszczędzenia cennego czasu przywiozłem na
jacht część wyposażenia, które gromadziłem dla swojego przyszłego jachtu.
Start był wyznaczony na godzinę 12.00 w Świnoujściu, a my
opuściliśmy stocznię w Szczecinie po nieprzespanej nocy o piątej rano. Po drodze Jurek Chojnacki i Henio Nowosad dokręcali
i montowali to i owo. „Spaniel 2” musiał wystartować. Kuba Jaworski nie mógł odpuścić mistrzostw ze względów prestiżowych.
Wystartowaliśmy z opóźnieniem. Przeciwnicy już daleko, widać tylko ich wydęte spinakery, a my nie możemy postawić grota!
Stawiamy go pierwszy raz. To tak, jakby rajdowiec na starcie do
wyścigu po raz pierwszy wkładał kluczyk do stacyjki zupełnie nowego samochodu.
Wreszcie się udało. Teraz spinaker! O.K., zapalił. „Spaniel 2”
gna jak szalony. Czy coś nie trzaśnie, nic nie było sprawdzone, a tu
od razu regatowe tempo. Wiatr tężeje, fala rośnie, z pewnością
przeciwnicy chcieliby dolać mistrzowi, więc na pewno forsują żagle. – Oho, kogoś powiozło! – Patrz, poszedł mu spinaker!
Powoli dochodzimy czołówkę, nie mogliśmy jednak zobaczyć
min konkurentów – noc zakryła wszystko. Czy już zrzucić spina-

Bruno Salcewicz na „Spanielu II” – regaty i rejsy

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Moje wspomnienia o Bracie Kazimierzu Kubie Jaworskim (#23) cd.
(Kontynuacja ze str. 7 i 8)

kera, czy jeszcze nie, co robią inni i gdzie się znajdują? Wspaniała szybkość, co za jacht, śpiewy i śmiechy – powszechna euforia.
Wiatr nadal przybiera na sile. Zdejmujemy spinakera i zmieniamy
genuę. Ranek zastał nas zmęczonych, ale szczęśliwych. Na mecie
zameldowaliśmy się jako pierwsi.
„Spaniel 2”, choć przychodził pierwszy, mając niekorzystny
współczynnik regatowy nie wygrał tych regat. Nie szkodzi, dla innego celu był budowany.
Pamiętam szczególnie pasjonującą walkę we flaucie z jachtem
„Tornado” pod kapitanem Siwcem z gdyńskiego Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. Metr do przodu, dwa metry w bok,
jeden metr do tyłu. Jak wykorzystać najlżejsze podmuchy wiatru
i nie wpakować się pod prąd wypływającej w morze Odry, gdzie
znajdowała się meta? Udało się!
W nas już radość, tam jeszcze komendy i chyba wiązanki. Padamy sobie w ramiona po usłyszeniu krótkiej syreny z sędziowskiej motorówki oznajmiającej przejście linii mety.
Lokalna prasa pisała o wysokim poziomie mistrzostw, co było
prawdą. „Spaniel 2” też się sprawdził. Organizatorzy nie. Zabrakło
medali i dyplomów. Brałem jeszcze udział w eliminacyjnym rejsie
„Spaniela II” do OSTAR, ale to był już zwyczajny rejs i nie dostarczył takich emocji jak regaty.
Nie ma już „Spanieli”. A ja ciągle pamiętam słowa sekretarza
generalnego PZŻ, Rogali: Kuba, jeżeli zajmiesz dobre miejsce, sprzedamy ten jacht, żeby mieć pieniądze na budowę następnej maszyny
regatowej.
Nie ma już Kuby, nie ma „Spanieli” i nie było następnej maszyny regatowej. Zostaliśmy w tyle, bo w kolejnych latach jachty budowane na świecie przechodziły już nie tylko ewolucję, ale rewolucję.
I na zakończenie moich wspomnień o Kubie Jaworskim, dodaję
opowiadanie z roku 2010, w którym ON jest bohaterem !
OKO ZA OKO...
Gdyby nie ta przydługa ostatnia zima i telewizyjne relacje o bocianich kłopotach z nią związanych, z pewnością zapomniałbym
o tym, że wiele lat temu, podczas lądowej podróży na południe
Europy, rozmawialiśmy w gronie przyjaciół m.in. o bocianach.
Jak to w podróży bywa, opowiadaliśmy sobie w czasie jazdy
o tym i owym, a że w samochodzie mknącym Autostradą Słońca
do Palermo podróżowało czterech żeglarzy (po jednym z Gdańska, Warszawy, Szczecina i jeden eks-krakus, teraz szczecinianin),
to nietrudno domyślić się, co nas
dzieliło, a w czym byliśmy zgodni.
Dla przykładu powiem, że dzielił nas lokalny patriotyzm, jeden
chwalił blondynki, inny brunetki,
ale wszyscy zgodnie twierdzili, że
ich żony i przyjaciółki są najwierniejszymi istotami na świecie. Oczywiście rozmawialiśmy też o regatach Middle Sea Race, w których
mieliśmy wziąć udział na słynnym
jachcie „Stormvogel” pod wodzą też
nielichego bajarza – znanego globtrotera Jacka Pałkiewicza.
Żeby jakoś przerwać przedłużaEmerytowany Kuba z młodym
jące
się milczenie, które nastąpiło po
żeglarzem na jachcie „Mist”

tych płomiennych deklaracjach, zmieniłem temat i opowiedziałem
kolegom, jak to jeszcze w dzieciństwie, mieszkając na wsi, chciałem wypróbować mały sztucer, który znalazłem w szafie. Załadowawszy broń na dziedzińcu, kręciłem się wokół siebie szukając
jakiegoś celu, w który chciałbym trafić. Wybrałem metalowego
bociana na dachu budynku gospodarczego, strzeliłem i trafiłem.
Bociek obrócił się kilka razy i znieruchomiał. Zamiast się cieszyć,
jakoś odeszła mi ochota na kolejne próby i na tym zakończyłem
swoje wspomnienia z dzieciństwa na temat bocianów.
I wtedy zabrał głos najstarszy z nas, ten eks-krakus – czyli Kazimierz Kuba Jaworski. Zawsze podziwiałem Kubę, za jego precyzyjne rysunki czy szkice żagli, elementów jachtu, które kreślił starannie zatemperowanym ołówkiem. Lubiłem też słuchać Kuby, który
umiał dozować szczegóły, zawieszać głos, żeby potem, rozbudziwszy ciekawość słuchaczy, kontynuować rozpoczęty wątek.
Teraz Kuba zaczął mniej więcej tak: – Kiedy mieszkałem pod
Krakowem [nie pamiętam nazwy miejscowości], ojciec dał mi
sztucer i ja też, tak jak ty, chciałem go jak najszybciej wypróbować.
Rozglądałem się dookoła w co by tu wycelować i wtedy zobaczyłem na łące kilka bocianów. Bez zastanowienia wycelowałem
w jednego z nich i wystrzeliłem. Trafiony bocian zachwiał się
i upadł.
Kuba celowo zawiesił głos, a my milczeliśmy, nie mając ochoty
pytać co było dalej. A Kuba, jak zdolny aktor, wywoławszy odpowiedni efekt, ciągnął: – Ojciec zabrał mi sztucer i sprawił lanie,
a inni dorośli zaopiekowali się rannym ptakiem, który przez moją
głupotę stracił jedno oko.
Jako dodatkową karę, przykazano Kubie karmić nieszczęśliwego boćka, a że bociany najbardziej lubią żaby, Kuba musiał je łapać na łące i nosić dla skrzywdzonego przez siebie ptaka. Pewnego
razu przyniósł bocianowi pełne wiaderko żab, którymi wracający
do zdrowia bociek tak się objadł, że puścił pawia. Wprost na Jaworskiego, jakby wiedział, że to on go okaleczył. Wreszcie nadszedł
dzień, kiedy uznano, że boćka można wypuścić na wolność. Ktoś
go niósł, a Kuba szedł obok szczęśliwy, że bociek wyzdrowiał i wydawało mu się, że ptak jednym okiem cały czas patrzy na niego.
Kuba nie był pewien czy bociek czeka na kolejną żabę, czy czai
się, żeby się zemścić. Okazało się wnet, że pod Krakowem, biblijna
zasada „oko za oko, ząb za ząb” była znana nawet boćkom. W pewnym momencie bocian dziobnął Kubę w czoło, 5 mm od oka!
Swoją opowieść o bocianie Kuba spuentował: „nie czyń bliźniemu
swemu tego, co tobie niemiłe”.
Potwierdziłem Kubie, że zgadzam się z nim, i na tym zakończyliśmy wspomnienia o bocianach, bo i nasza niezapomniana
podróż przez całe Włochy miała się ku końcowi, tak jak i my teraz
powoli kończymy naszą życiową podróż, którą mój przyjaciel Kazimierz Kuba Jaworski kilka lat temu już zakończył. A bociany? Na
pewno jesienią odlecą w ciepłe kraje, żeby znowu powrócić do nas
na wiosnę.
Bruno Salcewicz, Szczecin 2010 r.
– --------- – ****** – --------- –
W listopadzie 2016 roku powstał film przypominający sylwetkę
Kazimierza Jaworskiego. Producentem filmu Kuba zawodowiec jest
firma By The Wind Media, a realizatorem Paweł Pochwała. Kuba
w tym filmie powraca fragmentami z dawnych kronik żeglarskich,
(Dokończenie na str. 10)
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Moje wspomnienia o Bracie Kazimierzu Kubie Jaworskim (#23) cd.
(Dokończenie ze str. 7, 8, 9)

przerywanych wywiadami z żeglarzami, którzy Go znali. Wspominają Go między innymi: Krzysztof Baranowski, Andrzej Radomiński, Jerzy Rakowicz czy Jerzy Paszek – wielokrotny członek załóg jachtów, którymi w regatach dowodził Kuba i późniejszy Jego
wspólnik w firmie AKU Composites, już po zakończeniu regatowej kariery przez każdego z nich. Ten film, to niejako ponowny
come back Kuby do naszej świadomości.
Każdy z nich chwali profesjonalizm Kuby Jaworskiego, wymieniają Jego regatowe sukcesy. Ja też miałem możliwość wypowiedzieć się na temat Jaworskiego. W filmie mówię dwa zdania o tym,
jak Kuba starannie temperował ołówek, zanim postawił pierwszą
kreskę, a w innym miejscu o Jego skromności, opisując Jego pokój, podkreślając spartański charakter wnętrza. Wywiad ze mną
był o wiele dłuższy i o Kubie opowiadałem dłużej, ale tak bywa
z montażem materiału przy każdej produkcji filmowej. Świetnie to
ujął na początku filmu Jerzy Paszek. Na pytanie Pawła Pochwały
– realizatora filmu, czy mógłby powiedzieć o Kubie kilka słów,
Jerzy wykrzyknął: o Kubie, kilka zdań? Nie wystarczyłoby kilku
dni i nocy!

Pogrzeb Kuby; gra Dziadkowiec–żaglomistrz, Bruno Salcewicz po lewej

PS B&G – Zdublowana elektronika na moim jachcie „Mist”
Ktoś mógłby zapytać, skąd Kuba miał taką drogą i prawie nieosiągalną w owym czasie w Polsce elektronikę? Wyjaśniam: kiedy polscy żeglarze odwiedzali Anglię, w kontroli technicznej firmy B&G pracował Polak, niejaki T. Za papierosy i polską wódkę
przywoził z Limington nowiutkie wskaźniki, repetytory i inne rarytasy. Kuba też korzystał z takich barterowych możliwości. Ale...
potem okazało się, że te elementy były wybrakowane! Kuba nawet
nie wiedząc o tym, kiedy już nie żeglował, co jakiś czas dawał mi
prezencik; kartonik z napisem B&G! Nigdy nie dał całego, dużego kartonu, który trzymał w garażu – wszystko dostałem na raty.
Mało tego; jeździłem po jachtklubach i pytałem o zdjętą z jachtów
elektronikę tej znanej firmy. Wchodziły do produkcji nowe modele i stare „szare skrzynki” były wycofywane – w tej branży postęp
jest wprost niewiarygodny. Tak więc nazbierałem tego sporo, na
dowód czego mam jeszcze zdjęcia tej kolekcji i... ostatnie dwa duże
kartony elektroniki Brooks&Gethouse. Kto nie wierzy, może zobaczyć. Tak więc Kuba miał z czego wybierać, umiał też naprawiać
i uszczęśliwiać!
Do swoich wspomnień dołączam kilka zdjęć.
Bruno Salcewicz (#85)

Kapelusz Brata Kazimierza Kuby Jaworskiego (#23)

Na zdjęciu w canoe nr 6 to Jaworski, nr 5 Piotr, nr 4 Młody, nr 3 Jerzy Paszek,
nr 2 Bruno, nr 1 Młody.
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O sporach i korzeniach...

pisał na Grupie Yahoo MKP kapitan Eugeniusz Moczydłowski
Śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale przecież nie o to
chodzi, jak kto komu dogodzi – śpiewał kiedyś artysta. Zamieńmy
„śpiewać” na „dyskutować” i mamy dobre motto brackich przekomarzań na liście internetowej MKP. W Bractwie mamy sprawy ważne
ale i ważniejsze i proszę o wybaczenie, że nie zajmuję stanowiska
w sprawie wyglądu naszych kapeluszy.
Natomiast czuję się w obowiązku wyjaśnienia po raz kolejny, że
nie rozpoczynałem nigdy żadnych dyskusji/sporów na temat religii,
polityki i ekonomii. Dlatego nie jestem w żadnym sporze z żadnym
z Braci. Taką przynajmniej mam nadzieję. Uważam, że niektórzy
Bracia inaczej niż ja rozumieją na czym polega spór/dyskusja, na
przykład o religii. Najbardziej typowy spór religijny wywołał wojnę
stuletnią w Europie. Istota tego sporu była następująca: czy droga do
nieba prowadzi tylko przez wiarę, jak twierdzili protestanci, czy też
raczej przez dobre uczynki na ziemi – stanowisko katolików. Czyli
są dwa sprzeczne twierdzenia i trwa wymiana poglądów, a w końcu
straszliwych, niszczących razów. Moja chęć wsparcia kolegi-żeglarza
w budowie pomnika patrona żeglarzy, rybaków i flisaków w żadnym
wypadku nie może być uznana za wywoływanie sporów religijnych.
Nie spełnia kryteriów definiujących spór/dyskusję. Proszę wiec
uprzejmie nie imputować mi permanentnie siania fermentu i łamania Ustanowień MKP.
Zaiskrzyła natomiast znamienna dyskusja na temat zupełnie
fundamentalny: jaka jest geneza Hermandad de la Costa? Jeden
z Braci oprotestował moją sugestię, że Jego działalność społeczna,
polegająca na przybliżeniu żeglarstwa osobom niepełnosprawnym,
ma korzenie chrześcijańskie i że takie twierdzenie jest mu obce. Od
początku mojego członkostwa w Bractwie miałem wrażenie, że nie
jest to rzadki pogląd pośród Braci. Napisałem:
„Widzę, że korzenie Twego apelu są Ci obce. Podobnie jak dla
wielu Braci obce są korzenie Hermandad da la Costa. Pozwól, że
przedstawię Ci moją wiedzę na ten temat. Piszesz, że Twój apel wynika z obserwacji zwierząt i ludzi, a nie z inspiracji chrześcijańskich.
Współczesna nauka jest zdominowana przekonaniem, że właściwie

Drodzy Bracia Nieobecni
To do Braci Nieobecnych na grupie informacyjnej Yaahoo.
Nie będę wymieniał adresatów imiennie, bo po pierwsze: każdy
z nich już dostawał indywidualne zaproszenie lub nawet zaproszenia z Grupy, a po drugie każdy z nich sam doskonale wie, że
na Grupie nie jest obecny. Tych Braci mamy około dwudziestu!
Wracam do tematu w „Minucie” i w druku, ponieważ apele wystosowywane do nich NA GRUPIE w sposób oczywisty do nich
dotrzeć nie mogą i dalej mogą się tłumaczyć, że nic nie wiedzieli
i nikt im nie powiedział...
Grupa Mesa Kaprów Polskich w Yahoo w Internecie jest miejscem, gdzie publikowane są wszelkie informacje o naszej działalności, o tym co było, co jest i co będzie. Informacje te pochodzić
mogą od każdego z uczestniczących Braci, a są przeznaczone dla
oczu i uszu wszystkich pozostałych. Informacje pomiędzy dwoma
pojedynczymi Braćmi, dotyczące i interesujące tylko ich samych,
powinny być jednak wymieniane poza grupą w korespondencji indywidualnej i bezpośredniej. Ale to co znajdzie się na grupie – grupa automatycznie przekazuje wszystkim pozostałym członkom – co
znakomicie ułatwia nam w Bractwie porozumiewanie się.
Kapitan i Rada Siedmiu w ten sam sposób informują – wszystkich
Braci jednocześnie. Bracia nie uczestniczący w tej grupie tej informacji są zatem pozbawieni. Informacji na indywidualne adresy e-mailowe nie są wysyłane, ponieważ jest nas ponad stu Braci i taka procedura wymaga zbyt dużo czasu – co jest zupełnie nieuzasadnione
przy aktualnym stanie techniki informacyjnej. Istnieje też ryzyko, że
ktoś sobie tych informacji wcale nie życzy. Ponadto próby wysyłania

11

cały obraz biosfery został ukształtowany przez zupełnie inne zachowanie niż te samarytańskie, sugerowane przez Ciebie, tylko przez
walkę o byt. W tym schemacie nie ma miejsca na bezinteresowna
opiekę i pomoc słabym. Dzikie zwierzeta i dziki czlowiek stosują
bezwzględną zasadę: homo homini lupus, co się przekłada »człowiek
człowiekowi wilkiem«. W XX wieku ten tzw. darwinizm społeczny
wykorzystano w walce klas (marksizm/leninizm) i walce ras (hitleryzm) z wiadomym skutkiem dla ludzkości.
Człowiek cywilizowany osiągnął szczyt panowania nad tą zasadą
w idei chrześcijaństwa, która stanowi równie bezwzględnie: homo
homini hominen (»człowiek człowiekowi człowiekiem«). Tą i inne
zasady zawiera chrześcijański Dekalog akceptowany powszechnie
w naszej cywilizacji jako norma etyczna bez względu na światopogląd i wyznawaną religię, także przez ateistów”.
Inny z Braci wraził wątpliwość wobec twierdzenia, że zasady
Bractwa pochodzą od idei chrześcijańskiej. Stwierdził, że raczej nie.
Najwyżej są „tożsame”. Tymczasem „tożsame” to synonim „takie
same” (http://sjp.pwn.pl/slowniki/to%C5%BCsamy.html). A one nie są
takie same, choć widać ogromne podobieństwo. Dekalog różni się
od Oktalogo głównie tym, że w pierwszym zawarto obowiązek miłości do Boga-Stwórcy, a w Oktalogo – do Nieskończonego Morza.
W związku z tym warto mieć na uwadze także drzewiej oprotestowany, religijny charakter naszej organizacji. Ale moim zadaniem to
nie jest ani wada, ani powód do wstydu! Nie wywołuje sporów religijnych jak każdy inny fakt. Poza tym rozróżnieniem bóstwa, w istocie,
oba kodeksy są bardzo podobne. Nie może być wątpliwości, który pojawił się jako pierwszy na arenie dziejów ludzkości i mógł inspirować
twórców tego drugiego.
Tym wyjaśnieniem kończę rzekomy spór religijny. Mam nadzieję,
że Bracia będą unikać ortodoksji, czyli reagować alergią na słowa „religia”, „chrześcijaństwo”, „świętość” itd. itp. Przypominam, że Bracia
z włoskiej Mesy złożyli wizytę towarzyską papieżowi Janowi Pawłowi II. Nikomu nie przyszło do głowy posądzać ich o próbę wszczynania dyskusji religijnych. A Jan Paweł II musiał uznać, że Hermandad de la Costa to organizacja po swojemu realizująca wspólne cele.
I tego się trzymajmy, bo to jest całkiem ludzka, dobra rzecz.
Ooorza!

Gienek (#73)

przez jedną osobę prywatną maili do stu kilkudziesięciu adresatów
są natychmiast blokowane przez sieć internetową jako spam....
Wynika z tego, że posiadanie dostępu do informacji z grupy
Bractwa powinno być w interesie każdego Brata. Nieobecność na
grupie może wynikać albo z braku zainteresowania (co pozostawiam bez komentarza), albo z braku umiejętności lub możliwości.
W tym wypadku radą jest poproszenie o pomoc kogoś bardziej biegłego w sprawach komputerowych. Na przykład syna, wnuczkę lub
w ostateczności swojego Kapitana Mesy Lokalnej. Na jakich to będzie
warunkach i jakim sposobem – to już indywidualna sprawa każdego
z zainteresowanych – ale inicjatywa musi wychodzić z ich własnej
strony (bo może – jak wyżej – ktoś sobie tych informacji wcale nie życzy). Zarówno informacji jak i takiej pomocy trzeba sobie poszukać,
a nie biernie na nie oczekiwać. Dalsze pozostawanie poza grupą jest
równoznaczne z pozostawaniem poza Bractwem i rodzi pytanie: po
co w ogóle żeście się do niego dołączali? (mógłbym to pytanie wyrazić kolokwialnie i znacznie dosadniej).
Nasza grupa jest grupą zamkniętą – tylko dla Braci. Często muszę
interweniować z pomocą dla Braci, którzy zmienili adresy lub tylko
jedną w nim literkę i tracą w ten sposób dostęp do Grupy przez wewnętrzne zabezpieczenia systemowe. Zatem obawy o prywatność
czy tajemnicę są bezpodstawne. Zresztą o jakie tajemnice by chodziło? Sam zapis do Grupy jest obwarowany tak, że nikt bez naszej
wiedzy i potwierdzenia wchodzić na nią albo dołączyć się nie może.
No to nic innego tylko: Nieobecność Nieusprawiedliwiona! Nagana!

Jerzy Knabe (#2)
Kapitan Bractwa Wybrzeża
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Rejs szlakiem Wielkich Polaków w Ameryce, część II
Pierwszy etap naszego rejsu zakończył się w Nowym Orleanie 16
lipca 2014 roku. Jacht pozostał w Seabrook Marine wyciągnięty na
brzeg. W październiku tego samego roku odwiedziłem stocznię i spędziłem dwa dni na jachcie pracując przy usunięciu przecieku na dławicy wału. Następna wizyta na jachcie odbyła się 13 marca, kiedy to
przybyłem z ekipą z Tomar Service z Chicago. Jeszcze tego samego
dnia jacht został zwodowany i uruchomiono silnik. Przeciek na dławicy był zdecydowanie mniejszy i jacht przepłynął z miejsca wodowania do slipu w marinie. W sobotę 14 marca Marek John właściciel
Tomara wykrył przyczynę naszych problemów z przeciekiem. Otóż
jedna z czterech „łap” utrzymujących silnik na fundamencie była
pęknięta, skutkiem czego na wał przenosiły się duże drgania powodujące zwiększanie się przecieku. Jeszcze tego samego dnia „łapa”
została zespawana i problem przecieku został zminimalizowany. Załoga z Tomar Service opuściła jacht w niedzielę w godzinach rannych. Na jachcie pozostał skipper jachtu. We wtorek przybyła załoga
na II część rejsu; to jest współwłaściciel jachtu Jerzy Glica i Piotr Rudziński z Nowego Jorku. Następnego dnia został postawiony maszt i
zamocowany bom wraz z talią szotową. Przymierzyliśmy posiadane
żagle, zakupiliśmy żywność, zatankowaliśmy wodę i jacht był gotowy do drogi. Zanim jednak ruszyliśmy w dalszą drogę postanowiliśmy zrealizować zadanie w postaci znalezienia miejsca pochówku
żołnierzy polskich biorących udział w wojnie secesyjnej. Wybraliśmy
się samochodem do miasta Mobile w Alabamie, gdzie na cmentarzu
Magnolia znaleźliśmy grób płk. Hipolita Oładowskiego. Grób znaj-

Grób płk. Ignacego Szymańskiego w Nowym Orleanie

Grób płk. Hipolita Oładowskiego w Nowym Orleanie

Cmentarz nr 2 w Nowym Orleanie

duje się obok grobowca gen. Bragga (przyjaciela Oładowskiego) na
kwaterze konfederatów. Złożyliśmy biało-czerwoną wiązankę kwiatów na grobie pułkownika i taką samą na grobowcu generała. Dodatkowo na grobie Hipolita Oladowskiego zamocowaliśmy polską flagę.
Autor wygłosił krótki tekst o życiu pułkownika i jego żołnierskiej
drodze, natomiast Piotr Rudziński wszystko skrzętnie zanotował na
taśmie filmowej. W piątek odwiedziliśmy jeszcze cmentarz Św. Lud
wika #2 w Nowym Orleanie starając się znaleźć miejsce pochówku
płk. Ignacego Szymańskiego – powstańca listopadowego i oficera
wojsk konfederatów. Niestety mimo wysiłków nie znaleźliśmy grobu
pułkownika. W sobotę 21 marca opuściliśmy marinę Seabrook odpływając w kierunku Zatoki Meksykańskiej. Dwie godziny później
już na Gulf Intracoastal Waterway przy boi 127 doszło do awarii silnika. Podwodne oględziny śruby udowodniły, że jest czysta i problem zapewne tkwi w skrzyni biegów lub redukcyjnej. Próby naprawienia awarii spełzły na niczym i noc spędziliśmy na kotwicy przy
wspomnianej boi. W niedzielę czyniliśmy różne próby pożeglowania
z powrotem do mariny używając nawet silnika przyczepnego. Niestety silniczek okazał się za słaby albo prąd na kanale za silny. Do mariny, po wielu rozmowach przez UKF-kę i telefon komórkowy z US Coast Guard-em, doholowała nas łódź motorowa wędkarzy
powracających do Nowego Orleanu. Ponownie znaleźliśmy się w Seabrook Marine. Jacht został wyciągnięty na brzeg. Do końca roku
trwały próby kontynuowania wyprawy zakończone niepowodzeniem. Współwłaściciel jachtu wycofał się z organizacji imprezy zabierając jacht z Nowego Orleanu w nieznane miejsce. Należało szukać nowej jednostki. W międzyczasie autor i Piotr Rudziński odbyli
filmową podróż do Teksasu i Luizjany w celu odwiedzenia miejsc
ważnych dla celów wyprawy. Odwiedziliśmy najstarszą polską osadę
w USA Pannę Marię w Teksasie, miejsce bitwy pod Goliad o niepodległość Teksasu, gdzie walczyło czterech oficerów polskich – byłych
wojskowych z Powstania Listopadowego. Również będąc w Nowym
Orleanie udało się wreszcie zlokalizować (przy pomocy Amerykanów) grobowiec, w którym pochowano płk. Ignacego Szymańskiego.
Podczas pobytu w NYC odbyliśmy dwie filmowe wyprawy na grób
płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka_Floyar-Rajchmana
oraz do New Jersey na grób kpt. ż.w. Eustazego Borkowskiego, słynnego Szamana Morskiego z książki Karola Borchardta, ostatniego
(przed wojną) kapitana „Batorego”. Początek roku 2016 to intensywne poszukiwanie następcy jachtu Kpt. Wagner. Wreszcie w lutym tegoż roku wraz z Piotrem lecimy na wyspę Andros w archipelagu Bahamów, gdzie przy kei w marinie stoi Morgan 462 o nazwie „Deja
(Ciąg dalszy na str. 13)
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Rejs szlakiem Wielkich Polaków w Ameryce, część II cd.
(Kontynuacja ze str. 12)
Vu”. Jacht prezentuje się bardzo dobrze i spełnia nasze oczekiwania,
aczkolwiek ma nieczynny silnik. Jest też bardzo podobny do „Zjawy
III” Władysława Wagnera. Teraz tylko należało znaleźć kogoś kto
chciałby być współwłaścicielem takiej jednostki i jednocześnie zostać współorganizatorem wyprawy. W zasadzie w grę wchodziła tylko jedna kandydatura – Marek John, właściciel firmy Tomar. Już
przedtem dał się poznać jako znakomity mechanik remontując silnik
Volvo Penta z poprzedniego jachtu w ramach poparcia rejsu Szlakiem Wielkich Polaków. Pytanie natomiast brzmiało czy zechce być
współwłaścicielem dużego jachtu pełnomorskiego. Po wielu rozmowach Marek rzekł OK, z zastrzeżeniem, że wejdzie jeszcze jedna osoba obeznana w sprawach księgowych i negocjacjach związanych z
transakcjami handlowymi. Ósmego lutego transakcja była dokonana. Największym wyzwaniem okazało się przeprowadzenie jachtu z
Andros na Florydę. Zakupiony jacht ma silnik Yanmar diesel o mocy
100 KM, ale z powodów wspomnianych wcześniej nie mogliśmy go
użyć. Do pomocy w sprowadzeniu jachtu jak też uruchomienia silnika z Travemunde (Niemcy) przybył nasz kolega Jurek Kotlarek. Nic z
tego; połączone siły polonijnych żeglarzy nie uruchomiły silnika. Pozostało sprowadzić przyczepny silnik z USA. Podjął się tego znany
żeglarz Artur Żebrowski z St. Petersburg i 25 lutego piętnastokonna
czterosuwowa Honda z niezbędnym ekwipunkiem wylądowała na
lotnisku w Andros. Silnik zamontowaliśmy na pawęży jak najniżej,
tuż przy linii wodnej. Dwudziestego siódmego lutego 2016 o godzinie 11.10 (wysoka woda) opuściliśmy Lighthouse Marinę. Trasa do
Ft. Lauderdale wiodła przez wody bahamskie i Cieśninę Florydzką.
W sumie ciut ponad 200 mil. Z Ft. Lauderdale do St. Petersburg to
ponad 400 Mm. Tym razem załogę stanowili piszący te słowa i Marek
John. Płynięcie 15-tonowym jachtem mając tylko 15-konny silnik
przyczepny zaczepiony na pawęży za płetwą sterową nie jest prostą
sprawą. Doświadczyliśmy tego podczas rejsu z Andros do Ft. Lauderdale i również na trasie dookoła Florydy. To bardzo płytkie wody,
pełne mielizn i słabo oznaczonych ławic. To były dni pełne nerwowości. Dodatkowo tuż przed bezpiecznym kotwicowiskiem niedaleko Ft. Myers łapie nas gwałtowny sztorm. Fala zalewa silnik przyczepny, a postawione bezan i genua pozwalają najwyżej utrzymywać

Major Napoleon Dębicki, polski oficer poległy pod Goliad

Pomnik poległych pod Goliad

(Ciąg dalszy na str. 14)

Droga do Panna Maria

Ostatnia wachta kpt. ż.w. Eustachego Borkowskiego

Cmentarz w Panna Maria w Teksasie
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Rejs szlakiem Wielkich Polaków w Ameryce, część II
(Dokończenie ze str. 12, 13)
wysokość. Zresztą genua rozdziera się na salingu i trzeba ją mocno
zwinąć na rolfoku. Całą noc sztormujemy przy bardzo wysokiej fali.
Przy zalanym silniku i uszkodzonej genui nie możemy wejść do żadnego portu w pobliżu. Po trwających kilka godzin negocjacjach
(chcieli zdjąć tylko załogę) kuter US Coast Guard wychodzi z Naples
i wciąga nas na holu do tego portu. Wyokrętowuje się Marek, a w jego
miejsce wchodzi żeglarz polonijny Wojtek Frosik. Po dwóch dniach
odpływamy do Clearwater. Tam opuszcza jacht Wojtek, a okrętuje
się Artur Żebrowski i wreszcie 30 marca cumujemy w Endeavour Marine w St. Petersburg. Kilka dni później jacht jest już wyciągnięty na
brzeg. Tutaj dokonamy pobieżnego remontu, a przede wszystkim silnik Yanmar zostanie wyciągnięty z jachtu, przewieziony do Chicago
i naprawiony. Po paru dniach przyjeżdża Marek i jego ludzie. Operacja wyciągnięcia silnika jest skomplikowana (silnik jest pod kokpitem, który nie jest otwierany) i trwa parę godzin. Poza tym jest bardzo ciężki i mocno rozbudowany (turbodiesel). Przy końcu kwietnia
silnik jest w Chicago. Okazuje się, że przyczyna awarii jest bardzo
prosta. Został zalany wodą, która dostała się do jachtu podczas obfitych deszczów (jacht stał przy kei ponad rok czasu nie doglądany).
Kilka miesięcy, a może dłużej Yanmar leżał pod wodą (na szczęście
słodką). Korowody z naprawą silnika trwają do połowy lipca. Pod

koniec tego miesiąca jadę do St. Petersburg – samochód zapchany do
granic możliwości jachtowym wyposażeniem i moimi ciuchami.
Mieszkam u Kasi i Artura Żebrowskich i pracuję na jachcie, w chwilach wolnych od pracy pomaga mi Artur. Na szczęście umowa z mariną przewidywała pomalowanie części podwodnej jachtu. Dwudziestego szóstego lipca przyjeżdża Marek z ekipą i silnikiem.
Montujemy silnik – zakres trudności podobny jak przedtem. Krótka
uroczystość – nadaję jednostce nazwę „Kpt. Wagner II”. Ekipa „monterska” wraca do Chicago. Pod koniec lipca jacht jest na wodzie gotowy do żeglugi.

Andrzej W. Piotrowski (#69)
Chicago

Wyciągnięcie jachtu St. Petersburg, kwiecień 2016

Silnik przed próbami

Marek przy sterze

Silnik przy burcie

Wodowanie jachtu „Kpt. Wagner” w Nowym Orleanie
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Nagrody Żeglarskie Prezydenta Szczecina
15 grudnia w Urzędzie Miasta Szczecina odbyła się konferencja prasowa, na której Prezydent Miasta Piotr Krzystek poinformował o ustanowieniu nagród, które corocznie będą przyznawane
za osiągnięcia żeglarskie, popularyzację żeglarstwa i twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury związanej z morzem. Wśród dziesięciu kategorii dwie zasługują na naszą szczególną uwagę, gdyż ich
patronami są nieżyjący już Bracia Ludomir Mączka (#6) i Kuba
Jaworski (#23).
Nagroda im. kapitana Ludomira Mączki ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy, przyznawana jest za szeroko pojętą
wierność idei swobodnego żeglowania. Laureat nagrody otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz kwotę w wysokości 10 tysięcy złotych.
Nagroda im. kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego – Regatowiec Roku, przyznawana jest zachodniopomorskiemu żeglarzowi
lub trenerowi regatowemu, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy
w żeglarstwie wyczynowym.
Laureatów wybierze Kapituła Nagród, w skład której między
innymi wchodzą Bracia: Maciej Krzeptowski (#80), Janusz Charkiewicz (#126) i Piotr Owczarski (#127).
Kandydatów do nagród zgłaszać mogą: instytucje publiczne,
stowarzyszenia, organizacje i kluby żeglarskie, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, a w przypadku nagrody LUDOMIRA mieszkańcy całej Polski.
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Zapraszamy Braci do zgłaszania kandydatów. Szczegóły dotyczące nagród znajdą się na stronie internetowej: nagrodyzeglarskie.szczecin.pl, która niebawem zostanie uruchomiona.
Wręczanie nagród odbywać się będzie każdego roku w ostatnią
sobotę marca podczas specjalnej Gali Żeglarskiej.
Maciej Krzeptowski
‘Robinson Crusoe’ (#80)
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Niezwykła historia Ching Shih – z prostytutki królowa piratów
Ching Shih (1775–1844), która żyła za czasów chińskiej dynastii Qing, jest uważana za największą piratkę w historii. Na początku XIX wieku ta była prostytutka stała się demoniczną dowódczynią 1800 pirackich statków, na których pływało 80 tys. mężczyzn.
Słynny pirat Czarnobrody w tym samym czasie miał cztery okręty
i dowodził 300 piratami.
Ching Shih przejęła ogromną flotę piracką po swoim zmarłym mężu, Zhengu Yi, by stać się jednym z największych piratów
wszech czasów. Jej statki znane były jako Flota Czerwonej Flagi,
która powstała w wyniku zjednoczenia kilku konkurujących ze
sobą pirackich organizacji. Ching Shih doskonale odnalazła się
w dowodzeniu armią mężczyzn – wydawało się, jakby była stworzona do dowodzenia piracką flotą. Stała na czele tysiąca wielkich
żaglowców pirackich i 800 mniejszych statków. Jej flota opanowała
całe Morze Południowochińskie i dotarła aż do brzegów Indii.
Zawód: prostytutka
Był rok 1775, kiedy w chińskiej prowincji Kanton urodziła się
dziewczynka, której dano na imię Ching Shih. Dorastała w biednej
rodzinie, a jak to było wówczas w zwyczaju, ponieważ nie znalazła
na czas odpowiedniego i zamożnego męża, jej rodzice zawieźli ją
(Dokończenie na str. 22)
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Niezwykła historia Ching Shih – z prostytutki królowa piratów
(Dokończenie ze str. 21)

do stolicy prowincji, wielkiego miasta Kanton, i tam sprzedali do
domu publicznego. Tym sposobem Ching Shih spędziła młodość
jako prostytutka. Ten rozdział jej życia skończył się, kiedy porwał
ją Zheng Yi, okrutny władca ogromnej floty pirackich okrętów.
Ching Shih miała wówczas 26 lat.

poszczególne pirackie jednostki na swoją stronę. Szybko odniosła
sukces. Flota Czarnej Flagi słabła, aż wreszcie jej dowódcom nie
pozostało nic innego, tylko uznać zwierzchnictwo przywódczyni
Floty Czerwonej Flagi. Shih stała się w ten sposób nieograniczoną
władczynią mórz.

Nieoczekiwane dziedzictwo

Niepokonana Czerwona Flota

W 1801 roku para wzięła ślub, a niedługo potem mąż zaczął
wprowadzać młodą żonę w tajniki pirackiego fachu. Dziewczyna
była bardzo pojętna i wkrótce zaczęła wspólnie z nim dowodzić
wielką flotą. Mówi się, że Shih zgodziła się na ślub pod warunkiem, że będzie równorzędną partnerką dla Zhenga. Po sześciu latach małżeństwa Zheng został zamordowany w Wietnamie, a Shih
przejęła dowództwo nad jego flotą.

Działania Floty Czerwonej Flagi były cierniem w oku nie tylko chińskich władców, ale także europejskich kupców. Kilka razy
przeciw okrętom piratki stawały statki marynarki portugalskiej
i Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, jednak nigdy nie
udało im się pokonać potężnej floty chińskich piratów. Ching Shih
miała wielkie wsparcie wśród mieszkańców chińskich wybrzeży.
Kontrolowała rozległe tereny nadmorskie, na których wprowadziła własne prawo, pobierała podatki, ale z drugiej strony zapewniała
ludziom różne możliwości zarobku i utrzymania. Sowicie płaciła
za dostawy żywności dla swojej floty, a u miejscowych rzemieślników naprawiała swoje statki.

Pokonała rywala swoim sposobem
Po śmierci Zhenga następcą i dziedzicem pirackiego imperium
miał zostać jego przybrany syn Cheing Po Tsai. Sprytna Shih nie
dopuściła jednak do tego – okręciła sobie młodzieńca wokół palca
i już kilka tygodni po śmierci męża jego syn stał się jej kochankiem. Do przejęcia przywództwa wykorzystała też dobre stosunki
z rodzeństwem zmarłego męża, a przy pomocy intryg udało jej się
pozbyć wszelkiej konkurencji. Ogromna piracka flota była jej.
Okrutne i krwawe prawo
Wkrótce po przejęciu władzy wprowadziła żelazną dyscyplinę
pirackiego kodeksu. Okrutnie i bezlitośnie karała wszelkie odstępstwa od zasad. Historycy są zgodni co do tego, że właśnie ta
dyscyplina i bezwzględne karanie za nieposłuszeństwo przyczyniły
się do jej sukcesu jako przywódczyni. Za niewysłuchanie rozkazu
podwładny był ścinany na miejscu. Wszelkie łupy były dokładnie
spisywane, a załoga statku, który je zdobył, otrzymywała 20 proc.
ich wartości, natomiast reszta trafiała do wspólnej kasy. Za kradzież ze wspólnego skarbca groziła śmierć, za okradanie mieszkańców wiosek, którzy dostarczali zapasy flocie, groziło surowe biczowanie, a za dezercję ucięcie uszu.
Szczególne zasady dla kobiet
Część pirackiego kodeksu poświęcona była kobietom. Dziewczęta i kobiety ujęte przez piratów zwykle stawały się ich konkubinami, ale musiały na to wyrazić zgodę. Brzydkie były przy tym
wypuszczane na wolność, a piraci pozostawiali sobie te najładniejsze. Gwałt na jeńcach płci żeńskiej karano śmiercią. Jeśli pirat
zdecydował się na ślub ze swoją konkubiną, był zobowiązany do
zachowania jej wierności. Jeśli zdradził swą żonę, kosztowało go
to głowę. Również niewierne kobiety były karane – przywiązywano im kulę armatnią do nogi i wyrzucano za burtę. Ujęte kobiety
mogły również stać się piratkami, co w tamtych czasach było dość
odważne. W kulturze Zachodu uważano na przykład, że kobieta na
pokładzie statku zawsze przynosi nieszczęście.
Likwidacja konkurencji
Chińskie morze i pobliskie wody w tym czasie opanowały dwie
pirackie floty. Oprócz floty Shih istniała jeszcze Flota Czarnej Flagi. Wcześniej między tymi pirackimi klanami dochodziło do bratobójczych walk. Shih wprowadziła jednak nową politykę – najpierw
zawarła trwałe przymierze z konkurencją, a następnie przy pomocy intryg i opłacania swoich zwolenników, zaczęła przeciągać

Koniec wielkiej władczyni mórz
W 1810 roku chińscy władcy ogłosili amnestię dla wszystkich
piratów, którzy poddadzą się i porzucą piracki fach. Ching Shih
już w tym czasie rozważała zakończenie pirackiej kariery, zatem
propozycja ta wydała się jej atrakcyjna. Zaczęła pertraktować
z władzami warunki poddania się, a jej silna pozycja pozwoliła jej
postawić wymaganie, że jej ludzie nie musieli oddawać złupionych
skarbów. Od cesarza otrzymała nawet tytuł szlachecki. Później
Shih osiadła w Kantonie, gdzie otworzyła kasyno i dom publiczny.
W spokoju dożyła swej śmierci w 1844 roku. Miała wówczas 69 lat.
Popularna postać wśród twórców
O Ching Shih napisano wiele powieści, stała się też główną
postacią wielu tradycyjnych gier chińskich, jej losy przedstawiono
również w kilku filmach. Czasami ukazywano ją jako obrończynię
biednych Chińczyków, niczym Robin Hooda, innym razem jako
bezwzględną morderczynię, która terroryzowała nie tylko swoich
podwładnych, ale również mieszkańców wybrzeża. Pojawiła się
nawet w trzeciej części słynnej serii Piraci z Karaibów, gdzie występowała pod własnym nazwiskiem Ching Shih jako jedna z dziewięciu najpotężniejszych pirackich władców.
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Bractwo Wybrzeża (BOC), jak to działa, reminiscencje po wizycie w USA
Jerzy i Anna Paleolog

Prawa OCTALOGO, które przysięgałem przestrzegać są proste,
pełne humanizmu i ponadczasowe. Takie prawa mają nieocenioną
wartość w dzisiejszym skomercjalizowanym, egoistycznym i zbiurokratyzowanym świecie. Moja Branka Ania jest bardzo zaangażowana w sprawy Bractwa, a jej pragnieniem jest, by coraz więcej Branek się w te sprawy zaangażowało. Brat Kapitan poszukuje
chętnych do pracy. Zdziwiłby się, ile w tej materii robią Branki. Tu
z szacunkiem pozdrawiam Teresę Kowalską, która przez wiele lat
była sekretarzem i sam nie wiem jeszcze kim. Bez niej nie byłoby
„Dykcjonarza”. Ania pozostaje z Nią w ciągłym kontakcie. Może to
trudna prawda dla polskich ortodoksyjnych Braci, ale w większości
krajów tak to działa. W organizacji wielu Zafarrancho, te nieliczne
Branki, które są z nami, były mi nieocenioną pomocą.
Tego lata odwiedziliśmy 7 mes amerykańskich, poznaliśmy
ponad 90 Braci i Branek. Mieszkaliśmy w 10 amerykańskich domach. Nie płaciliśmy za noclegi, większość spyży i za część kosztów podróży. Było to zadziwiające, ale prawdziwe. Po prostu tak to
działa. Trzeba jednak odróżnić koszty uczestnictwa w oficjalnych
Zafarrancho, które o ile organizatorzy nie postanowią inaczej, każdy płaci za siebie. Bez tej pomocy nasza podróż do USA nie byłaby
możliwa. Przeprowadziliśmy wiele nocnych rozmów z Braćmi należącymi do BOC od wielu lat i co ważne, naocznie przekonaliśmy
się, że idea Bractwa działa oraz ma się dobrze i że tak jak było od
początku, ma charakter międzynarodowy, a nie lokalny.

A wszystko zaczęło się w roku 2010. Jako Kapitan Krajowy
BOC otrzymałem e-mail: Dogi Bracie Jerzy. Zamierzam uczestniczyć w Berlińskim Zaff. „Goose Fai r – Grudzień 8-13”. Wydaje mi
się, że mógłbym przy okazji poznać polskich Braci, o których mam
bardzo skąpe wiadomości. Czy to da się zrobić? Myślę, że po berlińskim Zaff.? ORZA! Joe Citarella – Int’l Vigie – USA, Scribe NY Table.
I tym sposobem nowy rozdział w historii BOC został rozpoczęty.
Ja nie znałem żadnego Brata z USA, a Joe z Polski. Dla Joe Polska
była nieznaną egzotyką. Ale Joe to jeden z najefektywniejszych Vigia jakiego kiedykolwiek poznałem. Nawiązywanie i inicjowanie
kontaktów to jego świat. Tak więc byliśmy sobie zupełnie obcy...,
ale... mieliśmy te same znaki na banderach i ten sam OKTALOG. Była zawieja śnieżna, –15°C, gdy Joe dotarł do Warszawy.
Pociąg z Berlina był opóźniony o 3 godz., droga z Lublina do Warszawy zajęła ponad 3 godz., na peronie czekałem 4 godz. i droga powrotna do Lublina zajęła ponad 3 godz. Kiedy zasiedliśmy
do kolacji była pierwsza w nocy. Płynęły godziny mroźnej nocy,
whisky ubywało z butelki. A my rozmawialiśmy i rozmawialiśmy.
O BOC, o nieaktywnych Braciach, o obiegu informacji, o rozumieniu doktryny i pryncypiach, o rejsach. Dwóch kompletnie obcych facetów, którzy spotkali się przed chwilą nad dworcu. Tak jak
byśmy znali się od lat. Ale pamiętajcie, mieliśmy te same znaki
(Ciąg dalszy na str. 24)
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na banderach, ten sam ceremoniał, te same problemy, to samo
BOC i ten sam OKTALOG. Tym samym mieliśmy podobny sposób myślenia. Choć obcy, od dawna byliśmy sobie Braćmi. I tak to
działa.
Następnego dnia Joe spotkał się z lubelskimi Braćmi, zwiedzał
Lublin, po czym udał się do Gdańska (fot. 1), a następnie Szczecina. I w czasie tej podróży Joe wpadł na pomysł. Skoro większości
polskich Braci nie stać na to, aby przyjechać do USA, to Bracia
amerykańscy przyjadą do Polski. A polscy Bracia zorganizują
Polsko-Amerykańskie Zafarrancho w Gdańsku. Po dwóch latach, w 2012, ta idea się zmaterializowała i Zafarrancho się odbyło
(fot. 2). To były dni pełne pracy. Przybyli Bracia z wielu innych krajów. Nigdy przedtem w Polsce nie było tylu Braci z zagranicy. Ale
proszę pamiętać, wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy Int’l
Vigie USA zdecydował się odwiedzić Polskę i w pewną śnieżną noc
znalazł bezpieczną koję, transport, spyżę, a nawet zimowe ubranie,
w domu Jerzego i Ani. I tak to powinno działać.
Podczas gdańskiego Zafarrancho wykiełkował następny pomysł. Zdecydowaliśmy się z Anią złożyć rewizytę naszym Amerykańskim Braciom. Kiedyś...? Jak będzie nas na to stać. Kiedy
braliśmy ślub byliśmy kompletnie spłukani. Podróż poślubną
odłożyliśmy na później. Zastąpił ją tygodniowy rejs we dwoje na
Mazury jakimś tanim złomem. Było to 24 lata temu. USA byłoby
pięknym miejscem, ale wtedy pozostawało w sferze marzeń. Ale
właśnie to marzenie powróciło podczas dysput o naszej rewizycie
w USA 23 years after.
(Kontynuacja na str. 25)
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Kolejne lata mijały. Odwiedziliśmy wielu Braci w Europie.
Przegadaliśmy wiele nocy. Wiele zwiedziliśmy. Ciągle istniał problem pieniędzy. Dziś zastanawiam się czy nie była to wymówka.
W grudniu 2015 r. uczestniczyliśmy w Zafarrancho „Goose Fair”
w Berlinie, połączonym z dziesięcioleciem istnienia Mesy Berlin–Potsdam. Przypadek? Joe zdecydował się odwiedzić Polskę
przy okazji „Goose Fair” – Berlin in 2010. Niemiecki Int’l Vigie
Christian Berghausen także wiele podróżuje. Ma dużo kontaktów z Braćmi w USA. Był w Gdańsku. Spotykaliśmy go w Anglii.
Mieszka w Berlinie, daleko od Lublina i nigdy w tym mieście nie
był. Ale ma ten sam OCTALOG i banderę (fot. 3). Tak naprawdę,
za jego namową pojechaliśmy wtedy do Berlina. W Berlinie spotkaliśmy Braci z USA, w tym nowego Kapitana Krajowego Scotta
Ripley, który gdzieś przy hotelowym barze odebrał nam wymówki.
Powiedział: O co się martwicie. Po prostu kupcie bilet i przylećcie,
a my się wami zajmiemy. Zafarrancho w Berlinie było kluczowe dla
naszej wizyty w USA. Gdybyśmy do Berlina nie pojechali, pewnie
do dziś wizyta ta pozostałaby w planach. Czasem warto odwiedzać
Braci. Czasami właśnie tak to działa.

W sierpniu 2016, 6 lat po wizycie Joe w Polsce, wysiedliśmy
z samolotu w Nowym Jorku i „wpadliśmy w objęcia” naszego Brata
Andrzeja Bieńkowskiego (#38) oraz jego Branki Ireny. Znacie zapewne jego historię. Uciekając zza „żelaznej kurtyny” był Bratem
Wybrzeża. I ostatecznie w USA spotkał ludzi, którzy mają ten sam
OCTALOG, banderę i ceremoniał oraz należą do tego samego
BOC. Teraz należy do Mesy Nowojorskiej i Lubelskiej. I tak to
działa. Przywołuję obraz z pamięci. Próbuję wpasować się tyłem
w jakąś dziurę w greckiej, zatłoczonej przystani. Jest prawie ciemno. Brat Marek Bilski (#125) coś mi pokazuje. Jacyś ludzie machają
i krzyczą coś po francusku. Pokazują miejsce koło francuskiego
jachtu, biorą cumy. Wskazują na nasz maszt. Ja patrzę na ich maszt.
Powiewają dokładnie takie same czarne bandery i symbole. Witajcie Bracia. Jesteśmy w domu !!! ORZAAA!!. Gdziekolwiek na
świecie by to nie było. I tak to działa.
Spędziliśmy dwa dni z Andrzejem i Ireną odwiedzając NY. Byli
świetnymi przewodnikami i gospodarzami. Następnie wzięliśmy
udział w Clam Zaf na plaży w Greenwich Point. Spotkaliśmy prawie wszystkich Braci i Branki z mesy Nowojorskiej. To był piękny

i bardzo owocny czas (fot. 4). Wręczyliśmy Medale Bractwa Wybrzeża; Bratu Joe Citarella, w uznaniu za budowanie kontaktów
międzynarodowych i Bratu Tony Olmer, za perfekcyjną i ofiarną
pracę na funkcji SECOIN. Dzięki Kapitule MKP, że je przyznała.
Jadło i napitki były przednie, a rozmowa z Bratem Tony bardzo
poszerzyła moje horyzonty dotyczące historii i doktryny BOC.
Następnego ranka po noclegu w ich domu, Joe i Gail Citarella zapakowali nas w swój samochód i ruszyliśmy do Mes wschodniego
wybrzeża. Cząstki naszego serca pozostały na zawsze w Mesie Nowojorskiej, a nasza wiedza o Braciach i BOC się wzbogaciła. I tak
to działa.
Następną Mesą była The Solomons Island Table. Zatrzymaliśmy
się w domu Ala i Lindy. Spotkanie z Braćmi odbyło się w Solomons
Island Yacht Club. Zwiedzaliśmy marinę i jachty. Tak naprawdę
odbyły się dwa spotkania, gdyż w Solomons Island byliśmy dwa
dni (fot. 5). Przy okazji zwiedziliśmy Waszyngton (jedna z branek
była naszym przewodnikiem), potem bardzo interesujące Calvert
Marine Museum wraz z unikatową drewnianą latarnią morską, lokalną pływalnię, którą otwarto dla nas poza normalnymi godzinami pracy; Brat Al był tam VIP.
Kiedy odwiedzamy Braci w innych zatokach, poza spotkaniami, tradycją jest, że pokazujemy im wszystko co warte zobaczenia
w naszej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji morskiej. W każdej z odwiedzanych mes USA mieliśmy bogaty
program turystyczny. Jako członkowie BOC umożliwiamy sobie
bowiem zaznajamianie się z historią naszych miast i krajów, z ich
tradycją morską i korzeniami. To wszystko przy pomocy lokalnych, darmowych i kompetentnych przewodników (Braci). Każde dobre Zafarrancho na którym są goście, winno mieć program
turystyczny ukierunkowany, jeśli to możliwe, na tradycję morską.
Jak wiele lokalnych kolorytów i zabytków poznaliśmy spotykając
się z Braćmi z różnych krajów, kto zliczy...? I tak to działa. Z Alem
i Joe pól nocki przegadaliśmy o wymaganiach jakie winniśmy stawiać jungom. Znów się czegoś o BOC dowiedziałem. Cząstka naszego serca została w Solomons Island Table, a potem Joe and Gail
zabrali nas do Norfolk (The Norfolk Table).
W Norfolk zatrzymaliśmy się w apartamencie Scotta (Kapitan
Krajowy) i Michele, a potem, drugiego dnia, na pokładzie ich jachtu „Orza”. Mieliśmy dwa spotkania z Braćmi i Brankami. Pierwsze
odbyło się w restauracji koło słynnej bazy Marynarki Wojennej
w Norfolk, a drugie było to „Tratwowe Zaff ” na pokładzie „Orza”
(fot. 6). Wzięliśmy udział w dwóch wycieczkach. Pierwsza, wieczorna i piesza na tereny przyległe do bazy Norfolk, gdzie kotwiczy znany krążownik „Wisconsin” i druga, rejs morski na „Orza”,
dookoła bazy w Norfolk, gdzie szczególną atrakcją było oglądanie
lotniskowców. Interesujące było zobaczyć miejsca o tak wielkim
znaczeniu dla US Navy i jej tradycji. Jak wszędzie goszczono nas
jak VIP-ów i jednocześnie najlepszych przyjaciół. Najfajniejsze
było „Tratwowe Zaf.” (Bracia przybyli jachtami i utworzyli tratwę
na zatoce). Piliśmy wino, kołysała nas martwa fala, patrzyliśmy
w gwiazdy o północy, pływaliśmy wpław w ciemności. Tak, ...my
Bracia Wybrzeża kochamy morze, jachty i żeglarzy. Tam się czujemy jak w domu. Morze i BOC to jedno. I tak to działa. W czasie
„Tratwowego Zaf.” odbyło się zaprzysiężenie nowego jungi. Jest to
jeden z najważniejszych ceremoniałów w BOC. Sposób w jaki wybieramy, przygotowujemy i zaprzysięgamy nowych Braci jest taki
(Kontynuacja na str. 26–30)
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sam w całym świecie. Amerykanie traktują to bardzo odpowiedzialnie i poważnie, choć z humorem. Pogadałem o tym ze Scottem. Nowy Brat, żeglarz samotnik, choć widział niejedno, miał łzy
w oczach. I tak to działa. Znów wzbogaciłem swą wiedzę o BOC.
Zostawiliśmy cząstki naszych serc w Norfolk, a następnego dnia
Joe i Gail zabrali nas do Savannah.
Mesa Savannach to zupełnie inne miejsce. Wreszcie poczuliśmy
oddech południa. Zatrzymaliśmy się w domu Joe i Jessici. W tym
starym, drewnianym domu spotkaliśmy się z Braćmi i Brankami
(fot. 7). Jak wszędzie dotąd poznaliśmy życiorysy naszych Braci
i Branek. Ta mesa jak szczególnie bogata w fantastyczne życiorysy
morskie, a „wisienką na torcie są życiorysy z programów kosmicznych”. Prawdę mówiąc, w całym świecie mamy nadzwyczajnych ludzi wśród Braci. Ich historie, w szczególności życiorysy morskie, są
zadziwiające, pobudzające marzenia i inspirujące do podejmowania nowych wyzwań. Jesteśmy dumni z siebie i ze swoich osiągnięć.
Scott Ripley (NC US) często pisał na ten temat. I tak to również
działa. I czyni nas atrakcyjnymi. Następnego dnia zorganizowano
nam wycieczkę po Savannach, zjedliśmy miły obiad, pływaliśmy
w oceanie oraz odwiedziliśmy Fort Pulaski. I znów nauczyliśmy
się czegoś o BOC, a kilka kawałków naszych serc zostało w Mesie
Savannach.
Następnego dnia Joe and Gail zawieźli nas na lotnisko w Atlanta skąd polecieliśmy do Austin (Texas). Nasi nowi opiekunowie,
Charles i Marsha, zabrali nas do swego domu w San Antonio.
Wielkie dzięki Joe i Gail, że byliście naszymi opiekunami, przewodnikami, kierowcami i częściowo sponsorami przez cały tydzień. Teraz byliśmy obcy w Teksasie, o którym słyszeliśmy wiele

szalonych opowieści. „Do not mess with Texas”, jak mawiają. Tropikalny sztorm pustoszył Nowy Orlean, a San Antonio nawiedziły
ulewy. Ale my czuliśmy się jak u siebie w domu, byliśmy bowiem
goszczeni przez ludzi, którzy mieli to samo Octalogo, takie same
bandery BOC i otwarte serca dla Braci i ich Branek. I dokładnie
tak to działa. Oczywiście odbyło się Zafarrancho z Mesą San Antonio (fot. 8) oraz program turystyczny skrócony z powodu deszczu. Próbowaliśmy amerykańskich steków, ale przede wszystkim
mieliśmy dużo czasu do rozmów. Padało, zapasy Jack Daniels były
duże. Ja przez dwie kadencje byłem kapitanem krajowym i Charles
przez dwie kadencje był kapitanem krajowym. Obaj jesteśmy emocjonalnie związani z BOC i jego rozwojem. BOC to część naszego
życia. Mijały godziny rozmów o doktrynie, pryncypiach i problemach codziennych. Rozmawialiśmy jak BOC działa i co w nim
nie działa dobrze. Takie rozmowy są esencją spotkań, gdy Bracia,
szczególnie kapitanowie, spotykają się gdzieś w świecie. Są one częścią istnienia BOC i jego jednolitości. Tak to właśnie działa. Znów
się czegoś nauczyłem i kawałki naszych serc zostały w San Antonio.
Następnie wynajętym samochodem udaliśmy się do Mesy Corpus Christi, gdzie gościliśmy w domu Paula i Karen. Po drodze
zbłądziliśmy, a most z panoramą na lotniskowiec forsowaliśmy
pięciokrotnie, tam i z powrotem. Jak orzekli Bracia, szczęściem nie
była to żegluga miedzy rafami. Bracia teksańscy często odwiedzają
Braci w Europie. Dlatego spotykamy przyjaciół, których już znamy.
Paula i Karen spotkaliśmy po raz czwarty (Gdańsk, Lake Como,
Berlin, Corpus Christi). Członkowie BOC mają Braci w wielu
(Kontynuacja na str. 29–30)

Minuta Kapitańska – styczeń 2017

29

Bractwo Wybrzeża (BOC), jak to działa, reminiscencje po wizycie w USA cd.
(Ciąg dalszy ze str. 23, 24, 25, 26, 27, 28)

30

Minuta Kapitańska – styczeń 2017

Bractwo Wybrzeża (BOC), jak to działa, reminiscencje po wizycie w USA cd.
(Dokończenie ze str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

miejscach na świecie i od czasu do czasu się spotykają. Kontakty
podtrzymuje Internet, ale osobiste spotkania są podstawą. Tak to
działa. Odbyło się spotkanie, tym razem w konwencji „full combat
pirate dress” (fot. 9). W tej Mesie szczegóły stroju i ceremoniału
były dopracowane do perfekcji. Znów odbyło się mustrowanie
i widzieliśmy emocje w oczach nowego Brata. Sprawę potraktowano śmiertelnie poważnie i honorowo. Czuliśmy się dumni, że
możemy wziąć udział w narodzinach dwóch nowych Braci w USA.
I tak to działa. Następnego dnia zostawiliśmy po kawałku serca
w Corpus Christi i bogatsi o nowe doświadczenia pojechaliśmy do
Houston. Byliśmy nieco zdziwieni, że nasze serca jeszcze pracują,
ale dla Braci nigdy mało sera.
Nasza wizyta w Teksasie została skrócona, musieliśmy zmienić plany z powodu sztormu tropikalnego i zalania powodzią
Nowego Orleanu. Ale udało się odwiedzić, choć na krótko, Mesę
w Houston. Zatrzymaliśmy się w domu Kena i Kelly. Ken mieszka w porcie i jest oceanicznym żeglarzem, który sporą część życia
spędził w morzu. Jego opowieści o żegludze w cyklonie budzą respekt. Wizyta miała dwa punkty: domowe Zafarrancho w domu
jednego z Braci i krótka wycieczka po nabrzeżach wózkiem golfowym Kena. Jak zwykle przyjęto nas gorąco, a Zafarrancho odbyło
się w cichej domowej atmosferze (dom był większy niż niejedna
knajpa; fot. 10). Ludzie rozprzestrzenili się po zakamarkach rezydencji i rozmawiali o BOC, morzu i sprawach codziennych. Na Zafarrancho przybyli Bracia z San Antonio, Charles i Marsha, którzy
w Houston kupili nowy jacht (jak ostatnio pisał Charles, we dwoje
przelecieli ponad 120 mil w niecałe 9 godz.). Niezła łódź. Tak więc
łodzie i ich parametry zdominowały rozmowy. Nasze jachty, które
nas łączą... I tak to działa. Takie domowe spotkania wzmacniają
Braterstwo. I tak to również działa.
Pozostawiwszy po kawałku serca w Mesie Houston musieliśmy
zawrócić do San Antonio z powodu powodzi. Tam oddaliśmy samochód, Charles i Marsha zabrali nas do domu, a potem zawieźli
na lotnisko. Po trzech godzinach lotu byliśmy w Denver. Wizyta
u Braci dobiegła końca.
Z Denver wynajętym samochodem rozpoczęliśmy samodzielną podróż po amerykańskich Parkach Narodowych. Odwiedziliśmy ich w sumie 11. Zostaliśmy zobowiązani przez Charlesa
i Andrzeja Bieńkowskiego do składania raportów, a jakby co, do
wzywania pomocy. Ostatni raport złożyliśmy z domu w Lublinie.
I tak to działa i tak działać powinno. Zresztą brat Andrzej sprawował nadzór nad naszą rutą cały czas.

Zawsze gdy spotykamy Braci z innych zatok i mórz dajemy im
podarki i znaczki, które nosimy w kapeluszach. Znaczki te oznaczają, że ponieśliśmy trud i wydaliśmy pieniądze, aby osobiście
Braci odwiedzić, a wskutek tego nasza wiedza o BOC wzrosła. Rozdaliśmy ponad 100 polskich znaczków i wiele prezentów, niektóre unikalnie zaprojektowane przez Anię. Bratu Zbysławowi Zbyszyńskiemu (#92) dziękujemy za pomoc w ich wykonaniu, a Bratu
Kapitanowi (#2) i R7 za ufundowanie plakietek 50-lecia MKP dla
Kapitanów amerykańskich Mes. Otrzymaliśmy wiele prezentów
z symbolami BOC. W naszych domach całe ściany są zawieszone
takimi pamiątkami ze znakami Bractwa. W USA widzieliśmy nawet dywany na zamówienie z symbolem BOC. Te symbole zdobiąc
mieszkania przypominają nam codziennie do czego należymy i jakie podjęliśmy zobowiązanie. Kapelusze to znak szczególny. Rozpoznajemy się po nich na lotniskach i gdziekolwiek jeszcze. I tak
to działa. OORRZZAAAAAAAAA!!!!
Jerzy (#78) & Ania

Ten dokument został napisany po angielsku jako prezent dla Braci Amerykańskich. Dziękujemy Bratu Maciejowi Maciejowskiemu,
za redakcję językową. Ma być używany także jako materiał pomocniczy dla jungów. Kilka dni temu Vigia Int Germany poprosił, by
w tym celu mogło się go używać także w Niemczech. Może i Polskim
Braciom się na coś przyda jego wolne tłumaczenie.

