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Kapitan ma głos
29 grudnia 2018 r.
Staje się tradycją, że nasza coroczna MINUTA KAPITAŃSKA, wydawana
staraniem Skryby, czyli Brata Kacały (#97), ukazuje się w sezonie noworocznym. Daje to okazję zarówno do podsumowania wydarzeń roku
ubiegłego, jak i do wskazania celów i zamiarów na przyszłość.

Rok 2018 zapisał się zakończeniem prac legislacyjnych i wydaniem w druku jednolitego tekstu nowego
Statutu (uchwalonego w roku poprzednim) oraz nowych Ordonansów. Warto wspomnieć, że powstawały
one jednocześnie i jest ich obecnie jedenaście – w przeciwieństwie do trzynastu poprzednich Ordonansów pisanych, poprawianych i dodawanych od 1974 do 2003 r.
Zakończenie tego długotrwałego ustanawiania jednolitych przepisów spowodowało głośne westchnienie
ulgi wielu Braci. Zafarrancho ma statutowo zagwarantowane prawo i obowiązek wszelkich ostatecznych decyzji w Bractwie. Nikt i nic go zastąpić w tym nie może.
Kto zaś z uczestników o tych sprawach myśleć i dyskutować nie chciał, to rzeczywiście mógł się nudzić, ponieważ chętniej by spędzał swój czas na pogawędkach
z dawno niewidzianymi Braćmi, konsumpcji i słuchaniu
„opowieści z mórz dalekich”. Aktualizacja naszych przepisów musiała jednak być przeprowadzona, aby Bractwo pozostawało w zgodzie z przepisami państwowymi.
Rok 2018 zaznaczył się również jako pierwszy rok
posiadania przez Bractwo własnego konta bankowego.
To przygotowanie do wymaganego nawiązania kontaktu z Urzędem Skarbowym. Jest ono planowane zgłoszeniem sprawozdania z roku 2018 w pierwszym kwartale
roku bieżącego. Nasz Brat Skarbnik określił już sposoby
i terminy dokonywania wpłat przez Braci, odpowiadające potrzebom sprawozdawczym. Dla dobra całego Bractwa apeluję o ich przestrzeganie.
Jak dotychczas, finanse Bractwa pochodzą wyłącznie z naszych własnych składek czy to docelowych, czy
też członkowskich, inaczej Partu. Ta wyłączność, czyli
brak zewnętrznych dotacji ma tę zaletę, że nie powinna
dawać nikomu tytułu aby za nas decydować, ograniczać
lub nam narzucać, jak te finanse powinniśmy użytkować. Jak będzie wyglądać urzędowa praktyka tego dosyć
logicznego domniemania przekonamy się w roku 2019.
Trzecie duże przedsięwzięcie roku 2018 to weryfikacja naszej Musterroli. Tu warto wspomnieć, że Bractwo nasze po raz pierwszy nadało dwóm osobom status
Braci Honorowych. Są nimi Henryk Jaskuła i Adam
Ustyniak. Generalnie weryfikacja miała na celu określenie statusu posiadanego przez poszczególnych Braci
wewnątrz Bractwa. Czas upływa, warunki życiowe się
zmieniają, a Musterrola powinna nam obrazować stan

nie tylko historycznie pełny i aktualny, ale także posługiwać się tym samym nazewnictwem, które jest obecne
w statucie i ordonansach.
Weryfikacja została praktycznie zakończona. Też nie
obyło się bez narzekań i zgrzytów, bo wymagała przypomnień i zadawania Braciom pytań. Tym, którym wypadło pytania zadawać nie pasowała czasem nieprzyjemna
rola, jak to określali, „karbowego”. Ci zaś co byli pytani,
czuli się czasem urażeni w swojej godności samym faktem zapytania... Obydwa te stanowiska są nielogiczne
i nieuzasadnione.
Jest przecież faktem, że Bracia, przystępując do
Bractwa, oprócz przywilejów podejmują również pewne obowiązki. Pytania – jeżeli już musiały być do kogoś
kierowane – to wyłącznie w wyniku ich własnego zaniechania lub zapomnienia. W wypadku całkowitego lekceważenia Bractwa i Braci, objawy zewnętrzne są identyczne, jak przy nieświadomym zapomnieniu. Trzeba
więc zapytać, aby poznać co jest prawdziwą przyczyną
problemu. A jego rozwiązanie też musi wynikać z własnej decyzji lub postawy zapytanego.
Niezdrowym przykładem jest casus Brata Ogrzewalskiego #68, który przez kilkanaście lat swego żeglowania nie mógł, nie potrafił znajdować okazji ani do odezwania się, ani do opłacania Partu... Tak w Bractwie
postępować się nie godzi. Przed wnioskiem o relegowanie z czarną plamą uratował go SMS o „zawieszenie
członkostwa” – przysłany niezwłocznie po otrzymaniu
ultimatum Kapitana. Postawiona w sytuacji faktów dokonanych Rada Siedmiu zgodziła się więc na urlopowanie i spisanie jego długów na straty, ale Kapitan Bractwa
jednocześnie ukarał go naganą.
Dobrze jest pamiętać, że pełniący różne funkcje Bracia Oficerowie mają również swoje obowiązki wobec
Bractwa, z zaniechania których mogą i powinni być
przez Zafarrancho rozliczani. W przeciwieństwie do lat
ubiegłych, wszystkie problemy zaległości zostały tym
razem doprowadzone do konkluzji. Oczekiwanie na to,
że coś się samo z siebie zrobi lub uporządkuje, nie daje
wyników.
Właśnie w roku 2018, SECOIN (czyli Sekretarz Kooperacji Międzynarodowej Bractwa) zarządził ogólnoświatowy Cenzus Braci Wybrzeża. Szczęśliwie się to zło(Dokończenie na str. 3 i 4)

Minuta Kapitańska – styczeń 2019

3

Kapitan ma głos
(Kontynuacja ze str. 2)

żyło, bo gdy nadszedł termin – dzięki naszej weryfikacji
mieliśmy dotyczące Polski odpowiedzi już gotowe...
Bractwo nasze nie istnieje tylko po to, aby zajmować
się własnymi wewnętrznymi sprawami. Ma swoje określone statutowo cele działań zewnętrznych – dla szeroko
pojętego dobra spraw morskich w społeczeństwie. Warto więc o podejmowaniu takich inicjatyw – jako naszym
wspólnym obowiązku – Braciom przypominać.
Jako Kapitan mam w roku 2018 pełną świadomość
o dwóch takich przedsięwzięciach: Zlot 100 oraz sprawa
powstania Muzeum Żeglarstwa Polskiego. Jeżeli robiliśmy jako Bractwo coś więcej – to działacze zachowują
zbyt dużą skromność, bo nie dzielą się z resztą Braci informacjami. Czekamy na nie od Braci Moczydłowskiego, Wolskiego, Piotrowskiego, Mierzeckiego – a zapewne jeszcze kilku innych.
Spotkanie polskich żeglarzy ze świata w Polsce – czyli Zlot 100 dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości – jest tematem opisanym i ocenianym w niniejszej „Minucie” szczegółowiej przez innych autorów.
Była to akcja jednorazowa, zaplanowana, wykonana
i zakończona w roku 2018.
Natomiast działania na rzecz Muzeum Żeglarstwa są
dużo bardziej długofalowe i powinny być obecne w naszej świadomości i naszych planach właściwie na stałe.
Stroną praktyczną przedsięwzięcia, w porozumieniu
z Narodowym Muzeum Morskim, zawiadują aktualnie
Bracia: Maciej Krzeptowski (#80) z Mesy Szczecińskiej i Tomasz Borda (#113) z Mesy Gdańskiej, a ze
strony NMM sprawą zajmuje się pan Radosław Paternoga (e-mail: r.paternoga@nmm.pl; tel. 0048583018611
w. 412). Dobrze też wiedzieć, że wieloletni dyrektor
NMM dr inż. Jerzy Litwin przeszedł na emeryturę, a od
1 stycznia 2019 r. dyrektorem jest dr Robert Domżał.
Już przeszliśmy zatem do planów na przyszłość. Składam więc wszystkim Braciom serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2019. To powszechny
i tradycyjny standard. Są tacy co twierdzą, że zamiast
zdrowia, trzeba i należy życzyć szczęścia (bo marynarze
z KURSKA byli zdrowi...).
Osobiście otrzymałem ostatnio życzenia aby „Cieszyć
się tym co się ma – ale pielęgnować marzenia”. No cóż,
marzenia to też rodzaj życzeń, więc może spróbuję je
sprecyzować. Mam takie marzenia i życzę sobie i Bractwu wielu rzeczy i spraw:
– zredagowania i wydania drukiem podręcznika – Vademecum, o przeznaczeniu nominalnie dla Braci Patronów, a praktycznie dla nas wszystkich, Projekt ten jest
już rozpoczęty i prowadzony przez Brata Paleologa
(#78). W moim marzeniu to nie tyle suchy podręcznik,
ile cały zasób wiedzy o Bractwie Wybrzeża na świecie

i w Polsce, spisany w urozmaicony
sposób przez Braci, którzy tą osobistą wiedzę już zdobyli – w swojej
mierze i dziedzinie. Wiedzę o idei,
zwyczajach, przepisach, wydarzeniach, które teraz powinni przekazać dalej. Bez takiego
łatwo dostępnego dla wszystkich zapisu, ta praktyczna
wiedza może zaginąć, albo będzie musiała być na nowo,
żmudnie i latami zdobywana. To marnotrawstwo. Nawet mały przyczynek lub wspomnienie mogą ożywić
przekaz i okazać się ciekawe i pożyteczne;
– zakończenia prac w Chile nad nowym, uzupełnionym wydaniem The Grrreatest Dictionary. To też publikacja przybliżająca sprawy i zwyczaje w Hermandad
de la Costa, tyle że po angielsku. Brat Zazulin (#156)
zgłosił już swój akces na przetłumaczenie jej na język
polski i będziemy mieli dodatkowe źródło informacji –
równolegle do naszego Vademecum;
– pomyślnego zakończenia starań o nazwanie miejsca
publicznego w Gdyni imieniem Władysława Wagnera
oraz pośmiertnego odznaczenia Go orderem państwowym. Te nasze starania trwają już od roku 2012;
– rozwijania akcji i zachęcanie Braci do pisania i uzupełniania „Dykcjonarza MKP”. Zainicjowany w formie
książkowej i wydany w roku 2011 powinien teraz –
przez najbliższe lata – rozwijać się dalej w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej – aż przyjdzie
pora na drugie wydanie... Niemal tożsame lub równoległe byłoby spisanie wspomnień o tych Braciach, co już
odeszli. I to niebawem, kiedy jeszcze żyją Bracia co ich
znali i mogą coś o nich powiedzieć. Taki nasz organizacyjny Panteon im się należy;
– dokończenia procedury zastrzeżenia i chronienia
nazwy Bractwo Wybrzeża w Urzędzie Patentowym, aby
nikt inny nie mógł jej użyć i podawać się za oryginalne
historycznie Bractwo – La Hermandad de la Costa;
– obecności chociaż jednego przedstawiciela Bractwa w dniu 1 listopada na corocznej uroczystości przy
pomniku „Tym, co odeszli na wieczną wachtę” na gdyńskim bulwarze nadmorskim. Nieobecność naszych
przedstawicieli bardzo kiepsko świadczy o polskim
Bractwie w środowisku ludzi morza, a my sobie wyobrażamy i co więcej, chcemy się szczycić, że jesteśmy jego
śmietanką... Tego typu pomniki znajdują się też w innych miastach (Gdańsk, Szczecin, Darłowo i inne). Nie
znam konkretnych sytuacji, ale podjęcie, tam gdzie to
możliwe, nowej podobnej inicjatywy przez Bractwo byłoby chwalebne;
– ustabilizowania internetowej obecności Braci, to
znaczy doprowadzenia do ich 100-procentowego zgło(Dokończenie na str. 4)
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szenia się i użytkowania zarówno strony Bractwa Polskiego (http://hermandaddelacosta.pl/), jak i strony
międzynarodowej prowadzonej przez Secoin’a (https://
secoin.hermandaddelacosta.cl/). Tam znajduje się
światowa lista Braci, obejmująca ponad 4 tysiące osób.
Rejestracja polega na podaniu swego adresu mailowego
(zgodnego z tym, który już tam mają zapisany – a ten jest
zgłoszony na podstawie ostatnio opublikowanego przez
Brata Barańskiego (#12) dokumentu: MUSTERROLA PEŁNA 1.12.2018.xls – czyli tegorocznej weryfikacji)
oraz określeniu swojego hasła dostępu. W razie napotkania trudności: kto pyta – nie błądzi...;
– bieżącego publikowania wiadomości z życia Braci
i Bractwa, a może nawet stworzenia na naszej wspólnej
stronie specjalnego miejsca dla każdej mesy lokalnej...?
Wspólna strona umożliwia już wygodną komunikację
dzięki staraniom webmastera Brata Lutosławskiego
(#56). Grupa MKP w Yahoo nie jest jeszcze zamknięta, ale apeluję o jej używanie już tylko w celach historycznych, a nie do przekazywania bieżących informacji.
Wiadomości i komunikaty niech idą tylko na stronę.
Zbyt dużo dostępnych i czynnych kanałów informacyjnych powoduje, że nigdy nie ma pewności kto co czyta i śledzi, i czy wiadomość na pewno do niego dotarła.
Stąd też troska o obecność wszystkich na stronie;
– uruchomienia na stronie Bractwa działalności naszej Skrzyni Skarbów, zorganizowanej wyłącznie dla naszych potrzeb wewnętrznych, a zatem w rejonie strony
chronionym przez hasło. Powinna być ona ilustrowana
zdjęciami posiadanych skarbów i wskazywać metodę
wejścia w ich posiadanie przez Brata na jego własny
użytek. Spodziewam się opracowania szczegółów takiej
procedury i całego działania tej Skrzyni przez Strażnika Brata Maciejowskiego (#146), w porozumieniu z grupą doświadczonych już w tej dziedzinie Braci
z Lublina oraz z Bratem Webmasterem (#56);
– po kilku latach prezentowania różnych polskich
propozycji tekstowych naszego hymnu do melodii Va
Pensiero sądzę, że nadszedł czas na decyzję i Zafarrancho wiosenne 29 marca 2019 r. w Pucku mogłoby tę
kwestię już rozstrzygnąć. Mamy jeszcze prawie trzy miesiące na zastanowienie się lub dyskusję w tej sprawie.
Poruszę także nasze sprawy personalne. Oczywiście
życzę sobie i Bractwu dopływu wartościowych kandydatów na Braci, którym ideały i cele Bractwa są bliskie.
Takich, dla których zaprzysiężenie jest impulsem do
kontynuacji dalszego własnego, a teraz może i wspólnego działania, na które będą mieli zarówno odpowiednie
umiejętności, czas, jak również ochotę. Potrzebę takiego
dopływu podkreśla kalendarz i mijający czas, który regularnie nam dostarcza pożegnania Braci wyruszających

w ostatni rejs do Hilo. W samym roku 2018 odpłynęli Bracia Ireneusz Bieniaszkiewicz
(#36), Andrzej Giedymin
(#119) i Jerzy Szkudlarek
(#145). Zachowajmy ich – a także tych pożegnanych
poprzednio – we wdzięcznej pamięci.
Jesienią 2019 zakończy się kadencja aktualnych
władz Bractwa. Złożą swoje sprawozdania i podadzą się
do dymisji. Trzeba nam już zacząć myśleć o naszych kandydatach do nowych władz. Oby ławka ta nie okazała
się zbyt krótka – mimo że wg ostatnich rachunków jest
nas dziewięćdziesięciu sześciu aktywnych Braci... Nie
przyjmą na siebie odpowiedzialności i obowiązków ani
ci prześladowani przez tzw. SKS lub inaczej „peselozę”,
ani ci, którzy uznali, że osiągnęli już cel życiowy, ukoronowali karierę żeglarską i mają patent na bezczynne
delektowanie się swoją pozycją w ekskluzywnym stowarzyszeniu, która jest przecież widomym dla wszystkich
postronnych dowodem wielkich zasług.
Ilustracją istnienia problemu „krótkiej ławki” jest
ogłoszone już wcześniej życzenie/apel: znalezienia
wśród Braci kogoś chętnego do pomocy dla naszego Vigii na okres jego wielkiego zaangażowania w projekcie
„I love Poland”. Jak dotychczas – przejmująca cisza...
Na koniec, życzę sobie samemu więcej optymizmu
i mam takie marzenie, że w tych ostatnich rozważaniach
głęboko się mylę.
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ZLOT
100-lecie
niepodległości
W piątek 31 sierpnia, punktualnie o godzinie 9.00,
na pokładzie „Daru Pomorza” w Gdyni rozpoczął się
Międzynarodowy Zlot Żeglarski dla uczczenia stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na wodach Zatoki Gdańskiej spotkali się polonijni
żeglarze z siedmiu krajów Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych. W zlocie brała też udział silna grupa polskich miłośników żeglarstwa, a na pokładzie gdańskiego „Gen. Zaruskiego” przybyła nawet grupa harcerskich
żeglarzy niemieckich.
Organizacyjną inicjatywę i całą koordynację Zlotu
wzięło na siebie nasze Bractwo.
Pomysł mieszkającego w Travemünde naszego przyjaciela Jurka Kotlarka podchwycili Bracia z Mesy Gdańskiej i po opracowaniu wstępnego scenariusza, „uderzając” do lokalnych władz, ruszyliśmy z robotą.
Impreza koordynowana przez Mesę Kaprów Polskich
BRACTWA WYBRZEŻA, wpisana na krajową listę rocznicowych obchodów, zorganizowana została przy współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego
Związku Żeglarskiego oraz władz miejskich portów
wizytowanych przez zlotowe jachty – Gdyni, Gdańska,
Pucka i Helu. W każdym z tych historycznych polskich
miast, na zaproszenie ich prezydentów, polonijni i polscy żeglarze nie tylko podejmowani byli z prawdziwą
staropolską gościnnością, zwiedzali miasta i ich zabytki,
brali udział w spotkaniach z mieszkańcami i bawiącymi
tam urlopowiczami, stanowiąc także jedną z lokalnych
atrakcji związanych z polskim jubileuszem.

5

Na udekorowanym wielką galą flagową „Darze Pomorza” – legendarnej kolebce polskich nawigatorów –
uroczystego otwarcia Zlotu dokonali: prezydent Gdyni
dr Wojciech Szczurek, przedstawiciele Rady Miasta,
prezesi PZŻ – Tomasz Hamera, PoZŻ Bogusław Witkowski oraz Kapitan Krajowy Polskiego Bractwa Wybrzeża
kpt. Jerzy Knabe. Obecni byli przedstawiciele admiralicji, Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciele żeglarskich
klubów z Trójmiasta, a na nabrzeżu licznie zgromadzona publiczność. Rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem
wszystkich czterech zwrotek polskiego hymnu narodowego, a po zwięzłych acz serdecznych słowach powitania ze strony Gospodarzy „głos” zabrała Kaszubska
Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia, która przybyłych
„zza siedmiu mórz” rodaków powitała znakomitym koncertem kaszubskich i polskich melodii ludowych. Przy
ich akompaniamencie odbyło się „wodowanie” nowo
wydanej książki naszego Brata z Hiszpanii Mirosława
Misayata – niestety per procura, bowiem autor, który zamierzał przypłynąć osobiście na Zlot z Hiszpanii, złożony chorobą nie mógł stawić się w Gdyni osobiście. Notabene, odmiennie niż pomysłodawca tegorocznego Zlotu
Jurek Kotlarek, który zamiast swym jachtem przybył do
nas samochodem uciekłszy ze szpitala, gdzie tydzień
wcześniej przeszedł niespodziewaną operację...
Ale w końcu nigdy nie wpisuje się portu przeznaczenia...
(Dokończenie na str. 6–9)
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ZLOT
100-lecie
niepodległości
(Ciąg dalszy ze str. 5)

Jeszcze tylko pamiątkowa wspólna fotografia na tle
Białej Fregaty i po odprawie załogi rozeszły się na swoje
pokłady, by przygotować jachty do uroczystej nocnej parady żaglowej na Westerplatte – aby punktualnie o 4.40
1 września wziąć udział w uroczystym Apelu pamięci
w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W południe
na trasie od sopockiego molo do Gdyni odbyła się kolejna morska parada naszej flotylli dla publiczności na
nabrzeżnych bulwarach.
W gdyńskim centrum informacyjno-wystawowym
otwarta była w tym czasie, zorganizowana siłami Mesy
Gdańskiej Bractwa Wybrzeża, edukacyjno-artystyczna
wystawa „Żeglarstwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym” autorstwa redaktora Marka Słodownika
i artystów Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
Dwa kolejne dni to spotkanie z załogą wychodzącego
w morze „Fryderyka Chopina” i wycieczki autokarowe

po Gdyni i okolicach zorganizowane dla nas przez kolegów z PoZŻ, oraz żeglarska msza św. W kolegiacie gdyńskiej – pierwszej świątyni powstającego w latach dwudziestych pierwszego wielkiego portu Rzeczypospolitej.
W poniedziałek 3 września na zaproszenie pani burmistrz Pucka Hanny Pruchniewskiej flotylla popłynęła do pierwszego wojennego portu RP, aby oddać hołd
i złożyć kwiaty pod pomnikami gen. Józefa Hallera
i Kapra Polskiego, otrzymawszy z rąk Pani Burmistrz,
„za protekcją” naszego Brata Mesy Gdańskiej Andrzeja
Dębca, honorowy klucz do Pierwszego Kaperskiego Portu RP. Tu również witani i podejmowani byliśmy przez
lokalnych Kaprów Królewskich oraz puckie zespoły artystyczne. Sprawność organizacyjna i pełne poświęcenia oddanie sprawie gospodarzy – potomków przecie
polskich kaprów królewskich z XVII wieku – na spotkaniu z bukanierami Hermandad de la Costa stworzyło
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prawdziwą mieszankę zapalającą godną Oliwskiej Wiktorii – której nawet nasi bracia ze Szwecji oprzeć się nie
potrafili...
Nie dziwota więc, że imprezowaliśmy i śpiewaliśmy
z przemiłymi „Tubylcami” do białego rana!
4 września po dotarciu do Gdyni byliśmy w stanie
jedynie busami zwiedzać Gdynię, a za to „letnicy” i gdynianie mogli do woli zwiedzać nasze jachty w Basenie
gen. M. Zaruskiego.
My zaś spotkaliśmy się z załogą maszyny regatowej
„I love Poland” pod wodzą Jarka Kaczorowskiego, przy-

gotowującą się do ostrych treningów i wyjścia na zimę
na nieco cieplejsze wody południa. Głównym konsultantem ds. żeglarskich tego wspaniałego projektu Polskiej
Fundacji Narodowej jest Brat Wybrzeża Darek Pękala,
który umożliwił uczestnikom Zlotu dokładne obejrzenie
jachtu i pogadanie z jego załogą.
5 września publicznie i uroczyście wraz z władzami
miasta pożegnaliśmy Asię Pajkowską, wypływającą na
start swego wielkiego Kręgu non stop. Nasza flotylla jako
honorowa eskorta odprowadziła „Fanfana” aż do Helu,
gdzie oczekiwali nas burmistrz miasta Klemens Adam
Kohnke i żeglująca red. Mira Urbaniak
z helskimi rybakami i z fenomenalną
ucztą rybną oraz kolejnymi imprezami
historyczno-szantowo-rozrywkowymi!
Tu na „cyplu gdzie zaczyna się Polska” również za sprawą gościnności kaszubskiej Braci nikt z nas jutrzenki nie
zauważył, a dopiero ostre promienie
wstającego słońca, rażąc boleśnie nieco zapuchnięte oczy żeglarzy, ku linom
i wiosłom niechętnych nas pogoniło...
A Asia Pajkowska (za którą mocno
trzymamy kciuki) zbliża się właśnie
do Nowej Zelandii, choć pewnie gdyby
wiedziała co traci nie zawijając do Helu,
sądzę że swój rejs mogłaby może przełożyć na później...
A nam cóż, nam pozostały już jedynie serdeczne podziękowania Gospodarzom naszych portów i dotrzymanie
obietnicy, że może kiedyś znowu, jak
mówiono nam przy każdym pożegnaniu, „zrobimy to jeszcze!”
A choć nie wszystkie pomysły udało
się zrealizować, to myślę, że dzięki oddaniu sprawie i poświeceniu naszych
Braci z Gdyni, Gdańska, Pucka i Helu,
ze srogich terminów owych zwycięsko
wynieśliśmy nasze miecze i pokazaliś
my urbi et orbi co znaczy MKP, o czym
niech świadczą załączone listy...
Pozdrowienia OOOOORRRRZZZAAAA!!!
(ar)
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17 września 2018 r.
Drodzy organizatorzy – uczestnicy ZLOTU 100!!!
Niedawny Zlot polskich i polonijnych żeglarzy dla uczczenia 100 lat
Niepodległosci Rzeczypospolitej był niekwestionowanym sukcesem i dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. Nie byłoby takiego sukcesu bez
aktywnej i wszechstronnej pomocy organizacyjnej ze strony wszystkich
miast i portów Zatoki Puckiej, w których byliśmy niezwykle życzliwie
i serdecznie goszczeni.
Chcę więc serdecznie podziękować za tą gościnną współpracę, starania i dodatkowe lokalne inicjatywy wzbogacające program ZLOTU 100,
Panu Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, Pani Burmistrz Pucka Hannie Pruchniewskiej, Panu Burmistrzowi Helu Klemensowi Adamowi Kohnke oraz Panu Prezesowi Pomorskiego Związku Żeglarskiego
Bogusławowi Witkowskiemu.
Podziękowania należne są również wielu innym osobom i organizacjom zaangażowanym w sprawny przebieg naszego przedsięwzięcia. Nie
sposób ich wszystkich imiennie uszanować. Niektórych z nich przypuszczalnie nawet nie znamy i nie mieliśmy okazji spotkać – niemniej wszystkim tą drogą dziękujemy.
Jako Komandor Zlotu i Kapitan Polskiego Bractwa Wybrzeża pragnę
też podziękować wszystkim uczestnikom, ponieważ to my jako żeglarze
polscy i polonijni z Europy i Stanów Zjednoczonych wspólnie przeprowadziliśmy nasze rzadkie a pożyteczne środowiskowe spotkanie, a dzięki
wzajemnej współpracy, cennym inicjatywom i bieżącej wymianie informacji
na Grupie ZLOT 100 osiągnęliśmy zamierzony cel i zadowolenie z udziału.
Koordynacja tej cennej inicjatywy zrodzonej wśród żeglarzy polonijnych nie była łatwa, ale efektywnie całkiem udana. Wspólnym wysiłkiem
dołożyliśmy naszą cegiełkę do ogólnopolskich obchodów tej ważnej dla
wszystkich Polaków rocznicy.
Niech żyje Niepodległa Rzeczpospolita Polska!
Z żeglarskim pozdrowieniem
Jerzy Knabe
Kapitan Krajowy
Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich
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Projekt badawczy „Magnus Zaremba 100PL”

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do promocji wielu morskich
projektów, jak np. „Rejs Niepodległości” z „Darem
Młodzieży” na czele, czy „I love Poland” z jachtem
regatowym o tej samej nazwie. Nieco mniej uwagi
poświęcono inicjatywie badawczej dr. Eugeniusza
Moczydłowskiego, wieloletniego pracownika Zakładu Badań Polarnych PAN i Grzegorza Szymańskiego
– „Magnus Zaremba 100PL”, a szkoda, bo jej rezultaty w przyszłości mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów, a zwiększenia efektywności badań
mórz i oceanów.

Nietypowy jacht
„Magnus Zaremba” to niespełna 18-metrowa jednostka badawcza, zbudowana na potrzeby bezpiecznej
pracy badawczej i żeglugi w ekstremalnych warunkach
pogodowych mórz polarnych. Mocny kadłub wykonano z aluminium na wzór francuskiego jachtu „Tara”.
Jednostka posiada demontowaną płetwę sterową, wał
napędowy i podnoszony hydraulicznie kil, co pozwala
wmarznąć w pole lodowe.
Wnętrze jachtu zaprojektowano specjalnie dla celów wyprawowych: dwa kingstony (łazienki), kambuz
(kuchnia), mesa (miejsce, w którym można np. jeść i pracować). Kadłub, aby arktyczne wyprawy były możliwie
komfortowe, zaizolowano pianką. Zamontowano wydajne energooszczędne ogrzewanie na olej napędowy.
Taka jednostka, w porównaniu z tradycyjnymi statkami naukowo-badawczymi, daje możliwość prowadzenia kierunkowych, specjalistycznych badań w miejscach
nieosiągalnych dla zwykłych statków. Koszt budowy
i eksploatacji jest o rzędy wielkości mniejszy.

O mały włos od tragedii
To nie pierwsza taka wyprawa jachtu w rejon tak
rzadko eksplorowany. Przypomnijmy, że w końcu zimy
2015 r. „Magnus Zaremba” żeglował w rejonie Grenlandii, gdzie tego rodzaju jednostki nigdy nie próbowa-

ły operować. Bez żadnych strat i awarii żeglował kilka
tygodni w warunkach permanentnego sztormu i huraganu, a w drodze powrotnej, na dobę przed portem docelowym, na Morzu Północnym 40 mil od Bergen został
wywrócony przez ogromną falę i stracił maszt. Załogę
ewakuowano. „Magnus Zaremba” został odholowany
do Bergen.
Wypadek dr. Eugeniusza Moczydłowskiego spotkał
się z niesamowitym odzewem ze strony internautów,
którzy chętnie okazywali wsparcie finansowe. Jednostka wraz z kapitanem Moczydłowskim wróciła bezpiecznie do kraju.
Niepowodzenie nie powstrzymało kapitana przed
naprawą „Magnusa” i realizacją kolejnych naukowych
projektów. W sezonie 2016 r. „Magnus Zaremba” wziął
udział w badaniach programu GLAERE, badaniach hydroakustycznych, biologii i ekologii morza w archipelagu Svalbard (https://www.youtube.com/watch?v=eDi5FZpgJjo&feature=youtu.be; https://www.youtube.
com/watch?v=LacZB8AjQSc&feature=youtu.be).
W tym roku kapitan Moczydłowski podjął próbę zrealizowania kolejnego planu badawczego, czyli projektu
„Magnus Zaremba 100PL”. Jego celem było zebranie
danych naukowych, pozwalających zrozumieć funkcjonowanie ekosystemu mórz polarnych pod koniec sezonu letniego i na początku zimy 2018 r. Trasa rejsu przebiegała wzdłuż granicy lodu na północ od archipelagu
Svalbard i na wschód od północnego krańca Grenlandii. Celem było pobranie prób organizmów roślinnych
i zwierzęcych zasiedlających strefę wód w bezpośrednim sąsiedztwie pól lodowych i pod lodem morskim.
Rejon Arktyki jest jednym z najlepszych wskaźników
zmian klimatycznych. W ostatnich latach można było
zaobserwować znaczny spadek grubości lodu i obszaru, który pokrywa. Nie wiadomo jeszcze, jak zmiana ta
wpływa na faunę związaną z lodem, a także w jaki spo(Dokończenie na str. 11, 12)
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Projekt badawczy „Magnus Zaremba 100PL”
(Ciąg dalszy ze str. 10)

sób wpływa ona na ekosystem Arktyki w ogóle, zarówno
w morzu, jak i na lądzie. Wiele lat badań i podstawowa
wiedza na temat funkcjonowania ekosystemów polarnych pozostawiają bez odpowiedzi pytania podstawowe,
jak np. skąd wiosną pojawia się w lodzie i następnie bujnie rozwija zespół organizmów, stanowiący podstawę
piramidy żywieniowej w morzach polarnych. Wynika to
przede wszystkim z braku możliwości prowadzenia całorocznych obserwacji i pomiarów. Mała jednostka nie
pochłania ogromnych środków i daje naukowcom szansę na podjęcie takiego ambitnego wyzwania.

Trudny początek wyprawy
Rejs do Longyearbyen – stolicy archipelagu Svalbard –
wydłuża się nadmiernie z powodu przewagi słabych wiatrów. Brakuje paliwa do silnika, mimo że zbiorniki zatankowano z niezbędnym zapasem. Dobra polarna gwiazda,
pod którą żegluje „Magnus Zaremba”, krzyżuje jego
kilwater z 220-metrowym gazowcem „Arctic Princess”,
którego kapitan przysyła szalupą kanistry z paliwem.
Z Longyearbyen „Magnus Zaremba” wypływa z czwórką
holenderskich naukowców Uniwersytetu Wageningen
i Uniwersytetu Svalbard. W rejsie do wyspy Edgeoya we
wschodniej części archipelagu Svalbard, naukowcy z Holandii zbierają materiały do swojego programu „Aliens
on the beach”. Chodzi o kolonizację wybrzeży Svalbardu
przez organizmy napływowe i zmiany jakościowe flory
i fauny archipelagu w wyniku antropopresji.
Pod koniec sierpnia „Magnus Zaremba” przypływa
do Ny-Ålesund (naukowa „wioska” położona 720 mil
morskich od bieguna północnego). To świetna baza wypadowa do granicy lodu tak na północ od Svalbardu, jak
i na zachód w pobliże Grenlandii. Te dwie lokalizacje
to dwa różne środowiska. Pierwsze to ciepła strefa pod
wpływem Prądu Północno-Atlantyckiego (przedłużone
ramię Golfstromu). Druga, oddzielona frontem polarnym, zimna strefa Prądu Wschodnio-Grenlandzkiego.
„Magnus Zaremba” wyrusza do tej ostatniej. W drodze
załoga realizuje w pełni program „Oceancurrentstest” –

nowatorską metodę badania prądów morskich w trzech
lokalizacjach. Wyniki będą znane za rok, może nawet
dopiero za lat kilka. Po dotarciu do lodów w pobliżu
Grenlandii okazuje się, że po pierwsze generator prądu
odmówił całkowicie posłuszeństwa, a po drugie silnik
główny nie gwarantuje możliwości realizacji programu.
„Magnus Zaremba” wraca do Ny-Ålesund.
Dłuży się czekiwanie na elementy silnika i generatora. W końcu – są! Niestety – generator nie działa. Błędna
diagnoza serwisu: przysłany kontroler pracy urządzenia
jest zbyteczny. Anonimowi entuzjaści wyprawy z NyÅlesund naprawiają zderzak lodowy uszkodzony przez
growler podczas pierwszego wypadu pod Grenlandię
i „Magnus Zaremba” wyrusza ponownie na zachód.
„Płyniemy na północ do granicy lodów, czyli około 82°
szerokości północnej. Tam cumujemy do pola lodowego możliwie dużych rozmiarów i podejmiemy próbę
nawiercenia lodu, i pobrania trzech prób podlodowych.
Jeśli będziemy mieć szczęście uniknąć planu B, na który
jesteśmy przygotowani, to wracamy do NÅ, który nie zamarza przez całą zimę, na 7 do 14 dni. Potem, zależnie
od pogody, powtarzamy wypad na północ i nawiercamy kolejne pole lodowe. Przypominam pytanie: czy jesienią, gdy życie w Morzu Arktycznym zamiera z braku
papu, pod lodem gromadzą się organizmy, by przetrwać
zimę i eksplodować zakwitem planktonu wiosną? Czyli
właściwie: jak funkcjonuje ekosystem mórz polarnych?”
– pisał na Facebooku kpt. Eugeniusz Moczydłowski. Taki
był plan. Ruszamy.
Jak wspomina kpt. Moczydłowski, wejście w pole
lodowe jest przeważnie sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wysokiej fali. „Żeby wejść bezpiecznie w lód
i pobrać próby, musimy zrobić zderzak lodowy. To konstrukcja przestrzenna o wymiarach 150 x 150 x 90 centymetrów. Budowanie czegoś takiego na jachcie wydaje
się niemożliwe. No, chyba że się musi. Zrobione w 13
(Ciąg dalszy na str. 12)
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(Dokończenie ze stron 10–11)

godzin. Nawet dość solidnie i zgodnie z zasadą: nic nie
odpuszczać. Następny ranek – trzeba to zmontować na
pawęży. Jeśli nie pomyliłem się w pomiarach, powinno wejść w prowadnice na pawęży. To rury o średnicy 110 mm. Tylko zamarzły w środku. Pół dnia kucia
lodu, z solą i polewania wodą, i mamy go!” – czytam we
wspomnieniach kpt. Moczydłowskiego.
Początkowo nie udało się zrobić prób powierzchniowych. „Ani chusteczki wolnej wody. Jak pobrać próby
powierzchniowe? Spuścić siatkę planktonową? Kry niewielkie, przestrzeń wypełniona gruzem lodowym i gęs
tym śryżem. Ani płynąć, ani prowadzić badania. Próby
wyjścia – nie ma szans ani na żaglach, ani na silniku.
Albo śruba oblodzona, albo gruz lodowy sięga 2 metry
w głąb. Cumujemy pięcioma linami do niewielkiej, ale
solidnej kry” – pisał.
Kilka dni później rozpoczęto próby dostania się pod
lód. Bez skutku. Naukowcy wiercili świdrem spalinowym na głębokość półtora metra. Bez szans na próby
podlodowe, pobierają zwykłe próby powierzchniowe
oraz siatką planktonową. „Klęska. Będziemy wycinać
piłą łańcuchową jamę w krze lodowej, by rozpocząć
wiercenie metr od powierzchni. Jamę może zalewać
woda, którą jest nasycony lód morski i pomysł prawdopodobnie jest niewykonalny. Będziemy szukać cienkiego lodu”.
Trzeba zaznaczyć, że wyprawa „Magnusa Zaremby”
to prawdziwy rejs przetrwania. Przy niezbyt silnym wietrze (prędkość 35 węzłów – około 65 km/h) pokrywa lodowa mimo swej znacznej grubości falowała i napierała
na kadłub jachtu. Lód wciskał się pod kadłub i gdyby nie
kształt podobny do spodka i podniesiony balast – jacht
zostałby zgnieciony jak kiedyś „Endurance” na Morzu
Weddela. To był pierwszy znany przypadek dryfu jachtu
w zwartym polu lodowym otwartego morza na północny wschód od Grenlandii.

„Trzeba będzie wrócić”
Pod koniec września pobrano próby powierzchniowe, ale jak pisze kpt. Moczydłowski, realizacja programu badawczego pozostawia wiele do życzenia. „Cenne
jest pocieszenie, że przymiarka do lodów Arktyki się odbyła. Było ciężko, ale przetrwaliśmy. I tego się trzymajmy. A! Byłbym zapomniał: przed »Magnusem Zarembą«
w tym rejonie, poza lodołamaczami, »żeglowały« tylko
norweski »Fram« i francuska »Tara«” – podsumował kpt.
Moczydłowski.
„Tym razem nie dowiemy się, co i jak można zdziałać
na północ od Svalbardu. Nie dowiemy się też czy decyzja powrotu była przedwczesna, czy roztropna. [...] Gdy
sądzimy, że suma nieoznaczoności i niepewności jest
większa niż szanse realizacji zadania, decyzja może być

tylko jedna. Shackleton zawrócił 100 km przed biegunem południowym. Byłby pierwszy. Jednak lepszy żywy
wróbel, niż martwy orzeł. Oczywiście, że żal...”.
Co się udało? W pełni program Ocean Current Test
(badanie prądów oceanicznych) i pobranie prób powierzchniowych i siatką planktonową. W czasie dryfu do
cieśniny Frama pobrano próby planktonowe na trzech
stacjach. Pozyskano także unikalne dane prędkości, kierunku dryfu lodów (w relacji do kierunku i siły wiatru)
w Prądzie Wschodnio-Grenlandzkim. Zjawisko błyskawicznego zamarzania paku lodowego też stanowi chyba
pewne novum w oceanologii. Na wyniki będzie trzeba
poczekać. „Nie dowiedzieliśmy się jednak czy organizmy
chronią się w lodzie na zimę. Trzeba będzie wrócić...”.
Dlaczego nie udało się w tym rejsie sprawdzić stanu
kolonizacji lodu? „Główna przyczyna to gwałtowne zamarznięcie paku lodowego i zniszczenie osłony śruby
napędowej przez lód. Jednak gdyby nie ten wypadek
przy pracy, nie uzyskalibyśmy wiedzy, że pobranie z odwiertu prób lodu z dolnej powierzchni paku jest bardzo
trudne, prawdopodobnie niemożliwe. Płaska kra paku
lodowego, która wystaje nad wodę 30 cm, ma grubość
około 3 m. Za pomocą spalinowego świdra wiercimy na
głębokość do 1,5 m, do 2 m, ale ręczny świder do pobrania właściwej próby ma długość tylko 1,2 m. Zresztą
otwór po świdrze spalinowym wypełnia się wodą morską wyciekającą z lodu i wiercenie świdrem ręcznym
musiałoby być »w ciemno«. Próby wiercenia w pełni
potwierdziły te obawy. Natomiast prace podwodne (wymiana śruby napędowej) w Ny-Ålesundzie uświadomiły
mi, że pozyskanie prób z dolnej powierzchni paku lodowego może się udać tylko nurkowi przy pomocy piły,
dłuta, młotka i czekana. Ciekawe czy kiedyś spróbujemy...” – podsumowuje kpt. Eugeniusz Moczydłowski.
„Magnus Zaremba” wrócił do Polski w 101. dniu rejsu i 8 listopada 2018 r. zacumował przy Polskim Haku
w Gdańsku po przepłynięciu 7124 mil morskich.
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Nie dostaliśmy upragnionej niepodległości po I wojnie światowej w prezencie, ale dzięki heroicznemu wysiłkowi najlepszych synów naszego narodu. Z pewnością Eugeniusz Romer
(1871–1954) odegrał w tym historycznym momencie niepoślednią rolę.
Przyczynił się do powstania Polski w 1918 r. przez udział
w Paryskiej Konferencji Pokojowej po I wojnie światowej nie
jako polityk, ale jako ekspert geograf. W geografii widział
oręż walki o niepodległość. Warto też zacytować jego własną
wypowiedź na temat służenia swoją wiedzą politykom:
[...] do polityki nie czułem nigdy popędu, zapewne się do niej nie
urodziłem, ale gorzej, rychło wzbudziłem w sobie coś niezbyt odległego od wstrętu i odrazy. Wiadomo jednak, że jej służyłem w charakterze
naukowego pomocnika i wywiadowcy wśród zagranicznych sfer naukowych. Służyłem Paderewskiemu i Dmowskiemu, i obu Grabskim, wpierw
Władysławowi, potem Stanisławowi, służyłem Korfantemu, okazyjnie
Daszyńskiemu i Bartlowi, a gotów byłem służyć wszystkim, którzy ważyli
się – rzecz to ich sumienia – wziąć losy Polski na swe barki (E. Romer,
Problemy sumienia i wiary. Cytat za: A. Garlicki, R. Świętek, Przedmowa,
[w:] E. Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossolineum 1989).

Bez rzetelnych informacji zawartych w Geograficzno-statystycznym atlasie Polski jego autorstwa, Roman Dmowski nie
miałby niezbędnych argumentów, które pozwoliły mu na skuteczne bronienie Polskiej racji stanu.
E. Romer odegrał tu rolę „bohatera drugiego planu”, i o tym
teraz, w okresie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, warto wspomnieć. Pracę Romera docenił Ignacy Jan Paderewski, oto cytat z jego przemówienia w Sejmie z 30 lipca
1919 r.:
Zdaniem jednego z najwybitniejszych uczonych naszych, prof. Romera, który wraz z innymi pracownikami Biura Kongresowego oddał nam
w Paryżu wielkie usługi – dzięki tym zmianom terytorialnym ubędzie
nam 95 tysięcy Niemców, a przybędzie 60 tysięcy Polaków.

Eugeniusz Romer pracę o wolną Polskę rozpoczął bardzo
wcześnie. Już w latach 1891–1905 opublikował w „Kosmosie”
pierwszą pełną bibliografię geograficzną ziem polskich. Dzięki
tym i następnym pracom, geografia stała się w rękach Romera
orężem walki o niepodległość, a potem służbą dla narodu.
W 1904 r. opracował i wydał podręcznik geografii dla I klas
szkół średnich razem z atlasem, stanowiącym jego integralną
część. Był to atlas dla całej Polski, bez podziału zaborczego,
z polskim nazewnictwem. Został natychmiast zakazany przez
Prusy. Atlas stał się naukową rewelacją dzięki zastosowaniu
czystej hipsometrii dla zobrazowania ukształtowania pionowego z poziomicami co 300 metrów, znakomicie oddzielającymi niziny od wyżyn. Atlas stał się fundamentem polskiej
kartografii, a do 1958 r. doczekał się 16 wydań i ponad 2 milionów rozprowadzonych egzemplarzy.
Przed wybuchem I wojny światowej, w 1913 r. powstała
w Paryżu inicjatywa opracowania międzynarodowej mapy

świata w oparciu o instytucje narodowe. Państwa zaborcze
rozpoczęły pracę nad mapami – oczywiście bez przedstawienia Polski jako odrębnego państwa. W odpowiedzi E. Romer
rozpoczął pracę nad tzw. korsarską mapą z polskim nazewnictwem, bez granic zaborców. Dzieło było finansowane przez
hr. Władysława Zamoyskiego, a do pomocy E. Romerowi
zgłosili się inni geografowie, polscy patrioci, jak August Zierhofer, Tadeusz Zwoliński, Regina Danysz-Fleszarowa i inni.
Praca nad tą mapą i zgromadzony materiał miały się wkrótce
przydać i odegrać rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Jednakże ideologiczna i naukowa walka o wykazanie, że ziemie polskie są terenem, gdzie powinno powstać
państwo polskie, dopiero się rozpoczęła.
Eugeniusz Romer postawił tezę, że wielowiekowa niezależność polityczna Polski przedrozbiorowej wynikała z indywidualności geograficznej międzymorza bałtyckiego i Morza
Czarnego, spojona dorzeczem rzek istniejących na tym terenie aż po Odrę i Nysę. Swoje tezy przedstawiał w pracach:
Rola rzek w historii i geografii narodów (Lwów 1901) i Przyrodzone podstawy Polski historycznej (Lwów 1912).
Romer wiódł wieloletni spór naukowy w obronie swojej
tezy z geografami, którzy uważali, że nasz kraj nie stanowi geograficznej całości i to było przyczyną rozbiorów (teza
o „przejściowym charakterze” Polski). Oto jak Romer bronił
swojej tezy:
Polska jest to kraina przedstawiająca geograficzną całość i w tym tkwi
przyczyna, że mimo politycznego rozbicia jeszcze nie zginęła. Pojęcie
Polski jest silniejsze od chwilowego zbiegu faktów historycznych i przeobrażeń politycznych.

Wymienione prace i dyskusje naukowe znakomicie przygotowały Eugeniusza Romera do roli, jaką odegrał w czasie
konferencji pokojowej po I wojnie światowej. Romer niezwykle uaktywnił się politycznie wobec zbliżającej się I wojny.
W 1908 r. wygłaszał na terenie zaboru rosyjskiego (w Warszawie i Lublinie), a potem w Galicji wiele tajnych prelekcji, między innymi o polskości Chełmszczyzny. Jednakże najwięcej
prelekcji wygłosił we Lwowie. Oto jak wspomina (fragmenty)
jedno z takich wydarzeń jego młodszy syn Edmund – odczyt
w wielkiej sali obrad Rady Miejskiej we lwowskim ratuszu:
Prelegent wychodzi na podium – chwila oklasków i cisza. Nieodzowny
zegarek i kartka z dyspozycją leżą już na pulpicie. Pierwsze słowa wypowiedziane cicho, następne zdania głośniejsze i już pełnym głosem deklamowany sławny Mickiewiczowski werset:

(Dokończenie na str. 14)
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Rola Eugeniusza Romera w uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.
(Dokończenie ze str. 13)
„Miasto Gdańsk, niegdyś nasze
będzie znowu nasze”
Gdańsk i dostęp do morza są punktem węzłowym konstrukcji wykładu... Na ekranie pojawiają się kolejne barwne mapy. Widzimy, co jest
niewątpliwie polskie, gdzie Polacy są rozproszeni, co Polsce do zdrowej
egzystencji jest potrzebne, czego musimy się domagać, o co walczyć.
Temperatura narasta, czuć koncentrację i napięcie słuchaczy. Rysowany
przez prelegenta obraz przyszłej Polski nabiera siły i wyrazistości, staje
się realny i bliski. Padają śmiałe słowa: Na ginącym organizmie przeżytej
dynastii wyrosną nowe, młode organizmy. Najważniejszym, najpotężniejszym z nich będzie Polska.

W czasie swojej podróży geograficznej w 1910 r. przez Syberię do Kraju Nadamurskiego i Japonii odwiedzał wszystkie
polskie ośrodki, wygłaszając prelekcje o przyszłym kształcie
Polski. Na skutek działalności w Galicji i zaborze rosyjskim,
zagrożony deportacją, musiał uciekać ze Lwowa. Wyjechał do
Wiednia, gdzie rozpoczął – jak się później okazało – niezwykle ważną pracę dla odzyskania przez Polskę państwowości.
A tak wyglądał początek tej pracy we wspomnieniach syna,
Edmunda Romera (fragmenty):
Otworzyłem drzwi wejściowe, na podeście stał niski, szpakowaty pan,
bardzo starannie ubrany, pytał o ojca. Właśnie śpi – odpowiedziałem,
bowiem ojciec po obiedzie zwykł odpoczywać. Przybysz oświadczył, że
usiądzie sobie na ławeczce na placyku koło kościoła, poczeka. Jak się
profesor wyśpi, proszę mnie zawołać. Jednakże głos otwierania drzwi
i rozmowa obudziły ojca, który posłał mojego brata, aby przybysza odszukać i przyprowadzić. Wkrótce ojciec przywitał gościa bardzo uprzejmie i serdecznie. Wizyta trwała długo. Z monologów ojca i krótkich
relacji dowiadujemy się o celu wizyty. Wcześniej czy później wojna skończy się, zwycięskie państwa zwołają kongres pokojowy, na którym będą
urządzać powojenną Europę. Co świat wie o Polsce? Kto przeciwstawi się
informacjom o Polsce, o Polakach fabrykowanym przez państwa zaborcze, a zwłaszcza przez sławną, a kłamliwą naukę niemiecką? Dyrektor
Stefczyk postawił te pytania i przekonał, że na te pytania powinien dać
odpowiedź nie polityk, tylko uczony o znanym już nazwisku, który będzie
bardziej wiarygodny. A jeśli tak, to podjęcie zadania jest obowiązkiem patriotycznym.

Rozpoczęła się praca nad monumentalnym Atlasem geograficzno-statystycznym Polski. Dla obszaru prawie trzykrotnie
przekraczającego obszar dzisiejszej Polski Romer opracował
na ponad 60. mapach i kilkudziesięciu szczegółowych tabelach
dane o historii, demografii, krainach geograficznych, o składzie narodowościowym ludności, podziałach politycznych i administracyjnych, kościołach, oświacie, przemyśle, rolnictwie,
komunikacji, a nawet oszczędzaniu. Opisy map i tabel zostały
sporządzone po polsku, francusku i niemiecku. W tym wielkim
dziele pomagało mu wielu innych ówczesnych Polaków geografów, naukowców z pokrewnych dziedzin, społeczników i intelektualistów. Prace nad atlasem finansował Franciszek Stefczyk, tym samym umożliwiając jego powstanie.
Atlas został wydrukowany w Wiedniu – przekazany Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem – a także Wojskowemu Instytutowi Geograficznemu w Wiedniu, gdzie uznano Atlas za dzieło naukowe
o wielkiej wartości. Inaczej ocenił pracę Romera geograf niemiecki A. Penck z Berlina, oskarżył go o zdradę stanu, zażądał
jego aresztowania i konfiskaty dzieła. Odbyły się dwie rozprawy przed sądem we Lwowie, ale Romer został uniewinniony.
Jeden egzemplarz atlasu został przemycony do Trybunału
Międzynarodowego w Hadze, drugi, przez wówczas neutralną Szwecję, do Stanów Zjednoczonych, gdzie Eugeniusz Romer był dobrze znany jako wybitny naukowiec. Tam, dzięki

staraniom znanego polskiego geografa i eksploratora terenów
polarnych prof. Henryka Arctowskiego, teksty atlasu zostały
przetłumaczone na angielski, a atlas został dostarczony delegacji amerykańskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu, a następnie innym delegatom na Konferencję.
Praca Eugeniusza Romera odegrała istotną rolę w kształtowaniu opinii delegacji amerykańskiej oraz innych delegatów
na Paryską Konferencje Pokojową, w sprawie powstania państwa polskiego po rozbiorach.
Poglądy E. Romera na powstanie Polski wyrażone w jego
pracy, przeciwstawiały się teorii propagowanej przez zaborców (i niestety przyjmowanej wówczas przez niektórych Polaków), że nie ma podstaw do istnienia Polski jako samodzielnego państwa.
Obok wielkich polityków, jak Ignacy Jan Paderewski czy
Roman Dmowski, Eugeniusz Romer 100 lat temu swoją pracą
oraz osobistym udziałem w konferencji pokojowej w Paryżu,
przyczynił się do powstania niepodległej Polski.
PS
Jan Romer, starszy brat Eugeniusza, wybrał karierę wojskową, został generałem i odegrał w historycznym momencie dla
Polski ważną rolę, miedzy innymi brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.
Na podstawie:
Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera, oprac. Barbara Przyłuska,
„Studia i Materiały z Historii Kartografii” (Warszawa) 2004, z. 18.
Internetowy Polski Słownik Bibliograficzny, hasło: Eugeniusz Mikołaj
Romer 1871-02-03–1954-01-28.
Przyłuska Barbara, Bohaterowie drugiego planu, czyli Polscy geografowie na Kongresie Pokojowym w Paryżu w 1918/1919, „Geografia
w Szkole” 2009, nr 1, s. 51.
Romer Edmund, Geograf trzech epok, Czytelnik, Warszawa 1985.
Romer Eugeniusz, Pamiętnik paryski 1918–1919, Ossolineum 1989.
Romer Eugeniusz, Pamiętniki, problemy wiary i sumienia, Społeczny
Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1988.

Warszawa, listopad 1918 r.

Tomasz Eugeniusz Romer
MKP (# 7)

Od Redakcji
Przypominamy Braciom trwałe zapotrzebowanie na opowieści o sobie, aby kontynuować dzieło rozpoczęte książkowym
wydaniem DYKCJONARZA MKP. Takim rozwinięciem zamieszczonej w Dykcjonarzu
opowieści własnej Brata Romera jest jego
poniższe wspomnienie o dziadku Eugeniuszu. To również cenny przyczynek w okresie, kiedy wspominamy i obchodzimy 100lecie odzyskania niepodległości.
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SZKUDLAREK JERZY – (ur. 23.10.1948 r. Jarocin, zm. 29.11.2018 r. Szczecin), energetyk, absolwent Zasadniczej Szkoły
Energetycznej we Wrocławiu (1965), jkżb (1996), kapitan jachtowy (1998), kmżb (1997), kapitan motorowodny żeglugi
wielkiej (2000), instruktor żeglarstwa PZŻ (1997).
Praca: elektromonter w Energoaparaturze „Katowice” (1965–1967), elektromechanik Uzdrowiska „Lądek” Długopole
Zdrój (1967–1970), energetyk Bystrzyckich Zakładów Wyrobów Papierowych (1970–1972), elektromonter Zarząd Portu
Szczecin (1972–1978), elektromonter „Prefabudu”(1978–1984), taksówkarz (1984–1987), elektromechanik Morskiej Obsługi Radiowej Statków (1987–1992), opiekun jachtu COŻ Trzebież (1990–1994), oficer mechanik s/y Concordia, kontroler „Euroservice” (od 1995), Draugh survey PIHZ (od 1998).
W Szczecinie i w żeglarstwie od 1972: KS „Stal-Stocznia” (1972–1982), JK „Pasat” (1982–1990), ZKŻ „Wektor” Trzebież
(1990–2002), Yacht Klub Polski (od 2002). Członek załóg regatowych kpt. Jerzego Siudego: „Karfi”, „Bumerang”, „Cetus”
(1974–1982), Regaty Heweliusza – III oficer „Rega” 1989 (1), oraz I oficer „Kpt. Haska” 1990 (3). Pływał na wielu jachtach:
załogant „Karaweli” (1973–1974), III oficer „Moskala” (1982) oraz „Regi” (1989), I oficer „Kpt. Haska” (cztery rejsy 1990),
mechanik, oficer i kapitan żaglowca PZŻ „Henryk Rutkowski”/„Kapitan Głowacki” (24 rejsy 1991–2004), mechanik, asystent nawigator żaglowca „Concordia” (najpierw 1992/1993, z Fort Lauderdale do San Francisco, potem w rejsie dookoła
świata 1994–1995), kapitan „Tosci III” (trzy rejsy 2005–2006), oficer i kapitan żaglowca „Kapitan Borchardt” (2013–2018).
Po przekroczeniu równika na długości geograficznej 37° otrzymał imię „Antares” (1993). Przepłynął łącznie ponad 81 830
Mm, w ponad 50 rejsach morskich.
Związany ze Szczecińską Szkołą pod Żaglami – pod kierownictwem prezesa Radia Szczecin Zbigniewa Kosiorowskiego
– od roku 1990. Ze szkołą pływał jako mechanik i bosman, a od roku 2000 jako kapitan, głównie na żaglowcu „Henryk Rutkowski”/„Kapitan Głowacki”. W roku 1997 był instruktorem w Ośrodku Morskim Pałacu Młodzieży. Aktywnie uczestniczył
i prowadził też rejsy z laureatami Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży (2000–2018). W latach
2013–2018 mocno związał się z Fundacją „Kapitana Borchardta”, prowadził na tym żaglowcu rejsy jako oficer lub etatowy
kapitan, w tym z udziałem i zwycięstwami w międzynarodowych regatach TTSR. Współzałożyciel i członek Klubu Kapitanów Jachtowych (od 2000), którego był Prezesem od 11.01.2016 r. Członek Bractwa Wybrzeża Szczecińska Mesa Kaprów
Polskich (od 2015 r. – #145).
Wyróżnienia i nagrody – wielokrotnie otrzymał liczne dyplomy uznania i podziękowania za rejsy i wspólne działania dla
dobra żeglarskiej młodzieży, edukacji morskiej i przyszłości morskiego Szczecina. Odznaczony: Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego (2003), Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego (2006), Medal „65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu
Zachodnim” (2010), Medal „70 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim” (2015).
Opracowanie i zdjęcia: Janusz Charkiewicz i Wiesław Seidler

Jurek odszedł, odleciał razem z ostatnim liściem
z mojej zaokiennej topoli. Tak miało się stać; od tygodni
trwało zanikanie w nich życia – brązowiały, popielały,
aż wyschły i dały się unieść w przestrzeń trochę incognito, niczym wymizerowany ognik, zdmuchnięty nieostrożnym przypadkiem. Pozostała ogołocona i nagle
ogłuchła przestrzeń, ale i – dzięki Bogu – pamięć, która
trwa i wie prawie wszystko o drzewie, które odrętwiało,
jak las odarty nagle z ptaków, czekający na ich powrót,
a także o Jurku – unoszonym w naszych myślach ku
Wyspie Wiecznego Żeglarza. Zasłużył bowiem, by tam
dotrzeć i zasiąść w areopagu mądrych, dzielnych i odpowiedzialnych kapitanów.
Zaczynaliśmy razem, choć w różnym nasileniu,
ujarzmiać górskie strumienie i rzekę płynącą ku morzu,
do Szczecina, i dalej w świat nurtem prądów oceanicznych. Rozdziawiał gębę ze zdumienia i obserwował jak
zawłaszczyliśmy wrota ze stodoły pana Kalisza, a następnie zwodowaliśmy w Długopolu Zdroju pierwszą
transpacyficzną tratwę, by ruszyć na otwarte morze. Po
niezasłużonym sztrandowaniu zaraz nastąpiło atlantyckie pranie naszych tyłków, co mógł podziwiać z pew-

nego oddalenia, bo miał wtedy z cztery lata i został na
brzegu (jako majtek-nielatek), a my już po dziesięć, więc
tak bardzo duzi, że aż skłonni do poświęceń. Potem była
przerwa. Głównie edukacyjna, rozmieszczająca nas po
różnych miejscach na twardym lądzie i na morzu.
Jurek wylądował w Szczecinie po 1972 roku, tu trafił na kluby, jachty i kapitanów, którzy go ukształtowali.
Pomnażał żeglarską wiedzę, uzyskiwał patenty, doskonalił umiejętności nawigowania i prowadzenia coraz
większych jachtów, w końcu i żaglowców. Jednak dopiero w 1986 r. znów trafiliśmy na siebie, w Trzebieży. On
mnie najpierw pomylił z moim bratem, ja Go nie rozpoznałem, bo i wyglądał nazbyt odpowiedzialnie, nie przypominał tego zadziwionego majtka z Długopola Zdroju.
Biogram Jurka Szkudlarka możemy przeczytać
w Leksykonie Piotra Owczarskiego. Nazbierało się tam
faktów i artefaktów z jego ciekawych i bogatych żeglarskich doświadczeń, które stały się podstawą, sensem
Jego życia. Lata płynęły, a conradowskie rozumienie
istoty człowieczeństwa na morzu, odpowiedzialności
(Dokończenie na str. 16)
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(Dokończenie ze str. 15)

za innych, rosło w nim i nabierało coraz większej wagi.
Dlatego stał się jednym z niezastąpionych w realizacji
edukacyjno-żeglarskiego programu Pierwszej Szczecińskiej Szkoły pod Żaglami. Najpierw jednym z czterech
stalowej kadry oficerskiej na „Henryku Rutkowskim”,
a później najważniejszym po Jacku Czajewskim dowódcą na barkentynie „Kapitan Głowacki”.
W monografii szkoły, Archipelagu pod żaglami za
mieściłem Jego refleksje: „Rejsy ze Szczecińską Szkołą
pod Żaglami były dobrą szkołą dla młodzieży. Żeglarstwo morskie uczy bardzo wielu rzeczy; pracy w zespole, odpowiedzialności, dyscypliny, pozwala zrozumieć
i poznać siebie” – czytamy. Rzecz w tym, muszę dodać,
że nikt nieodpowiedzialny nie nauczy innych odpowiedzialności, etyki i etosu pracy, i dlatego w tej edukacji
młodzieży Jurek był niezastąpiony. A na zakończenie
tamtych słów z ubiegłego roku, dodał:
Pływam obecnie, aby nie zatracić smaku morza. Wspaniale jest odpocząć na morzu po pracy na lądzie. Nabrać dystansu do lądowych spraw,
poczuć wolność, jaką daje przemierzanie morza i satysfakcję z tego, że
umie się z nim dogadać.

Smakowanie morza z Jurkiem wzbogacało. Jego spokój w trudnych sytuacjach, trafne i profesjonalne decyzje, umiejętność zarządzania załogą o różnym poziomie
doświadczeń, poczucie humoru, rzadka wśród matrosów kultura słowa, nadzwyczajna życzliwość i osobisty urok, ujmowały i tworzyły niecodzienną atmosferę
żeglowania. Pływałem z wieloma wielkimi, ale sztukę
opanowaną i stosowaną przez Jurka na morzu mogę
porównać tylko z poziomem profesjonalizmu i kultury
kapitana Jacka Czajewskiego. A żaden z Nich nie był zarozumiały, więc teraz, gdy się znów spotkali, nie będą
się spierać, który z Nich ważniejszy. Jacek powie: „wygrzałem dla Ciebie miejsce”, a Jurek na to: „wiedziałem,
że tak zrobisz, dziękuję”.
Dziś dziękuję Bogu za to, że postawił na mojej drodze
takich pięknych i odpowiedzialnych ludzi, wzbogacających nasz ARCHIPELAG – Jacka, Jurka, Waldka, Romka
– stalową kadrę minionej i już zaprzeszłej Alma Mater.
Czułem się tym wyróżniony, zaszczycony, bogaty i bezpieczny. Dzięki nim stało się wiele dobrego dla SZKOŁY
i jej argonautów.
Jurka widzę nadal uśmiechniętego, pełnego optymizmu, żartującego. „Będzie dobrze” – mówił ostatnio.
Niestety, po raz pierwszy się omylił. Chyba że myślał już
o czymś innym, o nadziei, której nigdy nie powinniśmy
tracić. W Oku Opatrzności, otwartym i rozpostartym
niczym ocean nierozpoznany, nadzieja ma swój sens,
znaczenie i jeszcze każdemu z nas daje szansę. Jurek już
wie, co to znaczy.
Szczecin, Police, w dzień pogrzebu – 4 grudnia 2018 r.
Zbigniew Kosiorowski
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Rodzina, przyjaciele i współpracownicy kapitana Andrzeja Drapelli spotkali się
w minioną sobotę, 10 listopada 2018 r., w siedzibie Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku, gdzie odbył się premierowy pokaz filmu Kapitan.
Autorem 40-minutowej dokumentalnej opowieści jest Marcin Wąsik, ale w realizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się wielu ludzi, którzy pływali z kapitanem na „Zawiszy Czarnym”.
Prace nad filmem trwały cztery lata i rozpoczęły się pod koniec życia Andrzeja Drapelli. Dokument jest zapisem rozmów z kapitanem i jego najbliższymi. Nie
są to jednak żeglarskie wspomnienia, opowieści o morskich przygodach. To pełna
ciepła, intymna opowieść o ostatnich latach życia niezwykłego człowieka – marynarza, żeglarza, wychowawcy młodzieży, ale i rodzica starającego się zapewnić jak
najlepszą przyszłość swojemu dziecku.
Kapitan Andrzej Drapella – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, zawodowy marynarz, kapitan żeglugi wielkiej. Urodził się 18 czerwca 1929 roku w Katowicach.
W 1950 r., otrzymał dyplom Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, następnie odbył staż na „Darze Pomorza”. Kolejnym statkiem
był „Batory” – pracował na nim jako starszy marynarz – i „Marchlewski”, gdzie był
asystentem pokładowym, a następnie III oficerem.
Od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r. brał udział jako przedstawiciel ministra żeglugi w pierwszym rejsie Szkoły pod Żaglami na „Pogorii”.
Od 9 października 1987 r. do 10 marca 1988 r. Andrzej Drapella był kapitanem statku Polskiej Akademii Nauk
„Antoni Garnuszewski”, wyznaczonego do przeprowadzenia XII Wyprawy Antarktycznej PAN. Dowodził „Józefem
Chełmońskim” w dwóch podróżach dookoła świata (1989–1990).
W latach 1990–1992 był kapitanem „Zawiszy Czarnego”. W 2004 r. kierował „Oceanią” w XVIII ekspedycji badawczej PAN w rejony arktyczne, na Spitsbergen. W 2007 r. prowadził „Fryderyka Chopina” w ramach Operacji Żagiel
(Aarhus–Kotka–Tallinn–Sztokholm–Szczecin), a w 2013 r. „Kapitana Borchardta” w rejsie na Morze Śródziemne.
Andrzej Drapella w 2003 r. za całokształt osiągnięć w żeglarstwie morskim otrzymał od Kapituły Bractwa Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich Nagrodę Chwały Mórz – Topór Kaperski. W 2008 r. Nagrodę Conrada. W 2014 r.
został laureatem III edycji Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za „wychowanie morskie młodzieży i budzenie w niej fascynacji morzem”. W tym samym roku otrzymał Krzyż „Pro Mari Nostro” – honorowe odznaczenie
przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną.
W latach 2009–2014 był prezydentem stowarzyszenia The Sail Trainnig Association Poland (STAP). Był także
członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej, Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2010 r. sztormanem Mesy Gdańskiej Bractwa Wybrzeża.
Kapitan Andrzej Drapella zmarł 16 lipca 2017 r.
https://zeglarski.info/artykuly/filmowy-portret-kapitana-andrzeja-drapelli/
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Z Mesy Lubelskiej
Działalność Mesy Lubelskiej Kaprów Polskich

W 2018 roku Mesa Lubelska Kaprów Polskich spotkała się dwukrotnie na lokalnym zafarrancho.
Pierwsze spotkanie odbyło się 6 kwietnia w spelunce
„Siedem Życzeń”. W tym spotkaniu brało udział 25 Braci i Jungów oraz trzy Branki. Na zafarrancho były poruszane ważne sprawy organizacyjne Bractwa, w związku
z przekształceniem naszej organizacji w Stowarzyszenie.
Niezależnie od spraw organizacyjnych, wielu Braci
i Jungów opowiadało o swoich ciekawych rejsach po
różnych morzach i oceanach.
Pierwsza prezentacja dotyczyła udziału Jungi Wita
Cezarego Danilkiewicza w regatach ROLLEX Sydney–Hobart.
Junga Danilkiewicz przedstawił wspaniały opis regat,
poparty świetnymi zdjęciami, wieloma filmami oddającymi piękno i grozę przedsięwzięcia, w którym uczestniczył. Na dłuższą chwilę przeniósł zebranych Braci na
jacht „Wedell”, gdzie dzięki barwnej opowieści mogliśmy
uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu.
...po salwie i kilku zwrotach Brat Maciej Maciejowski opowiedział o rejsie po Karaibach, który odbył
w lutym 1918 r. z udziałem aż czterech Braci Mesy Lubelskiej. Jachtem dowodził Brat Paweł Milart, a załogę stanowili Bracia: Ziemowit Barański, Maciej Maciejowski i Adam Chojna.
Rejs okazał się dużym wyzwaniem dla Braci, przebiegał w ciężkich sztormowych warunkach, co na tym
akwenie i o tej porze roku – jak stwierdzili uczestnicy
rejsu – było dużą anomalią.
Drugie zafarrancho odbyło się w hotelu Focus 24 listopada 2018 r.

Lokalne zafarrancho lubelskie

W spotkaniu uczestniczyło 22 Braci i 3 Branki.
Wszyscy wystąpili w strojach bojowych, co nadało spotkaniu barwnego kolorytu i sprzyjało dobrej zabawie.
Zaczęło się od MINUTY CISZY poświęconej Bratu
Ireneuszowi Bieniaszkiericzowi, którego pożeg
naliśmy poprzedniego dnia, zgodnie z Ceremoniałem
Bractwa, w rejsie do Hilo...
Na zafarrancho omawialiśmy sprawy bieżące, takie jak uzupełnienia danych do musterroli, jak również wspominaliśmy cały sezon nawigacyjny, w którym
uczestniczyli Bracia Mesy Lubelskiej.
Brat Wiesław Dumkiewicz opowiedział swoje wrażenia ze ZLOTU 100, który odbył się w Gdyni z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Brat Maciej Sokołowski zorganizował na swoim
jachcie „Blue Lady” rejs z Norwegii na Międzynarodowe Zafarrancho do Lubeki w Niemczech. W rejsie brali
udział Bracia: Sokołowski, Przeciechowski i Kowalczyk.
Brat Ziemowit Barański opowiedział o bardzo
przyjemnym wakacyjnym rejsie po Morzu Tyrreńskim
Sardynia–Sycylia, w którym uczestniczył również Brat
Wiesław Dumkiewicz.
Najciekawszą opowieść z Mórz Dalekich zaprezentował Brat Robert Buryła, który powiedział o rejsie
po wyspach Nowej Kaledonii. Rejs ten zorganizował ze
swoimi przyjaciółmi z Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej.
OOORRRZZZAAA! ! !
Skryba Mesy Lubelskiej
Wiesław Dumkiewicz (#108)

Minuta Kapitańska – styczeń 2019

Z Mesy Lubelskiej

19

Wspomnienie o Bracie Ireneuszu Bieniaszkiewiczu
Brat Ireneusz Bieniaszkiewicz (#36) urodził się w Pabianicach 15 listopada 1925 r., jego ojciec był oficerem Wojska Polskiego. W Lublinie ukończył gimnazjum Jana Zamojskiego, szkołę mechaniczną oraz Wydział
Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od czerwca 1943 r. jako kpr. pchor. ps. „Bey” był członkiem Armii Krajowej oddziału Kedywu „Zapory” – legendarnego cichociemnego, partyzanta AK i WiN. Jesienią 1944 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir. Powrócił z ZSRR do Polski w 1946 r.
W 1959 r. po aplikacji został adwokatem. W latach 1989–1992 pełnił urząd dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Był wielokrotnie odznaczany: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii
Krajowej, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru. W 1998 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Brat Ireneusz Bieniaszkiewicz od młodości interesował się żeglarstwem. Należał do Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK w Lublinie. Wielokrotnie organizował wyjazdy na rejsy na Mazury. Na początku lat siedemdziesiątych zdał egzamin na stopień sternika morskiego, wielokrotnie pełnił funkcję oficera na y/s Roztocze,
pływając po morzach Europy. Uczestniczył w Regatach Tall Chips w 1987 r.
Przez wiele lat był aktywnym Bratem Mesy Kaprów Polskich. Uczestniczył w prawie wszystkich zafarranchach. Na początku lat osiemdziesiątych napisał tekst hymnu dla Polskiego Bractwa Wybrzeża na melodię znanej pieśni Glory – Glory – Alleluja. Do dzisiaj Mesa Lubelska śpiewa ten hymn na zakończenie swojego lokalnego
zafarrancho.

Relacja z udziału polskich Braci Wybrzeża w Międzynarodowym Zafarrancho
w Travemünde z okazji 20. rocznicy działalności Mesy Lübeck–Travemünde
w dniach 31 maja – 3 czerwca 2018 r.
W dniach 31.05–3.06.2018 w Travemünde odbyło
się Międzynarodowe Zafarrancho zorganizowane przez
Mesę Lübeck–Travemünde niemieckiego Bractwa Wybrzeża, mające na celu obchody 20. rocznicy działalności tejże mesy. Głównymi organizatorami zafarrancho byli: Kapitan Mesy Lübeck-Travemünde Brat Knut
Ginap „Bettman”, oraz Skryba (Sekretär) Mesy, Brat
dr Carsten Sauer „Gasman”. W imprezie uczestniczyło łącznie około stu Braci Wybrzeża, w tym Bracia
ze wszystkich mes Bractwa w Niemczech, a także Bracia z USA, na czele z Kapitanem Krajowym Bractwa Wybrzeża USA, Bratem Scottem Ripleyem, oraz Bracia
z Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i Polski. Polskie
Bractwo Wybrzeża reprezentowali Bracia: Jerzy Demetraki-Paleolog (#78) były Kapitan Krajowy z Branką
Anną, Andrzej Bieńkowski (#38) z Branką Ireną,
Wojciech Dubois (#83) z Branką Dorotą, Tomasz
Borda (#113), Tomasz Przeciechowski (#117),
Maciej Sokołowski (#120) z Branką Olą, Romuald
Bartnicki (#131), Michał Jósewicz (#143) i Maciej Maciejowski (#146). Większość polskich Braci,
z wyjątkiem Braci Bieńkowskiego, Paleologa i Maciejowskiego, przybyła do Travemünde na pokładzie jachtów.
Podczas trwania zafarrancho większość Braci mieszkała na pokładzie żaglowca-muzeum „Passat”, gdzie
odbywała się również część zafarrancho. Jako pierwsi

z Polski, 30 maja 2018 r. do Travemünde przybyli Bracia
J. Paleolog i M. Maciejowski. Zostali serdecznie powitani przez Braci Ginapa i Sauera i podjęci w dniu 31 maja
śniadaniem na jachcie Brata Ginapa. Pozostali polscy
Bracia pojawili się w nocy i rano 31 maja. Zafarrancho
oficjalnie rozpoczęło się po południu 31 maja rejestracją
uczestników w biurze Lübecker Yacht Club i nieformalną wspólną kolacją w restauracji Marina w Travemünde.
Po śniadaniu 1 czerwca, uczestnicy zafarrancho udali się wynajętym przez organizatorów autobusem do
centrum Lubeki, gdzie wspólnie zwiedzili Kościół św.
Jakuba (niem. St. Jakobi zu Lübeck) – jeden z pięciu
głównych kościołów na lubeckim Starym Mieście, który
jest świątynią ludzi morza. Tam, w kaplicy Wittenkapelle, Bracia mieli okazję obejrzeć wrak łodzi ratunkowej
z czteromasztowca „Pamir”, bliźniaczej jednostki „Passata”, który zatonął w 1957 r., co spowodowało śmierć
80 marynarzy z jego załogi. Stamtąd Bracia udali się pieszo przez Stare Miasto do miejsca cumowania żaglowca
„Lisa von Lübeck”, będącego repliką XV-wiecznego żaglowca hanzeatyckiego. Na pokładzie karaweli, Bracia
odbyli rejs rzeką Trave z Lubeki do Travemünde, skąd na
żaglach wypłynęli na redę portu. Podczas rejsu Bracia
zostali podjęci obiadem oraz mieli możliwość zakupu
(Dokończenie na str. 20)
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Relacja z udziału polskich Braci Wybrzeża w Międzynarodowym Zafarrancho...
(Dokończenie ze str. 19)

drinków i pamiątek związanych z żaglowcem. Cały dochód uzyskany z tej sprzedaży został przeznaczony na
cele związane z eksploatacją statku.
Po powrocie do Travemünde, wieczorem 1 czerwca, na pokładzie żaglowca „Passat” odbył się bal piracki
w strojach bojowych. Sympatycznym akcentem było złożenie życzeń obchodzącemu w tym dniu urodziny Bratu
Maciejowskiemu. Bal trwał w braterskiej atmosferze do
późnych godzin nocnych.
W sobotę 2 czerwca rano odbyło się wspólne zwiedzanie żaglowca „Passat”. Przewodnikiem był jeden
z bardziej znanych niemieckich żeglarzy, Brat Burg
hard Pieske, który w latach pięćdziesiątych XX w.,
jako student szkoły morskiej, odbywał praktykę na
„Passacie”. Po zakończeniu zwiedzania, Bracia ponownie udali się autobusem do centrum Lubeki, gdzie mieli
możliwość przepłynięcia tramwajem wodnym dookoła
Starego Miasta. Wczesnym popołudniem Bracia mieli do
wyboru udział w wycieczce z przewodnikiem po Starym
Mieście w Lubece lub czas wolny i zwiedzanie miasta
na własną rękę. Miłym gestem ze strony organizatorów
było zaproszenie polskiej przewodniczki, która w interesujący sposób poprowadziła wycieczkę dla polskich
Braci.
Po powrocie do Travemünde, wieczorem 2 czerwca,
w restauracji Villa Mare odbył się wieczór galowy, podczas którego Brat Jerzy Demetraki-Paleolog udekorował

Bracia lubelscy w Lubece

Brata Heinza Scheela, Kapitana Krajowego niemieckiego Bractwa Wybrzeża w latach 2002–2017, Medalem
Polskiego Bractwa Wybrzeża. Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Kapitan Mesy Gdańskiej Brat
Tomasz Borda, Brat Maciej Maciejowski wręczył w imieniu Kapitana Mesy Lubelskiej pamiątkową plakietę,
a Brat Wojciech Dubois medal 50-lecia MKP Kapitanowi
Mesy Lübeck-Travemünde.
Ostatniego dnia zafarrancho, w niedzielę 3 czerwca 2018 r. przed południem, Bracia mieli możliwość
zwiedzenia Europejskiego Muzeum Hanzy (niem. Europäisches Hansemuseum) w Lubece. Tutaj również organizatorzy zapewnili zwiedzanie z polskim przewodnikiem. Po wizycie w muzeum, Bracia mogli na własną
rękę zwiedzać Lubekę lub wrócić do Travemünde.
Zafarrancho zakończyło się w niedzielę wieczorem
nieformalnym pożegnalnym spotkaniem w restauracji
Luzifer w Travemünde.
W imieniu polskich Braci biorących udział w zafarrancho w Travemünde, chciałbym podziękować niemieckim Braciom za stworzenie fantastycznej atmosfery podczas jego trwania, za to, że zadbali o integrację
wszystkich Braci, za doskonałą organizację, za gościnność i serdeczne przyjęcie. Jestem pewien, że zawarte
tam znajomości będą trwałe i serdeczne, tak jak wynika
to z idei Bractwa.

Maciej Maciejowski (#146)
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Lubeka bracia lubelscy i gospodarze
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Pacyfik wzdłuż i wszerz – śladami Strzeleckiego
W 2018 roku, 180 lat od rozpoczęcia przez Pawła
Edmunda Strzeleckiego podróży przez Pacyfik, zaplanowany został etapowy rejs śladami wielkiego rodaka,
pierwszego polskiego badacza, który opłynął świat. Pomysłodawcą był Brat Wybrzeża MKP Kapitan Henryk
Wolski i była to kolejna z jego „concept sailing”.
Płynąłem w załodze jachtu s/y Lady Dana (9-osobowy jacht typu Van de Stadt 44 – dzieło znanego, holenderskiego konstruktora).
Dołączyłem do załogi na wyspie Nuku Hiwa na Markizach, skąd, pod dowództwem Kapitana Henryka Wolskiego, pożeglowaliśmy do Wyspy Bożego Narodzenia
– Kiritimati, należącej do wyspiarskiego państwa Kiribati. Odwiedziliśmy miejscowość Poland leżącą na tejże
wyspie.
Kolejnym etapem był port Hilo na Hawajach (znany
także z żeglarskiej piosenki Wysoki brzeg Dundee), skąd
rozpoczęliśmy etap lądowy – zwiedzanie Hawajów (Hawaii – Duża Wyspa, Maui, Oahu).
Zdjęcia będą najlepszą ilustracją tego etapu, w którym brałem udział.
Jako ciekawostkę chciałbym pokazać kilka migawek
z Hilo – ostatniego portu, do którego – wg przekazu –
żeglarze i marynarze odchodzą na wieczną wachtę.
Andrzej Kacała (#97)
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Wydanie internetowe. MKP 2019. Redaktor
prowadzący Andrzej Kacała (#97); skład
komputerowy, redakcja – Joanna Dyszczyk

