Rada Siedmiu – PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
Warszawa, 17 maja 2014

W dniu 17 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Siedmiu. Na
posiedzenie stawili się:
1. Kapitan krajowy MKP – Jerzy Paleolog (#78)
2. Drugi Sztorman R7 – Andrzej Kacała (#97)
3. Starszy Bosman – Ziemowit Barański (#12)
4. Skryba – Wojciech Kot (#91)
5. Nieobecny  Purser Skarbnik – Zbysław Zbyszyński (#92). W zastępstwie
przybył Wiesław Dumkiewicz (#108)
6. Majordomus – Andrzej Radomiński (#86)
Nieobecny: Pierwszy Sztorman R7 – Jarosław Jeziorek (#103)
Zebranych powitał Kapitan Krajowy MKP Jerzy Paleolog (#78).
Kapitan zaproponował porządek spotkania. Kolejno omówione zostały
następujące sprawy:
1. Nagroda Chwały Mórz
Kapitan (#78) wniósł o omówienie tematy nagrody Chwały Mórz.
21 czerwca 2014 w porcie Gdynia, o godzinie 16:00 na pokładzie Daru Pomorza
zostanie wręczony Topór czyli Nagroda Chwały Mórz bratu Eugeniuszowi
Moczydłowskiemu (#73).
Żaglowiec Dar Pomorza jest wynajęty za kwotę 500 zł. Płatność odbędzie się w
formie przekazania gotówki na statku.
Brat Andrzej Radomiński (#86) i Kapitan (#78) rozważali aby Sztormani Mess
ustalili kto z Braci z poszczególnych Mess weźmie udział w tej uroczystości.
Brat Ziemowit Barański (#12) poinformował, że medale które są do wręczenia
posiada Brat Tadeusz Zawadzki (#74).
Brat Andrzej Kacała (#97) potwierdził, że program uroczystości został
zamieszczony
na
oficjalnej
stronie
internetowej
Bractwa
www.hermandaddelacosta.pl
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Brat Andrzej Radomiński (#86) odbierze laudację od Doroty Hernik i jako
Majordomus przeprowadzi uroczystość.
Laudacja dla Brata Eugeniusza Moczydłowskiego (#73) jest gotowa.
Brat Tadeusz Zawadzki (#74) przyśle Topór lub pojedzie osobiście.
MKP nadała Medal Rudolfowi Krautschneiterowi. Medal został wręczony na
Zafarrancho Mesy Szczecińskiej dnia 24 maja 2014.
Brat Andrzej Radomiński (#86) powiadomi Rudolfa Krautschneidera o nadaniu
mu Medalu. Według informacji Brata Andrzeja Radomińskiego (#86), Rudolf
Krautschneiter wyraził zgodę drogą emailową na uczestnictwo w uroczystości
21 czerwca 2014.

2. Medal Bractwa Wybrzeża
Kapituła Chwały Mórz, której Sekretarzem jest Brat Tadeusz Zawadzki (#74)
uznała o przyznaniu Medalu Bractwa Wybrzeża nr 57 Burmistrzowi Nowego
Warpna Władysławowi Kiriadze za utworzenie w Nowym Warpnie pierwszej w
Polsce Alei Żeglarzy.
Burmistrz Władysław Kiriaga w odpowiedzi przesłanej emailem 12 maja 2014
podziękował i zaproponował datę 16 sierpnia 2014.
Bractwo reprezentować będą Andrzej Kacała (#97) oraz Wojciech Kot (#91).
Skryba poinformuje Sztormanów, szczególnie Sztormana Messy Szczecińskiej o
tej uroczystości zapyta, kto z braci będzie mógł wziąć udział i poprosi o pomoc
w jej organizacji (Ronin Walknowski).
Termin został jednomyślnie przyjęty przez Radę Siedmiu.
3. Jungowie
Kapitan (#78) poruszył temat Jungów. Wywołał tu burzliwą dyskusję wśród
członków Rady Siedmiu. Dyskusja dotyczyła procedury przyjmowania jungów i
odpowiedzialności Braci wprowadzających za jakość osobowości kandydatów.
Jest wielu Jungów, którzy czekają w kolejce do ceremonii mustrowania. Skryba
(#91) skieruje zapytanie do Sztormanów Mess ilu Jungów czeka do
mustrowania w każdej z Mess.
Rada Siedmiu widzi potrzebę zmian w ordonansie przyjmowania i przedstawi
swoją opinię na najbliższym Zafarrancho Krajowym zarówno w sprawie
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uproszczenia formalnego procedury jak i zwiększenia ww. odpowiedzialności
Braci wprowadzających.
Nie ilość, a jakość!
Uroczystość mustrowania jungów MKP zorganizuje przy okazji Krajowego
Zafarrancho.
4. Zafarrancho krajowe.
Kapitan Jerzy Paleolog (#78) sprostował, że Zafarrancho krajowe
sprawozdawczowyborcze odbędzie się za rok. Wszyscy obecni przyjęli do
wiadomości, że Kapitan nie będzie kandydował.
Rada Siedmiu uznała, że najbliższe Zafarrancho Krajowe odbędzie się w
okolicach Warszawy, Łodzi lub Włocławka w terminie 1112 lub 1819
października.
W wyniku głosowania internetowego Rada 7 uzgodniła, że termin ostateczny
Zafarrancho Krajowego to 89 listopada 2014.
5. HILO
Brat Ziemowit Barański (#12) wyraził opinię na temat upamiętnienia w
Musterroli wpisów tych Braci, którzy odpłynęli do Hilo. Lista HILO jest
opublikowana na stronie Bractwa.
Rada Siedmiu przyznaje rację Bratu Ziemkowi (#12) i zwraca się z prośbą aby
nanosił adnotacje gdzie który z Braci jest pochowany.
Skryba wystosuje list do Sztormanów Mess z prośbą o zapytanie Braci, aby
podali miejsca pochówków Braci w Hilo.
6. Dykcjonarz
Brat Zbyszyński (#92) nie przekazał Bratu Dumkiewiczowi (#108) danych na
temat Dykcjonarza.
Wydrukowano 300 szt. za pośrednictwem Brata Eugeniusza Moczydłowskiego
(#73). Pozostało koło 100szt.
Nadal widnieje dług wobec Brata Misayata (#98).
Rada Siedmiu zobowiązuje Brata Zbyszyńskiego (#92) do przygotowania
raportu ze stanu Dykcjonarzy.
Podjęto decyzję aby przy rozpowszechnianiu pozostałych Dykcjonarzy
przekazywać dokładne informacje co do ilości oraz uzyskanych kwot Bratu
Zbyszyńskiemu (#92).
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7. Sprawy finansowe
Brat Wiesław Dumkiewicz (#108) w zastępstwie Skarbnika przedstawił stan
finansów Bractwa.
Stan kasy wynosi 5 528,03 zł, 725 euro i 40 USD.
Bracia, którzy najwięcej zalegają z partem Andrzej Dębiec (#116): 300 zł,
Zbigniew Rosiak (#105): 300zł.
Nastąpiła znacząca poprawa w opłacaniu partu. Tylko kilku Braci zalega z
opłatą 100 zł.
Rada Siedmiu zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 3000 zł na znaczki,
upominki dla branek itp.
Messa Warszawska prosi o dofinansowanie w wysokości 500 zł, którą
przeznaczy na stworzenie znaczka Messy Warszawskiej. Rada Siedmiu
zatwierdziła prośbę.
Kapitan wyraził zdziwienie dlaczego Messa Warszawska nie posiada znaczków.
Messy Gdańska, Szczecińska i Lubelska mają znaczki.
Rada Siedmiu zgodnie przyznała, że nie byłoby źle aby dla celów promocyjnych
każda z Mess posiadała własny znaczek.
Brat Ziemowit Barański (#12) pod nieobecność Brata Jarosława Jeziorka
(#103) referuje sprawę 2 Braci: Radosława Zadrożyńskiego (#29) oraz Tadeusza
Olszewskiego (#87).
Rada Siedmiu przyjęła do wiadomości informacje finansowe i zgodziła się aby,
w uzasadnionych przypadkach ciężką sytuacją życiową niektórych seniorów,
wyczyścić kartotekę zaległości i nie pobierać partu. Natomiast należy przyznać
Bratu Radosławowi Zadrożyńskiemu (#29) status Brata w stanie spoczynku.
Co do Brata Tadeusza Olszewskiego (#87), padła propozycja aby poczekać z
uchwałą do Zafarrancha lokalnego Messy Szczecińskiej i wówczas Trybunał
podejmie uchwałę w jego sprawie.
Sprawa tych Braci została podana do Trybunału.
Trybunał rozpatrzył sprawę i podjął uchwałę. W załączeniu Uchwała nr 1/2014 z
2014.05.16 Trybunału MKP
Brat Ziemowit Barański (#12) zadał pytanie czy R7 dysponuje aktualnymi
danymi dotyczącymi statusu poszczególnych Braci zwolnionych od opłaty partu
ze względu na trudną sytuację życiową.
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Po dyskusji Rada 7 ustaliła, że Sztormani mess potwierdzą aktualny rejestr Braci
zwolnionych z opłaty.

Po omówieniu wszystkich punktów programu Rady Bracia poruszyli kilka
tematów poza programowych.
World Zafarrancho France 2014
Podczas tegorocznego Światowego Zafarrancho, które odbędzie się we wrześniu
we Francji, Bracia uzgodnili, że Messę Polską reprezentował będzie Brat
Andrzej Kacała (#97).
Brat Kacała zabierze ze sobą znaczki Bractwa.
Brat Jakub Kęski (#121) posiada znaczki do wpinania w klapę i jeśli dysponuje
odpowiednio dużą ilością, to przekaże je bratu Kacale.
Dodatkowo Bracia uznali, że przekażą 5 sztuk plakietek, które zostaną rozdane
w formie pamiątek kapitanowi i braciom z Francji.
Brat Andrzej Kacała zabierze ze sobą „List Kaperski”.
Brat Ziemowit Brański (#12) przekaże list Kapitanowi (#78), a Kapitan do
Skryby (#91).
Bractwo Polskie nie posiada informacji czy jest jakiś kandydat na Kapitana
Światowego.
Bractwo uznało, że należy przyjąć stanowisko konserwatywne.
Jeśli kandydował będzie obecny kapitan, to Bractwo Polskie go poprze.
Najlepsze kontakty mamy z Bratem Osborne’m z Anglii i z Braćmi z Niemiec.
Brat Andrzej Kacała będzie z nimi współpracował.
Bractwo Polskie nie popiera organizacji Europejskiego Bractwa.
Zafarrancho Jeziorowe odbędzie się w Szwajcarii w dniach 78 czerwca 2014.
MKP reprezentował będzie Brat Andrzej Kacała z małżonką oraz Jerzy
Kochanek (#33) z małżonką.
Bracia zabiorą ze sobą pamiątki w postaci 4 plakietek oraz znaczki.
Następnie Kapitan podziękował Braciom za udział i zakończył spotkanie
Rady Siedmiu.
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