Brat Gienia (73) otrzymał Topór 2014
Nagroda Chwały Mórz Bractwa wyróżniła w roku 2014 Brata

Eugeniusza Moczydłowkiego (73),
naszego poprzedniego Kapitana Krajowego, kapitana jachtowego, doktora nauk i
doświadczonego badacza obu arktyk, jak również wiceprezesa Polskiego Towarzystwa
Kreacjonistycznego.
Jest on naukowcem znanym z niezależności swoich poglądów pozyskanych na podstawie
badań i studiów. Potrafi bowiem je głosić i ich bronić mimo, że nie zawsze są one zgodne z
opiniami wielu współczesnych mu koryfeuszy nauki. A opinie te są często głoszone
oportunistycznie i dogmatycznie, jako nie wymagające już żadnych dalszych dowodów. Dla
naszego Brata Gieni zamykanie oczu na pewne fakty oraz odmowa dyskusji jest
zaprzeczeniem myślenia naukowego a posiadanie większości nie jest dowodem na
nieomylność.
Bractwo nasze nie może być arbitrem w dyskusjach naukowych ale przyznając swoją
najwyższą nagrodę mogło i potrafiło docenić walory charakteru i umysłu laureata oraz cały
jego życiowy dorobek. Laudacja towarzysząca ceremonii zawierała cztery bite strony
maszynopisu działań, osiągnięć i porażek w życiu kapitana Moczydłowskiego. Odczytywał ją

Majordomus Bractwa Andrzej Radomiński (86).

Aktualnym zwieńczeniem działalności laureata jest zbudowanie przez ubiegłe trzy lata,
własnym kosztem - poświęcając na ten cel materialny dorobek całych 65 lat życia niezwykłego konstrukcyjnie jachtu własnego projektu, przeznaczonego do badań naukowych
wśród lodów Antarktydy. Ta unikalna jednostka,

sy MAGNUS ZAREMBA, wyruszy na swą pierwszą antarktyczną wyprawę w pierwszych
dniach lipca 2014. Rejsy próbne nowej jednostki odbyły się już jesienią roku 2013.
Liczne grono Braci i przyjaciół było dnia 21 czerwca 2014, w Gdyni, w czasie Dni Morza,
świadkami nie tylko głównego punktu programu czyli wręczenia Topora Bojowego przez
Kapitana Krajowego Brata Jerzego Demetraki-Paleologa (78). Uroczyste spotkanie na
pokładzie sts DAR POMORZA było dla Bractwa dobrą okazją do publicznego wyrażenia
swego uznania dla jeszcze dwóch osób dodatkowo.

Ruda Krautschneider, znany i popularny w naszym środowisku
czesko-polski żeglarz i literat został udekorowany przyznanym mu już wcześniej Medalem
Bractwa Wybrzeża.

Brat Andrzej Dębiec (116),
twórca i kierownik Międzynarodowego Klubu Morza ZEJMAN, który niedawno został
uhonorowany przez Gdańsk za swoją inicjatywę i wieloletnią pracę otrzymał teraz dodatkowe
uznanie od Bractwa w postaci podziękowania i okolicznościowej plakietki.
Spóźnione pojawienie się na pokładzie ekipy Telewizji Gdańsk sprowokowało kończącego
uroczystość Majordomusa do przekornego zakrzyknięcia „Proszę Państwa, telewizja
przyjechała, zaczynamy od nowa!”. Nie doszło do tego ale w nagranych potem wywiadach
(patrz: http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/21062014-2200/15714141)
warto zwrócić uwage na wypowiedź Kanclerza Kapituły Nagrody Chwały Mórz Kapitana

Ryszarda Wabika (62).
Nadchodzącą wyprawę sy MAGNUS ZAREMBA w lody Antarktydy będziemy mogli śledzić w
internecie przez AIS Marine Traffic. Jego znak rozpoznawczy MMSI to: 261025570.
Życzymy wyprawie wszelkiej pomyślności i szczęśliwego powrotu!
OOORRZZAAA!!!
Jerzy Knabe (2)
VI Polonia

