6. ORDONANS ZNAKÓW I ODZNACZEŃ
A. Symbole
Flaga, bandera, herb, godło i temu podobne znaki są symbolami, którym w każdej organizacji
należy się szacunek i troska by nie były deprecjonowane niegodnym lub niewłaściwym
sposobem ich użycia. Szczególnym uszanowaniem musi cieszyć się flaga, której miejsce jest na
maszcie lub na drzewcu. Prawidłowo postawiona nie może dotykać podłoża ani moczyć się w
wodzie. Dokładne wytyczne dotyczące flag i bander należą do powszechnie obowiązujących w
Polsce przepisów.

1 Flaga Bractwa Wybrzeża
a. Międzynarodowa praktycznie nie istnieje. Jest przejęty od założycieli Bractwa w Chile,
ogólnie akceptowany wzorzec, prostokątny płat tkaniny koloru czarnego z białym
godłem Bractwa - Hermandad de la Costa. Flagi krajowych Bractw Wybrzeża
indywidualnie nawiązują swym wyglądem do niego..
b. Polskiego Bractwa Wybrzeża jest koloru czarnego ma określoną proporcję boków 3 x 2
( w pozycji leżącej) z elementami w kolorze białym: godło - w
górnym rogu przy drzewcu, w górnym rogu wolnym - sylwetkę
ramienia kaperskiego, z ostrzem miecza skierowanym w
kierunku drzewca, oraz trzy pięcioramienne gwiazdy w pionie
pod nią.
c. Mesy Lokalnej jest taka jak krajowa z dodatkowym dowolnym białym wyróżnikiem
graficznym ustalonym przez Mesę.
d. Proporzec osobisty Brata jest taki jak flaga polskiego Bractwa, ale pod godłem bractwa
znajduje się biała cyfra jej właściciela. Trzy gwiazdy w pionowym rzędzie mogą mieć
kolor biały lub czerwony – stosownie do posiadanych przez właściciela przywilejów.
Proporzec osobisty Członka Honorowego jest taki sam jak flaga polskiego Bractwa, czyli
bez cyfry.

2 Godło Bractwa Wybrzeża
a. W Polsce i na świecie jest identyczne. Na czarnym tle biała kotwica, dwie
pięcioramienne gwiazdy na wysokości jej ucha a pod nią dwa skrzyżowane
wiosła.

b. Mesy Lokalnej jest ustalane przez Mesę w nawiązaniu do symboli i znaków
Bractwa we własnym opracowaniu graficznym.
.
3. Znak Bractwa oraz Pieczęć to okrągły otoczony grumotem biało czarny obraz dwóch
skrzyżowanych kotwic, z dwoma pięcioramiennymi gwiazdami po bokach,oraz
inskrypcją: „Bractwo Wybrzeża”.

4. Hymn Bractwa Wybrzeża ustanowiony w roku 1990 przez Światowe Zafarrancho w
Brukseli do użytku międzynarodowego to melodia „Va Pensiero” z opery „Nabucco” G.
Verdi’ego. Oryginalny włoski tekst z opery nie jest w żaden sposób związany z Bractwem i w
Polsce nie jest zalecany. Powstało kilka wersji polskich słów do tej melodii, ale żadna z nich
nie jest oficjalnie zatwierdzona.

B. Stroje i znaki
1. Strój bojowy (paradny) Podczas spotkań Bractwa jest przyjęte nawiązywanie elementami
stroju i wyposażenia do tradycji morskich XVII i XVIII wieku. Pożądane są inne elementy
stroju kaperskiego lub pirackiego jak trójgraniasty kapelusz, chusta lub czarna przepaska na
oku oraz historyczne uzbrojenie.
2. Strój oficjalny (klubowy) używany w innych okolicznościach to zazwyczaj powszechny w
żeglarstwie strój klubowy składający się z białej koszuli z krawatem Bractwa, jasnych spodni,
ciemno granatowej marynarki ze znaczkiem Bractwa w klapie. Godło Bractwa na lewej
kieszeni piersiowej marynarki oraz trójgraniasty kapelusz Bractwa są pożądanymi
elementami stroju oficjalnego.
3. Nakrycie głowy
a. Czarny trójgraniasty kapelusz jest na całym świecie w użyciu przez Oficerów Bractwa lub
także Braci Wybrzeża. Noszenie trójgraniastego brackiego kapelusza jest w Polsce
zastrzeżone dla Braci Wybrzeża oraz Członków Honorowych Bractwa. Jungowie go nie
używają. Na kapeluszu brackim obok godła Bractwa znajduje się cyfra Brata, białe i
czerwone gwiazdy posiadanych przez niego przywilejów oraz srebrna lamówka-otok
oznaczająca jego ubiegłą działalność w prowadzeniu Bractwa. Na kapeluszu Członka
Honorowego jest godło Bractwa oraz, zamiast cyfry, białoczerwona rozeta średnicy 2-3
cm.
b. Chusty (jednokolorowe) wiązane z tyłu głowy i inne nakrycia głowy jak czapki i
berety z możliwym użyciem na nich symboli i znaków Bractwa. Przyjętym nakryciem
głowy jungów jest chusta czerwona.
4. Znaki funkcyjne to srebrne otoki na kapeluszach.
– Jungom lamówki ani otoki nie przysługują;
– Bracia mają prawo do lamówki wąskiej (około 1 cm);
– Bracia, którzy pełnili nieprzerwanie, przez co najmniej 4 lata funkcje oficerskie we władzach
lub organach Polskiego lub międzynarodowego Bractwa Wybrzeża, mają prawo do
lamówki szerokiej (około 2 cm) na krawędzi kapelusza względnie na obrzeżu chusty;
– Bracia którzy pełnili funkcję Kapitana Krajowego przez co najmniej jedną pełną 4 letnią
kadencję, mają prawo do lamówki szerokiej oraz drugiej wąskiej.

C. Wyróżnienia, odznaczenia i nagrody Bractwa
Wszelkie nagrody i odznaczenia są nadawane w Bractwie przez Kapitułę Chwały Mórz. Sposób jej
działania określa oddzielny Ordonans.

1. Przywileje Gwiazd
Za szczególne zasługi może być nadany Braciom przywilej gwiazd według następujących zasad:
I° Przywilej Białej Gwiazdy za osiągnięcia społeczne i organizacyjne oraz za osobisty aktywny
udział w
wybitnych przedsięwzięciach morskich, jak na przykład:
a. za wybitne osiągnięcia w osobistej działalności dla spraw morskich;
b. za wybitne zasługi dla Bractwa;
c. za działalność i osiągnięcia społeczne uwieńczone zajęciem wysokiej pozycji;
d. za piastowanie funkcji oficerskiej w organach MKP przynajmniej w ciągu jednej pełnej
kadencji;
e. za aktywny udział w wielkim, międzynarodowym przedsięwzięciu morskim,
wyróżnionym wysoką oceną społeczną i mającym znaczenie dla rozwoju szeroko pojętej
kultury morskiej w Polsce.
II° Przywilej Czerwonej Gwiazdy za osobiste, wybitne osiągnięcia na morzach i oceanach, a w
szczególności za:
a. aktywny udział w wielkiej wyprawie lub rejsie morskim o charakterze pionierskim;
b. dowodzenie jednostką żaglową lub osobiste zasługi członka załogi w rejsie na wybitnie

trudnej trasie żeglarskiej obejmującej np. przekroczenie równika, koła polarnego lub
opłynięcie jednego z wielkich przylądków; samo opłynięcie wyżej wspomnianych linii czy
przylądków krótkich rejsach nie stanowi podstawy do nadania przywileju gwiazdy.
c. pokonanie oceanu w żegludze samotnej;
d. wybitne zasługi w pracy i służbie na morzu;
e. osiągnięcie wybitnych wyników w dziedzinie sportów wodnych.
III° Proste powtórzenie osiągnięcia, za które przyznany został przywilej gwiazdy nie stanowi
tytułu do uzyskania kolejnego przywileju.
IV° Nie więcej niż trzy gwiazdy mogą znajdować się na proporcu osobistym - niezależnie od
ilości gwiazd posiadanych,

2. Medal Bractwa Wybrzeża
a. Medal jest nadawany indywidualnie osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia lub działalność
w co najmniej jednej z dziedzin określonych, przez Rozdział II, Art.6 Wielkiej Karty Praw Mesy
Kaprów Polskich, jako cele Bractwa.
b. Kandydatów do dekoracji, zgłaszają do Kapituły polscy Bracia Wybrzeża z uzasadnieniem na
piśmie.
c. Dekoracja musi mieć charakter uroczysty, publiczny i ma być poprzedzona uzasadnieniem
nadania (laudacją).
Awers medalu jest pokazany obrazem. Rewers medalu ma indywidualnie grawerowany
cyframi rzymskimi numer i datę nadania, imiona i nazwisko, ewentualnie także pseudonim
bojowy, oraz miejsce urodzenia dekorowanego i jego cyfrę w Bractwie, (jeżeli jest
członkiem).

3. Nagroda Chwały Mórz
I° Nagroda jest jedna, niepodzielna, przyznawana nie częściej niż raz w roku osobie fizycznej za
całokształt jej działalności, obejmujący, co najmniej cztery spośród niżej wymienionych dziedzin (nie
zaś za wybitne nawet, ale jednorodne osiągnięcie czy dokonanie) miłych sercu Braci i zgodnych z ideą
Bractwa, w szczególności zaś za:
– wybitne osiągnięcia w pracy i służbie na morzu lub dla morza,
– popularyzację wiedzy o morzach świata,
– kultywowanie i popularyzowanie tradycji morskich,
– działalność w sferze kultury morskiej i marynistyki,
– szerzenie idei wspólnoty ludzi morza,
– działalność sportową na morzu, w wyniku której nastąpiło poszerzenie społecznego
zainteresowania morzem i jego sprawami.
II° Kandydatów do nagrody zgłaszają do Kapituły Bracia Wybrzeża z uzasadnieniem na piśmie.
III° Jedna osoba może otrzymać nagrodę jeden raz w życiu.
IV° Wnioski przyjęte przez Kapitułę podlegają akceptacji na najbliższym Zafarrancho Krajowym
V° Nagroda ma charakter honorowy i składa się z:
– trwałego przedmiotu – symbolu ze znakiem Bractwa o znaczącej wartości materialnej,
– stosownego certyfikatu (dokumentu stwierdzającego nadania),
VI° Wręczenie nagrody musi mieć charakter publiczny, uroczysty i ma być poprzedzone
uzasadnieniem nadania (laudacją).

