Bractwo Wybrzeża

Mesa Kaprów Polskich

La Hermandad de la Costa Mesa de Polonia
Minuta Kapitańska – kwiecień 2020
Sp i s treś c i

2, 3, 4
4, 5

17, 18, 19
Kapitan ma głos

Rekomendacje

Międzynarodowe Zafarrancho – Gänseessen
2019

19
go

6, 7, 8

Uroczystość obchodów 100-lecia Zaślubin Polski
z Morzem

9

Zafarrancho Mesy Gdańskiej
2020

Złoty Krzyż dla Brata Jerze-

20, 21, 22
z Mesy Gdańskiej

23, 24
Laudacja

10

Dryftery Brata Gieni

12, 13
2020

14

Szanty – Kraków

Kapitan Ruda

15, 16, 17

S/y ROZTOCZE – 50 lat na morzach i oceanach

Wiadomości

Jerzy Radomski –

25, 26, 27

Ryszard Lutosławski (#56) – Laudacja do Nagrody Chwały Mórz MKP

28, 29, 30, 31, 32

Protokół ze spotkania Rady Siedmiu

33, 34

Z ostatniej chwili. Nagrody, odznaczenia i Bractwo Wybrzeża

2

Minuta Kapitańska – kwiecień 2020

Kapitan ma głos

Tegoroczną „Minutę” wydajemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Miałem zamiar napisać tu o naszych planach, ale teraz
jest to przynajmniej odroczone. Więc po pierwsze uważajcie
na siebie i przetrwajmy ten sztorm. Po drugie, sporo Braci
nie nadesłało obiecanych materiałów, przygotowuję to sam,
w sposób nieco awaryjny, aby szybciej, więc pewnie będą niedociągnięcia. Dziękuję oczywiście tym Braciom, którzy materiały jednak nadesłali.
Przeczytałem „brackie” dokumenty zmagazynowane w moim komputerze od roku 2005. I co się okazuje.
Prawie wszystko, o czym tak tak namiętnie dyskutujemy, poza sprawą kobiet (Toast oficerów Nelsona: „wypijmy za nasze statki, które nas łączą i kobiety, które nas
dzielą” chyba jest wiecznie żywy), było już wielokrotnie
dyskutowane. Dlatego pisząc to posiłkuję się tekstami,
które wcześniej już były publikowane – gdyż są one
nadal aktualne. Ostatnio bywało burzliwie i kłótliwie.
Często przypominało to dysputy polityków i prawników, w takim kształcie, w jakim w Bractwie nie powinny
mieć miejsca. Dlatego ogłaszam moratorium na dysputy
– w takiej formie – nieodwołalnie i niezależnie od wagi
problemu. Są inne sposoby na załatwianie spornych
spraw i wymianę opinii, sposoby nie psujące atmosfery
i brackich relacji. A za atmosferę na pokładzie odpowiada KAPITAN I OFICEROWIE i tego będziemy się trzymać.
Im dłużej myślę, a także rozmawiam o Bractwie
z Braćmi w kraju i za granicą, tym bardziej się upewniam, że najważniejsze jest MORZE i żywe z nim kontakty, codzienne nasze BRATERSTWO wywodzące się
z MORZA oraz wzajemny SZACUNEK. Co już trudniejsze, owo BRATERSTWO winno być okazywane pomimo
oczywistych i nieuniknionych różnic zdań i oczywistego,
wielkiego przywiązania każdego z nas do zdania własnego. W tej sytuacji kluczem do rozwiązania problemu
jest wzajemna TOLERANCJA („zanim osądzisz przyjaciela pochodź trochę w jego mokasynach” – mawiali Apacze). Czy to nie aby TOLERANCJA jest ważnym
czynnikiem składającym się na sukces załóg przebywających długo w morzu? To ona tworzy monolit z Braci,
mających różne zdania. Dlatego polityka, religia, biznes
i pieniądze są TABU – one bowiem generują największe
konflikty. Spotykaliśmy się ostatnio z dość emocjonalnymi stwierdzeniami ze strony niektórych Braci, że jak ten
czy ów nie zmieni swego zdania, albo postępowania, to
ja się wypisuję. Wypisać się, to prawo każdego Brata, ale
często, moim zdaniem, stoi za tym brak tolerancji i dość
mocne ego. Na szczęście dotąd, poza jednym przypadkiem, udawało się przekonać Braci, że to krok pochopny.
Brat Starszy Bosman (#12) opracował bardzo niepokojącą statystykę dotyczącą struktury wiekowej Bractwa
w Polsce. Wynika z niej, że dla przetrwania BRACTWA,
kluczowe jest dbanie o to, by przybywało wśród nas mło-

dych twarzy. Nie z łapanki, ale naprawdę osób tego godnych. Takich ukierunkowanych na MORZE i gotowych
zrozumieć i wcielać w czyn BRATERSTWO, SZACUNEK
i TOLERANCJĘ we wzajemnych brackich relacjach. Tak
naprawdę całe OCTALOGO można zmieścić w czterech
słowach: MORZE, BRATERSTWO, SZACUNEK i TOLERANCJA. No, może jeszcze POKORA i SKROMNOŚĆ,
co manifestuje się w traktowaniu swojej misji, swojej
elitarności i swojej działalności z dystansem. Zresztą to
jest właśnie zapisane w doktrynie Braci Założycieli: „nie
traktuj siebie zbyt serio”. Ile kłopotów przysporzyło nam
traktowanie zbyt serio swej elitarności – każdy widział.
POKORA i SKROMNOŚĆ jest w każdej Mesie tak kluczowa, jak w obliczu oceanu. Dlatego najważniejsze jest
przestrzeganie OCTALOGO, bez prób naginania go do
swych interesów i poglądów, a z przesłań OCTALOGO,
BRATERSTWO i MORZE. I może jeszcze to, co stwierdza większość Braci zagranicznych – osobiste, serdeczne kontakty.

DZIAŁAĆ?! Odwieczny temat dysput. Jak zapytywał
Brat Bolek #1; czy być nieco bardziej ludycznym, czy
prowadzić wielkie akcje i działania. O to spieramy się od
zawsze. Ciągle słyszę: Bractwo winno działać. Powinno
angażować się w sprawy i konflikty świata żeglarskiego,
a może i inne. Winno być widoczne na zewnątrz – koniecznie widoczne – pokazywać swą elitarność. Oczy(Ciąg dalszy na str. 3)
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(Kontynuacja ze str. 2)

wiście, jako stowarzyszenie TAK. Ale czy czasem nie jest
to trochę ponad siły i nie bywa niekiedy „koncertem życzeń”. Jako R7 odbieramy taką korespondencję i głosy:
Bractwo koniecznie musi zrobić to, tamto, owo. Uważam, że zaangażowanie Bractwa w tę sprawę jest niezbędne. No to Bracie zaczynaj. Ale ja...? Ja jestem bardzo zajęty, więc niech Kapitan MKP i R7 się tym zajmą
– na mój wniosek. Naprawdę często tak bywa. Mnie bardziej odpowiada postawa tych Braci, którzy organizują
działanie oddolnie, a następnie angażują w nie R7 i cały
autorytet Bractwa, albo sami prowadzą je do końca. Na
takich Braci będzie zawsze czekać pomocna dłoń. Życie
jest dziś coraz bardziej zabiegane i zbiurokratyzowane,
zatem mamy coraz mniej czasu na zajmowanie się dodatkowymi zajęciami, np. sprawami Bractwa. Z kolei
Braciom będącym na emeryturze i mającym czas (niektórzy są bardziej zajęci niż w pracy) nie zawsze dobre
zdrowie przeszkadza to czynić. Inni w tej sytuacji chcą
się czymś zająć więc niech działają. Dla jeszcze innych,
sama przynależność do Bractwa Wybrzeża i szeroko
rozumiane Braterstwo są wystarczające. I nie będziemy tego piętnować. Wszystkie te postawy są dobre.
Jesteśmy Braćmi tak czy owak. Przestrzegajmy jedynie
OCTALOGO i doktryny, która przecież wyraźnie głosi:
„nie podchodź do swych działań i przewag zbyt serio”.
Świetnie to ujął w swym e-mailu Brat Andrzej Piotrowski #69 pisząc, że Bractwo winno być spokojną przystanią dla żeglarzy i zmęczonych podróżników – czy jakoś
tak. Ponadto Braci jest wielu i jest oczywiste, że nie zawsze bywają jednomyślni. Dlatego zawsze starałem się nie
angażować Bractwa w konfliktogenne działania, nawet
wielce zasadne i wzniosłe, gdyż zawsze któremuś z Braci
bym uchybił. I tak będzie dalej. Nie wypowiem się jako
Kapitan MKP np. w sprawie eutanazji, niezależnie co o
tym sadzę. Jeszcze raz – ważny jest dystans do swych
poglądów, działań i postaw oraz skupienie się na braterstwie, wzajemnych relacjach i pomocy. Nie na widocznych, wzniosłych działaniach, ale wszelkim kosztem.
Tak to robią Bracia w większości krajów. A to co o nas
mówią? Że „towarzystwo wzajemnej adoracji w Kapeluszach popijające drinki”. Większość to zazdrość i łabędzi
śpiew. Sprawdzałem na forach internetowych w dysputach. A więc jeszcze raz! Jesteśmy różni, ale stojąc w życiu nawet po różnych stronach barykady, dalej musimy
być Braćmi. Oczywiście podejmiemy każde działania,
które Bracia i Mesy zainspirują – ale z powodu wagi ich
sprawy. Nie jedynie po to „aby działać”, czy o zgrozo komuś coś udowodnić, albo sobie własną elitarność. Każdą
akcję potraktujemy indywidualnie. Jeżeli trzeba będzie
być w mediach, będziemy, ale dlatego że sprawa tego
wymaga, – nie dla próżnej promocji. Nie musicie się ze
mną zgadzać. To ja tak myślę. Ja dziś wykonuję wiele

decyzji poprzednich Zafarrancho mimo to, że jestem im przeciwny, a nawet widzę szkody z nich
wynikające. Dlatego bo
WIĘKSZOŚĆ BRACI TAK
CHCIAŁA. Życie pokaże,
czy nie trzeba będzie zweryfikować stanowiska.
Następnie niezmiennie dyskutowany problem. CZY
BYĆ STOWARZYSZENIEM, CZY NIE? Czy wszystko musi
mieć ramy formalne i organizacyjne? Ja mam wątpliwości. W mojej opinii z bycia Stowarzyszeniem jest 30%
korzyści i 70% niedogodności. Ale obecnie nie wiadomo
czy można tego uniknąć. Jest to temat na przyszłość.
Myślę, że właśnie patrząc bezwiednie przez pryzmat
działalności organizacyjnej i stowarzyszenia, rekomendując kandydatów na Braci, tak wielką wagę przykładamy do ich działań, przewag i dokonań. Wielokrotnie sły-

szałem pytanie: co kandydaci mogą wnieść do DZIAŁAŃ
Bractwa. A co z ich charakterem? Wydaje mi się, że po
pierwsze, w takim systemie wyrośliśmy. Dokonania to
istota i miara działalności klubów i stowarzyszeń żeglarskich. A to one większość z nas kształtowały. Ponadto
dokonania to wartość wymierna. Tak jest łatwiej ocenić
i zarekomendować człowieka. W dzisiejszym odhumanizowanym, konsumpcyjnym, regulowanym paragrafami i procedurami świecie, braterstwo, bezinteresowna
pomoc, solidarność, tolerancja, empatia i wrażliwość
w stosunku do bliźnich to towary wysoce deficytowe.
W takim świecie znacznie łatwiej jest być DZIAŁACZEM
STOWARZYSZENIA, niż być BRATEM. Udane działania i przewagi żeglarskie mile łechtają nasze ego. A jak
trudno czasami wykazać wobec Braci troskę, tolerancję
i szacunek, zachowując odrobinę dystansu do własnych racji. Przekonali się uczestnicy wszelkich sporów
(Dokończenie na str. 4)
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i brackich dysput, tych przeszłych i tych niedawnych.
Aby BYĆ BRATEM trzeba Braciom niekiedy służyć, chowając własne ego do kieszeni. Żywię zatem pogląd, że
zbytnie zaangażowanie w to, co powinno być przedmiotem działań klubów i stowarzyszeń, bez dostatecznego
zwracania uwagi na BYCIE BRATEM jest SZKODLIWE.
A traktowana zbyt serio działalność organizacyjna,
zresztą tak jak religijna, biznesowa i polityczna rodzi
ekstremizmy, spory i wystawia BRATERSTWO na próbę.
Zgadzam się zatem z opinią wyrażoną na Zafarrancho
Światowym, że traktowanie Bractwa jedynie jak klubu
lub stowarzyszenia, bez tej nutki mistycyzmu, bez znikającego z mórz romantyzmu Conrada i Borchardta oraz
bez BRATERSTWA w duchu OCTALOGO, jest wynaturzeniem. Jak napisano – „wszystko można tylko z wolna
i ostrożna”. Ten problem poruszę ponownie w lepszych
czasach, jak dożyję.
To wszystko, to takie moje credo – teraz najważniejsze, aby każdy Brat przetrwał.

Od czasu wydania ostatniej „Minuty Kapitańskiej”
na wieczną wachtę odeszli Bracia:

b
Jerzy Kochanek (#33) 1 gwiazda biała († 18.10.2019)
Ireneusz Bieniaszkiewicz (#36) 2 gwiazdy białe
(† 20.11.2018)
Andrzej Kaszyński (#88) 2 gwiazdy białe, 2 czerwone,
medal, Nagroda Chwały Mórz (Topór) († 25.10.2019)
Janusz Charkiewicz (#126) 4 gwiazdy białe, 1 czerwona († 23.03.2018)
Ryszard Stasiak – Junga († 24.01.2020 w USA)
Ryszard Stroński (#26) 3 gwiazdy białe, 1 czerwona,
medal († 22.01.2020)

Poświęćcie im Bracia chwilę ciszy i zadumy.
Wasz oddany pies morski,
Jerzy Demetraki-Paleolog, VIKING (#78)
Kapitan Krajowy MKP

Rekomendacje
Niby wszystko w naszych ustanowieniach jest opisane, ale rekomendacje ostatniej kadencji wskazują, że
nie zawsze było to rozumiane i przestrzegane. Czasem
rodziło to nieporozumienia proceduralne. Takie nieporozumienia nie budują korzystnego obrazu Bractwa
w oczach Jungi. Okres bycia Jungą jest okresem służby
na rzecz Braci. „Jeśli chcesz dobrze rozkazywać naucz
się wpierw słuchać” – mawiali wielcy dowódcy i liderzy. Znałem paru Jungów, którym polewanie i służba
Braciom nie pasowały. Odeszli. I dobrze. Znałem wielu,
którzy się doskonale przy tym bawili i do dziś są z nami.
I jeszcze jedno, każdy polewający to prawdopodobnie
nasz przyszły Brat i musi być traktowany miło i z respektem, gdyż często to osoba o wielkich dokonaniach
i z własnej woli nam służy.
Okres bycia Jungą jest też sprawdzianem jego motywacji. Czy zechce z nami pozostać. Czy mu to pasuje. Lepiej ustalić to na tym etapie. Ale aby tak się stało, Junga
winien bywać wśród Braci i uczestniczyć w ich poczynaniach. Bywać na Zafarrancho innych mes. W niektórych krajach to wymóg formalny. Dzisiaj sugeruję to jako
zalecenie. Inaczej skąd Junga będzie wiedział jak sprawy się mają, kim są Bracia itp. Międzynarodowe Zafarrancho też są wskazane, pokazują większą perspektywę
i prawdziwy, internacjonalny obraz Bractwa. I jeszcze
raz, Bracia winni Jungom okazać respekt, pomimo że
to okres ich służby, oszczędzić upokorzeń i dać sygnał,
że każdy z nas kiedyś był Jungą. A wspomniane wyżej

nieporozumienia proceduralne są przejawem braku takiego respektu. Dlatego tak ważne jest dochowanie procedur i sprawienie, by sprawy szły gładko. Zatem, pomimo że wszystko to jest w ustanowieniach zapisane, Brat
Starszy Bosman zamieszcza „check list” rekomendacji.
Okres „jungowania” jest także sitem naszej organizacji. Wtedy winno się okazać, czy junga odpowiada Braciom i czy Bracia zechcą, by Bratem pozostał. Ogromna,
i często zaniedbywana, jest w tym rola Braci Patronów.
To Brat Patron winien rozważyć dokładnie kogo zgłasza
(nie na zasadzie chwilowych sympatii), a potem udokumentować to solidnie na piśmie, gdyż jego wniosek trafi
do Braci, którzy przecież mogą kandydata nie znać. Poza
przewagami morskimi naprawdę ważnym jest rozważe(Dokończenie na str. 5)
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nie czy Junga nadaje się, aby być Bratem – czyli, czy
jest gotów wypełniać OCTALOGO. Przewagi i charakter
nie zawsze bowiem idą w parze. Nie bez znaczenia jest
czy Junga będzie uczestniczył w poczynaniach Bractwa,
czy po zamustrowaniu zniknie we mgle. Dobrą praktyką jest, aby Brat Patron omówił kandydaturę z Braćmi
jeszcze przed Zaffarancho Mesy Lokalnej (wymaga to
nieco zachodu), na którym po raz pierwszy oficjalnie
przedstawi kandydata, pod jego nieobecność. I od tego
momentu zaczyna się, a nie kończy, prawdziwa praca
Braci Patronów. To oni odpowiadają za to, by Jungom
wszystko wyjaśniać, zadbać by poznali obyczaj i doktrynę, uczestniczyli w spotkaniach i wydarzeniach, zostali
włączeni w obieg informacji, w tym międzynarodowej,

poznali Braci z innych Mes, w tym zagranicznych. „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”
– a takie przyszłe Bractwo, jacy są dzisiejsi Jungowie
i ich traktowanie.
Wasz oddany pies morski

Jerzy Demetraki-Paleolog, VIKING #78
Kapitan Krajowy MKP

REKOMENDACJE – CHECK LIST
Kolejna
czynność
1

2

3

4

5

6

Bracia Patroni

Władze
Mesy Lokalnej
Możliwa jest wstępna dyskusja na Zafarrancho Lokalnym na temat kandydata przed rozmową patronów z kan- ---dydatem.

Przeprowadzają wstępną niewiążącą rozmowę z kandydatem – sondaż czy interesuje go Bractwo, czy
chciałby w nim pracować i czy odpowiada mu ideologia Bractwa.
Zgłaszają kandydaturę na Zafarran- Kapitan Mesy Lokalnej zarządza dyscho Lokalnym i przedstawiają tekst kusję i głosowanie. Przy braku sprzerekomendacji (każdy oddzielnie). ciwów, kandydatura zostaje przyjęta.
Przy sprzeciwach – albo zostaje odrzucona, albo uznana za przedwczesną (wtedy możliwe jest ponowne
zgłoszenie w terminie późniejszym).
Kapitan Mesy Lokalnej w terminie do
trzech tygodni przesyła Bosmanowi
---MKP decyzję Mesy i rekomendacje
oraz Kartę Jungi (na piśmie lub e-mai
lem).

Bosman MKP

----

Bosman MKP ogłasza kandydaturę
na stronie Bractwa i zamieszcza rekomendacje.

Po upływie jednego miesiąca od
zamieszczenia na stronie rekomendacji i braku sprzeciwów, Bosman
MKP ogłasza na Stronie Bractwa
------przyjęcie, zawiadamia nowego Jungę. W przypadku umotywowanych
sprzeciwów sprawę rozpatruje Rada
Siedmiu wraz z Radą Mesy.
Opiekują się Jungą, zapraszają go Powiadamiają Jungę o Zafarrancho Prowadzi ewidencję obecności Junna spotkania i informują o bieżą- Lokalnym i Krajowym. Przekazują mu gów na Zafarrancho Krajowym i Locych sprawach Bractwa
informacje i materiały. Przekazują kalnym.
Bosmanowi MKP informacje o obecności Jungi na Zafarrancho Lokalnym.
Po spełnieniu warunków do mustro- --wania (minimum dwie obecności na
---Zafarrancho Lokalnym i jedna na Krajowym), Rada Mesy Lokalnej może
zgłosić Jungę do mustrowania.
Ziemowit Barański (#12)
Bosman MKP
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Uroczystość obchodów 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem
Puck, 11 lutego 2020 r.

Gdy nad gdyńskim portem...

Gdynia – Port, światła pod tablicą

Gdynia – Port, światła pod tablicą

Pomnik Generała Józefa Hallera – Bracia oddali honory

Główne uroczystości z okazji tej rocznicy planowano
celebrować, w połączeniu z zakończeniem rejsu Brata
Andrzeja Piotrowskiego (# 69), podczas Baltic Sail
w Gdańsku. Rozpocząć je zamierzano jednak już w Pucku 11 lutego. Mesa Lubelska i Szczecińska planowały
także obchody lokalne. W obecnej sytuacji wydaje się,
że obchody w Pucku pozostaną jedynymi. Na prośbę
Brata Jerzego Radomskiego (#149), który w czasie Baltic Sail zamierzał być w morzu zdecydowano, że
Nagroda Chwały Mórz (Topór) zostanie mu wręczona
11 lutego 2020 r. właśnie w Pucku, także wskutek jego
powiązań z tamtejszą społecznością.
Jako oficjalni przedstawiciele wyruszyli z Lublina
osobą własną Kapitan Krajowy MKP Jerzy Demetraki-Paleolog (#78) oraz Brat Kanclerz Kapituły Chwały
Mórz Wiesław Dumkiewicz (#108), wraz z Branką
Barbarą. Tak naprawdę to wszyscy spotkali się w Warszawie, gdzie doświadczyli braterskiego przyjęcia i zjedli całkiem przyjemną kolacyjkę z Braćmi tamtejszej
Mesy. Było to 9 lutego. Następnego dnia dołączył do
nich Pierwszy Sztorman MKP, Brat Władysław Mierzecki (#109). Cała czwórka wyruszyła do Gdańska,
gdzie oczekiwał na nich Brat Kapitan Mesy Gdańskiej
Maciej Sodkiewicz (#158). Następnym punktem
programu było Zafarrancho Mesy Gdańskiej (stroje bojowe), które odbyło się przy kominku, świetle żywym
i suto zastawionym stole, z widokiem na Basen Jachtowy im. Mariusza Zaruskiego. Hulający za oknem sztorm
dodawał kolorytu. Po części oficjalnej wyświetlono pozyskany dużym wysiłkiem odcinek Polskiej Kroniki Filmowej przedstawiający wypłynięcie jachtu „Czarny Diament” w swój 30-letni rejs. W ramach „opowieści z mórz
dalekich” Brat Dariusz Drapella (#161) zabrał nas
w Alpy Francuskie. Było też wiele innych opowieści. Następnie, żwawo zabrano się do dział, a ostatnie salwy
oddano długo po północy.
Rankiem, 11 lutego, udaliśmy się z Braćmi gdańskimi
do Basenu Jachtowego im. Mariusza Zaruskiego, gdzie
oddaliśmy honory przed tablicami umieszczonymi na
falochronie i upamiętniającymi naszych Braci – Ludomira Mączkę, Dariusza Boguckiego, Kubę Jaworskiego,
Bolesława Kowalskiego. Zapaliliśmy światła pod tablicą Brata Bolesława Kowalskiego (#1). Następnie,
w licznej kompanii, udaliśmy się na cmentarz Witomino,
gdzie uhonorowaliśmy grób Brata Andrzeja Drapelli (#79). Tam właśnie z Bratem Darkiem Drapellą
(#161) wpadliśmy na pomysł Brackiego spotkania na
Festiwalu Szanty w Krakowie. Kapitan Krajowy (#78)
miał tam zaplanowane wykłady. Z cmentarza udaliśmy
się na obiad w tawernie, gdzieś niedaleko Pucka. W obie(Dokończenie na str. 7 i 8)
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Uroczystość obchodów 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem
Puck, 11 lutego 2020 r.

(Ciąg dalszy ze str. 6)

dzie uczestniczyło już około 20 Braci. Był to punkt zborny przed dokonaniem inwazji na ten stary port.
W Pucku udaliśmy się do Portu Rybackiego (sala
audiowizualna – port rybacki), gdzie w odtwarzanym
właśnie „Klubie Morza Zejman” oczekiwał nas Brat Andrzej Dębiec (#116) jako animator uroczystego „Wieczoru Zaślubinowego Polski z Morzem”. Bezpośrednio
po przybyciu, Bracia oddali honory i złożyli wieniec pod
pomnikiem Generała Józefa Hellera. Formalnie organizatorem wieczoru było Bałtyckie Bractwo Żeglarzy
– Klub Morza „Zejman” w Pucku, a współorganizatorami Urząd Miejski w Pucku i Mesa Kaprów Polskich oraz
organizacje pozarządowe miasta Pucka (np. Kaprowie

Puccy). Uczestniczyli w nim również przedstawiciele
środowisk ludzi morza, w tym wiele znanych postaci
świata żeglarskiego, mieszkańcy Pucka i przyjezdni,
a także artyści malarze. Stawiło się ponad 20 Braci Wybrzeża reprezentujących wszystkie Mesy. Uruchomiono
stoisko Poczty Polskiej, mające okolicznościowe datowniki, zaślubinowy znaczek i kopertę. Do uzyskania był
stempel i koperta okolicznościowa Poczty Żeglarskiej
Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy. Uczestnicy otrzymali specjalny certyfikat. Z tarasu oddano salut armatni na cześć
100-lecia Zaślubin Polski z Morzem. Odbył się wernisaż
(Dokończenie na str. 8)

Na grobie Brata Andrzeja

Pomnik Generała Józefa Hallera – Bracia oddali honory

Minuta Kapitańska – kwiecień 2020

8

Uroczystość obchodów 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem
(Dokończenie ze str. 6–7)

marynistycznej wystawy poplenerowej stowarzyszenia
„Przystanek Sztuka z Gdańska”. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystości wręczenia najwyższego wyróżnienia Mesy Kaprów Polskich „Topora Chwały Mórz” kapi-

Puck, 11 lutego 2020 r.
tanowi Bratu Jerzemu Radomskiemu (#149). Było
to wzruszające i zapadające w pamięć wydarzenie. Po
części oficjalnej kontynuowany był wieczór szantowy.
Wiesław Dumkiewicz, PENELOPA (#108)

Wręczenie Topora Chwały Mórz Bratu kapitanowi Jerzemu Radomskiemu (#149)
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Wręczenie Topora Chwały Mórz Bratu kapitanowi Jerzemu Radomskiemu (#149)
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Dryftery Brata Gieni
Kiedyś zatonął statek wiozący dziecięce zabawki; tysiące małych
pływających kaczuszek. Wyławiano je potem w bardzo wielu miejscach.
Te kaczuszki dostarczyły więcej wiedzy o prądach morskich niż niejedna
ekspedycja oceanograficzna. I tak zrodził się pomysł na projekt Ocean
Currents Test.
W ramach projektu Ocean Currents Test, w dniach
29, 30 i 31 sierpnia 2018 r., żeglując na jachcie „Mag
nus Zaremba” z Ny-Ålesund Svalbard na zachód, zwodowano w trzech miejscach po 300 urządzeń testowych
(pływających dryfterów) do badania prądów morskich
na każdym z trzech następujących stanowisk. Stanowisko A0 umiejscowiono w ciepłym prądzie (temperatura
wody 6,5–7,5°C), oznaczając je literą A i kolorem czerwonym. Stanowisko B0 – w strefie frontu (temperatura
wody 4,4°C), oznaczając je literą B i kolorem żółtym.
Stanowisko C0 – w strefie prądu zimnego (temperatura
wody – 0,5°C), oznaczenie litera C i kolor niebieski.
Dwa miesiące później dostałem wiadomość o znalezieniu pierwszego dryftera C1 (ze stanowiska C0 na
wyspie Jan Mayen. Dryftery z każdego stanowiska nosiły numery od 1 do 300. To miejsce wyłowienia było
zgodne z oczekiwaniami. Potem była długa przerwa.
Wiadomość o znalezieniu kolejnego dryftera nadeszła
pół roku od wodowania. Od tego czasu dostajemy kolejne informacje. Dotychczas powiadomiono nas o znalezieniu ponad 60 dryfterów. Lokalizacje każdego zaznaczono na mapie. Te wyniki nie oznaczają, że dryf próbek
(dryfterów) trwał ponad pół roku. Raczej dryfowały
szybciej, a na brzegach, gdzie wyrzuciła je woda, przykrył je zimowy śnieg. Są znajdowane dopiero teraz, wiosną, kiedy śnieg topnieje, a ludzie częściej spacerują na
brzegu morza.
Kierunki dryfu są zaskakujące. Wszystkie dryftery
zostały znalezione daleko na południe od miejsca wodowania. Można było tego oczekiwać w stosunku do
próbek C. W stosunku do prób A jest to rezultat raczej
nieoczekiwany. Podobnie w przypadku najliczniej znajdowanych próbek B. Dlatego z niecierpliwością czekamy
na dalsze raporty. Mamy wrażenie, że ta prosta i tania
metoda badawcza może dostarczyć interesujących wyników modyfikujących wiedzę o prądach oceanicznych
w tym rejonie świata. Wyrażamy głęboką wdzięczność
tym wspaniałym przyjaciołom nauki, którzy zechcieli
nam donieść o znalezieniu dryfterów.
Przyjaciele projektu Ocean Currents Test pytają, jaki
jest jego cel. Główny był taki, by sprawdzić, czy ta prosta i tania metoda może dostarczyć istotnych informacji
o prądach morskich. Dzięki Wam, drodzy przyjaciele,
wiemy, że tak. Jest na świecie wielu ludzi dobrej woli,
rozumiejących potrzebę poznawania świata. Mogą
i chcą podjąć wysiłek, by horyzont poznania poszerzać.
Ta próba przyniosła już konkretne rezultaty w tym za-

kresie. Jak każdy z Was może się przekonać, wszystkie
dryftery zwodowane na północy Svalbardu dryfują na
południe. Może to oznaczać, że ciepłe wody Prądu Północno-Atlantyckiego nie mieszają się z zimnymi wodami Basenu Centralnego. Po prostu wracają do brzegów
Norwegii. W tym świetle hipoteza o kolonizacji wód wokół Svalbardu przez organizmy dryfujące z południa na
północ wymaga korekty. Być może jest odwrotnie. Czy
dryftery znajdowane głównie na Lofotach dryfowały
bezpośrednio na południe, czy też najpierw dokoła północnego krańca Svalbardu – jest kwestią otwartą i możliwą do weryfikacji. Podejmiemy to wyzwanie.
Załączam zdjęcia przysłane przez opiekunów 6-letniego Simona Høidahl’a z Lofotów. Znalazł on aż trzy
dryftery i jest wiodącym współpracownikiem projektu.
Mam ogromną satysfakcję, że nasz junior scientist Simon
kontynuuje wspaniałe tradycje Nansena i Amundsena.
Współpraca z Simonem pokazuje, że świat dorosłych
może zaproponować nowym pokoleniom coś więcej niż
uzależnienie od smartfonu. Może warto o tym myśleć
i próbować realizować podobne pomysły. Na swoich
szlakach uważajcie zatem Bracia na dryftery.
Eugeniusz Moczydłowski (#72)

Simon Høidahl z Lofotów
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„Magnus” w lodach

„Magnus” pod żaglami

„Magnus” w Arktyce

Brat Gienia z „Magnusem”
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Szanty – Kraków 2020

Szanty – Kraków 2020

Branka Dorota i Bracia Wybrzeża
Brat Wojciech Małecki koncertuje

Brat Jerzy Radomski opowiada

Dyskusja po seansie
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Szanty – Kraków 2020

Dyskusja po seansie

Odmładzanie Bractwa

ORZAAAA!!!
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Słynny czeski żeglarz Rudolf „Ruda” Krautschneider
(nagrodzony medalem Bractwa Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich)
Podziwiamy niesamowitą energię Jany i Rudy. Dzień
u nich często zaczyna się o godzinie piątej rano, a kończy późno w nocy. O godzinie piątej rano trzeba zawieźć 16-letnią
córkę na dworzec kolejowy, ponieważ dojeżdża pociągiem do
prywatnej szkoły.
Stary dom wygląda jak nowy. Kilkanaście pokoi. Co jeszcze Ruda wymyśli, tego nikt nie wie!
Tej wspaniałej RODZINCE życzymy zdrowia i spełnienia
dalszych marzeń.
Witold Sobkowicz (#162) i Jurek Radomski (#149)
Posiadłość państwa Krautschneiderów

Kapitan Ruda zaprosił mnie oraz mojego przyjaciela kpt.
Witolda Sobkowicza do swojej rodzinnej posiadłości. A więc
jak nie skorzystać z zaproszenia żeglarza, dla którego morze stało się pasją. Ruda to oracz mórz i oceanów. Ma wielu
przyjaciół na całym świecie. Polscy żeglarze mówią, że Ruda
jest polsko-czeskim żeglarzem. Świetny gawędziarz. Wybudował kilkanaście jachtów i dalej buduje. Jego słynna „Polarka”
i „Victorka” opłynęły świat. Upodobał sobie pływanie po zimnych wodach Antarktydy i Arktyki. Wszystkie swoje przygody
opisał w 16 książkach. Kilka z nich wydał w języku polskim.
W książce Dookoła świata po piórko pingwina opisał swój
pierwszy rejs dookoła świata.
Jedną z książek, Świat polskich żaglonautów, poświecił
polskim żeglarzom. Motto do niej brzmi: „Tekst tej książki
napisało morze i jego bohaterowie. Oni są tym obrazem, do
którego ja zrobiłem tylko ramę”. Ruda nakręcił kilkanaście
filmów, za niektóre otrzymał specjalne wyróżnienia. Ciężko
zliczyć ile miał spotkań autorskich w Czechach i w Polsce.
Ruda działa na rzecz dzieci z domów dziecka. Często zaprasza je do swojej posiadłości, gdzie razem budują nowe łodzie dla młodzieży. Dla młodzieży organizuje także rejsy po
jeziorach i morzu oraz ogniska, przy których śpiewa z gitarą
szanty i ballady własnej kompozycji.
Jadąc do Rudy myślałem, że zamieszkamy gdzieś w leśnej
chatce, a posiadłość państwa Krautschneiderów zrobiła na nas
ogromne wrażenie. Okazały dom oraz kilka budynków gospodarczych. Stodoła została przeznaczona na stocznię, w której
wybudowano kilka mniejszych jachtów i łodzi. Po wejściu do
domu wita nas Jana, małżonka Rudy. Z Janą poznałem się na
Martynice w Fort-de-France, na słynnej „Viktorce”. Przez trzy
dni morskim opowieściom nie ma końca. Najmłodszy, półtoraroczny synek Dawid z zawadiackim uśmiechem bardzo
urozmaica nam czas. Dziewięcioletni Daniel, który jest świetnym szachistą, pokazał mi jak się gra w szachy. Puchary i medale z wielu turniejów świadczą, że grałem z arcymistrzem.
Cztery razy dostałem w mata.
Mamy też okazję poznać przyjaciół Rudy. Przeżywam wielki szok, odwiedzając „Ratownika”. Człowiek, który z wielką
pasją zgromadził w domu i budynku gospodarczym, niesamowitą ilość zabytków. Zabytkowe samochody, motocykle, rowery, zegary, radia itd. – On jest „Ratownikiem” – powiedział
Ruda – bo ratuje zabytki. Następny ratownik ma bardzo starą
drukarnię, która cały czas działa. Odwiedziliśmy też artystę
kowala w jego zabytkowej kuźni. Takich przyjaciół, ratowników, Ruda ma bardzo wielu.

Jana, Ruda i Dawid

Gram z szachowym arcymistrzem. Po prawej medale Daniela

Ruda nie skończył budować jachtów

W tym domu mieszka żeglarz
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S/y ROZTOCZE – 50 lat na morzach i oceanach
W ubiegłym roku minęło 50 lat od wodowania lubelskiego jachtu s/y Roztocze. Jacht odegrał wielką
rolę w rozwoju żeglarstwa morskiego zarówno w okręgu lubelskim, jak i w Polsce, i był chyba najpracowitszą
jednostką szkoleniową w Polsce. Warto też wspomnieć,
że wielu polskich Braci Wybrzeża pływało na nim jako
kapitanowie czy członkowie załóg, a więc wpisał się też
w historię polskiego Bractwa Wybrzeża. Przypomnijmy
więc krótko jego historię.
Jesienią 1966 r., w grupie żeglarzy lubelskich skupionych wokół Zarządu LOZŻ, powstał pomysł powołania
Społecznego Komitetu Budowy Jachtu Pełnomorskiego
dla potrzeb Okręgu Lubelskiego. 30 października 1966 r.
zakończył rejs wokół Ameryki Południowej s/y Śmiały.
Kapitanem był Bolesław Kowalski, a kierownictwo naukowe wyprawy sprawowali lubelscy naukowcy: prof.
Tadeusz Wilgat i dr Krzysztof Wojciechowski. Bolesław
Kowalski i Krzysztof Wojciechowski byli moimi kolegami, więc udało mi się uczestniczyć w spotkaniu załogi
„Śmiałego” z przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Pawłem Dąbkiem. Przy okazji poruszono potrzebę wybudowania jachtu pełnomorskiego dla Lubelszczyzny – Paweł Dąbek zainteresował się
projektem i zgodził się udzielić pomocy. Pierwszy krok
został więc zrobiony. Od tej chwili rozpoczęły się energiczne prace organizacyjne.
Późną jesienią 1966 roku w klubie „ Nora” odbyło się
pierwsze, nieoficjalne jeszcze, spotkanie Komitetu Budowy Jachtu. Wznoszone z tej okazji dość liczne toasty
zawierały niewątpliwie szczere życzenia, skoro tak rozpoczęta działalność przyniosła w krótkim czasie narodziny s/y Roztocze. Była więc już idea budowy jachtu,
byli ludzie gotowi poświęcić swój czas na pracę w Komitecie Budowy, ale brakowało pieniędzy i formalnej
organizacji kierującej akcją. 14 marca 1967 r. prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego j.kpt.ż.w.
Ziemowit Barański wraz z członkiem Komisji Morskiej
LOZŻ Olgierdem Iwaszkiewiczem zapoznali przewodniczącego Prezydium WRN Pawła Dąbka z projektem
budowy jachtu pełnomorskiego dla potrzeb żeglarstwa
lubelskiego. Dąbek przyjął patronat nad społeczną akcją budowy jachtu. Wkrótce potem, 7 kwietnia 1967 r.,
został oficjalnie powołany Komitet Budowy Jachtu „Dar
Lubelszczyzny”. Gremium wyłoniło 9-osobowe prezydium, które do chwili ukończenia budowy jachtu i przekazania go Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu kierowało wszystkimi pracami.
Jesienią 1967 r. stocznia przedłożyła propozycję budowy jednostki typu „Antares”. Był to jacht oceaniczny
o wyporności około 19 ton, jol o powierzchni ożaglowania 130 m2 i 13 kojach, konstrukcji Ryszarda Langera
i Kazimierza Michalskiego. Komisja techniczna zaaprobowała przedłożony projekt 6 listopada 1967 r., a na-

stępnego dnia przybyli do Lublina dyrektor Szczecińskiej
Stoczni Jachtowej Edmund Bąk wraz z głównym księgowym Mieczysławem Boguckim i inspektorem nadzoru
Zbigniewem Polakiewiczem. 17 listopada 1967 r. między Szczecińską Stocznią Jachtową a WKKFiT w Lublinie została podpisana umowa o wykonanie jachtu typu
„Antares”; WKKFiT przejął na siebie obowiązki inwestora zastępczego.

„Roztocze” w początkowej fazie budowy

Dnia 13 maja 1969 r. Komitet Budowy Jachtu, redakcje „Sztandaru Ludu”, „Kuriera Lubelskiego” i Polskiego
Radia ogłosiły konkurs na nazwę. Główną nagrodą miał
być rejs w sezonie nawigacyjnym 1969 lub 1970 roku,
przewidziano też nagrody rzeczowe. Na konkurs wpłynęły 354 listy z propozycjami, wśród nich najczęściej
występowały: „Roztocze”, „Lublin”, „Lubelszczyzna”.
Komisja konkursowa po wielu burzliwych dyskusjach
wybrała nazwę „Roztocze”. Decyzję oparto na propozycji zdecydowanej większości uczestników konkursu, za
nazwą „Roztocze” opowiedziało się 135 osób z 354 biorących udział w konkursie. 29 czerwca 1969 r. o godzinie 11.15 pękła butelka szampana rozbita o dziób jachtu
i „Roztocze” zeszło na wodę.
Po zacumowaniu w basenie stoczni, na pokład weszła załoga i dokonano pierwszego podniesienia bandery. W skład ten pierwszej załogi wchodzili: kapitan
Ziemowit Barański, Kazimierz Goebel, Jerzy Szczypa,
Tadeusz Zawadzki, Andrzej Kokoszyński, Jarosław Neczaj Hruzewicz, Ryszard Stroński, Wojciech Krzakowski
i Krzysztof Wojciechowski. Pięciu z nich to nasi Bracia.
Banderę podnosił Krzysztof Wojciechowski. W następnych tygodniach trwały jeszcze prace wykończeniowe i wyposażeniowe. 3 sierpnia 1969 r. zaokrętowano
(Ciąg dalszy na str. 16 i 17)
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S/y ROZTOCZE – 50 lat na morzach i oceanach
(Kontynuacja ze str. 15)

pierwszą załogę rejsową i „Roztocze” zaczęło swoją wieloletnią służbę.

Trasa pierwszego rejsu s/y Roztocze

„Roztocze” gotowe do wodowania

Pierwsze podniesienie bandery

Pierwszy rejs „Roztocza” rozpoczął się 3 sierpnia
1969 r. Trasa rejsu: Świnoujście–Darłowo–Kołobrzeg–
Świnoujście obejmowała tylko porty polskie (wtedy
rejsy do portów zagranicznych wymagały specjalnych
zezwoleń). Przebyto 643 Mm, pod żaglami 123 godziny,
na silniku 26 godzin. Taki był początek. Potem w ciągu
50 lat „Roztocze” pływało po Morzu Bałtyckim, Morzu
Północnym, Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym oraz
wschodnim i północnym Atlantyku. Najdalej na północy
osiągnięto szerokość geograficzną 800 N (rejs na Spitsbergen, kpt. J. Demetraki-Paleolog). W kilku rejsach
okrążono Islandię. „Roztocze” kilkakrotnie pokonało
cieśninę Pentland. W latach 1970–1973 „Roztocze” startowało też w regatach, a także wielokrotnie uczestniczyło w Tall Ship Race.
Poniżej podsumowanie 50 lat służby s/y Roztocze:
– liczba rejsów – 465,
– liczba uczestników rejsów – 5271 osób (osób niepowtarzających się ok. 2700), podczas 76 867 godzin
żeglugi (to jest 8 lat 282 dni i 19 godzin w morzu)
– „Roztocze” przebyło 348 703 Mm (to jest 16,14
okrążeń Ziemi po równiku),
– wejść do portów – 1440 (liczonych tylko raz
w roku).

„Roztocze” – zdjęcie z ostatnich lat

Na koniec warto też wspomnieć, że wielu Braci Wybrzeża szkoliło się na „Roztoczu”, a potem nim dowodziło. Poniżej lista Polskich Braci Wybrzeża, którzy pływali na s/y Roztocze jako kapitanowie (pogrubiono) lub
członkowie załogi, a w książce ROZTOCZE – 50 lat na morzach i oceanach zawarte są też ich wspomnienia z rejsów.
B. Kowalski #1

W. Wieczorkiewicz #42

K. Wojciechowski #4

W. Kłos #48

A. Kacała #97

T. Romer #7

P. Milart #52

J. Domański #99

Z. Barański #12

O. Iwaszkiewicz #53

J. Jeziorek #103

K. Goebel #18

R. Lutosławski #56

W. Pogocki #107

K. Jaworski #23

T. Patyra #61

W. Dumkiewicz #108

B. Pierożek #25

M. Misztal #71

T. Przeciechowski #117

R. Stroński #26

T. Zawadzki #74

R. Buryła #123

P. Mikołajczyk #30

M. Kwiatkowski #77

M. Bilski #125

T. Szostak #31

J. Demetraki-Paleolog #78 J. Sieroń #129

J. Mazurowski #32

M. Kęszycki #81

K. Hetman #132

I. Bieniaszkiewicz #36

W. Styk #82

M. Popiel #141

A. Bieńkowski #38

J. Knajdrowski #90

M. Maciejowski #146

W. Lipiński #39

Z. Zbyszyński #92

S. Kowalczyk #159

T. Karpiński #95

(Dokończenie na str. 17)
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Międzynarodowe Zafarrancho – Gänseessen 2019
Relacja z udziału polskich Braci Wybrzeża w Międzynarodowym Zafarrancho, „Gänseessen 2019”,
Mesy Berlin–Potsdam w Berlinie 5–7.12.2019 r.
W dniach 5–7 grudnia 2019 r. w Berlinie-Wannsee
odbyło się Międzynarodowe Zafarrancho organizowane przez Mesę Berlin–Potsdam niemieckiego Bractwa
Wybrzeża. Jak wskazuje na to jego nazwa, „Gänseessen
2019”, celem Zafarrancho było spotkanie Braci przed
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i wspólne
spożycie uroczystej kolacji, której główne danie stanowiła pieczona gęś. Głównymi organizatorami zafarrancho byli: Kapitan Mesy Berlin–Potsdam, Brat Marian
Rybol, oraz Skryba (Sekretär) Mesy, Brat Hartmuth
„Backi” Becker. W imprezie uczestniczyło łącznie kilkudziesięciu Braci Wybrzeża, w tym Bracia ze wszystkich Mes Bractwa w Niemczech, a także Bracia z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i z Polski, oraz zamieszkały
w Niemczech Brat z Chile. Polskie Bractwo Wybrzeża
reprezentowali: Kapitan Krajowy Jerzy Demetraki-Paleolog (#78) w towarzystwie Branki Anny i Brat
Maciej Maciejowski (#146) z Mesy Lubelskiej.
Po przybyciu do Berlina 5 grudnia, Bracia zostali serdecznie powitani przez organizatorów imprezy podczas
nieformalnej kolacji w restauracji Loretta am Wannsee.
Około południa w piątek 6 grudnia, uczestnicy zafarrancho udali się do Poczdamu, gdzie w Muzeum Barberi-

ni, https://www.museum-barberini.com/en/, zwiedzili
wystawę martwych natur van Gogha oraz wystawę malarstwa z czasów NRD, a także obejrzeli film o odbudowie
budynku muzeum, który został całkowicie zniszczony
w czasie wojny, a jego odbudowa miała miejsce dopiero
kilka lat temu. Po powrocie do Berlina, wieczorem tego
samego dnia, Bracia spotkali się na kolejnej nieformalnej
kolacji w restauracji myśliwskiej Schützenwirtin w lesie
w Wannsee. Spotkanie przebiegało w braterskiej atmosferze i trwało do późnych godzin wieczornych.

Zwiedzamy wystawę mistrza

S/y ROZTOCZE – 50 lat na morzach i oceanach
(Dokończenie ze str. 15 i 16)

W ubiegłym roku Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski w Lublinie wydał książkę autorstwa Ziemowita
Barańskiego (#12) S/y ROZTOCZE – 50 lat na morzach
i oceanach. Dochód z książki przeznaczony jest na remont jachtu. Książkę można nabyć w Biurze LOZŻ Lublin, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, e-email: biuro@
lozz.lublin.pl; tel. 81 747 47 70

„Roztocze” pod banderą Bractwa.
Zakończenie rejsu na Morze Czarne, 1974 r.

Zebrał: Ziemek Barański (#12)

W sobotę 6 grudnia około południa odbyła wspólna
wycieczka śladami muru berlińskiego w Klein Glienicke, podczas której przewodnicy opowiedzieli Braciom
historię tego miejsca, które za czasów komunistycznych
było enklawą NRD na terytorium Berlina Zachodniego,
do której dojazd możliwy był jedną ulicą, otoczoną po
obu stronach murem granicznym. Wycieczka trwała ok.
trzech godzin i po przejściu byłego mostu granicznego
Glienicker Brücke, znanego w swoim czasie jako „most
szpiegów”, ponieważ odbywały się na nim wymiany
agentów amerykańskich i z Bloku Wschodniego, zakończyła się wspólnym lunchem w małej kawiarni tuż przy
moście w Poczdamie.

Pozostałości Muru Berlińskiego

(Dokończenie na str. 18)
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Międzynarodowe Zafarrancho – Gänseessen 2019
(Ciąg dalszy ze str. 17)

Bractwa Wybrzeża, Brat Jerzy Paleolog. Po wzniesieniu inauguracyjnego toastu, nastąpiła wymiana
okolicznościowych upominków. Miłym akcentem było
przekazanie przez Brata Rybola Bratu Jerzemu Demetraki-Paleologowi (#78) oprawionego w ramy
tekstu Octalogo w języku hiszpańskim, będącego upominkiem Brata z Chile dla Mesy Berlin–Potsdam. Wykonanie wspólnych fotografii uczestników zakończyło
część oficjalną Zafarrancho.

Glienicker Brücke

Tego dnia wieczorem, w restauracji jachtklubu Pots
damer Yacht Club, odbyło się właściwe Zafarrancho.

Octalogo

Cztery niemieckie mesy

Część nieoficjalna została ubarwiona wystawieniem
przez Braci i Branki z Mesy East Anglia z Wielkiej Brytanii krótkiej komediowej jednoaktówki brytyjskiego
autora Lauriego Wylie’ego Dinner for One. Ciekawostką
jest, że sztuka ta, chociaż prezentuje typowo brytyjski
humor, jest prawie zupełnie nieznana w Wielkiej Brytanii, natomiast od kilkudziesięciu lat jest tradycyjnie
pokazywana w niemieckiej telewizji w okresie świąteczno-noworocznym. Wykonawcy zebrali zasłużone brawa
za swoją doskonałą grę aktorską. Oprócz tego, część
nieoficjalna została również uświetniona muzycznymi
występami instrumentalnymi kilku Braci.

Bracia niemieccy

Zgromadzonych Braci powitał Kapitan Mesy Berlin–
Potsdam, Brat Marian Rybol, który podziękował im za
liczne przybycie i złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Krótkie okolicznościowe
przemówienia wygłosili także kapitanowie pozostałych
mes niemieckich oraz przedstawiciele zaproszonych
gości zagranicznych, w tym Kapitan Krajowy polskiego

Przedstawienie Dinner for One

W niedzielę w godzinach porannych impreza zakończyła się nieformalnym spotkaniem w restauracji hotelu
(Dokończenie na str. 19)
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Złoty Krzyż dla Brata Jerzego
Czołem !!
23 stycznia 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie minister Andrzej Dera wręczył Bratu Jerzemu Radomskiemu (#149) Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia żeglarskie. W tej doniosłej uroczystości towarzyszył Bratu Jurkowi Brat Wybrzeża kpt. Witold Sobkowicz (#162). Na uroczystość obaj Bracia przybyli w kapeluszach Bractwa Wybrzeża.
Jurek (#149) i Witek (#162)

W oczekiwaniu na wręczenie medali

Międzynarodowe Zafarrancho
– Gänseessen 2019

Miła pogawędka o sporcie z Panem Ministrem Andrzejem Derą

(Dokończenie ze str. 17 i 18)

Petit w Wannsee, w którym zakwaterowani byli niektórzy z przyjezdnych Braci.

Za chwilę wręczę Panu Ministrowi moją książkę

ORZAAAAA!!!

W imieniu Kapitana Krajowego i swoim własnym,
chciałbym po raz kolejny podziękować niemieckim Braciom za stworzenie doskonałej atmosfery podczas trwania trzydniowego spotkania, za zorganizowanie bardzo
interesującego i kształcącego zarazem programu pobytu
w Berlinie i Poczdamie oraz za ich gościnność i jak zwykle serdeczne przyjęcie.
Maciej Maciejowski, MAGIC (#146)

Zapraszam Panią Minister Sportu do Pucka na Regaty Optymistów
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Bracia Maciej Sodkiewicz (#158) i Marek Zdebski (#128) wśród rosyjskich lodów i rosyjskiej biurokracji
– Rosyjska Arktyka 2019

Jacht wśród lodu, Brat Maciej Sodkiewicz (#158)

Końcówkę lata i początek ubiegłorocznej jesieni Kapitan Mesy Gdańskiej, Brat Maciej Sodkiewicz (#158)
spędził na północy Rosji. Prowadził tam trwające łącznie
ponad trzy miesiące rejsy w ramach wyprawy Rosyjska
Arktyka 2019. Głównym celem projektu była eksploracja
polarnego archipelagu – Ziemi Franciszka Józefa – położonego w północno-zachodniej części Morza Barentsa.
Rejsy rozpoczęły się 24 sierpnia w Archangielsku, a zakończyły 6 września w Petersburgu. W trzech etapach
wyprawy wzięło łącznie udział 21 osób, a pokonana trasa wyniosła 6042 Mm.
Ziemia Franciszka Józefa rozciągająca się między
szerokościami 80,0° i 81,9° należy do Federacji Rosyjskiej. Od Archangielska, do którego administracyjnie
przynależy, dzieli ja więcej mil niż od bieguna, od którego oddalona jest jedynie 900 km. Ze względu na skrajnie
surowe warunki (85% pokrycia przez lodowce) nie jest
zamieszkana, znajdują się na niej jedynie obiekty militarne i kilka stacji polarnych, w tym tylko jedna całoroczna (obecnie zimuje na niej dwóch polarników).

Archipelag znany jest zwłaszcza z unikalnych obiektów historycznych – pozostałości po licznych wyprawach polarnych, dla których stanowiła on przyczółek
wypraw, mających na celu zdobycie bieguna północnego. Dostać się na tam można jedynie, kiedy otaczające lody nieco ustępują, w krótkim okresie polarnego
lata – lodołamaczem atomowym albo jachtem. W tym
roku, poza dowodzoną przez Brata Sodkiewicza „Lady
Daną 44”, dotarł tam jedynie jacht czeski.
Aby jednak móc choćby pomyśleć o przedzieraniu się
przez lody Rosji, trzeba najpierw przedrzeć się przez rosyjską biurokrację. Zarówno do pierwszego jak i drugiego potrzebne jest morze... cierpliwości. Aby pożeglować
w kierunku tego odległego archipelagu trzeba uzyskać
zgody od służb granicznych Federacji Rosyjskiej i FSB,
a cały sformalizowany proces rozpisany jest na blisko
10 miesięcy. W efekcie od 2009 r., gdy archipelag objęto ochroną w ramach rosyjskiego Parku Narodowego
„Russkaja Arktika”, na wyspach archipelagu wylądowało ledwie sześć tysięcy osób, wliczając w to pasażerów
wycieczkowych atomowych lodołamaczy.

Rodzina morsów na Ziemi Franciszka Józefa

W czasie wyprawy żeglarze, w tym Brat Marek
Zdebski (#128) brali udział w badaniach naukowych
prowadzonych przez rosyjskich naukowców, a także pomagali w renowacji miejsc historycznych powiązanych
z erą heroicznych odkrywców – w ścisłej współpracy
z pracownikami Parku Narodowego. Wyprawa dokonała również pierwszego polskiego lądowania na najbardziej wysuniętej na północ archipelagu Wyspie Rudolfa.
Brat Sodkiewicz (#158) nie byłby sobą, gdyby nie wychylił się również nad archipelag – osiągając szerokość
geograficzną 82° N – na tyle pozwolił gęstniejący lodowy pak.
Punktem wypadowym działań w archipelagu została
rosyjska stacja polarna, położona w Tichej Buchcie na
Spotkanie Fridtjofa Nansena i Fredericka Jacksona na Cape Flora
17 czerwca 1896 r.

(Ciąg dalszy na str. 21–22)
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(Kontynuacja ze str. 20)

Wyspie Hookera. Stacja założona została w miejscu zimowania ekspedycji Georgija Siedowa w 1913 r. Oficjalnego otwarcia dokonano w roku 1929, więc odwiedziny
„Lady Dany 44” przypadły dokładnie w 90 rocznicę jej
działania – nie obyło się więc bez świętowania.

Pierwsza polska załoga na Wyspie Rudolfa

tety i stacja została porzucona w 1959 r. Historyczne zabudowania niszczały przez ponad 60 lat. Dopiero w ciągu kilku ostatnich sezonów do Tichej Buchty na letnie
miesiące wracają polarnicy z Parku Narodowego, którzy
wraz z konserwatorami zabytków porządkują teren bazy.
Na co dzień rosyjscy polarnicy w Tichej Buchcie dysponują jedynie pontonem z silnikiem zaburtowym i nie
mogą przemieszczać się między wyspami archipelagu.
Przybycie polskiego jachtu było więc dla nich unikalną
okazją, by odwiedzić miejsca często niedostępne latami.
Już na etapie planowania wyprawy, żeglarze zostali poproszeni o pomoc w remoncie Eira Cabin – najstarszego
budynku archipelagu, który w 1881 r. wyprawa Benjamina Leigha Smitha przywiozła w częściach z Norwegii.
Na wyspę Bella trzeba było przetransportować specjalnie przygotowane drewno i narzędzia – oraz trójkę konserwatorów zabytków, którzy wzmocnili pękającą pod
naporem śniegów więźbę dachową i wzmocnili drzwi –
nadwerężone wizytami niedźwiedzi polarnych. Załoga
towarzyszyła też badaniom prowadzonym przez lokalnego geologa.

Stacja polarna w Tichej Buchcie

Brat Marek Zdebski (#128), wśród innych członków załogi na tle jednego z historycznych budynków Ziemi Franciszka Józefa

Stacja polarna w Tichej Buchcie

Historia stacji w Tichej Buchcie jest godna uwagi.
W latach 30. XX w. była to całoroczna stacja meteorologiczna, gdzie jednocześnie przebywało nawet 50 osób,
zawierano małżeństwa i rodziły się dzieci. Jednak po
II wojnie światowej Związek Radziecki miał inne priory-

Szczególne wrażenie na polskiej załodze wywarły
znajdujące się na Cap Norwegia na wyspie Jacksona
resztki ziemianki, w której Nansen i Johanson przezimowali w 1895 r. po opuszczeniu pokładu dryfującego
z lodem „Frama” i zarzuconej próbie dotarcia na biegun północny. Płytka ziemna jama, symboliczny murek
z kamieni i kłoda drewna dryftowego niegdyś przykryta
skórami morsów – trudno uwierzyć, że mogły stanowić
efektywne schronienie dla dwóch odkrywców.
Podobny podziw i jeszcze głębszą zadumę wywołała wizyta na półwyspie Hellera na Ziemi Wilczka. Tam
w niewiele większej chacie na straży zapasów w 1898 r.
zimować miało dwóch członków ekspedycji Wellmana.
Niestety Bert Bentzen już w listopadzie ciężko zachorował i wkrótce zmarł – prosząc towarzyszącego mu Paula
(Dokończenie na str. 23)
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(Dokończenie ze str. 20–21)

Bjorviga, by nie wydawał jego ciała na pastwę niedźwiedzi. Bjorvig przez ponad dwa miesiące żył i spał obok
zamarzniętego ciała towarzysza. Dotrzymał danego
słowa i pochował przyjaciela dopiero, gdy wraz z resztą
ekspedycji mógł usypać nad mogiłą solidny, kamienny
kurhan.

pusu chłodnicy oleju. Będąc ponad 1000 mil od najbliższego serwisu i nie posiadając odpowiedniej części zapasowej, załoga skonstruowała prowizoryczny „łapacz”
wyciekającego oleju. Co godzinę należało odstawić silnik i błyskawicznie przelać olej z powrotem do silnika.
W ten sposób jacht powrócił bezpiecznie i o własnych
siłach do Archangielska. Pod dowództwem brata Maćka
Sodkiewicza jacht bezpiecznie dwukrotnie dotarł do Archipelagu Ziemi Franciszka Józefa, a następnie powrócił
wewnętrznymi drogami wodnymi do Sankt Petersburga. Podróż zajęła 74 dni. Na logu zanotowano 6042 mile
morskie. W trzech etapach wyprawy, poza kapitanem,
udział wzięło 20 uczestników.

Pozostałości chaty – miejsca zimowania na półwyspie Hellera

Jacht wśród lodów, po prawej Brat Marek Zdebski (#128)

Wyprawa w liczbach:

Pomnik upamiętniający Berta Bentzena na półwyspie Hellera

Tegoroczne lato w „Rosyjskiej Arktyce” było bardzo zimne. Można powiedzieć, że w ogóle go nie było.
Wyprawie towarzyszyły silne sztormy i śnieżyce. Dwukrotnie jacht „Lady Dana 44” musiał zmierzyć się ze
sztormem o sile przekraczającej 11 B. Surowe rosyjskie
pozwolenia nie przewidywały możliwości wielokrotnego przekraczania granicy 12 mil morskich, uniemożliwiając ucieczkę na pełne morze. Kapitan zmuszony
został do sztormowania pomiędzy wyspami archipelagu na kotwicy. Huraganowy wiatr ślizgający się po pokrytych czapami lodowców nie chciał współpracować
z kierunkiem silnych prądów pływowych. Kry lodowe
atakowały z różnych stron. Załoga musiała nieustannie
odpychać atakujące bryły lodu metalowymi tyczkami.
Temperatura odczuwalna wynosiła około –15° Celsjusza. Nie obyło się także bez problemów sprzętowych.
W połowie rejsu zaobserwowano poważny wyciek z kor-

Etap 1 – Archangielsk–Morze Białe–Morze Barentsa–
Ziemia Franciszka Józefa (wyspa Bell – remont domu
Eiry, wyspa Hookera – Tichaja Buchta, Wyspa Miortowo Tulenia, Wyspa Jacksona – miejsce zimowania Nansena, Wyspa Rudolfa – pierwsza Polska załoga na wyspie) – wypłynięcie powyżej archipelagu i przekroczenie
82 równoleżnika – Wyspa Champa – dodatkowo 7 małych wysp odwiedzonych w trakcie badań geologicznych Morze Barentsa–Morze Białe–Archangielsk; kpt.
Maciej Sodkiewicz (#158); czas trwania 29 dni; trasa
2650 Mm; załoga 9 osób, w tym brat Marek Zdebski
(#128).
Etap 2 – Archangielsk–Morze Białe–Morze Barentsa –
ponownie Ziemia Franciszka Józefa (wyspa Hookera,
wyspa Northbroka, Wyspa Jacksona, Ziemia Wilczka –
(zimowy skład ekspedycji Wellmana)–Morze Barentsa–
Morze Białe–Archangielsk; kpt. Maciej Sodkiewicz
(#158); czas trwania 29 dni; trasa 2542 Mm; załoga
7 osób.
Etap 3 – Archangielsk–Morze Białe–Kanał Bałtycko-Białomorski–jeziora Onega i Ładoga–Sankt Petersburg;
kpt. Maciej Sodkiewicz (#158); czas trwania 16 dni;
trasa 850 Mm; załoga 7 osób.
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Jerzy Radomski – Laudacja

Kapitan Jerzy Radomski, rocznik 1939, urodzony w Klewaniu na Wołyniu, Brat Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża nr 149, Honorowy Kaper Pucka, trzykrotny laureat Nagrody Rejs Roku, laureat Nagrody „Conrady – Indywidualności Morskie”, laureat Nagrody Kolosy, wyróżniony przez
Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
Przynajmniej z dwóch powodów kapitan Jerzy Radomski zapewnił sobie miejsce w historii polskiego żeglarstwa. Zbudowany przez niego jacht
„Czarny Diament” z rejsu dokoła świata wrócił po trzydziestu dwóch latach – jest to najdłuższy rejs polskiego jachtu. Na początku tej wyprawy,
na Morzu Czerwonym, „Czarny Diament” wpadł na rafę koralową. Kapitan
wyrwał go z tej pułapki, wyrąbując w rafie 30-metrowy kanał – historia
światowego żeglarstwa nie zna drugiego takiego przypadku. Jest jeszcze
trzeci powód wyróżniający żeglarski życiorys Radomskiego, który także
nakazuje zaliczyć go do rekordzistów – jego najwierniejsza, czworonożna
załoga – psy. Z pierwszym, Burgasem, żeglował 11 lat, z jego następcą –
Bosmanem – pływał lat 19.
Wróćmy jednak do początków..., kiedy Jerzy pierwszy raz zobaczył
morze. Miał wówczas 14 lat, mieszkał w Działdowie, małym miasteczku
na Mazurach, przez które przejeżdżał pociąg relacji Warszawa–Gdynia.
Czternastolatek za pieniądze uzbierane ze sprzedaży makulatury i złomu kupił bilet i w tajemnicy wyruszył na
swoją pierwszą samodzielną wyprawę ku morzu.
Osiem lat później, w 1962 roku, Jerzy mógł pochwalić się patentem żeglarza. Nie tracił czasu, by go zdobyć.
Służył wówczas w wojsku i jedyny dłuższy urlop przeznaczył na żeglarskie szkolenie. Wkrótce potem w ośrodku
szkoleniowym w Trzebieży zdobywał kolejne stopnie. Był już wówczas mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju, gdzie pracował jako elektryk w kopalni „Moszczenica”.
Śląsk od morza dzieli ponad pięćset kilometrów. Żeglarski życiorys kpt. Radomskiego dowodzi, że odległość nie
jest przeszkodą, gdy konsekwentnie podąża się za marzeniem. Kto żył w tamtych czasach, ten wie, jak trudno było
żeglować dalej aniżeli sięgał Bałtyk. Śląski żeglarz potrafił znaleźć na to sposób. Założył pierwszy w Jastrzębiu
Górniczy Klub Żeglarski „Delfin”1. Był rok 1968, pamiętny również dlatego, że udało się zorganizować pierwszy
klubowy wyjazd nad Adriatyk. Dwa lata później Radomski i jego ekipa wzięli kurs na Wyspy Kanaryjskie na jachcie
„Chrobry”. Organizacja I Górniczego Rejsu Atlantyckiego to osobna historia. Rejs udał się, wbrew protestom partyjnych bonzów tylko dlatego, że Radomskiemu nie zabrakło przebiegłości i szczęścia2.
Kolejnym morskim celem był Wielki Krąg – rejs dokoła świata. Wówczas takie marzenie wymagało nie lada
odwagi – skoro nie było jachtu, ani pieniędzy, a do morza, wiadomo, daleko... I znowu trzeba było karmić się marzeniami, mieć w sobie żelazny upór oraz zdać się na ciężką pracę, która zabierała niemal każdą wolną chwilę. Przydało się też nieco życzliwości losu. Jeden z baraków kopalni „Moszczenica” na siedem lat zamienił się w stocznię,
gdzie żeglarze, skrzyknięci przez Radomskiego w maszoperię, budowali stalowy jacht. Do końca budowy dotrwała
tylko dwójka – Radomski i Bernard Kuczera.
W 1978 r. „Czarny Diament” wypłynął z portu w Świnoujściu w swój wielki rejs. Kapitan miał nadzieję wrócić za
cztery lata – tak umówił się rodziną – żoną Basią i trójką dzieciaków. Los chciał inaczej, nie tylko im plany pokrzyżował stan wojenny – spotkali się po ośmiu latach w jednym z portów Morza Śródziemnego. A „Czarny Diament”
powrócił do polskich portów w 2010 r., zostawiając za rufą 240 tysięcy mil morskich.
Pętla rejsu dokoła świata została zamknięta na Oceanie Indyjskim. Potem „Czarny Diament” wiele razy przemierzał ten niespokojny akwen, żeglując wzdłuż wschodnich wybrzeży Afryki i biorąc kurs na Atlantyk. Trawers przez
Atlantyk do Ameryki Północnej, a stąd do Europy – to była najczęstsza trasa „Czarnego”. Czternaście razy jacht
żeglował atlantyckim kursem.
Po powrocie z długiego rejsu kapitan Radomski jeszcze raz wyruszył wokół równika. Tym razem żegluga trwała
cztery lata – 2012–2016 i zakończyła się uroczystym przywitaniem w Pucku, gdzie morski wagabunda wyróżniony
został honorowym tytułem kapra morskiego.
1
2

Poprzez klub „Delfin” liczne, zacne grono górników z kopalni „Moszczenica” połknęło bakcyla żeglarstwa.
Zainteresowanych odsyłam do książki Jerzego Radomskiego Czarny Diament tnie oceany.
(Dokończenie na str. 24)
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Kolejne żeglarskie sezony kapitan Radomski i jego jacht spędzali na Bałtyku, pomnażając liczbę przebytych mil
morskich. W ciągu 56 lat żeglowania Jerzy Radomski przemierzył 315 500 mil morskich (w tym na „Czarnym
Diamencie” 301 200 mm). Jest laureatem wielu nagród żeglarskich i podróżniczych, które wymienione są poniżej.
Spośród tych wyróżnień szczególnie bliska sercu jest Nagroda Dziennikarzy, wręczona podczas XIII edycji Kolosów,
a przyznana m.in. za to, że: „Dzięki jego żeglarskiej pasji także rodzina – żona Barbara, dzieci i wnuki – mogła
zakosztować przygody”. Jurek Radomski przy każdej okazji podkreśla, jak ważni są dla niego jego bliscy. Kiedy
wreszcie nadeszły czasy swobodnej żeglugi, Radomscy mogli sobie pozwolić na rodzinne rejsy i wynagrodzić czasy
rozłąki. Najczęściej żeglowali po wodach Morza Śródziemnego, ale także Afryki, Karaibów i Australii.
Trzeba także wspomnieć, że kapitan Jerzy Radomski jest wielkim, żeglarskim ambasadorem Polski. Podczas
swej żeglugi „Czarny Diament” zawinął do 554 portów – w kilkudziesięciu bywał wielokrotnie, ale długa też jest
lista takich miejsc, w których po raz pierwszy oglądana była biało-czerwona bandera.
Przez pokład „Czarnego Diamentu” przewinęło się 1309 osób (z 38 krajów) – wielu z nich połknęło bakcyla
żeglarstwa. Jest to rzetelnie zdobyta morska praktyka. Na „Czarnym” wciąż steruje się w otwartym kokpicie. Jacht
niewiele zmienił się od czasów budowy. Jego wyposażenie, silnik, wciąż służą żeglarzom – dając dobre świadectwo
o kapitanie i jego załogach.
Przez ponad czterdzieści lat pływania po morzach i oceanach udziałem Jurka Radomskiego były głównie historie z happy endem. Szczęściu, jak wiadomo, trzeba pomagać. W jaki sposób? Radomski – skromny człowiek,
odporny na trudy, o dużej pogodzie ducha oraz życzliwości wobec bliźnich i natury – musiał posiąść tę tajemnicę,
skoro wciąż ma siłę, by mierzyć się z morskim żywiołem.
Kapitan Jerzy Radomski i jego jacht zajmują ważne miejsce w historii polskiego żeglarstwa. Kapitan Jerzy Radomski jest autorem dwóch książek opisujących jego życie na morzach i oceanach:
Burgas i Bosman, psy z Czarnego Diamentu, Wydawnictwo „Bernardinum”, 2012.
Czarny Diament tnie oceany, Wydawnictwo „Bernardinum”, 2017.
Kapitan Jerzy Radomski otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:
– 1985 r. Nagroda Specjalna Rejs Roku – za inicjatywę, poświęcenie oraz wkład własnej pracy i środków
w realizację ambitnych celów żeglarskich, a przede wszystkim za zrealizowanie projektu budowy kecza „Czarny
Diament” i poprowadzenie go w rejs wokółziemski w latach 1978–1984;
– 1995 r. I Nagroda Srebrny Sekstant – za czterokrotne przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego, trzykrotne Oceanu Indyjskiego i jednokrotne Pacyfiku w czasie 17-letniego rejsu po morzach i oceanach świata;
– 2008 r. Międzynarodowa nagroda „Conrady 2008” Indywidualności żeglarskie Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy – za 30-letnią żeglugę po morzach i oceanach na jachcie „Czarny Diament”;
– 2011 r. Nagroda „Żeglarz Roku” – dla osobowości żeglarstwa przyznana przez Kapitułę Szkoły pod Żaglami;
– Nagroda Rejs Roku – I Nagroda Honorowa – Srebrny Sekstant – za rejs życia – 32 lata na morzach i oceanach świata. Za jego determinację, pasję i prawdziwe humanistyczne przesłanie wyprawy dokumentujące prawdę
o cudownym świecie żeglarstwa;
– Nagroda„KOLOSY” – to było życie na morzu;
– Nagroda Dziennikarzy – w uznaniu za rzadko spotykane mistrzostwo w sztuce życia. Dowiódł, że można
spełniać marzenia – jego rejs dookoła świata przedłużył się do 32 lat – dbając o najbliższych. Dzięki jego żeglarskiej
pasji także rodzina – żona Barbara, dzieci i wnuki – mogła zakosztować przygody;
– 2016 r. „Certyfikat Żelazny” Honorowego Kapra Pucka;
– Złoty Krzyż Zasługi w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu;
– 1918 r. Nagroda „Carbony” na Festiwalu Filmów Żeglarskich w Rybniku;
– 2019 r. Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Dorota Kobierowska-Dębiec
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Ryszard Lutosławski (#56)
– Laudacja do Nagrody
Chwały Mórz MKP

Nasz Brat, Ryszard Lutosławski, zostaje dziś nagrodzony najwyższym trofeum i uznaniem Bractwa, Nagrodą Chwały Mórz. Ten
Kaperski Topór Bojowy to nagroda za całokształt życiowej działalności i osiągnięcia w służbie i pracy na morzu i dla morza, jak również za inne zasługi w dziedzinie żeglarstwa i marynistyki. Ma również zasługi poza żeglarstwem. Mam tu na myśli jego drugie wielkie
życiowe zainteresowanie – a mianowicie lotnictwo. Trzeba przyznać,
że te dwie dziedziny mają ze sobą dużo wspólnego, ich łączne występowanie jako osobistego hobby jest dosyć zrozumiałe. Czy za swoje
latanie został właściwie nagrodzony przez odpowiednie czynniki nie
nam sądzić, niemniej tej działalności w uznaniu jego życiowych zasług Bractwu nie godzi się pominąć milczeniem.
Zaprzysiężonym Bratem Wybrzeża w Polsce kapitan Lutosławski został w roku 1988, z cyfrą 56. Nagroda Chwały Mórz nadchodzi do niego po trzydziestu latach nieprzerwanej działalności w ramach Bractwa – w roku 2019.
Wręczamy ją jeszcze rok później. O żadnej naszej lekkomyślności w tej sprawie nie może być mowy...
Ale zacznijmy ab ovo. Urodził się w Warszawie 3 kwietnia 1937 r. Wojna wkroczyła w jego życie gdy miał niespełna dwa i pół roku. Wyszedł z niej jako ciężko doświadczony i nieomal dorosły ośmiolatek – po wielu dramatycznych przeżyciach. Sam rad by o nich zapomnieć, ale nasi Bracia nadal mają je okazję poznać czytając jego, nigdy już
więcej nie przywoływane, wspomnienia w naszej księdze pod tytułem Dykcjonarz MKP.
Mając lat jedenaście zaczął żeglować na Wiśle w Warszawie na przystani ocalałej z przed wojny YMCA (Young
Men Christian Asociation). To nie potrwało długo, YMCA była rodem z USA, została więc zamknięta. Ale w pobliżu
było lotnisko na Gocławku, a Aeroklub prowadził szkolenia szybowcowe. Praktykowane już wcześniej modelarstwo
lotnicze utorowało mu drogę. Żeglarstwo poszło więc w odstawkę. W roku maturalnym 1954, zapisując się na studia Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej, Ryszard miał już międzynarodową złotą odznakę szybowcową
nr 141, ale to nie koniec, bo potem doszły do niej diamenty za specjalne wyczyny wysokościowe i dystansowe.
Przyszło też powołanie do lotnictwa wojskowego. Zrozumiałe, że właśnie w takim celu Ministerstwo Obrony Narodowej finansowało młodym szybownikom ich hobby oraz wszelkie poprzednie loty i szkolenia. Właśnie
powstawało pilne zapotrzebowanie na pilotów odrzutowych myśliwców MIG, przybywających ze Związku Sowieckiego. Nawet podejrzane pochodzenie ze znanej szlacheckiej i inteligenckiej rodziny Lutosławskich nie przeszkodziło w zaciągu. Ojciec Ryszarda Jerzy jest bowiem rodzonym bratem słynnego kompozytora Witolda.
Kariera pilota myśliwskiego jest wymagająca, ryzykowna, ale też i krótka. W 1967 r. kapitan lotnictwa, pilot
pierwszej klasy Ryszard Lutosławski, wychodząc po swoich „naprawach” ze szpitala, w wieku lat 30 stał się już
emerytem. No i taka życiowa sytuacja pozwoliła mu zająć się żeglarstwem na pełen gwizdek. Było to już żeglarstwo
morskie. Zdawanie egzaminów na kolejne stopnie żeglarskie poszło więc „migiem”. Nic dziwnego, że ze swoim
doświadczeniem lotniczym w meteorologii i nawigacji mógł pouczać nawet swoich żeglarskich instruktorów, no
i sam takim instruktorem wkrótce też został. Ma patent instruktorski Polskiego Związku Żeglarskiego z roku 1967
z numerem 3. Jego znajdujący się w internecie od 1998 r. wykład Meteorologia (http://www.paralotnie.atomnet.
pl/parakurs/meteo.html) był pisany pod kątem przydatności dla paralotniarzy. Niemniej cieszy się niezmiennie
pochwałami przystępności i klarowności ze strony wielu zadowolonych czytelników – również wśród żeglarzy. Podstawy tej wiedzy są te same i tak samo potrzebne w obu dziedzinach.
Teraz potrzebna jest geograficzna dygresja. Chodzi o Pentland Firth. Jest to cieśnina dzieląca Szkocję i archipelag Orkadów (Orkneys). Ponieważ łączy Północny Atlantyk z Morzem Północnym jest miejscem potężnych prądów
pływowych sięgających 12–13 węzłów. Akwen ten jest uznawany za niebezpieczny dla każdej jednostki i jeden
z najtrudniejszych na świecie – coś w rodzaju Hornu półkuli północnej. W połowie drogi, przez większość czasu
grodzi go stacjonarna ściana wysokiej i kipiącej fali, tworzonej przez zwalczające się prądy pływowe. Sięga ona
wysokości nawet około 20 metrów. Zwana jest przez marynarzy pieszczotliwym określeniem The Merry Men of Mey.
Stwarza wysokie zagrożenie, a właściwie pewność, że jacht zostanie rozbity. Fala ta w ostatnim momencie, przed
zmianą kierunku prądów na przeciwne, odrywa się od przylądka, umożliwiając w krótkim „okienku czasowym”
(Kontynuacja na str. 26–27)
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przedostanie się poza tę przegrodę. Jeśli płynąc na zachód kapitan nie zdoła przeprowadzić jachtu w tym czasie,
prąd go cofnie z powrotem na wschód z szybkością ponad 12 węzłów. Po przejściu przeszkody jest do przepłynięcia
jeszcze 6 mil morskich, aby osiągnąć pozycję, gdzie przeciwny prąd już nie grozi zepchnięciem. Stopień trudności,
a i poziom opanowania sztuki żeglarskiej, są więc równie wysokie.
Ryszard, jeszcze zanim został kapitanem, postawił sobie zadanie przepłynięcia tej cieśniny wyłącznie pod żaglami – jako sprawdzian żeglarskiej wiedzy i umiejętności.
Szykował się do tego przez dwa lata, z dbałością o każdy
szczegół, łącznie z kontaktami listownymi z pilotami, którzy wyprowadzają okręty z angielskiej bazy marynarki
wojennej Scapa Flow znajdującej się na Orkadach. Dokonał tego niezwłocznie po uzyskaniu patentu Jachtowego
Kapitana Żeglugi Wielkiej PZŻ nr 335 w 1972 r.
Rejs odbył się w dniach 9 września–9 listopada 1972 r.
na s/y Moskit (10 m LOA; Vega 50 m2; prędkość do 8 węzłów) należącym do Klubu Morskiego PTTK „Bryza”.
Przed rejsem zgłoszona została próba przejścia przez
cieśninę Pentland Firth drogą ze wschodu na zachód –
pod żaglami. Silnik jachtu przed wyjściem został komisyjnie zaplombowany w Trzebieży. Załogę tworzyło trzech żeglarzy i dwie żeglarki. Przebyto 3753 mil morskich.
Rejs został szczegółowo opisany w „Żaglach” z maja 1973 r. Dostał też polską nagrodę w konkursie Rejs Roku 1972.
Przejście cieśniny było – jako pierwsze znane i notowane – wydarzeniem ocenianym też poza środowiskiem
żeglarskim, o czym świadczą artykuły, które w tamtym czasie ukazały się w prasie angielskiej. Ze zrozumiałych
względów kapitan Lutosławski monitoruje ten temat i zgodnie z jego wiedzą nikomu nie udało się takiego przejścia pod żaglami powtórzyć, pomimo prób żeglarzy angielskich. A minęło już ponad 47 lat. W dzisiejszych czasach
powszechnej proliferacji zarządzeń i regulaminów oraz formalnego zatroskania władz o zdrowie i bezpieczeństwo
obywateli, mało kto w ogóle ma możność – albo nawet i ochotę – wychodzenia w morze na jachcie żaglowym pozbawionym silnika – i to jeszcze z takimi zamiarami.
Przez następne pół wieku nasz laureat nabił na swoim prywatnym żeglarskim liczniku około trzysta pięćdziesiąt
tysięcy mil morskich, większość z nich jako samodzielny kapitan. Szczyci się tym, że nie miał żadnych wypadków
morskich, a wraca z rejsów punktualnie i zgodnie z planem. Pływał bardzo dużo, po 8–10 rejsów rocznie i po wielu akwenach, po Morzu Śródziemnym, Atlantyku, archipelagu Wysp Kanaryjskich, w rejonie Karaibów, po wielu
wyspach Oceanu Indyjskiego oraz po Morzu Północnym i Bałtyku. Nie sposób w laudacji wymienić wszystkich jego
rejsów, dat i marszrut – czyli zacytować kopię z jego książeczki żeglarskiej.
Ma jednak w swojej długiej morskiej karierze szereg pozostałych ważnych punktów i wydarzeń domagających
się odnotowania:
– W 1973 r. uzyskał na dobry początek polskie świadectwo radiotelefonisty.
– W 1974 r. żeglował samotnie po Morzu Śródziemnym na s/y IX Fala.
– W 1979 r. w Jastarni zdał egzaminy na stopień Kapitana Motorowodnego Żeglugi Wielkiej na jachcie motorowym „Podhalanin.
– Od 1981 r. (stan wojenny w Polsce) zamieszkuje w Bremie.
– W 1984 r. został członkiem Polskiego Yacht Clubu w Londynie.
– W 1988 r. uruchomił w Bremie filię londyńskiego PYCL. W 2000 r. oba te kluby stały się klubami zagranicznymi
Yacht Clubu Polski.
– W 1992 r. brał udział w całorocznej Szkole Pod Żaglami na pokładzie sts Fryderyk Chopin. Był tam pierwszym
oficerem oraz nauczycielem informatyki, matematyki i fizyki. Dwukrotnie przekraczano Atlantyk. Zyskał też rozszerzenie uprawnień kapitańskich PZŻ na jachty powyżej 25 m LOA.
(Dokończenie na str. 27)
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(Dokończenie ze str. 25–26)

– W 1993 r., po stażu oficerskim na „Zawiszy Czarnym” i na „Zewie Morza” uzyskał rozszerzenie uprawnień
kapitana na wielkie żaglowce.
– W 1998 r. nadzorował i doprowadził do końca budowę niemieckiej barkentyny „Mary Anne” w stoczni w Gdańsku. Następnie spędził dwie kolejne zimy jako kapitan na tym statku (57 metrów po pokładzie; 1320 m² żagli)
w archipelagu Wysp Kanaryjskich.
– W latach 1999–2001 etatowy kapitan na barkentynie „Peace” (80 metrów po pokładzie, 2100 m² żagli) prowadząc ją po wodach Morza Północnego, Bałtyku i Morza Norweskiego.
– W 2000 r. uzyskał w Genewie zawodowy patent Jachtowego Kapitana (Yacht Master on Ocean Going Yacht of
No Limitation – Nr D/20000321/CH).
– W 2000 r. otrzymał też zawodowy patent żeglarski St. Vincent And Grenadines Licence of Competence Marine
Officer, a w ramach tej licencji uzyskał dodatkowe uprawnienia opisane jako: has been found duly qualified to perform the duties of Yacht Master on ocean going yachts of No Limitation.
– W 2000 r. uzyskał uprawnienia do komunikacji radiowej w służbie morskiej.
– W 2000 r. w wydanym przez PZŻ rankingu kapitanów jachtowych polskich XX wieku, zainicjowanym przez
Brata Wybrzeża Bolesława Kowalskiego, zajął czwarte miejsce.
– W 2002 r. uzyskał osobisty Patent Flagowy Yacht Klubu Polski, czyli prawo noszenia Bandery Polskiej YKP.
Został też odznaczony Komandorią Yacht Klubu Polski.
– W 2002 r. został wyróżniony przez Polski Związek Żeglarski honorową odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego.
W ostatnich kilkunastu latach pływał głównie po Oceanie Indyjskim, na Seszelach i na Bali, a od kilku lat wykonywał pracę najemnego kapitana w rozmaitych akwenach na morzach całego świata, będąc angażowany na rozmaite rejsy. Tak się złożyło, że od trzech lat prawie wyłącznie pływał na dużych 15 m LOA katamaranach i na tych
konstrukcjach ma już staż ponad 24 tys. mil morskich.
Brat Kapitan Lutosławski jest osobą pogodną, rozmowną i towarzyską. Okazuje się mile widziany w każdym
towarzystwie i na każdym pokładzie, ponieważ jest niezrównanym gawędziarzem, znawcą przeróżnych dykteryjek, a także organizatorem ciekawego spędzania wolnego czasu... A że czasem ponosi go fantazja i zabawiając
słuchaczy dodaje wielu barw swoim opowieściom... Ci co go poznali bliżej, zwą go pomiędzy sobą „Złotoustym”.
Takiej „ksywy” jednak w Bractwie nie przyjął. Postanowił pozostać przy przydomku „Xenit”, którego źródłem, jak
się wydaje, są dawne czasy, jeszcze ze służby wojskowej. Jak wiemy, jest od lat instruktorem żeglarskim. Jest znany
z dociekliwości oraz rzeczywistego opanowania dogłębnej wiedzy w wielu dziedzinach żeglarskiej praktyki. Ale
charakterystyczny jest jego sposób wyrażania swoich porad: „Ja się co prawda na tym nie znam, ale to powinno
być tak: ...”
W ramach Mesy Kaprów Polskich od początku szeroko udzielał się społecznie i był wybierany do jego zarządu
czyli Rady Siedmiu – ostatnio jako Majordomus Bractwa. Będąc również informatykiem, pomagał poprzedniemu
Webmasterowi w prowadzeniu strony internetowej Bractwa, a następnie przejął od niego obowiązki i prowadzi
stronę Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża jako jej Webmaster. Stronę Bractwa znacznie rozwinął, aby nie
powiedzieć, że stworzył jej kształt od nowa. Swoją osobą znacznie przydaje chwały naszemu Bractwu. Kaperski
topór mu się niewątpliwie należy i niechaj z nim dalej walczy dla naszego wspólnego dobra.
Jerzy Knabe „Spyros” (#2)
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Zamieszczamy go, aby Bracia wiedzieli o naszych planach i problemach, które teraz
zmodyfikuje wirus. Część z Braci prosiła, aby dać to do wiadomości, co niniejszym czynimy
Na spotkaniu byli obecni:
Kapitan MKP – Jerzy Demetraki-Paleolog,
Sztorman MKP – Władysław Mierzecki,
Bosman MKP – Ziemowit Barański,
Vigia MKP – Dariusz Pękala,
Skarbnik MKP – Marek Zdebski,
Kapitan Mesy Lubelskiej – Jan Jakub Kęsik,
Reprezentant Kapitana Mesy Gdańskiej – Romuald
Bartnicki,
Reprezentant Komisji Dobrego Porządku – Zbigniew
Stosio,
MayorDomo MKP – Paweł Milart (zastępujący
skrybę)
Kapitan otworzył Zebranie i po przywitaniu przybyłych przeszedł do realizacji jego programu:
1. Sprawy Skarbów – vulgo magazyn (konto, skrzynia skarbów, kasa kapitana, sposób płacenia partu).
Informacja od Skarbnika MKP. Skarbnik Marek
Zdebski poinformował:
 Konto: Aktualnie nie mamy dostępu do konta Bractwa, został wysłany oficjalny list i dokumenty do banku. Są problemy formalne z uruchomieniem konta
wynikające z nowej ustawy. Kapitan Demetraki-Paleolog będzie załatwiał te sprawy w trybie pilnym osobiście [zostało załatwione – #78].
 Skrzynia skarbów – Skarbnik wyjaśnił jakie są oficjalne narzędzia księgowe, aby te sprawy prowadzić. Kapitan poinformował, że rozliczył z Bratem Maciejem
Maciejowskim skrzynię skarbów i przedstawił wyniki. Skrzynia jest prawie pusta. Podjęto decyzje o uzupełnieniach [częściowo zostało załatwione – #78].
 Księgowość: 2018 – nie została jeszcze podjęta decyzja na ile będziemy ją sprawdzać. Ale raczej będzie to
potrzebne. Dla roku 2019 – założona została pełna,
profesjonalna księgowość (program komputerowy
autoryzowany przez US), ale nie ma jeszcze rozliczenia w związku z trudnościami w interpretacji dokumentów przedłożonymi przez poprzedników (Brat
Zazulin). Prace i wyjaśnienia z poprzednim skarbnikiem są w toku [zostało załatwione – #78]; 2020 –
Skarbnik przedstawił skomputeryzowaną listę partu.
Przyjęto z zadowoleniem, że lista (kwoty) ta zgadza
się w 100% z prowadzoną niezależnie przez Bosmana (#12) ewidencją dla celów potwierdzenia uprawnień wyborczych. Oficjalny adres gdzie znajdują się
dokumenty księgowe Bractwa: Kryspinów 327, gmi-

na Liszki, Biuro Księgowe BTB Marek Zdebski. Biuro
to ma pełne pełnomocnictwa do operacji finansowych i prowadzenia księgowości Bractwa. Dodatkowe informacje: biuro ma ubezpieczenie OC, w marcu
2020 będzie złożony cit8, podpisze Marek Zdebski
Skarbnik prosi, aby nie wykonywać żadnej operacji
finansowej bez konsultacji z nim, zawsze trzeba brać rachunek czy jakiekolwiek potwierdzenie z NIP-em Bractwa – transakcje bez NIP (5242892588), nie będą akceptowane. Brat Kapitan poinformował, że sprawy z KRS
zostały sfinalizowane i otrzymał pocztą odpowiednie
dokumenty.
Zadecydowano, że tę informację i nr NIP trzeba wysłać do wiadomości wszystkich Braci.
W związku z brakiem dostępu do konta, do czasu załatwienia formalności z bankiem ustalono nie wpłacać
żadnych kwot na konto. Gdy uzyskamy dostęp do konta,
to niezwłocznie roześlemy info o parcie.
Na pytanie Ziemowita Barańskiego: Jak ostatecznie
wpłacać part? Skarbnik odpowiada:
– na konto Bractwa Wybrzeża indywidualnie,
– na konto Bractwa Wybrzeża zbiorowo – koniecznie
z poszczególnymi nazwiskami lub z e-mailową informacją, kogo dotyczą od osoby dokonującej wpłaty (ważnie
dla Kapitanów mes, którzy mogą zbierać pieniądze),
– ostatecznie można gotówką na Zafarrancho, ale tylko w wyjątkowych wypadkach – zostanie wydany dokument „kasa przyjmie”.
Rada zaakceptowała to jako regułę.
2. Sprawy Kapituły Chwały Mórz:
Rada Siedmiu akceptuje propozycje Brata W. Dumkiewicza, aby wnioski do Kapituły spływały w dwóch
terminach – do końca października i do końca marca
każdego roku. Brat W. Dumkiewicz prześle terminy posiedzeń do Kapitanów Mes po uzgodnieniu ich z Kapitułą.
Posiedzenia Kapituły Chwały Mórz będą się odbywać
w kwietniu i listopadzie, ostatecznym terminem pierwszego posiedzenia jest wiosenne Zafarrancho.
Brat Mierzecki przypomniał, że był problem z obecnością na posiedzeniach Kapituły.
3. Wręczenie Nagrody Chwały Mórz
Jerzemu Radomskiemu nagrodę wręczymy w czasie
obchodów 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem – „Puck
(Ciąg dalszy na str. 29)
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(Kontynuacja ze str. 28)

10.02.2020” [zostało załatwione – #78]. Jerzy Demetraki-Paleolog i Wiesław Dumkiewicz pojadą tam
i w czasie koncertu szant (organizuje Brat Dębiec), mają
20–30 minut na wręczenie Topora (w obecności Burmistrza Miasta). Po propozycji Ziemowita Barańskiego,
aby przewidzieć w tym czasie „małe” Zaffarancho, wywiązała się dyskusja na temat miejsca Brata Andrzeja
Dębca i jego „Bractwa Bałtyckiego” w działaniach Bractwa Wybrzeża. Wniosek – Bracia z innych organizacji
organizujący imprezy przy współudziale Bractwa Wybrzeża winni wpierw to omawiać z Kapitanami swych
Mes Lokalnych, a nie odwrotnie. Konsultacja z Kapitanem Krajowym nie zwalnia ich z tej powinności, gdyż to
Kapitan Mesy odpowiada za działania na swoim terenie.
Chodzi o jednolity głos i wizerunek Bractwa. Przyjęto to
jako regułę.
Kapitan na koniec postawił warunki i ustalenia końcowe poczynione z Bratem A. Dębcem niezbędne do
wręczania Topora zgodnie z przyjętymi zasadami (zostało załatwione – #78):
1) termin – 10 lutego 2020 r.; 2) laudacja przygotowana do 20 stycznia przez Dorotę Kobierowską według
wzoru i wytycznych; 3) Plany, agenda i plakat przedstawione do wglądu Kapitana Krajowego, tak aby zawczasu można było określić zakres i możliwości uczestnictwa
Braci; 4) wyraźnie wyartykułowane plany i możliwości
pobytu Braci, którzy ewentualnie przyjadą z głębi Kraju.
Przyjęto, że impreza ta będzie pierwszym akcentem
obchodów 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem.
Rada zatwierdziła jednomyślnie ww. zasady i tryb
postępowania [zostało załatwione – #78]
Odczytano korespondencję Brata Jerzego Knabe z panem Witkowskim z PZŻ, dotyczącą obchodów 100-lecia
Zaślubin Polski z Morzem i rejsu Brata Andrzeja Piotrowskiego oraz propozycję w tej sprawie wysuniętą do R7.
Rada uważa, że Brat Knabe winien wpierw uzgadniać
taką korespondencje z R7, a potem ją wdrażać. Inaczej
grozi to niespójnością działań, a nawet może zmusić R7
do odwoływania składanych deklaracji. Z braku negatywnych skutków sprawę puszczono w zapomnienie.
Z najwyższym uznaniem przyjęto natomiast deklarację
Brata J. Knabe częściowego sponsorowania tych imprez
– decyzji co do ewentualnego wykorzystania tych środków na tym etapie nie podjęto.
Nagrodę Chwały Mórz postanowiono wręczyć Joannie Pajkowskiej na Baltic Sail 19–22 czerwca 2020 r. – w
trakcie zaplanowanego wtedy międzynarodowego Zafarrancho Mesy Gdańskiej – brat Jerzy Paleolog zaproponował, aby Brata Maćka Sodkiewicza mianować Kapitanem
tego Zafarrancho, co daje mu pełne pełnomocnictwa do

reprezentowania R7. Takie postępowanie jest szeroko
przyjęte za granicą. Brat Romuald Bartnicki oświadczył,
że w tej sytuacji Mesa Gdańska bierze organizację na siebie. Ww. procedura uzyskała akceptację R7.
Brat Romuald Bartnicki poinformował, że jest możliwość wręczenia Topora na „Zaruskim” lub również na
„Czarnym Diamencie”. Na tym etapie nie ustalono kto
pisze laudację (najprawdopodobniej Brat Tomasz Borda, ustali do końca Masa Gdańska) [zostało to odwołane – #78].
Kapitan poinformował, że Brat Ryszard Lutosławski
jest chory, pojechał do Niemiec, być może nie wróci do
Polski, trzeba się zastanowić czy nie jechać do Niemiec
żeby wręczyć mu Topór. Ustalono, że zwrócimy się do
Brata Romera, żeby przesłał tekst, który ma przygotowany (zrobi to Brat Paweł Milart), z drugiej strony brat
Ziemowit Barański zamailuje do Brata Lutosławskiego,
zapyta o zdrowie i poprosi, żeby przysłał zestaw swoich
rejsów, potem te dwa pliki wyślemy do brata Knabego
z prośbą o napisanie laudacji dla Brata Ryszarda Lutosławskiego [zostało załatwione – #78 – topór wykonano – z powodu epidemii wyjazd nie doszedł do skutku].
Medal Bractwa dla Władysława Dąbrowskiego – załatwia Brat Władysław Mierzecki (ustali z nim czas
i miejsce wręczenia – preferowany Baltic Sail 2020 –
oraz opracuje laudację) [zostało odwołane – #78].
4. Obchody rocznicy zaślubin Polski z morzem.
Rozpoczęciem będzie spotkanie w Pucku – pkt 2 [zostało załatwione – #78]
Dodatkowe obchody odbędą się w Mesach Lokalnych
dla rozszerzenia zakresu działań:
 Gdańsk – mają plan, który został zaakceptowany –
główna impreza, uznana za krajową, to Baltic Sail
2020. [zostało odwołane – #78].
 Lublin – mają plan, został zaakceptowany – przy okazji Lubelskich Dni Morza i Bystrzycy poświęconych
Zaślubinom w maju [zostało odwołane – #78].
 Warszawa – nie znamy planów
 Szczecin – nie znamy planów. Brat Krzeptowski zgłosił propozycję, by obchody powiązać z organizowaną
jesienią przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, na „Darze Pomorza”, wystawę poświęcona jachtowi „Śmiały”. Czekamy na stanowisko Mesy Szczecińskiej.
Brat Pękala zgłosił propozycję wykonania pierścienia
100-lecia rocznicy zaślubin Polski z morzem, którą zaakceptowano. Ustalono, że poprosimy brata Walknowskiego, żeby zrobił projekt (Brat Pękala). [nie zostało
jeszcze zrealizowane – #78]
(Kontynuacja na str. 30–31)
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5. Zafarrancho Krajowe 2020 i 2021 [zostało odwołane – #78]
Organizacja dwudniowego Zafarrancho Krajowego
jest konieczna na wiosnę każdego roku, bo „zebranie
organu akceptującego rozliczenia finansowe stowarzyszenia” (czyli Zafarrancho) musi odbyć się do czerwca
każdego roku.
 Rok 2020: 3–5 kwietnia; zorganizuje Mesa Lubelska
w Lublinie. Zaakceptowano propozycję „Hotelu pod
Kasztanami” i wstępnego programu. Brat Bosman
przypomni Kapitanom Mes Lokalnych o konieczności
zgłaszania jungów do mustrowania.
 Rok 2021 – w planie – Zafarrancho Krajowe ma organizować Mesa Szczecińska
6. Grafik Zafarranchos Mes Lokalnych.
Kapitan proponuje, żeby Mesy Lokalne ogłosiły swój
grafik Zafarranchos w celu ułatwienia wizytowania się
nawzajem. Kapitan wyśle edykt do Kapitanów Mes Lokalnych i ogłosi wyniki w Kraju.
Wyrażono niepokój z powodu słabego kontaktu i braku przedstawicieli Mesy Szczecińskiej
7. Flagi Mes i MKP
Rozważono propozycję umieszczenia napisu „Polonia” albo „Poland” albo „POL” na fladze krajowej. Ustalono, że jak najszybciej należy zrobić flagi Mes Lokalnych
– projekty muszą zyskać akceptację R7. Terminu składania nie ustalono. Przedyskutowano zasadność takiego
postępowania. Ustalono, że Brat Darek Pękala skontaktuje się z heraldykiem/artystą (może Brat Walkowski?)
w sprawie liternictwa i zasadności takich napisów. Ustalono, że na fladze krajowej ma być napis „Polonia”.
8. Zespól VIGIA, współpracownicy VIGIA i VIGIA
MES:
Ustalono, że Brat Maciej Maciejowski (uzyskano jego
zgodę) będzie współpracował z Bratem Pękalą. Brat Pękala będzie koordynatorem polityki informacyjnej MKP.
Na poziomie Mes Lokalnych należy wybrać osoby odpowiedzialne za kontakty i politykę informacyjną tych
Mes. Zespół ten winien współpracować też z Webmasterem.
W ciągu tygodnia kapitanowie wyznaczą lokalnych
współpracowników Vigia (dopilnuje Pękala).
9. Sprawa pomocy dla Webmastera
Należy poszukać osoby, która docelowo w znacznym
stopniu mogła by go wyręczać. Junga Robert Piotr Krzemiński (Krzemień), który wg brata Barańskiego w pełni

wypełnia kryteria do zamustrowania i będzie współpracował z Webmasterem. Brat Mierzecki jest z nim umówiony dziś i przekaże mu info. Rada postanowiła, że
w tej sytuacji wyjątkowo powierzy te zadania jundze.
10. Sprawy RODO:
Kapitan wyśle zawiadomienie do tych Braci, którzy
jeszcze nie przysłali oświadczenia RODO (można przysłać skany). Ustalono, że Kapitanowie Mes Lokalnych
rozpoczną zbieranie oświadczeń od jungów.
Brat Barański prosi, aby Kapitanowie Mes Lokalnych
wysłali wykaz jungów wraz z ich aktywnością, np. obecności na lokalnych Zafarranchos. Ustalono, że należy to
załatwić w ciągu miesiąca i dać znać do R7.
Informacja Brata Bosmana: wg Brata Bosmana stan
musteroli jest: 104 żyjących, 7 urlopowanych, 7 zwolnionych z opłat, wg Skarbnika: opłacony part 70, nieopłaconego partu 15 (z powodu uchybień dokumentacji
poprzedniego skarbnika trudno ustalić stan faktyczny –
prace trwają).
11. „Minuta Kapitańska”:
Kapitan Demetraki-Paleolog podał, że na spotkaniu
kapitanów Mes Lokalnych ustalono termin wysyłania
materiałów do najbliższego numeru „Minuty Kapitańskiej” do Świąt Bożego Narodzenia 2019 (nie wykonano tego nigdzie). Odpowiedzialni za to są Kapitanowie
Mes. Za redakcję odpowiada dotychczasowa osoba polecona przez Brata Kacałę.
Ustalono, że sprawa jest poważna, jeśli chcemy wydać „Minutę” do końca lutego. W tej sytuacji materiały
należy wysyłać bezpośrednio do Kapitana, bo Skryba
jest chory, brat Kęsik zwróci się do brata Dumkiewicza,
żeby skomponował coś z ostatniego sprawozdania, interesuje nas termin 2-tygodniowy, brat Romek (Szczecin)
podobnie, Brat Gienek Moczydłowski obiecał, że napisze o bojkach wrzucanych do wody (kaczuszki). Inni
Bracia poskładali deklaracje.
12. Sprawy Tortuga Post
Brat Kapitan z uznaniem wyraził się o pracy VIGIA.
Ustalono, że do TP więcej materiałów winno spływać od
Mes Lokalnych, w mesach lokalnych winna być osoba
odpowiedzialna za wysyłanie – patrz pkt 5. Brat Maciejowski podjął się współpracy z Bratem Pękalą w przygotowaniu.
13. Rozpatrzenie prośby brata Knabego (#2)
R7 przychyla się do prośby o zwolnienie go z obowiązku uczestnictwa w Zafarrancho, zgodnie z listem.
(Dokończenie na str. 31)
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Kapitan Demetraki-Paleolog wyśle pismo grzecznościowe.

14. Uzupełnienia musterroli
W Mesach Lokalnych ich Kapitanowie poproszą
o zdjęcia Braci w celu uzupełnienia Musterroli. Brat
Barański przedstawił strukturę całej dokumentacji dotyczącej Bractwa: musterrola pisana, musterrola elektroniczna skrócona, musterrola elektroniczna pełna,
musterrola z zasługami.
15. Zapytanie o wznowienie Dykcjonarza
Rozpatrzono możliwość aktualizacji dykcjonarza
i wydanie nowej wersji, ale elektronicznej.
16. Wolne wnioski
Do zafarrancho wiosennego będzie wydany materiał
informacyjny składający się ze statutu, ustanowienia,
geneza i historia BW (Kapitan i Jerzy Knabe) [z powodu absorbujących działań administracyjnych nie zostało
wykonane – #78]
Propozycja Brata Skryby: Frombork 2023, przewidzianych 500 jachtów i kajaków, Brat Roman Streubel

Kapitan MKP
B. Kowalski #1
od 1.06.1966
do 3.09.1966
J. Knabe #2 od
3.09.1966
do 19.05.1973

uprasza, żeby zdecydować czy się włączamy w tą imprezę, czy zorganizujemy zafarrancho międzynarodowe?
Ustalono, że gdy dostaniemy więcej materiałów, będziemy decydować.
Brat Podwysocki (#152) prosi o poparcie w rewitalizacji „Zjawy IV”, potrzebuje stowarzyszenia lub fundacji
jako oficjalnej organizacji np. do pozyskiwania funduszy. Z punktu widzenia finansowego Skarbnik nie widzi
problemu, R7 wstępnie mówi tak, prosi o szczegóły, nie
bierze się pod uwagę żadnej formy armatorstwa.
Brat Stosio , oficjalny przedstawiciel Komisji Dobrego
Porządku, dostał oficjalnie książkę napisaną przez brata
Barańskiego 50 lat Roztocza.
Rada Siedmiu uchwala, że upoważnia kapitana
krajowego zwanego kapitanem przewodniczącym do
jednoosobowego reprezentowania Bractwa Wybrzeża-Mesy Kaprów Polskich oraz udzielania dalszych pełnomocnictw członkom Rady Siedmiu (R7) w sprawach
obsługi rachunku bankowego.
17. Następne spotkanie R7 – odbędzie się podczas
Zafarrancho w Lublinie – w sobotę.
Brat Paweł Milart

I Sztorman

II Sztorman

Skryba

Starszy Bosman/Bosman

Majordomus

Skarbnik

Vigia

nie powołano

nie powołano

nie powołano

nie powołano

nie powołano

nie powołano

xxx

nie powołano

nie powołano

nie powołano

nie powołano

nie powołano

nie powołano

xxx

J. Kowalkowski
#14
od 3.06.1973
do 3.06.1978
J. Mazurowski
#32
od 15.05.1983
do 8.06.1983
rezygnacja

K. Wojciechow
ski #4
od 3.06.1973
do 3.06.1978

nie powołano

A. Cylejewski #16
od 3.06.1973
do 3.06.1978

xxx

R. Stroński #26
od 3.06.1978
do 15.05.1982

J. Kunce #24
od 3.06.1978
do 15.05.1982

A. Cylejewski #16
od 3.06.1978
do 15.05.1982

xxx

I. Bieniaszkiewicz #36
od 29.10.1983
do 19.04.1986

B. Dagajew #17
od 28.09.1983
do 19.04.1986

B. Grzegorzew
ski #27
od 29.10.1983
do 19.04.1986

xxx

B. Kowalski #1
od 19.05.1973
do 3.06.1978
D. Bogucki #22
od 3.06.1978
do 15.05.1982
B. Kowalski #1
od 15.05.1982 do
Z. Barański #12
19.04.1986
od 3.06.1973
do 11.01.1997
B. Kowalski #1
od 19.04.1986
do 25.11.1989

O. Baniewicz #8
od 3.06.1973
do 19.04.1986

W. Bogacki #47
od 29.10.1983
do 19.04.1986
W. Lipiński #39
od 19.04.1986
do 25.11.1989

B. Kowalski #1
od 25.11.1989
do 23.05.1992

E. Pivl # 46
od 25.11.1989
do 23.05.1992

J. Rakowicz #57
od 23.05.1992
do 11.01.1997

E. Pivl # 46
od 23.05.1992
do 11.01.1997

B. Grzegorzew
ski #27
od 19.04.1986
do 25.11.1989
B. Grzegorzew
ski #27
od 25.11.1989
do 23.05.1992

T. Szostak #31
od 19.04.1986
do 25.11.1989

A. Cylejewski #16
od 19.04.1986
do 25.02.1989

H. Koleśnik #50
od 19.05.1986
do 25.11.1989

xxx

O. Iwaszkiewicz
# 53
od 25.11.1989
do 23.05.1992

W. Lipiński #39
od 25.11.1989
do 23.05.1992

H. Koleśnik #42
od 25.11.1989
do 23.05.1992

xxx

F. Korentz #60
od 23.05.1992
do 11.01.1997

T. Głuszko #54
od 23.05.1992
do 11.01.1997

B. Walknowski #8
od 23.05.1992
do 11.01.1997

A. Gawlik #49
od 23.05.1992
do 11.01.1997

xxx

(Dokończenie na str. 32)
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Protokół ze spotkania Rady Siedmiu (Zarządu)

Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich, 11 stycznia 2020 r.,
Sala Kabaty, hotel Ibis, al. Solidarności 165 – 00-876 Warszawa
(Dokończenie ze str. 28–29–30–31)
Kapitan MKP

I Sztorman

II Sztorman

Skryba

Starszy Bosman/Bosman

Majordomus

K. Goebel #18
od 11.01.1997
do 28.10.2000

J. Rakowicz #57
od 11.01.1997
do 28.10.2000

Z. Barański #12
od 11.01.1997
do 28.10.2000

P. Milart #52
od 11.01.1997
do 25.10.2003

R. Stroński #26
od 21.04.2001
do 24.11.2000

A. Gawlik #49
od 11.01.1997
do 27.10.2000

B. Kowalski #1
od 28.10.2000
do 25.10.2003

E. Moczydłowski #73
od 28.10.2000
do 25.10.2003

A. Gawlik #49
od 15.02.2002
do 25.10.2003

P. Milart #52
od 11.01.1997
do 25.10.2003

J. Paleolog #78
od 21.04.2001
do 25.10.2003

R. Wabik #62
od 28.10.2000
do 1.06.2005

E. Moczydłowski #73
od 25.10.2003
do 24.11.2007

J. Knabe #2
od 25.10.2003
do 24.11.2007

L. Sołtysik #79
od 25.10.2003
do 24.11.2007

Z. Zbyszyński #92
od 25.10.2003
do 24.11.2007

J. Paleolog #78
od 25.10.2003
do 24.11.2007

J. Paleolog #78
od 24.11.2007
do 21.11.2011

Z. Barański #12 J. Jeziorek #103
od 24.11.2007
od 24.11.2007
do 21.11.2011
do 21.11.2011

P. Milart #52
od 24.11.2007
do 5.11.2011

F. Korentz #60
od 24.11.2007
do 21.11.2011

J. Paleolog #78
od 21.11.2011
do 21.11.2015

J. Jeziorek #103
od 21.11.2011
do 21.11.2015

A. Kacała #97
od 21.11.2011
do 21.11.2015

W. Kot #91
od 21.11.2011
do 21.11.2015

Z. Barański #12
od 21.11.2011
do 21.11.2015

J. Knabe #2
od 21.11.2015
do 19.10.2019

A. Radomiński #86
od 21.11.2015
do 19.10.2019

A. Kacała #97
od 21.11.2015
do 4.09.2017
***

D. Pękala #101
od 21.11.2015
do 4.09.2017
***

Z. Barański #12
od 21.11.2015
do 19.10.2019

J. Paleolog #78
od 19.10.2019
– --

W. Mie
rzecki #109
od 19.10.2019
– --

D. Pękala #101
od 19.10.2019
– -R. Stroński #26
zastęp. O. Baniewicza
od 29.10.1983
do 19.04.1986
***
od 4.09.2017
do 19.10.2019
zlikwidowano
funkcję II sztormana ***

R. Strou
Z. Barański #12
bel #142
od 19.10.2019
od 19.10.2019
– -– -Dodatkowe informacje
A. Kacała #97
od 4.09.2017
do 19.10.2019
D. Pękala #101
od 4.09.2017
do 19.10.2019
pełnił funkcję
Vigii ***

A. Radomiński
#86
od 1.06.2005
do 21.11.2005
A. Radomiński
#86
od 24.11.2007
do 21.11.2011
A. Radomiński
#86
od 21.11.2011
do 21.11.2015
R. Lutosławski
#56
od 21.11.2015
do 19.10.2019
P. Milart #52
od 19.10.2019
– --

Skarbnik
W. Wieczorkiewicz #42
od 11.01.1997
do 21.10.2000
W. Wirowski
#70
od 28.10.2000
do 29.04.2003

Vigia

xxx

xxx

H. Koleśnik #42
od 25.10.2003
do 24.11.2007
Z. Zbyszyński
#92
od 24.11.2007
do 21.11.2011
Z. Zbyszyński #92
od 21.11.2011
do 21.11.2015
Z. Zbyszyński #92
od 21.11.2015
do 11.11.2017
***
M. Zdebski #128
od 19.10.2019
– --

E. Zazulin #156
od 11.11.2017
do 19.10.2019
***

J. Knabe #2
od 25.10.2003
do 21.11.2015

D. Pękala #101
od 4.09.2017
do 19.10.2019
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Z ostatniej chwili
Drodzy Bracia,
Już po wysłaniu „Minuty Kapitańskiej” do redakcji otrzymałem dodatkowe materiały, a w zasadzie wyprosiłem je
u autorów i w tym dodatku je zamieszczam.
W poprzednich rozdziałach opisaliśmy nagrody, które otrzymał nas znamienity Brat Jerzy Radomski (#149).
W ostatniej chwili prosiłem Brata Kapitana kilku kadencji
Jerzego Knabe (#2), aby napisał o swoich nagrodach. Wychodzę z założenia, że każda nagroda i przywilej zewnętrzny
nadany Bratu, buduje także rangę Bractwa i winien być wśród
Braci nagłaśniany. Jednak Bracia przez wzgląd na skromność
często o swych nagrodach nie raportują. Tak było także z Bratem #2. Dlatego jako Kapitan Krajowy poprosiłem go i wręcz
wywarłem nacisk, aby pomimo odwoływania się do skromności i pokory, napisał tak o nagrodach swych, jak i innych Braci. Nie bez znaczenia jest, że Brat #2 jest znany z „lekkiego”
pióra. Jest to także opowieść o ważnym, nieco zbyt mało nagłośnionym, odcinku działań Mesy Szczecińskiej. Wszystkim
naszym dobrze zasłużonym Braciom-Laureatom, tym o których wiemy i tym, którzy przez skromność się nie ujawnili,
składamy serdeczne gratulacje.
Od Branki Kapitana Mesy Gdańskiej Macieja Sodkiewicza (#158) Karoliny Turzyńskiej otrzymałem interesujący materiał fotograficzny, stanowiący dodatek do opisanych
w tej „Minucie Kapitańskiej” wydarzeń, które miały miejsce
w Gdyni i Pucku w dniach 10 i 11 lutego 2020 r.. Jest on dołączony do tego tekstu. A teraz oddajmy głos Bratu Jerzemu
Knabe (#2).
Jerzy Demetraki-Paleolog (#78)

33

Minuta Kapitańska – kwiecień 2020

34

Nagrody, odznaczenia
i Bractwo Wybrzeża
Począwszy od 2017 r. nadawane są Międzynarodowe
Żeglarskie Nagrody Szczecina. Patronuje im prezydent
Szczecina Piotr Krzystek, a pomysł powstał z inicjatywy miejscowego środowiska żeglarskiego, z niebagatelnym udziałem Braci Wybrzeża z Mesy Szczecińskiej. Co
najmniej czterech z nich brało udział w pracach organizacyjnych i znalazło się w składzie Kapituły, z pierwszym pomysłodawcą Bratem Piotrem Owczarskim
(#127) na czele. Nagrody te mają jedenaście kategorii.
Kto ciekaw więcej szczegółów, niechaj szuka na stronie
tych nagród w internecie (nagrodyzeglarskie.szczecin.
pl). Dwie z tych kategorii nawiązują bezpośrednio do
naszych znamienitych zmarłych Braci: Nagroda Regatowca Roku nosi imię Kazimierza Kuby Jaworskiego
(#23), a główna nagroda imienia Ludomira Mączki
(#6) przyznawana jest za nieprzeciętne życiowe osiągnięcia żeglarskie.
Po raz pierwszy w 2017 r. ogólnopolską i międzynarodową nagrodę Ludomira otrzymał Brat Wojciech Jacobson (#54), w 2019 r. Brat Maciej Krzeptowski
(#80), a w 2020 r. Brat Jerzy Knabe (#2). Tę ostatnią
decyzję ogłoszono 28 marca br. i na skutek sytuacji epidemiologicznej nie odbyła się – jak zwykle dotychczas
– uroczysta gala wręczania nagród. Laureat Nagrody
im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje zazwyczaj
rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10 000 PLN netto
ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczone zostaje na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy.
W roku 2018 laureatem w kategorii Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina był Brat Owczarski
(#127) – za trud włożony w przygotowanie i wydanie
Leksykonu żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego.
Brat Jerzy Knabe (#2), któremu los uniemożliwił
osobisty odbiór nagrody Ludomira, miał już jednak
wcześniej – bo w 2017 r. – podobną satysfakcję. Podczas
uroczystości w ambasadzie RP w Londynie ambasador
Arkady Rzegocki wręczył mu Odznakę Honorową Bene
Merito (łac. dobrze zasłużonemu). Jest to polskie odznaczenie nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane
obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych
za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie
międzynarodowej.
Jerzy Knabe (#2)
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