Waleczni Bracia!!!
Z całego serca zapraszamy Was wraz z Brankami do grodu nad
Motławą, abyście obecnością swoją raczyli uświetnić uroczystość
wręczenia nagrody Chwały Mórz kapitan Joannie Pajkowskiej,
którą w trakcie zlotu Baltic Sail Gdańsk sprawować będziem.
Wiatry Covidowej zarazy wielokrotnie zmieniały plany nasze.
Przeto dopiero dziś mogę owe zaproszenie na Wasze ręce złożyć.
W trakcie imprezy obowiązywać będą aktualne terminy z pandemią
związane. Odsłonić Wam przyjdzie czoła dla pomiaru temperatury. Dłonie spirytusem skropić,
oblicza maskami przyoblec.
Zostaniecie także poproszeni przed wejściem na teren ufortyfikowany o pozostawienie personaliów
swoich ku ciekawości służb portowych Sanepidem zwanych.
Przybywajcie tłumnie pod bronią i w najlepszych strojach bojowych. Baczcie jeno, by u pasa prócz
broni i nabitego dublonami trzosu, długopis także swe miejsce znalazł.
Program jawi się następująco:
Piątek 4 września

15:30 – zbiórka Braci, Branek i gości na pokładzie korabia naszego “Inatiz”
16:00 – spotkanie z ciekawą żeglarka – wywiad z kpt. Joanna Pajkowską – prowadzi red. K. Romański
17:00 – ceremonia otwarcia zlotu Baltic Sail Gdańsk z udziałem władz miasta
17:30 – uroczystość wręczenia nagrody Chwały Mórz
18:00 – koncerty szantowe oraz poczęstunek na pokładach jachtów Bractwa

Sobota 5 września

12:00 - rejs jachtami Bractwa na wody Zatoki Gdańskiej lubo zwiedzanie twierdzy Wisłoujście
19:00 – zaffarancho Mesy Gdańskiej

Niedziela 6 września

09:00 – wypłynięcie jachtów na paradę żagli na Zatoce Gdańskiej
14:00 – powrót z parady/ zakończenie imprezy
Ze względu na obostrzenia Covidowe prosiłbym byście swoje planowane przybycie zgłosili telefonicznie lub mailowo
do kapitana Mesy Gdańskiej (telefon: 791-167-981, mail: maciek@sekstant.pl)
Ostatecznym terminem wpływania zgłoszeń jest niedziela 30 sierpnia.
Dla Braci z mes ościennych znajdzie się koja na pokładzie naszym ( oczywiście dla pierwszych kilku) Kolejnym
pomoc w znalezieniu lokum zaproponować możem
Przybywajcie licznie, pieszo lub na korabiach własnych. Niech nad Gdańskiej licznie powiewają nasze Czarne
flagi
Oczekując Waszego przybycia, z gromkim Orrrzzzzzaaaaa z nad morza
kapitan Mesy Gdańskiej
Maciek #158

