Bracia Wybrzeża w Alei Podróżników
Dnia 10-go października 2020, o godz. 12.00, odbyła się uroczystość uhonorowania,
sadzonką młodego dębu oraz tablicą pamiątkową zawierającą dokonania,
tegorocznych laureatów w krakowskiej Alei Podróżników, Odkrywców i
Zdobywców. Aleja powstała wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Stanisława
Lema, w sąsiedztwie krakowskiej Areny Tauron.
Klub Podróżników Śródziemie zainicjował Aleję w
roku 2017. Obecnie jest to polski oddział światowego
The Explorers Club. „W ten szczególny sposób
pragniemy uhonorować Polskich Podróżników,
Odkrywców i Zdobywców, oraz podkreślić ich wielkie
dokonania na przestrzeni wieków.”
Kraków dołączył więc do grona miejscowości
posiadających specjalne aleje poświęcone zasłużonym
dla Polski osobom. Bracia Wybrzeża znajdują tam wszędzie swoje honorowe
miejsca. Jest tak już w Rewie, Nowym Warpnie i w Szczecinie/
Wśród 30-tu laureatów inicjujących aleję w roku 2017 byli już Krzysztof Baranowski
#3 i Leonid Teliga #9 . W roku 2019 dołączył Ludomir Mączka #6 a w roku
bieżącym przybyli: Członek Honorowy Bractwa Wybrzeża Henryk Jaskuła i Brat
# 69 Andrzej Wojciech Piotrowski.
Pozostali tegoroczni laureaci to:
- Prof. Andrzej Paulo - Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2006
- Andrzej Piętowski – polski kajakarz, podróżnik i eksplorator,
- Leon Mroczkiewicz i Tadeusz Perkitny – wyprawa światowa 1926-1930
Pełniejsze listy można znaleźć w internecie pod adresem:
https://klubpodroznikow.com/181-aleja-podroznikow/2237-nominowani-do-aleipodroznikow
https://www.facebook.com/alejapodroznikow/posts/3351379934953296

Niestety nie jest mi wiadome kto reprezentował na uroczystości zmarłego nie tak
dawno. kapitana Henryka Jaskułę. Natomiast A. Piotrowski, żyje, pochodzi z
Koszalina, jest zamieszkały w Chicago a podczas uroczystości reprezentował go
kapitan Wojciech Marcinowski z Krakowa.

Tablica pamiątkowa Brata Andrzeja w Krakowie brzmi następująco:
„Andrzej PIOTROWSKI
Kapitan Andrzej W. Piotrowski, ur. w
1948 r. w Koszalinie. Rozpoczął
żeglarską odyseję w 1963 r. w Klubie
Morskim „Tramp” w Koszalinie, aby 11
lat później zdobyć stopień kapitana
jachtowego. Popłynął na obchody
200-lecia Stanów Zjednoczonych
„Operacja Żagiel ‘76” jachtem
„Wojewoda Koszaliński” jako III
oficer. Po powrocie do Polski został
fałszywie oskarżony o próbę pozostania w USA. Rok później wyemigrował i jako uchodźca
polityczny osiadł w Chicago. W 1986 r. kupił w Niemczech Zachodnich jacht, który nazwał
„Solidarity” i pożeglował do Chicago. W latach 1987-1991 był komandorem polonijnego
Joseph Conrad Yacht Club w Chicago. W 1988 roku wziął udział w słynnym wyścigu
Chicago-Mackinac Race, dowodząc pierwszym polonijnym jachtem w historii tych regat.
Był współorganizatorem World Polonia Sailing Jamboree 1991 w Gdyni – pierwszego zlotu
polonijnych żeglarzy. Dopłynął tam jachtem „Solidarity”. W 1992 r. zajął I miejsce w
regatach na Bornholm, zdobywając „Puchar Prezydenta Świnoujścia” i kolejne I miejsce w
regatach o „Srebrny Dzwon Kołobrzegu”. W 1993 roku triumfował w regatach „Solo
Challenge ’93” na trasie Port Huron – St. Joseph na amerykańskich Wielkich Jeziorach.
Zorganizował pierwszą wizytę polskich żaglowców „Pogoria” i „Zawisza Czarny” w
Chicago w 1994 roku.
Jego główne osiągnięcia żeglarskie to: 14-krotne przepłynięcie Atlantyku na jachtach
żaglowych, samotne przepłynięcie ponad 5,000 Mm, pięciokrotne pokonanie rzeki
Missisipi w rejsach jesienno-zimowych, 11-krotny udział w regatach Chicago-Mackinac
Race, założenie w 1995 r. Karaibskiej Republiki Żeglarskiej na Sandy Cay na Wyspach
Bahamskich oraz członkostwo w elitarnym Bractwie Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich
(Hermandad de la Costa). Między 1998 i 2005 żeglował na pokładzie jachtu „Gemini”,
zdobywając trofea w regatach na wodach Ameryki Północnej, Karaibów i Wysp Azorskich.
Od 2014 r. jest twórcą polonijnej inicjatywy żeglarskiej pt. „Rejsy Szlakiem Wielkich
Polaków” i jednocześnie skipperem flagowej jednostki tych rejsów – „Kpt. Wagner II”.
Kapitan Andrzej W. Piotrowski, oprócz żeglarskich eksploracji na kilku kontynentach,
wybitnie zasłużył się w rozsławianiu Polski w świecie i polskich tradycji żeglarskich wśród
polskiej diaspory. Autor licznych publikacji oraz nagradzanych filmów żeglarskich i
podróżniczych. W polonijnych stacjach radiowych prezentuje felietony i zabiera głos w
sprawach nie tylko żeglarskich, ale też politycznych i społecznych w duchu
konserwatywnym, nierzadko narażając się na ostrą krytykę.”
Jerzy Knabe #2
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