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Kapitan ma głos
Drodzy sercu memu Bracia, Nie lubię słowa działacz/
działać, bo w Polsce wszelkich działaczy i stowarzyszeń
jest pod dostatkiem, a prawdziwego Braterstwa deficyt. Dlatego działacz Bractwa brzmi dla mnie fatalnie,
a Brat super. Aktywność Braci można sprowadzić tylko
do dwu podstawowych rzeczy:

1) Pływanie i wspieranie wszelkich poczynań związanych z morzem, jego tradycją, pracą na nim, żeglowaniem po wodach wszelkich i kulturą morską (żeglarską).
Tutaj jest miejsce na statut.
2) Traktowanie każdego z Braci po Bratersku, a przynajmniej tak, jak każdy z nas życzyłby sobie być przez
Braci traktowany. Tutaj jest miejsce na Doktrynę Bractwa i OCTALOGO.
Dla mnie ważniejszy jest punkt dwa – takie jest moje
credo, choć punktu 1 też zaniedbać do końca nie można.
R7 winna wspierać wszelkie inicjatywy naszych Braci
związane z pkt. 1. Na ostatnim Zafarrancho internetowym dużo mówiło się o tym, „co powinno Bractwo
zrobić”. Nie przypominam sobie jednak by ktoś, kto
daną inicjatywę proponował, swą wypowiedź zakończył stwierdzeniem: „...ja się tym oczywiście zajmę,
ale proszę o takie czy inne wsparcie”. Oczywiście
przykłady takich inicjatyw istnieją wśród Braci i historia
uczy, że jedynie takie inicjatywy funkcjonują najlepiej.
Wszystkie pozostałe, na zasadzie „weźmy się i zróbcie”,
funkcjonują różnie, a najczęściej nie funkcjonują. Zależy na ile R7 się tym zajmie. I tu jest sedno sprawy. Ci
Bracia, którzy jeszcze pracują albo dużo żeglują, a często
mają i inne działalności, nie mają często wystarczającej
ilości czasu. Trudno mówić komuś: „rzuć wszystko
i zajmij się taką czy inną inicjatywą”, kiedy np. firma
mu się wali – szczególnie dziś.
Ci na emeryturze mają teoretycznie więcej czasu, ale
często chcą odpocząć, albo nie mają zdrowia. Tak czy
owak, będziemy robić to co możemy, zachęcając się do
tego wzajemnie, ale bez przymusu i sugerowanych przez
niektórych sankcji organizacyjnych. Przynajmniej dopóki ja jestem kapitanem – szczególnie w czasie pandemii.
Tak to funkcjonuje w wielu krajach, choć z przykrością
muszę powiedzieć, że Bracia z wielu tych krajów traktują
powinności wobec Bractwa znacznie poważniej, ale raczej z potrzeby serca, niż jako obowiązek organizacyjny.
Z drugiej strony Braci, którzy chcą w Bractwie znaleźć jedynie relaks, poczucie przynależności, ucieczkę
od gonitwy dnia codziennego albo kontakty z nietuzinkowymi ludźmi z kręgu ich zainteresowań do żadnych
działań organizacyjnych nie będę przymuszać, a tym
bardziej karać za ich brak. Brat Andrzej Piotrowski na-

pisał, że chciałby aby Bractwo było spokojną przystanią
dla zmęczonych życiem Braci, ...czy jakoś tak. W tym
kontekście nasz pełen obowiązków oraz sankcji „nowy
statut” nie bardzo mi się podoba, ale muszę z tym żyć.
Dla mnie światowa doktryna Bractwa ma w znacznym zakresie pierwszeństwo przed statutem. Powiało zgrozą? Ostatecznie jesteśmy piratami! Stowarzyszeń
i statutów jest multum, a doktryna Bractwa jest ponadczasowa, międzynarodowa, unikalna i głęboko humanistyczna. Dlatego Braciom nieaktywnym w sensie działalności statutowej zaoferujemy dobrą kompanię, spyżę
i „opowieści z mórz dalekich”, licząc po cichu, że powodowani Braterską solidarnością pomogą czasami tym,
którzy działają aktywnie. Wystarczy, że po prostu z nami
będą. Dla mnie największym przywilejem jest spotkanie
się z Bratem, wymiana myśli i to co rodzi się spontanicznie, jak choćby akcje pomocy dla Braci w potrzebie,
udana akcja na „Szantach w Krakowie” inicjatywy Brata Darka Drapelli i Jurka Radomskiego, albo spotkania
internetowe. I to jest właśnie Braterstwo i o tym mówi
punkt 2. Teza ta nie dotyczy Panów Oficerów oraz mojej
osoby, gdyż deklarując się podjąć honory, jednocześnie
zadeklarowali pełnienie obowiązków.
Każdy Brat może brać z Bractwa to, czego najbardziej
potrzebuje. Poczucie elitarności i przynależności, owocne kontakty z innymi Braćmi, ich pomoc, ich wiedzę
i doświadczenia (to skarb bezcenny), zabawę i relaks,
tradycję, wsparcie w potrzebie, ale także możliwość
do działania i zrealizowania swych ambicji. Więc bierzmy z Bractwa i od Braci to, czego każdemu potrzeba i to,
czego każdemu z nas brakuje. Jednak każdy Brat winien
w zamian oddawać Braciom (Bractwu) to samo, a przede
wszystkim Braterstwo i wierność zasadom doktryny.
Jedni uważają, że trzeba się bawić i spotykać, a inni,
że działać i prowadzić poważne, społecznie użyteczne
akcje. W sumie 15 lat jestem we władzach Bractwa i jak
sięgnę pamięcią, zawsze na ten temat były dysputy. Mój
pogląd jest taki, że po trochu wszystkiego, zależnie od
potrzeb i chęci, jednak z przewagą spotkań i wzajemnych
kontaktów. Pojawiają się zdania, iż musimy intensywnie
działać, by budować nasz wizerunek. Po części tak, ale
tylko z potrzeby własnej, a nie z obowiązku organizacyj(Dokończenie na str. 3)
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(Kontynuacja ze str. 2)

nego. Nie dajmy się nabrać na demagogię, że jesteśmy
kręgiem, żeglarskich emerytów gadających przy drinku
o dawnych przewagach, pokrzykując ORZAAA!! Każdy
sukces jest już sukcesem z przeszłości. Czy mistrz olimpijski sprzed 20 lat jest mniej wart niż obecny? Każdy
może zaprzestać działalności lub zmienić jej charakter.
Czy przestaje być Bratem? Jest na świecie wiele elitarnych organizacji. Przynależność do nich jest splendorem
i zaszczytem. Każdy z pieczołowicie wyselekcjonowanych członków jest osobowością poprzez swoje przeszłe
dokonania i to wystarczy, aby wielu innych marzyło, by
się wśród takich ludzi znaleźć. Członkowie tych organizacji nie muszą działać i sprawiać, by było ich widać
medialnie. I często tego nie robią. Podobnie winno być
z Bractwem. Doktryna Braci założycieli mówi „nie będziesz traktował siebie zbyt serio”. Poczytajcie Bracia
Dykcjonarz, laudacje Kawalerów Topora czy laureatów
medalu. Popatrzcie jakimi profesjami, dokonaniami zawodowymi i żeglarskimi, karierami biznesowymi i organizacyjnymi szczycą się nasi Bracia. Jaki to potencjał
intelektualny, zakres morskich uprawnień zawodowych
oraz żeglarskich i jaka wielkość praktyki morskiej. Bracia ciągle pływają, zdobywają laury, kontynuują kariery. A że niektórzy chcą odpocząć i pogadać o dawnych
dokonaniach przy kieliszku? Ile razy to słyszałem: „klub
emerytów”, „kapeluszowa mafia”, towarzystwo wzajemnej adoracji itp. A ty, który tak mówisz, co sobą prezentujesz? Gdy już dokonasz tego co zrobili moi Bracia,
nabędziesz trochę wiedzy, szacunku i doświadczeń życiowych, pozycji społecznej, a przy okazji nie utoniesz,
albo się nie rozpijesz, wtedy może cię ktoś do tego klubu
„żeglarskich emerytów” zaprosi. Jesteśmy naprawdę elitarną organizacją, nie przez to co dziś robimy, bo często
obiektywnie możemy w porównaniu do innych stowa-

rzyszeń robić niewiele, ale przez to kim jesteśmy i jakie
są nasze życiorysy.
Oczywiście, jeśli są chęci i aby ten potencjał się nie
marnował trzeba podejmować jakieś akcje. A co do najważniejszych wyzwań wypunktował je doskonale Brat
Jerzy Knabe (#2), w pełni się z nim zgadzam, więc się
powtarzać nie będę. Są tylko jeszcze dwie rzeczy według
mnie bardzo ważne.
Jeszcze jedna, kto wie czy nie najważniejsza rzecz.
Bractwo się starzeje. W ostatnim bilansie koszty pogrzebów były trzykrotnie wyższe niż w poprzednich latach.
Braci fizycznie ubyło. Skuteczne prace nad tym problemem wstrzymała pandemia i jungowie czekają. Dlatego,
wbrew opinii niektórych Braci i sporej części R7, podejmuję dziś decyzję, którą zamieszczam tutaj w Specjalnym Rozkazie Kapitana Mesy Kaprów Polskich. Dryf jest
doskonałym narzędziem na przetrwanie, ale nie możemy dryfować w nieskończoność – sztorm trwa i w końcu
na kursie pojawią się skały.
ORZAAA!!!!
Jerzy Demetraki-Paleolog (#78), aka Viking

I na koniec dla młodszych Braci, którzy tego nie pamiętają, cytat z archiwum Kapitana MKP:
I cóż, że nie ma już białych plam na mapie świata? Że
ludzie przemierzyli już wszystkie morskie szlaki? Jeszcze
teraz są miejsca surowe i puste jak niegdyś, a ślad pozostawiony za statkiem wszędzie przecież niknie od razu.
Wprawdzie myśl go utrwali i przekaże, lecz dla tych, którzy przyjdą potem, morze będzie wciąż tak samo nieznane i obce, a przestrzeń pusta i nietknięta. I można wciąż
od nowa odkrywać świat, przeżywając to tak, jak ten, co
wyruszył pierwszy; Dariusz Michał Bogucki nasz Brat
w porcie Hilo, Kawaler Topora MKP.

Wiadomości z Mesy Warszawskiej
W naszych sercach
Minione pandemiczne kwartały, od wydania ostatniej „Minuty Kapitańskiej”, nie pozwoliły warszawskim
Braciom na spotkanie w własnym gronie. Z uwagi na
panujący wirus, który dał się we znaki kilku Braciom,
a Brata Zbigniewa Stosio (#65) uśmiercił, Bracia
warszawscy postanowili zachować ostrożność, ograniczając wspólne spotkania. Lekkie, wakacyjne obluzowanie ograniczeń pandemicznych umożliwiło Braciom
na powrót do braterskiej rzeczywistości. Wróciliśmy na
chwilę na morze, odwiedzaliśmy Braci innych Mes, wręczyliśmy Topór Chwały Mórz Kpt. Asi Pajkowskiej,

a co smutne, paru Braci odprowadziliśmy w ich ostatnią
drogę.
W 2020 roku żadna z Mes lokalnych nie została tak
dotknięta odejściami Braci na wieczną wachtę, jak Mesa
warszawska. Straciliśmy sześciu oddanych Morzu, a są
nimi: Brat Andrzej Cylejewski (#16), Brat Wiesław
Rogala (#13), Brat Zbigniew Stosio (#65), Brat Ryszard Lutosławski (#56), Brat Hubert Koleśnik
(#50) i Junga Ryszard Stasiak z Florydy.
Cześć ich pamięci!!!
(Kontynuacja na str. 4 i 5)
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Wiadomości z Mesy Warszawskiej
(Dokończenie ze str. 3)

Junga warszawski Piotr Kulczycki – nowym
właścicielem żaglowca STS Kapitan Głowacki
Statek żaglowy Kapitan Głowacki został 10 czerwca
2020 r. sprzedany przez Polski Związek Żeglarski. Nabywcą jest sp. z o.o. 3Oceans z Warszawy.

STS Kapitan Głowacki

Zasłużony 30-metrowy drewniany żaglowiec, który
przez ostatnie 75 lat pozostaje w polskich rękach, rozpoczyna nowy rozdział własnej historii. Od roku 2017
znajduje się w rejestrze zabytków ruchomych techniki
województwa zachodniopomorskiego z uwagi na bogatą historię, pełnione funkcje oraz wartości artystyczne,
naukowe i techniczne.
Zbudowany był w Niemczech w latach trzydziestych
XIX wieku jako kuter dozoru wybrzeża, w ramach serii
liczącej dziesiątki jednostek. Przypuszczalnie ten właśnie egzemplarz otrzymał początkowo nazwę „Fordel”.
W 1945 r. został zdjęty z mielizny w pobliżu Świnoujścia. Z biegiem lat w Polsce kilkakrotnie zmieniał nazwę
(od 1951 r. „Henryk Rutkowski – GDY-180”, za czasów
Trzebieży przez kilka miesięcy sezonu „Biały Słoń”,
a od roku 1997 „Kapitan Głowacki PZ-5”). Armatorów
i użytkowników zmieniał wielokrotnie. W swoim czasie
posiadali go rybacy, różne ośrodki szkolenia zarówno
rybackiego, jak i żeglarskiego, płetwonurkowie, Bractwo Żelaznej Szekli, Liga Obrony Kraju i paru innych.
Ostatnimi właścicielami byli Polski Związek Żeglarski
na spółkę z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, którzy sprzedali go za 150 tysięcy złotych. W stanie do generalnego remontu. Po poprzednich
remontach zmieniał mu się też takielunek. Był początkowo gaflowym keczem, W 1986 r. opuścił stocznię jako
brygantyna. Odbył wiele bliskich i dalekich rejsów i zdobywał nagrody w Tall Ship Races, czyli międzynarodowych Operacjach Żagiel.

Właścicielem
firmy 3Oceans, a zatem
i Kapitana Głowackiego, jest więc Piotr Kulczycki, przedsiębiorca
z branży informatycznej i miłośnik żeglarstwa. Oprócz tego,
że jest jungą Mesy
Warszawskiej naszego Bractwa z ponad
4-letnim już stażem,
Piotr od 2011 r. jest armatorem Fryderyka Chopina oraz twórcą „Niebieskiej
Szkoły” pod żaglami. Został też laureatem nagrody im.
kapitana Leszka Wiktorowicza za 2017 rok. Jego flota
żeglarska składa się jeszcze dodatkowo z takich przywracanych do życia historycznych jachtów, jak s/y Polonia oraz s/y Wielkopolska.
Brawa i życzenia dalszej skuteczności dla naszego zasłużonego działacza!!!

Warszawscy Bracia Wybrzeża
w Alei Podróżników
10 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 osobom zasłużonym dla Polski. Bracia Wybrzeża znajdują tam wszędzie
swoje honorowe miejsca. Jest tak już w Rewie, Nowym
Warpnie i w Szczecinie.
Wśród trzydziestu laureatów inicjujących aleję
w 2017 r. 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
Andrzej Wojciech Piotrowski (#69).
(Dokończenie na str. 5)
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Wiadomości z Mesy Warszawskiej
(Dokończenie ze str. 4)

Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców, Kraków

Tablica pamiątkowa Brata Andrzeja (#69) brzmi
następująco:

Andrzej PIOTROWSKI
Kapitan Andrzej W. Piotrowski, ur. się 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 Świ-

noujścia 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 5000 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 „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.
ORZAAA!!!!
zebrał Darek Pękala (#101),
teksty Jerzy „Spyros” Knabe (#2) i Darek Pękala (#101)
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Zafarrancho internetowe – cele i wyzwania

Paraliżujący wpływ chińskiego wirusa został przełamany 13 lutego 2021 r. dla Braci z całej Mesy Kaprów Polskich
wirtualnym spotkaniem poprzez internetową platformę TEAMS. To eksperymentalne zebranie nie wypełniło do końca
definicji Zafarrancha Krajowego, ale było jego potrzebną i oczekiwaną namiastką. Trwało ponad 6 godzin, a wzięło
w nim udział czterdziestu kilku Braci, którzy zgodnie podziękowali za trud i sukces organizacyjny Braciom Kapitanowi
Krajowemu i naszemu Webmasterowi.
Nie mając uprawnień stanowiących, które wynikają z liczenia kworum Braci Stanowiących i innych wymagań formalnych, spotkanie znakomicie ożywiło jednak sytuację
w naszym stowarzyszeniu, dając okazję integracji i wymiany poglądów. Protokół nie był sporządzany [ale MKP dysponuje nagraniem – dopisek VIKING #78], niemniej warto
zebrać w formie pisemnej garść poruszanych tematów, które w sumie jawią się jako godne upamiętnienia cele oraz
wyzwania, stojące aktualnie przed Bractwem Wybrzeża.
Od dawna już stałym tematem działań Braci powinny
być:
– uwaga i bieżące zaangażowanie w poszukiwaniu i pozyskiwaniu eksponatów o charakterze muzealnym, nadających się do współorganizowanego przez MKP Muzeum
Żeglarstwa. Naszym koordynatorem, pełnomocnikiem,
fachowcem i rozmówcą z Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku jest Brat Maciej Krzeptowski „Robinson”
(#80) ze Szczecina. To z nim należy konsultować własne
plany lub wątpliwości.
– kontynuacja dzieła, którego widomym znakiem jest
wydana dziesięć lat temu przez MKP książka Dykcjonarz
MKP. Przybyło nam od tej pory wielu nowych Braci i warto
przypomnieć istniejący od dawna apel o pisanie odpowiednich uzupełnień. Nowe wydanie książkowe nie jest na razie planowane, ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie
w produkowaniu i zbieraniu tekstów tymczasem na naszej
stronie internetowej.
– podobne zainteresowanie wydawnictwem międzynarodowym La Hermandad de la Costa The Grrrreatest Dictionary. Znajdują się tam zwięzłe informacje o Bractwie
i Braciach z całego świata. Stamtąd Bracia na świecie mogą
czerpać wiadomości co dzieje się w MKP. Mogą – jeżeli je
tam zamieszczamy. To nasz główny organ public relations
i od nas samych zależy jego skuteczność. Z tych wiadomości
formułuje się obraz i pozycja Polskiego Bractwa w porównaniu do innych krajów. Z pewnością polskie tematy nie są
tam zupełnie wyczerpane i każdy kompetentny w temacie
Brat może tam wiele dodać, zmienić lub uaktualnić. Brak
znajomości języka nie powinien odstraszać potencjalnych
przyczynkarzy. Znajdą się Bracia, którzy potrzebny tekst
przetłumaczą na angielski.
W wydawnictwie tym powstała już pewna redakcyjna reguła,
że opisy sylwetek Braci mieszczą się w kilku dobrze wyważonych
zdaniach i nie są szczegółowymi życiorysami pełnymi dat, zatrudnień, odznaczeń, stanu rodzinnego etc. Z tej racji tak sformułowana hiszpańskojęzyczna kontrybucja dotycząca naszego Brata
Andrzeja Drapelli (#89) powinna być raczej zastąpiona krótszą,
przystającą objętościowo do innych. Natomiast ten pełny, już napisany tekst dotyczący Kapitana Drapelli, powinien się znaleźć na
hiszpańskiej (jest taka) stronie naszego portalu www.hermandaddelacosta.pl. Właśnie jako element permanentnie rozszerzanego Dykcjonarza MKP.

– Od dziesięcioleci notorycznym problemem jest utrzymanie łączności w Bractwie. Umożliwienie kontaktu
z Bractwem jest statutowym obowiązkiem każdego Brata. Nie umożliwiasz tej łączności – NIE JESTEŚ BRATEM.
Niestety nadal istnieją Bracia incommunicado z błędnymi
adresami w musterroli, oraz Bracia niezarejestrowani ze
swoim adresem w portalu komunikacyjnym na stronie internetowej Bractwa. To sprawia, że portal komunikacyjny
jest ułomny. Wiadomości wysyłane w dobrej wierze „do
wszystkich Braci i Jungów” są fikcją i do wszystkich nie dochodzą. To może nie przeszkadzać takiemu nieobecnemu
Bratu, ale to przeszkadza Bractwu. Tacy Bracia w praktyce
wykluczyli się już z Bractwa. Jeśli taka jest ich wola – to
dobrze, ale trzeba im to jasno powiedzieć: Masz dokonać
wyboru, albo–albo. Utrzymywanie latami fikcji niczemu
nie służy. Rada Siedmiu, lub może raczej nieobciążony codzienną pracą Trybunał Bractwa, powinien mieć wdrożone
określone procedury dyscyplinarne, zapewniające zastosowanie się do statutu Bractwa. Ten problem musi być czynnie rozwiązywany przez osobę określoną, znaną wszystkim Braciom i odpowiedzialną za rozwiązanie właśnie tych
spraw. Oficjalna bierność ze strony Bractwa nie może być
już opcją. Takie wyzwanie stoi przed Bractwem.
– Jeszcze większe i trudniejsze jest inne wyzwanie: Zorganizowanie i zabezpieczenie archiwum dokumentów
Bractwa. Każdy z Braci pełniący przez ubiegłe dziesięciolecia funkcje oficerskie przechowuje u siebie pewien zasób
dokumentów. Znaczna ich część ma istotne znaczenie dla
zapisu historii Bractwa i jego ciągłości. Bractwo nie ma jednak personelu ani lokalu biurowego. Upływ czasu stwarza
niebezpieczeństwo, że w razie śmierci posiadacza, dokumenty te mogą zostać dla Bractwa stracone. Nie każdy ma
rodzinę, która zadba o to, by te dokumenty nie poszły na
przemiał. Bractwo musi więc zorganizować odpowiednią
procedurę aby tak się nie działo. Czyli przygotować i zorganizować miejsce na ARCHIWUM, gdzie w jednym bezpiecznym miejscu znajdą się wszystkie takie dokumenty,
zawczasu przekazane przez dotychczasowych posiadaczy.
Verba volant, scripta manent. Rozsądek podpowiada, że
przechowywanie historycznych dokumentów wyłącznie
w formie elektronicznej jest ryzykowne. To są właśnie bardzo łatwe do stracenia verba. Zatem Bractwo, a praktycznie jego zarząd, czyli Rada Siedmiu, ma do dość pilnego
rozwiązania ten właśnie problem – zebranie i przechowywanie dokumentów papierowych. Jest to bardzo poważne
wyzwanie. Gdzie, u kogo, za jakie pieniądze zorganizować
zbiórkę, wybór, katalogowanie i przechowywanie naszych
akt na potrzeby kolejnych pokoleń Bractwa.
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Bractwo Wybrzeża w zbiorach Muzeum
Żeglarstwa Polskiego
Wszyscy mamy nadzieję, że Muzeum Żeglarstwa Polskiego jako Oddział Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku powstanie w niedalekiej przyszłości. W już
istniejących żeglarskich zbiorach Muzeum znajdują się
tak cenne eksponaty jak jachty Dal, Opty, Kumka, pamiątki po Władysławie Wagnerze, ale też liczne, choć
mniej spektakularne, zabytki. Wciąż przybywa nowych
eksponatów.
Na mocy porozumienia z Muzeum, Mesa Kaprów
Polskich zobowiązała się do wspierania akwizycji żeglarskich eksponatów. W roku 2020, mimo pandemii,
w Szczecinie dwukrotnie pojawiał się pracownik NMM
w Gdańsku dr Radosław Paternoga po odbiór cennych
pamiątek pozostawionych przez zmarłych Braci: Janusza Charkiewicza i Bruno Salcewicza. Dla mnie była to
okazja do przekazania zbiorów pochodzących z rejsów
na statkach rybackich i jachtach. Kilka wybranych przekazanych dokumentów w załącznikach.
Współpraca z Muzeum układa się bardzo dobrze,
toteż zachęcam Braci do przejrzenia swoich „skarbów”
z myślą o przekazaniu, ewentualnie ich sprzedaży do
Muzeum. Służę pomocą w kontakcie.
Pamiętajmy, im liczniejsze będą w zbiorach Muzeum
„nasze” eksponaty, tym więcej Bractwa Wybrzeża będzie w przyszłych wystawach!
Dla wiedzy i uciechy Braci załączam dwa interesujące zdjęcia archiwalne.
ORZAAAAA!!!!!
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Zawisza i trawlery

Maciej Krzeptowski (#80), aka Robinson Crusoe

Informacje dotyczące
Skrzyni Skarbów
Na stronie internetowej naszego Bractwa uruchomiono jesienią 2020 r. sklepik z gadżetami związanymi z Bractwem. Katalog zawierający zdjęcia gadżetów, ich cenę i aktualny stan znajduje się pod adresem
h ttps://hermandaddelacosta.pl/dla-braci/skrzynia-skarbow/sklep/
Waleczny Junga Webmaster walczy, aby sklep działał
poprawnie. Nowe przedmioty, które nie zostały w chwili
obecnej wprowadzone do katalogu, to okrągłe naszywki na czapki, w liczbie 70 sztuk. Indywidualnie istnieje
też możliwość wykonania bander osobistych w cenie
45 PLN za metr kwadratowy, czyli koszt bandery standardowej wielkości wynosi około 20 PLN. Koszt wysyłki
i opakowania, zarówno bander jak i innych przedmio-

tów, jest ustalany w każdym
przypadku
indywidualnie.
Chciałbym zachęcić Braci do
korzystania ze sklepu, ponieważ do tej pory zainteresowanie nim jest raczej nikłe.
Trochę gadżetów sprzedawało się przedtem bezpośrednio podczas zafarrancho, co niestety z uwagi na panującą obecnie sytuację jest – w trudnej do przewidzenia perspektywie czasowej – niemożliwe.
Orzzaaaa!
Maciej Maciejowski (#146), aka Magic
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Grupa Bractwa Wybrzeża
na Facebooku
Od kilku lat na Facebooku działa grupa polskiego
Bractwa Wybrzeża pod nazwą: Hermandad de la Costa
– Polonia/Brotherhood of the Coast – Poland https://
www.facebook.com/groups/349375604821
Została założona przez Brata Macieja Sokołowskiego, aka „Larsen” (#120) w maju 2010 dla Braci
i sympatyków Bractwa, celem podtrzymywania kontaktów z Zamorskimi Braćmi i Mesami również posiadającymi konta na tej platformie. W założeniu, grupa miała
stanowić nieoficjalne, towarzyskie rozszerzenie i uzupełnienie obecności MKP w Internecie i być dodatkiem do
strony domowej Bractwa. Biorąc pod uwagę jakość i liczbę postów oraz liczbę członków grupy wygląda na to, że
przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Obecnie gruba jest współadministrowana przez Braci Władysława
Mierzeckiego (#109) i Macieja Maciejowskiego,
aka „Magic” (#146). Jest to grupa prywatna, co prawda
widoczna dla wszystkich, natomiast członkostwo w niej
wymaga zatwierdzenia przez Administratora prośby
o dołączenie. Treści publikowane w grupie są widoczne
tylko dla jej członków. Pod koniec stycznia 2021 r. grupa liczyła 448 członków, Braci Wybrzeża i Jungów nie
tylko z polskiego Bractwa Wybrzeża, lecz także z Bractw
zagranicznych, m.in. z Chile, Niemiec i Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Francji, Węgier, Urugwaju, Szwajcarii,
Norwegii, Szwecji i Danii. Członkami grupy mogą być
również osoby zasłużone dla żeglarstwa, których członkostwo w grupie, jej założyciel uzna za zasadne. Z tego
jednak względu na stronie grupy nie są omawiane wewnętrzne sprawy Bractwa.
Na stronie grupy Hermandad de la Costa – Polonia/
Brotherhood of the Coast – Poland prawo do zamieszczania materiałów ma każdy jej członek, jednakże nadesłane materiały muszą zostać przed opublikowaniem
zaakceptowane przez Administratorów. W ten sposób
skutecznie unika się publikacji spamu, reklam i treści,
które nie powinny znaleźć się na stronie, będącej również wizytówką Bractwa.
Tematyka materiałów zamieszczanych na stronie
grupy jest dosyć szeroka i zawiera wszystko, co może
być dla Braci interesujące. Zamieszczane są w niej informacje na temat szczególnych osiągnięć Braci, jak na
przykład:
99 informacja o nadaniu Bratu Maciejowi Sodkiewiczowi Medalu za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa
Pomorskiego

https://www.facebook.com/groups/349375604821/permalink/10158153684429822

99 informacje o uroczystościach, w których uczestniczyli Bracia, np. o nadaniu kpt. Joannie Pajkowskiej
Topora Chwały Mórz
https://www.facebook.com/groups/349375604821/permalink/10157987153624822

99 wspomnienia, np. relacje o Festiwalu Yachtfilm z roku
2012, z udziałem Brata Bolesława Kowalskiego
(#1)
https://www.facebook.com/groups/349375604821/permalink/10158170664054822

99 a także relacje z rejsów, odbytych przez Braci

https://www.facebook.com/groups/349375604821/permalink/10156913546569822

99 i w końcu, w ostatnich miesiącach coraz częściej,
za często, informacje o Braciach, którzy odeszli na
wieczną wachtę:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h oto ? f b i d =
5326139220744725&set=pcb.10158258314289822

Gorąco zachęcamy Braci i Jungów, którzy jeszcze nie
należą do grupy do dołączenia i publikowania w niej.
Jeśli natomiast któryś z Braci obecnych w grupie chciałby mieć możliwość publikacji postów bez konieczności
oczekiwania na akceptacje ich przez Administratorów,
proszony jest o kontakt z założycielem grupy, Bratem
„Larsenem”. Niemniej jednak konieczność akceptacji
przez Administratorów zamieszczanych materiałów
przed ich publikacją nadal pozostanie w mocy, aby
utrzymać porządek i wysoki poziom grupy, o których
wspomniano powyżej.
ORZAAAA!!!!
Maciej Maciejowski (#146), aka „Magic”;
Maciej Sokołowski (#120), aka „Larsen”

Wirtualne międzynarodowe
spotkania Braci w czasie pandemii
W roku 2020, z powodu pandemii koronawirusa,
konieczne stało się sięgnięcie po nowe sposoby spotkań Braci, a mianowicie organizowanie spotkań online w formie wideokonferencji. Zaletą takiej formy jest
możliwość spotkań w czasie rzeczywistym Braci praktycznie z całego świata. 12 grudnia 2020 r. Kapitan
Krajowy MKP Brat Jerzy Paleolog i Skryba Mesy Lubelskiej Brat Maciej Maciejowski wzięli po raz pierwszy udział w wirtualnym zafarrancho Mesy Bractwa
Wybrzeża w Nowym Jorku. Mesa nowojorska od kilku
miesięcy organizuje takie spotkania w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca. Mają one formę luźnych pogawędek
i trwają około półtorej godziny. Jest to niewątpliwie doskonała forma podtrzymywania kontaktu między Braćmi. Podczas tego spotkania padł pomysł zorganizowania
międzynarodowego zafarrancho w szerszym składzie.
Pomysł ten został zrealizowany 10 stycznia 2021 r., kiedy to w wirtualnym zafarrancho zorganizowanym przez
Mesę w Nowym Jorku udział wzięło kilkunastu Braci
z USA, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Polski.
Polskę reprezentowali Kapitan Krajowy, Kapitanowie
Mes Lubelskiej i Gdańskiej oraz Skryba Mesy Lubel(Dokończenie na str. 9)
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Wirtualne międzynarodowe
spotkania Braci w czasie pandemii
(Dokończenie ze str. 8)

skiej. W kolejnym spotkaniu uczestniczył Brat Maciej
Sokołowski, który reprezentował Polskę na spotkaniu
wirtualnym w Chile z okazji 500-lecia odkrycia Cieśniny Magellana; uczestniczyło w nim ponad 500 Braci
z całego świata. Wracając do spotkania w Nowym Jorku, miało ono głownie na celu wzajemne poznanie się
i przetestowanie technicznych możliwości prowadzenia
takich spotkań przy udziale kilkunastu osób. Pomimo
drobnych problemów technicznych, spotkanie okazało
się sukcesem i ustalono, że następne odbędzie się 7 lu-
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tego 2021 r. Padła propozycja zaproszenia na nie Braci
z Ameryki Południowej, głównie z Chile. Jednocześnie
wyrażono pogląd, że wirtualne Zafarrancha powinny
być kontynuowane nawet po zakończeniu pandemii, ponieważ są doskonałą formą nawiązywania i podtrzymywania kontaktów między Braćmi z całego świata. [Obecnie Zafarrancho odbywa się raz w miesiącu – w pierwszą
niedzielę miesiąca; językiem roboczym jest angielski,
ostatnio uczestniczyli w nim Bracia z trzech kontynentów,
w tym jako prelegent bardzo utytułowany w regatach Brat
z Portugalii Admirals Cap, Volvo Ocean Races, Vendée Globe, ect. – dopisek VIKING (#78)]
ORZAAAA!!!!
Maciej Maciejowski (#146), aka Magic
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O Klabautermanie
Kapitan Baranowski (#3) powiedział kiedyś, że przygody na morzu przytrafiają się tylko patałachom. Profesjonaliści organizują i prowadzą swoje rejsy tak, że wszystko
im wychodzi jak w szwajcarskim zegarku. W świetle tej
prawdy jestem patentowanym patałachem, co stwierdzam
z pewnym zażenowaniem. Kpt. Don Jorge (J. Kuliński)
mawia, że mądry skiper sztorm ogląda z portu, jednakże
nie zawsze udaje mi się tej mądrości dochować. W czasach
etapowych rejsów termin dotarcia do etapowej mety jest
obligatoryjny i czasem trzeba się ze sztormem świadomie
zmierzyć. Na takich morzach jak Bałtyk, gdzie przebywanie poza zasięgiem Internetu nie trwa zwykle dłużej niż
kilkanaście godzin, „niespodziewane sztormy” raczej nie
występują. Pozostaje jeszcze działalność Klabautermanna,
złośliwego duszka mieszkającego na każdym statku, małym czy dużym. Jak długo ogranicza się do sikania do zupy,
to jest to wprawdzie niemiłe, ale daje się przeżyć. Ostatnio
jednak miałem do czynienia z jego groźniejszą formą. Przy
okazji – co się z nim dzieje, jeśli jego złośliwość doprowadzi do utraty jachtu? Pachnie samobójstwem.
Odbieramy jacht po dość sformalizowanej kontroli
i w sobotę rano opuszczamy Świnoujście. 13 kn z SW głowy
nie urywa, ale daje się żeglować. Wiatr jest raczej leniwy
i często trzeba się podpierać motorkiem. Dopiero w poniedziałek rano docieramy do kanału Falsterbo. Po krótkim
oczekiwaniu ruszamy dalej do Kopenhagi. O 11.00 stajemy
w marinie Vest Basinet. Tu objawia się pierwsza złośliwość
Klabautermanna. Świeżo zainstalowany, wspaniały elektryczny kibelek się zatkał. Wszyscy w tym towarzystwie na
morskim żeglowaniu zęby zjedli, więc nie podejrzewam, by
ktoś lekkomyślnie coś zbyt solidnego do kibelka wpuścił.
Pozostaje zdemontować kolejne fragmenty rury odprowadzającej ścieki za burtę. Są one porośnięte nieprzyjemnym
syfem, ale zatkane nie są. Dopiero kolanko, łączące rurę
z zaburtowym zaworem, okazuje się kompletnie zarośnięte
twardym kamieniem. Widać że Klabauterman musiał nad
tym pracować wiele lat. Zawór zresztą też nosi pokłady
kamienia. Ostatecznie oczyszczenie i zmontowanie tego
układu wydalniczego zajmuje nam ładnych parę godzin.
Poszukiwania złośliwego duszka nie przyniosły, niestety,
rezultatu, co wkrótce odbije się na nas dramatycznie.
We wtorek wczesnym popołudniem żegnamy Kopenhagę i ruszamy na północ. Wschodni wiatr pozwala postawić
wszystko co mamy i cieszymy się rosnącą szybkością. Na
wysokości Leso pędzimy ca 9 kn. Po kolei, od bezana zaczynając, sprzątamy kolejne żagle. Za Skagen zmieniamy
kurs na pełny baksztag i pędzimy żwawo na samym kliwrze przy rosnącej fali i wietrze. Tu kłania się kpt. Kuliński,
ale jacht jest solidny i silny wiatr raczej mu nie zagraża.
Do czasu. W nocy dostaję dramatyczny meldunek, że nie
działa koło sterowe. Dokładniej, kręci się swobodnie bez
wpływu na mechanizm steru. Wiatr niesie nas z wielką
szybkością w stronę południowych wybrzeży Norwegii,
otoczonych niezliczoną ilością wysepek i szkierów.
Próba umocowania koła nakrętką dociskową nie przynosi rezultatu. Pozostaje rumpel awaryjny. Sprzątamy kli-

wer, by zmniejszyć szybkość jachtu, bo szkierowe wybrzeże zbliża się niebezpiecznie. Założenie rumpla awaryjnego
jest dość skomplikowane, trzeba najpierw odpiąć przekładnię sterową od trzonu steru. Wreszcie rumpel jest założony, ale sterowanie ciężkim jachtem po wysokiej fali za jego
pomocą wymaga ciężkiej pracy dwóch ludzi. Sterowanie
z dokładnością ±30 stopni. Szarzeje i widać przed nami
tonące w bryzgach fal skały. Tu Klabautermann wyraźnie
przegiął. Silnik, chwilami na sporych obrotach, daje nadzieję ominięcia przeszkody, jednak na wszelki wypadek
zawiadamiam SAR o zaistniałej sytuacji. Nie, helikoptera
nie potrzeba i na razie jesteśmy na pokładzie bezpieczni,
a skały jak dotychczas udało się ominąć. Stanęło na tym,
że wyślą nam na spotkanie kuter do wejścia do zatoki Kristiansand. Szkiery pozostają za burtą, ale przed dziobem
pojawia się kipiel oznaczająca podwodne skały. Cała naprzód i kierunek pod wiatr i falę. Uff! Udało się.
Przed wejściem do zatoki, już osłonięci przed wysoką
falę, spotykamy kuter SAR-u. Przygotowują hol do podania. Płyniemy na wolnych obrotach, by jacht słuchał steru.
Tu objawia się trzeci, złośliwy psikus Klabautermanna. Hol
był zapewne związany długą, miękką liną i ta lina puszczona luzem wkręca się nam w śrubę. Podają drugi hol
i wprowadzają nas do portu. Tuż przed portem odbierają
hol i cumują nas do burty. W ten sposób wprowadzają nas
do pirsu. Niestety – nurka do rozplątania tej przeklętej liny
musimy sobie zamówić sami. Profesjonalna firma zaśpiewała astronomiczną kwotę za usługę. Paco kontaktuje się
z mieszkającym w Kristiansand przyjacielem, który mógłby pod jacht zanurkować. Niestety, będzie mógł to zrobić
dopiero w sobotę. W międzyczasie zdejmujemy koło z osi
i tu wychodzi na jaw szczególna złośliwość Klabautermanna. Okazuje się, że koło na stożkowej osi ma zafiksować
stalowy klin, którego nie ma. Witek, według wskazówek lokalsów, odnajduje „na trzeciej wsi” sklep żelazny, w którym
kupuje stosowny klin za, w przeliczeniu, 7 PLN.
Tymczasem po kei przechadza się młody człowiek z sąsiedniego jachtu i pyta o nasze zmartwienia. Bez wahania
podejmuje się zanurkować pod jacht i rozplątać linę. Po
chwili śruba jest już wolna. Dostaje za to butelkę polskiej
wódki i mnóstwo serdecznych podziękowań. Z wałem nie
jest dobrze. Zablokowanie wału spowodowało pęknięcie
pierścienia mocującego łożysko. Na szczęście podczas pracy śruby wał dociska ten pierścień i wszystko zachowuje
się w miarę normalnie. Decydujemy się płynąć jednak na
planowane spotkanie we Flekkefjordzie.
Dalej już Klabautermann się nie objawia. Kontrolujemy
położenie łożyska i przecieki z dławicy. Wszystko wygląda
w normie. W umówionym czasie stawiamy się w Sandefjordzie, dokąd dociera nowa załoga oraz nowe elastyczne sprzęgło wału. Przyjeżdża Maciek ze swoim ruchomym
warsztatem w towarzystwie Kapra, ulubieńca całej załogi,
i po kilku godzinach ciężkiej pracy wymienia uszkodzone
urządzenia.
I to by było tyle na temat Klabatermanna,
Orzaaaaa!!!
Marek Popiel (#141), aka Biały Wieloryb
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Katharsis II na Antarktydzie
Naszą wielką żeglarską przygodę rozpoczęliśmy w połowie sierpnia ubiegłego roku. Wraz
z żoną polecieliśmy do Papeete na Tahiti, aby rozpocząć przygotowania do rejsu. Jak zwykle
na jachcie jest mnóstwo roboty, głównie technicznej, a pozostawiony nam pod opiekę jacht
Katharsis II to świetnie wyposażony i bardzo skomplikowany technicznie Oyster 72.
Po ponad dwóch miesiącach przygotowań wyruszyliśmy wraz z Mariuszem Koperem (właścicielem oraz Kapitanem) i jego żoną Hanią w rejs przez Polinezję Francuską, Południowy Pacyfik, Patagonię, na Antarktydę.
W ciągu łącznie 7 miesięcy, jakie spędziliśmy na pokładzie Katharsis II, dzieliliśmy czas i przygody z wieloma
żeglarzami, którzy dołączali do naszej załogi podczas
kolejnych etapów.
Po wypłynięciu z Tahiti Katharsis II skierowała swój
kurs ku pięknej wyspie Moorea, aby spotkać u jej wybrzeży – pierwszy raz w tym rejsie – wieloryby. Obserwowaliśmy je u wejścia do atolu, każdemu z dorosłych
towarzyszył maluch. Aby znaleźć się jak najbliżej, a jednocześnie nie przeszkadzać tym wspaniałym ssakom,
podpływaliśmy na desce (SUP). Mogliśmy siedzieć godzinami, patrząc jak się wynurzają, słyszeliśmy ich głośny oddech, czasem, przez krótki moment wynurzenia,
to one spoglądały na nas. Te ogromne stworzenia były
delikatne i czujne, myślę że wiedziały o naszej obecności
i mimo ogromnych rozmiarów nawet nas nie ochlapały
przepływając tuż obok.
Następnie odwiedziliśmy atol Fakarava słynący z bardzo dużej kolonii rekinów Greyshark oraz Blacktip. Tutaj
trzeba zanurzyć się pod wodę, aby nacieszyć się bogactwem rafy otaczającej atol. Widok dziesiątek rekinów
„wypoczywających” w przesmyku atolu jest spektakularny, a miejsce unikalne.
Płynąc dalej na wschód dopłynęliśmy do archipelagu
Gambiers. Tutaj stajemy przy Mangareva, podobnie jak
przed siedmioma laty, gdy po raz pierwszy żeglowaliśmy po Polinezji Francuskiej. Sporo się zmieniło na tej
niewielkiej wyspie, pojawiły się nowe sklepy, dwie restauracje, których wtedy nie było wcale i pizzeria. Może
jest też jeszcze nieco więcej jachtów stojących na kotwicy. Poza tym pięknie jak niegdyś. Opuszczając przyjazne
wody Polinezji Francuskiej obieramy kurs na Pitcairn Island. Trudno się płynie z Gambiers na Pitcairn, ale nam
sprzyjało szczęście i mieliśmy doskonały układ pogodowy, który pozwolił bezproblemowo tam dotrzeć i rzucić
kotwicę.
(Kontynuacja na str. 12–13)
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(Ciąg dalszy ze str. 11)

Nie zabawiliśmy na Pitcairn długo, ale poczuliśmy
klimat tego miejsca i poznaliśmy ciekawych ludzi oraz
interesującą i trudną zarazem historię wyspy. Stojąc na
kotwicy, jak zawsze gdy to możliwe zdecydowaliśmy się
zajrzeć pod wodę. Podczas freedivingu znowu spotykamy wieloryby. Matka z młodym są stale razem, mały ma
schronienie pod ogromną piersiową płetwą mamy. Przepływają kilka razy wokół nas, bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki. Takie spotkania zapierają dech, ich obraz
pozostaje na zawsze w pamięci.
Ciężko nam było opuszczać piękną Pitcairn, więc
jeszcze na chwilę stanęliśmy przy położonej nieopodal
bezludnej Henderson. Trudne jest tutaj zejście na ląd, ze
względu na brak naturalnych zatok, otoczenie rafy oraz
bardzo duży przybój. Dlatego też ludzie nie goszczą na
Henderson i dzięki temu nie są postrzegani przez ptasich mieszkańców jako potencjalne zagrożenie. Zaprzyjaźnia się z nami jeden bardzo ciekawski głuptak niebieskonogi i towarzyszy nam podczas wędrówki wzdłuż
wybrzeża wyspy.
Żeglując dalej na wschód czuliśmy, że Pacyfik nam
sprzyja, kolejne mile szybko znikały za rufą, więc obraliśmy kurs na Wyspę Wielkanocną. Tutaj spędziliśmy
kilka dni, ciesząc się wspaniałą chilijską gościnnością.
Naturalnie odwiedziliśmy też chyba wszystkie posągi
Moai znajdujące się na wyspie oraz pod wodą, bo jak
zawsze mając dobre warunki postanowiliśmy zanurkować. Wspomnę przy okazji, że jacht jest świetnie do
tego wyposażony. W lokerze rufowym znajduje się sprężarka Bauer, butle, spore ilości niezbędnego sprzętu,
więc podczas naszej wyprawy wykonaliśmy kilkadziesiąt nurkowań. Najtrudniejsze technicznie i najbardziej
wymagające były wody Antarktyki, ale póki co jesteśmy
jeszcze na Wyspie Wielkanocnej. Tutaj wciąga nas tajemnicza i ciągle nie do końca zgłębiona jeszcze historia
posągów. Jeździmy po wyspie, podziwiamy jej przyrodę
i to, jak urządzili się tu mieszkańcy. W maleńkim porciku
stoi szereg zacumowanych odkrytopokładowych łodzi
rybackich, wokół portu kilka knajpek. Za miasteczkiem
ciągną się farmy, konie galopują wolne, krowy stadami
co jakiś czas przechodzą przez drogę w poszukiwaniu
lepszej trawy, nikt niczego nie narzuca ani nie ogranicza
tych zwierząt, widać w tym harmonię i spokój. Jest pięknie, a my znowu musimy płynąć dalej.
Następny długi odcinek żeglugi pokonaliśmy w ponad dwa tygodnie, wyznaczając kurs na Puerto Natales
w Chile. To ważny przystanek na naszej trasie. W Puerto Natales spędziliśmy dwa tygodnie przygotowując zaopatrzenie oraz jacht do dalszej drogi. Od Puerto Natales płynęliśmy już w 9 osób w systemie czterech wacht
dwuosobowych. Kolejne trzy miesiące mieliśmy być zdani wyłącznie na swoje siły. Musieliśmy więc zgromadzić
zapasy żywności i paliwa, uzupełnić jeszcze apteczkę,

zestaw części zamiennych i wiele drobiazgów, których
brak moglibyśmy potem dotkliwie odczuć.
Z Puerto Natales wyruszyliśmy w kierunku cieśniny
Magellana oraz kanału Beagle. Po drodze stawaliśmy
w wielu ciekawych i pięknych miejscach. Płynąc kanałami Patagonii napawamy się majestatycznym pięknem
mijanych miejsc. Widzimy tu pierwsze lodowce, wysokie góry, wodospady, podziwiamy nienaruszoną przez
człowieka przyrodę. Pod wodą obserwujemy ogromne
lasy kelpowe, całe gromady krabów królewskich i innych skorupiaków. Woda jest coraz zimniejsza 4–6 stopni, ale pogoda nam sprzyja, często świeci słońce, dzień
mamy już bardzo długi.

Naszym następnym portem było Puerto Williams.
To niewielkie miasteczko stanowiące głównie chilijską
bazę wojskową. W maleńkiej przystani wśród ścisku
zauważamy znajomy jacht Cool Change. Potem, już na
wyjściu z Puerto Williams, znów spotykamy znany nam
(Dokończenie na str. 13)
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jacht Chief-one eksplorujący wody Antarktyki. Pozdrawiamy się wzajemnie, takie spotkania zawsze są radosne i wzruszające. W Puerto Williams spędziliśmy jeszcze Wigilię Bożego Narodzenia, a pierwszy dzień Świąt
już w morzu płynąc w kierunku przylądka Horn.
Trawers Hornu przekroczyliśmy 26 grudnia 2019 r.,
po czym obraliśmy kurs przez Cieśninę Drake’a na wyspę Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych. Po czterech dobach rzuciliśmy kotwicę w Zatoce
Admiralicji przy Polskiej Bazie Antarktycznej im. H. Artcowskiego. Naukowcy zaprosili nas na objazd zatoki,
w której prowadzą badania. Po lądzie poruszaliśmy się
tylko w wyznaczonym rejonie, nie wkraczając na tereny ASPA (Antarktyczny Obszar Szczególnie Chroniony
– Antarctic Specially Protected Area).
Sylwestra spędziliśmy z rodakami na Arctowskim, po
czym popłynęliśmy w kierunku zatoki Lions Rump, aby
odwiedzić naukowców zajmujących się obserwacjami
kolonii pingwinów oraz słoni morskich. Następnie ruszyliśmy w kierunku południowym, odwiedzając Deception Island, Hannah Point oraz Yankee Harbour.
Na każdym postoju przygotowujemy się do eksploracji lądu. Desant odbywa się przy użyciu dwóch pontonów, dużym podpływamy w strefę przyboju, po czym
przesiadamy się na holowany mały ponton, którym dopływamy do lądu. Zawsze używamy suchych kombinezonów, zapewniając sobie w ten sposób bezpieczeństwo
i komfort termiczny. Oglądamy liczne i gwarne pingwinowiska, kolonie słoni morskich, uchatek, ciągle też obserwujemy wieloryby żerujące w bogatych wodach Antarktyki. Odwiedzamy też stacje, które obecnie nie są już
użytkowane, ale są na nich magazyny, z których w razie
potrzeby można skorzystać.
Dalej żeglujemy już otwartym Morzem Bellinghausena aby dopłynąć do Zatoki Małgorzaty i mijając P
 oint
Jeremy dopłynąć do najbardziej wysuniętego na południe punktu naszej wyprawy 69º35’ S. Tam widzimy już

tylko zalegający lód, wracamy więc na północ. Lato na
Antarktydzie jest krótkie, a coraz dłuższe noce nie są
sprzymierzeńcem w żeglowaniu pośród lodów.
W drodze na północ wzdłuż Półwyspu Antarktycznego zatrzymaliśmy się na cmentarzysku gór lodowych w
majestatycznym Port Charcot. Spędziliśmy tam trzy dni
wędrując po wzgórzach, oglądając góry lodowe i nurkując w ich pobliżu. Pod wodą wokół nas uwijały się pingwiny, w pogoni za pożywieniem mknąc niczym torpedy. Regularnie pojawiały się tam też wieloryby, co jak
zwykle wzbudzało we wszystkich radość i zachwyt.
Potem przepłynęliśmy Cieśninę Lemaire’a, a następnie rzuciliśmy kotwicę w Neko Harbour oraz Danko
Island. Płynęliśmy dalej na północ Cieśniną Gerlacha,
a następnie zatrzymaliśmy się na kilka dni w Mikkelsen
Harbour aby przeczekać silny północny sztorm.
Następnym celem naszej wyprawy była Wyspa Słoniowa oraz ostanie miejsce w Antarktyce – Orkady Południowe. Tam też, już po raz ostatni w Antarktyce, na
krótko zeszliśmy na ląd.
Opuszczając Orkady opuszczaliśmy również Antar
ktykę, choć strefa konwergencji antarktycznej, a co za
tym idzie możliwość spotkania na swej drodze lodu
towarzyszyła nam aż do 49 równoleżnika. Rejs zakończyliśmy w Kapsztadzie, przepływając łącznie ponad 11
tys. mil.
Szczegółowa relacja oraz zdjęcia z wyprawy znajdziecie na https://katharsis2.com
ORZAAAAAA!!!!!
Tomek Borda (#113)
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Ulica Władysława Wagnera w Gdyni

Rada Miasta Gdynia na styczniowym posiedzeniu
w 2021 roku uchwaliła zmianę nazwy części długiej ulicy Chwarznieńskiej na ulicę Władysława Wagnera. Prowadzi ona przez Witomino w kierunku na Chwarzno. Ta
uchwała jest realizacją ostatniego z celów postawionych
przed sobą przez komitet organizacyjny Roku Wagnera
2012. Przywracanie międzywojennego rejsu Władysława Wagnera do zbiorowej pamięci Polaków przeszło od
słów do czynów na jubileuszowym spotkaniu 20-lecia
Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Jorku w roku
2010. Inicjatywę tę podjęły Bractwo Wybrzeża oraz polonijne kluby i organizacje żeglarskie. Podstawowym
celem komitetu organizacyjnego było upamiętnienie
powojennej pionierskiej żeglarskiej działalności Wagnera na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W styczniu
2012 r., podczas spektakularnego spotkania wielkiej flotylli polskich jachtów, została tam wmurowana tablica

pamiątkowa. Sukces zachęcił do organizacji regularnych ponownych spotkań, a także rozwinięcia dalszych
planów na rok 2012.
8 lipca, w 80. rocznicę wyruszenia Wagnera w podróż dookoła świata, w Gdyni powstała kolejna tablica
pamiątkowa w harcerskim CWM, odsłonięto mural na
wrotach hangaru i wyprawiono w okolicznościowy rejs
„Podług słońca i gwiazd” jacht ZJAWA IV.
5 września z angielskiego portu Great Yarmouth,
gdzie rejs Wagnera został przerwany wybuchem wojny,
uroczyście wyekspediowano ZJAWĘ IV do Gdyni, aby
symbolicznie dokończyła wagnerowski powrót do kraju.
15 września, po powitaniu ZJAWY, odsłonięciem
kolejnej tablicy pamiątkowej Wagnera otwarta została
Aleja Żeglarstwa Polskiego na wschodnim falochronie
gdyńskiego Basenu Jachtowego. Był to też czas wspomnienia setnej rocznicy urodzin i dwudziestej rocznicy
śmierci Władysława Wagnera.
W roku 2013 Wagner został upamiętniony w Alei Zasłużonych Ludzi Morza
w Rewie oraz udekorowany pośmiertnie
nagrodą „CONRADY”.
W kolejnych latach wyrazem odnawiającej się już pamięci społecznej było
kilka rejsów (jak kpt. Mirosława Lewińskiego i ZJAWY IV...) oraz przedsięwzięć
organizacyjnych (jak inicjatywa „Domeyko-Wagner”) z różnych stron żeglarskiej
społeczności. Odznaczenie państwowe, postulowane przez PZŻ już w roku 1988, a następnie nieustannie przypominane przez
Komitet „Roku Wagnera”, a także uczestników żeglarskiego ZLOTU 100, dotarło
wreszcie do rąk jego rodziny w roku 2019.
Uroczystość pośmiertnej dekoracji Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce w Gdyni,
29 marca 2019 na pokładzie DARU POMORZA. Gdynia była portem macierzystym
wszystkich trzech ZJAW Wagnera, w budowanej od podstaw Gdyni mieszkał, stąd
wyruszył w swój historyczny rejs, tu jest pochowany na cmentarzu Witomińskim.
Po zaistnieniu ulicy Władysława Wag
nera w Gdyni wszyscy zaangażowani w tą
wieloletnią działalność mogą teraz rzeczywiście uznać, że ich misja dobiegła końca.
ZADANIE ZOSTAŁO WYKONANE.

(Dokończenie na str. 15)
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U za sa d n i en i e
W chwili obecnej, ze wspomnianego w paragrafie 1. niniejszej uchwały ronda wybiegają w cztery strony świata
drogi, przy każdej z których zbudowane domy mają nadany adres odnoszący się do ulicy Chwarznieńskiej. Jest to
sytuacja powodująca wiele nieporozumień i wskutek tego
utrudniająca życie zarówno samym mieszkańcom jak i ich
gościom, dostawcom i klientom. Nie do zaakceptowania
jest powodowanie możliwości opóźnienia interwencji wezwanych na pomoc służb ratunkowych wskutek wyboru
niewłaściwej drogi.
Odcinkowi ulicy Chwarznieńskiej wybiegającemu ze
wspomnianego ronda w kierunku zachodnim proponuje
się nadać imię Władysława Wagnera.
Władysław Wagner to syn gdynian z wyboru, urodzony
w Krzyżowej Woli (obecnie dzielnicy Starachowic), absolwent gdyńskiego gimnazjum miejskiego, aktywny harcerz.
Dokonał niebywałego wyczynu opływając łodzią żaglową
kulę ziemską jako jeden z pierwszych ludzi na świecie. Rejs
rozpoczął wkrótce po ukończeniu szkoły w roku 1932,
a ukończył już po wybuchu II wojny światowej w 1939.
Zamknięcie pętli okołoziemskiej nastąpiło po przełamaniu wielu poważnych trudności. Wystarczy wspomnieć, iż
rozpoczął go na jednostce nazwanej „Zjawa”, która była

własnoręcznie wyremontowanym wrakiem odnalezionej
przez niego, a porzuconej przez byłego właściciela łodzi
rybackiej, kontynuował na „Zjawie II” zbudowanej w Brazylii – a zakończył na „Zjawie III” wybudowanej od podstaw wg jego projektu w Guayaquil w Ekwadorze. Na rufie
każdej z tych jednostek umieszczał nazwę portu macierzystego, czyli Gdyni. Na pokrycie kosztów budowy nowych
jednostek musiał sam na miejscu zapracować. Trudy swojej wyprawy opisał w dwóch książkach – opublikowanych
w Polsce jeszcze w trakcie rejsu. Druga z nich wyszła też
w języku angielskim w 1988 r. Ponadto na temat jego rejsu
ukazało się mnóstwo artykułów, głównie w prasie krajów
i portów do których zawijał. W czasie II wojny światowej
pływał w konwojach z zaopatrzeniem wojennym. Również
całe jego późniejsze życie związane było z pracą na morzu.
Zmarł w roku 1992 w USA, ale spoczywa na cmentarzu
Witomińskim w Gdyni.
Wydarzenia i okoliczności historyczne sprawiły, że
wielkie na ówczesne czasy osiągniecie nie zostało w Polsce
odpowiednio uczczone i niemal zapomniane. Nadanie nazwy ulicy, przy której budowane jest duże osiedle mieszkaniowe, będzie formą przypomnienia tego wybitnego Polaka i gdynianina.
Załącznik graficzny:

Jerzy Knabe (#2), aka Spyros
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Nagrody, odznaczenia i Bractwo Wybrzeża; Mesa Szczecińska
Począwszy od roku 2017 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 w internecie (http://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 2018 r. 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, 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.

Znalezisko Brata Pawła Milarta (#52), aka Bolero
Zmarły w zeszłym roku Brat Ryszard Stroński przed śmiercią przekazał Bratu Pawłowi Milartowi kilka
drobiazgów i pamiątek klubowych. Parę miesięcy po śmierci Brata Ryszarda, Brat Paweł znalazł w blaszanym pudełku dość niezwykłe rzeczy. Dotyczyły one Marynarki Wojennej RP. Skontaktowałem się z Kawalerem Topora,
Admirałem Czesławem Dyrczem, i za jego rekomendacją pamiątki powędrowały do Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni. Teraz czekają na weryfikację.
ORZAAAAAA!!!!

Paweł Milart (#52), aka Bolero,
Jerzy Demetraki-Paleolog
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D

zisiaj jest ten dzień, w którym po raz pierwszy
wyróżniona zostaje kobieta. To znaczący dzień
dla kpt. Joanny Pajkowskiej, ale też dla Bractwa Wybrzeża. Kaperski Topór Bojowy to wyraz niezłomności, oddania i siły potrzebnej na morzu, oddania się
sprawom morza, a także – i może przede wszystkim
– wywarcia znacznego wpływu na szeroko pojętą popularyzację spraw morza w społeczeństwie. Wszystkie te cechy, i jeszcze więcej, skupia w sobie ta filigranowa blondynka.

Nie zacznę opisu zasług i przewag od tradycyjnego podania daty urodzenia, mamy wszak do czynienia
z kobietą. Ciekawskich zapraszam do Internetu. Kapitan
Joanna, z którą „przegadałem” wiele godzin, nie jest żeglarką w rozumieniu realizacji hobby czy nawet pasji, to
jest stan umysłu i ciała. Umysłu, który marzy i ciała, które – jak napisałem – choć niepozorne, to dzielne. Droga
na szczyt, bo przecież Mount Everestem w żeglarstwie
jest samotny rejs dookoła globu, nie była ani prosta, ani
oczywista.
Zanim Joanna, pozwolę sobie dalej tak ją nazywać,
pokonała ponad 250 tys. mil morskich i jeszcze nie widziała w żeglowaniu życiowej pasji, odbyła drugą drogę. Urodziła się na śródlądziu, w Warszawie, z dala od
morza. Na rodzinnych fotografiach siedzi samotnie za
sterem odkrytopokładowej łódki holowanej przez motorówkę w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie spędzała wakacje z rodzicami. Czy to nie był znak, że kiedyś

samotna żegluga będzie jej znakiem rozpoznawczym?
Później była szkoła, czasy licealne i mazurskie żagle,
które Joanny wcale nie urzekły. Dopiero lata studenckie i pierwsze rejsy morskie obudziły pragnienie żeglowania, aż przyszedł znamienny w karierze 15 września
1983 r. – ale od początku.
Jak sama mówiła, studia (SGPiS teraz SGH) nie pochłaniały jej w całości i miała sporo wolnego czasu.
Pewien – wtedy młodzieniec, a dzisiaj bardzo znany żeglarz – zaproponował pomoc w budowie nowoczesnego,
jak na tamte czasy trimarana Almatur II. Pomoc przerodziła się w zażyłość, a ta w jeszcze coś więcej. Koniec
końców Joanna i Wojciech postanowili sprawdzić siły
w żegludze dwuosobowej na nowej jednostce. Niestety
jacht wywrócił się, a ratownicy dokończyli dzieła niszcząc jacht. Hart ducha zwyciężył i wkrótce po powrocie
do kraju rozpoczęli budowę nowej jednostki. Tym razem
był to 45-stopowy katamaran Almatur III, którym wystartowali w regatach TwoSTAR 1986. Regat tych niestety nie ukończyli.
Ten etap w życiu Joanny zakończył się wyjazdem „za
chlebem” na Wyspy Brytyjskie z dwumiesięczną wizą
w paszporcie, kilkoma groszami w kieszeni, ale ciągle
z marzeniami w głowie. Napędzona planami Wojtka
już wiedziała, że chce dalej żeglować samotnie. Dwa
miesiące zakończyła po trzynastu latach pobytu na wyspach, ale po kolei.
Opiekowała się owcami, pomagając im rodzić młode,
prowadziła traktor, co bardzo dobrze wspomina, lecz
mieszkanie na wsi, choć bardzo pociągające, dziewczynę z miasta wkrótce znudziło. Przeprowadziła się bliżej
wody. Tutaj imała się różnych zajęć – pracowała kryjąc
dachy, lecz skończyła – jak zwykle – przy jachtach. Równocześnie w latach 1995–2002 pływała jako członek
ochotniczej załogi statku ratowniczego, mającego bazę
w Salcombe Lifeboat Station i należącego do Royal National Lifeboat Institution. Joanna wspomina, że często
w nocy zrywała się na alarm pagera. Żeby być pierwszą
na pokładzie, wynajęła mieszkanie blisko stacji.
Nieparzyste lata to słynny od 1925 roku wyścig Fastnet Race. W regatach tych brała udział trzykrotnie:
w 1995, 1997 i 1999 r. W tym okresie pracując na wybrzeżu Anglii, konkretnie w Plymouth, uczestniczyła
w wielu regatach, będąc stałym członkiem załóg lub
pływając w wyścigach weekendowych. Mówiąc o tamtych czasach, nauczyła się opowiadać o swoich marzeniach, co w konserwatywnej Anglii nie było łatwe
i marzenia o samotnych rejsach tamtejszym kobietom
(Kontynuacja na str. 18–19)
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i mężczyznom wydawały się... co najmniej dziwne. Jednak – ku jej zdziwieniu i wielkiej radości – znalazł się
sponsor, dzięki któremu kupiła jacht. Później wiele ciężkiej i samotnej pracy, kilku mniejszych darczyńców oraz
sponsorów i oto jest wymarzony 40-stopowy sy Ntombifuti. Marzenia się spełniają i to jak! Po 20 latach jacht
pod polską banderą płynie w OSTAR 2000, czas 29 dni
5 godzin 0 minut daje 4. miejsce w klasie.
Już w kolejnym, 2001 roku, wzięła udział w regatach
EDS Atlantic Challenge na dużym 60-stopowym jachcie Alphagraphics. Załogę stanowiły wyłącznie kobiety.
Rok 2001 zakończyła regatami Transat Jacques Vabre
z Havru do Brazylii na jachcie Olympic Challenger. Na
przełomie lat 2002/2003 jachtem Zjawa IV trzykrotnie
okrążyła Horn, by dotrzeć na Szetlandy Południowe na
Oceanie Południowym. Do połowy 2006 pływała między innymi na sy Pogoria jako oficer, prowadziła rejsy
na Morze Północne, ale także skipperowała na Morzu
Śródziemnym.
W październiku 2006 r. wsiadła na jacht Mantra-Asia,
by w lutym 2007 r. zakończyć opłynięcie połowy świata
(z Darwin przez Ocean Indyjski do Kapsztadu i dalej do
Salvador de Bahia). Od 24 czerwca 2008 r. do 8 stycznia
2009 r. odbyła samotny rejs jachtem Mantra-Asia. W założeniu Joanny miał to być samotny rejs dookoła świata.
Ta próba się nie powiodła, ale tylko odwlekła to, co musiało się udać.
Tutaj wreszcie słów kilka o mężu Asi, który jest jej
partnerem nie tylko na lądzie, ale także na morzu. Losy
Alka Nebelskiego są podobne do losów Joanny. Spędził
13 lat w Australii. Poznali się podczas krótkich odwiedzin ojczyzny, gdzie już razem pozostali do dzisiaj. W latach 2010–2011 spędzili niezapomniane miesiące na
jachcie Mantra-Asia, żeglując na trasie ponad 25 tys. mil
morskich. Zaczęli przygodę na Florydzie, a zakończyli
we włoskim porcie Monfalcone w czerwcu 2011 r. Po
drodze Kanał Panamski, Pacyfik, Australia, Indonezja,
Malezja... Kanał Sueski, Morze Śródziemne. Polską banderę pokazali w 22 krajach.
27 maja 2013 r. roku Joanna wystartowała w regatach transatlantyckich OSTAR 2013 na 12-metrowym
katamaranie Cabrio 2. Trasa prowadziła przez północny Atlantyk z Plymouth w Wielkiej Brytanii do Newport
i liczyła około 3 tys. mil morskich. W regatach wzięło
udział 17 załóg, w tym dwie z Polski. Joanna była jedyną
kobietą wśród uczestników. 23 czerwca, po 27 dniach,
23 godzinach i 53 minutach dotarła do mety w Newport,
zajmując siódme miejsce. 26 października 2013 r., na
uroczystości w Royal Western Yacht Club Joanna otrzymała nagrodę 1st Lady z rąk burmistrza Plymouth. Nagroda ta przyznawana jest dla najlepszej zawodniczki
regat. Ponieważ w regatach wystartowała tylko jedna
kobieta, organizatorzy chcieli wycofać nagrodę – jednak

przyznanie tej nagrody wymusili, już na mecie w Newport, inni uczestnicy regat. Niektórzy z tych, którzy nie
przyjechali na wręczanie nagród, przysłali kpt. Pajkowskiej specjalne gratulacje, o czym wspomniano podczas
oficjalnej uroczystości. Podkreślono też, że kpt. Pajkowska jest jedyną Polką, która dwukrotnie startowała
w OSTAR (pierwszy raz w 2000 r.)
W roku 2013, na katamaranie Cabrio 2, Joanna przewiozła z Belem (Brazylia) do Douarenez (Francja) oceaniczny kajak Aleksandra Doby.
13 sierpnia 2013 r. wystartowała na Cabrio 2 w samotnych Regatach Poloneza na Bałtyku, w klasie Open I
Single, zajmując 2. miejsce. W 2017 r. wygrała, wraz ze
skipperem Uwe Röttgeringiem, na jachcie Rote 66 (40
stóp) Transatlantyckie Regaty Dwuosobowe TwoSTAR,
z Plymouth (Anglia) do Newport (Rhode Island, USA).
W szóstej edycji tych regat zgłoszonych było sześć jachtów, ale ukończyły je tylko dwa.
Od 23 września 2018 r. do 28 kwietnia 2019 r. odbyła, jako pierwsza Polka, samotny i non stop rejs dookoła
świata. Trwał on 216 dni i 16 godzin, start i meta w Plymouth (Anglia). Trasa, licząca 29 tys. mil morskich,
wiodła przez Atlantyk na południe, dookoła Przylądka
Dobrej Nadziei, dalej przez Ocean Południowy, dookoła
przylądka Leeuwin (Australia), przez południowy Pacyfik, dookoła przylądka Horn – i powrót przez Atlantyk
na półkulę północną do Plymouth. Joanna Pajkowska
żeglowała na aluminiowym, liczącym 40 stóp (ok. 12
metrów) długości jachcie Fanfan. Rejs ten wyróżniony
został I Nagrodą Rejs Roku 2019 – Srebrnym Sekstantem. Jest to już trzeci Srebrny Sekstant Joanny. Za ten
wyczyn otrzymała najwyższą przyznawaną w Niemczech doroczną nagrodę Trans-Ocean.

Nagrody i odznaczenia
 Honorowa Nagroda PZŻ Rejs Roku 2000 za udział
w regatach TRANSAT;
(Dokończenie na str. 19)
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 Honorowa Odznaka Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego przyznana 27 marca 2009 r. uchwałą zarządu
PZŻ;
 Nagroda Conrady – Indywidualności Morskie 2009,
przyznana przez Bałtyckie Bractwo Wybrzeża 7 marca 2009 r.;
 Żeglarz Roku 2009, Srebrny Sekstant i I Nagroda Honorowa Rejs Roku 2009;
 III Nagroda Rejs Roku za rejs 2010/2011 z A. Nebelskim;
 nagroda 1st Lady – dla najlepszej zawodniczki w regatach OSTAR 2013;
 II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2013” – za postawę i wynik w regatach OSTAR 2013 na s/y Cabrio 2
w roku 2013 na trasie Plymouth–Newport;
 Srebrny Sekstant i I Nagroda Rejs Roku 2017 za wygraną (wraz z Uwe Röttgeringiem) w regatach TwoSTAR na s/y Rote 66 z Plymouth do Newport;
 Zwycięstwo w plebiscycie Magazynu WIATR Żeglarz
Roku 2017;
 „Kryształowe Zwierciadło 2019” – nagroda miesięcznika ZWIERCIADŁO;
 Srebrny Sekstant i I Nagroda Rejs Roku 2019 za samotny i bez zawijania do portów rejs dookoła swiata (Solo 360 Nonstop) na s/y FANFAN;
 Nagroda Główna Trans-Ocean 2019 – najwyższa
przyznawana w Niemczech doroczna nagroda za żeglarski wyczyn roku.
Andrzej Podwysocki (#152)

Na prośbę Arka Nebelskiego i Brata Tomasza Bordy
Mesa Kaprów Polskich wystawiła taką rekomendację:
From: Hermandad de la Costa – Polonia
To: Members of the Jury of the Princess of Asturias Award
Via: The Polish Institute of Culture of the Embassy of the
Republic of Poland in Madrid
Dear Sirs and Madams,
We would like to recommend the ocean-going yachtmaster,
Ms Joanna Pajkowska, for the Princess of Asturias Award for
Sport 2021. We do this with deep conviction based on her worldwide achievements, gained during last 30 years, in the ocean regattas and in the extreme ocean sailing in the most difficult waters of the world, which make her one of the best known ocean
sailors in the world.
The year 2019 was the capstone of her 30-year career, because
in that year Joanna Pajkowska completed the singlehanded nonstop circumnavigation; 40 feet yacht, 216 days, 29 000 nautical
miles, Southern Oceans, three extremely dangerous capes: Good
Hope, Leeuwin, and Horn.
Her remaining notable achievements are: the singlehanded
circumnavigation with one stop, doublehanded circumnavigation (both on a 26-feet yacht), participation in the singlehanded
transatlantic race, OSTAR (twice, the First Lady Trophy), the doublehanded transatlantic race TWOSTAR (three times, the winner

of one of the races), the famous Fastnet Race (three times – UK),
EDS Atlantic Challenge (transatlantic – with a female-only crew),
and the Sydney to Hobart Race. Once, Ms Joanna Pajkowska traversed the Atlantic Ocean 4 times within half a year.
The most important, however, is the fact that Joanna Pajkowska is not a sailor who has made the Seven Seas her home to hide
from the hustle and bustle of the modern, commercialized world.
She also is not a sport sailor who has used her great successes
mainly to herself. The crucial for this recommendation is that
wherever Joanna Pajkowska lived, she always shared her successes with the community.
When returning from the Seven Seas she always brought people, particularly those who are lost in the current world, the belief that it is worth fighting for their own goals and reaching for
difficult things that they are dreaming about. She particularly
used her experience and popularity in activities for the benefit
of the disabled people and the youth. Therefore, in addition to
the sport sailing, Joanna Pajkowska participated in many dozens
of sailing voyages, gave lectures and trainings for representatives
of various social groups. She was also involved in maritime safety
programs, as exemplified by the her involvement in the activities
of the Royal National Lifeboat Institution (UK).
Hermandad de La Costa is a worldwide organization that was
founded in 1951. It brings together sailors, seamen, naval officers, and artists involved in maritime activities who have decided to follow a simple and deeply humanistic set of rules called
OCTALOGO (attached). These rules are especially useful in the
current, commercialized world. Ms Joanna Pajkowska, without
being aware of it, has followed these rules. That is why, in 2020
Hermandad de la Costa – Polonia has gave her its highest award
– the Award of the Glory of the Seas.
That is also why Hermandad de la Costa – Polonia has the honour to recommend with full conviction of her merit Ms Joanna
Pajkowska as most proper person to receive The Princess of Asturias Award for Sport 2021.

Hermandad de La Costa – Polonia
(Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich)
The National Captain in Charge
Prof. Jerzy Demetraki-Paleolog; yachtmaster

Attachment: OCTALOGO
1. Carry out with respect captain’s orders just as though they
were those of your spiritual father or your elder brother.
2. Without fear and without respite conduct your ship on the high
seas which has been created for her, and on which you’ll spend wonderful hours that no landlubber will ever appreciate.
3. Don’t hide either your setbacks, your disappointments or your
mistakes so that your brothers may benefit by your experience and
if sometimes you do better than your brother share with him your
stories with all humility.
4. Never attack with arms or bad honour the brothers of your coast nor those of any other coast.
5. Don’t be envious of your brother’s vessel, of his sails, of his equipment nor of his crew.
6. Bring the sailor without a port into your safe waters, and if he
has nothing but his heart to offer, take him aboard and treat him as
your brother.
7. Don’t be either proud or violent, for then your brothers will
desert you. Think of your brothers in rough conditions and maintain
all you uphold.
8. The love of the sea must be the religion of your days, therefore
you should sacrifice anything to follow the code.
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Z głębokim żalem informuję, że od wydania ostatniej „Minuty Kapitańskiej” na wieczną wachtę odpłynęli do Hilo:
Brat Andrzej Cylejewski (#16) Mesa Warszawska
Brat Wiesław Rogala (#13)
Brat Ryszard Stroński (#26) Mesa Lubelska
Brat Hubert Koleśnik (#50) Mesa Warszawska
Brat Ryszard Lutosławski „Xenit” (#56) Mesa Warszawska
Brat Zbigniew Stosio (#65) Mesa Warszawska
Brat Włodzimierz Pogocki „Bosman” (#107)
Brat Ryszard Stasiak „Marynarz” – junga z Florydy
Cześć ich pamięci, proszę o chwilę zadumy:
ORZAAAAA!!!!
Starszy Bosman Ziemowit Barański (#12), aka Ziemek

Z ostatniej chwili
Nagrody Żeglarskie Szczecina
27 marca br. ogłoszone zostały rozstrzygnięcia piątej
edycji Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Główna Nagroda im. Ludomira Mączki, za wierność
idei swobodnego żeglowania, przyznana została Bratu
Jerzemu Radomskiemu. Nagrodę w kategorii Popularyzator żeglarstwa zdobył Brat Maciej Krzeptowski.
Gratulacje!

Wydanie internetowe. MKP 2021.
Redaktor prowadzący:
Jerzy Demetraki-Paleolog (#78);
skład komputerowy, korekta:
„Bez Erraty”, Lublin

