
Brat Piotrowski i sy Kpt.Wagner już są w drodze. 
 

Wyprawa żeglarska po Stanach Zjednoczonych pod nazwą 

Great Loop Polonia wyruszyła już w drogę. Ma ona 

na celu poszukiwanie śladów Polaków, którzy położyli wielkie 
zasługi dla powstania, obrony i budowy Stanów 
Zjednoczonych i stali się tamtejszymi bohaterami 
narodowymi. Kilku z nich jest ogólnie znanych, również w 
Polsce, i powszechnie honorowanych - jak np. Pułaski i 
Kościuszko. Ale bylo ich dużo, dużo więcej, o nich wiadomo 
już mniej, a z całą pewnością są też tacy, o których nie 
wiadomo jeszcze nic.  
 
Nasz Brat Andrzej Piotrowski (69) to de facto Amerykanin 
polskiego pochodzenia, który uważa się zupełnie słusznie za 

pełnoprawnego obywatela USA. Znany ze swoich historycznych zainteresowań - dostrzegł 
lukę w tej dziedzinie wiedzy i postanowił jej zaradzić. Taka jest geneza obecnej wyprawy.  
 
Andrzej zdaje sobie doskonale sprawę że, pomimo 
istnienia zainteresowania ze strony kilku historyków w 
naszym kraju,  temat takich badań nie ma wielkich szans 
na wsparcie finansowe z kierunku współczesnej Polski. 
Niemniej zdołał doprowadzić trwające trzy lata 
przygotowania do efektywnego końca, głównie dzięki 
wkładowi własnej społecznej działalności. Zainteresował 
środowiska polonijne, znalazł kilku sponsorów i dokłada z 
własnej emerytury... Finansowanie tego typu 
wystarczająco tłumaczy trudności i pewne opóźnienia w 
porównaniu z pierwotnymi planami.  
 
Rysuje się tutaj wyraźna analogia do przedsięwzięcia 
Brata Eugeniusza Moczydłowskiego (73) na jachcie 
MAGNUS ZAREMBA.  Obie te, współczesne sobie wyprawy, dochodzą do skutku  na 
podobnych zasadach i są realizowane przez praktycznie jedną, silnie motywowaną osobę. 
Bez jej inicjatywy i wytrwałości  - nie ma wogóle sprawy... Jako Bractwo Wybrzeża, razem i z 
osobna,  możemy i powinniśmy być dumni, że mamy pośród nas takich Braci i takie wybitne 
indywidualności. 
 

Jacht KPT.WAGNER został nabyty i prawie 
całkowicie odbudowany specjalnie na tę wyprawę. 
Jego nazwa jest dosyć oczywista. Kapitan 
Władysław Wagner, wywołany przed dwoma laty z 
zapomnienia - też z inicjatywy Andrzeja 
Piotrowskiego i przy pomocy naszego Bractwa – 
jest dokładnie takim bohaterem, budowniczym 
Stanów Zjednoczonych (na Puerto Rico), jakich 
obecnie poszukuje wyprawa „Great Loop Polonia”. 
Związek przyczynowy obu tych akcji jest też 
zupełnie oczywisty... 
 



   
Oficjalnym punktem startowym stał się w 
Chicago uroczysty Bankiet Pożegnalny, dnia 8 
czerwca 2014. 

Gościem Honorowym był niezbyt dawno i szczęśliwie odnaleziony syn kapitana, Michael 
Wagner. Ponieważ nie był on uczestnikiem wydarzeń „Roku Wagnera 2012”, swój obecny 
udział przeżywał ze znacznym wzruszeniem.  

 
Na bankiecie ‘wodowano’ świeżo opublikowaną, specjalną  
broszurę na temat rozpoczynającej się wyprawy. Jest to 
kolejna publikacja wydana przez Bibliotekę Narodową 
Karaibskiej Republiki Żeglarskiej. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie – 
ta Republika to też wynik inicjatywy kapitana Piotrowskiego. 
W przyszłym roku będzie ona obchodzić dwudziestolecie 
swojego istnienia. Najprawdopodobniej jednocześnie z 
powtórką Wagner Sailing Rally na British Virgin Islands, w 
lutym 2015. 
 
Faktyczny start nastąpił w niedzielę 22 czerwca. Pierwszą 
załogą są  Kapitan Piotrowski z Chicago oraz filmowiec Piotr 
Rudziński z Nowego Jorku. Pierwszy etap wyprawy prowadzi 
rzekami Illinois i 
Mississippi do Nowego 
Orleanu. Gdy piszę te 
słowa, dnia 28 czerwca, 
płyną już wodami 

Mississippi. Pośpiech jest zrozumiały wobec istniejącego 
opóźnienia. Nie od rzeczy tu wspomnieć, że na sy Kpt. 
Wagner jest jeszcze miejsce dla zainteresowanych 
tematem uczestników i żeglarzy. Mogą oni nie tylko wziąć 
udział w niezwykłej i ciekawej wyprawie ale też znacząco 
się zasłużyć dla jej końcowego powodzenia.  
 
Dla zainteresowanych podaję adres internetowy, gdzie można znaleźć kontakt, informacje, 
fotografie i reportaże z tej podróży:   http://greatlooppolonia.wordpress.com/ 
 
Jerzy Knabe 


