
 

 

Lublin 2011-05-20 

Drodzy Bracia, 

Spieszę poinformować, Ŝe odbyła się Rada Siedmiu, która przedyskutowała kilka waŜnych 
problemów. Obecni byli: Jerzy Paleolog  kpt, Ziemowit Bara ński  I Sztorman, Jarosław 
Jeziorek  II Sztorman, Zbysław Zbyszy ński  Skarbnik, Paweł MIlart  Skryba 

1. Wręczenie nagrody Chwały Mórz. Kawaler „Topora” kmdr Tadeusz Siwiec  wyraził 
Ŝyczenie aby nagrodę wręczono mu na pokładzie ORP Iskra w czasie Zlotu śaglowców z 
okazji Dni Morza W Szczecinie. W ostatnich dniach, po moich kontaktach z Szefem 
Wydziału Prasowego  Dowódcy Marynarki Wojennej kmdr por. Bartoszem Zajda okazało 
się, Ŝe ORP Iskra  nie zakończy remontu w Stoczni Szczecińskiej. Tak przynajmniej 
powiedzieli. Dlatego zdecydowaliśmy, Ŝe ceremonia odbędzie się na pokładzie s/y 
Zawisza Czarny po zakończeniu koncertu z okazji 50-lecia jego słuŜby dnia 11 czerwca 
2011 (sobota) przy nabrzeŜu ul. Jana z Kolna. Zaraz po wręczeniu będzie kontynuowane 
Zaffarancho, którego ordo jest takowe: 

• Preliminaria kapitańskie 

• Wystąpienie Kawalera Nagrody Chwały Mórz 

• Wystąpienia Gości 

• Opowieści z mórz dalekich. 

Przewidywany koszt łącznie z okowitą 50 zł   

Prosz ę Sztormanów Mes regionalnych o powiadomienie telefo niczne Braci nie 
internetowych  i o jak najszybsze przesłanie listy uczestników do Brata Roniona 
Walknowskiego (Najdalej do 30,05. 2011), aby ten rozeznawszy się w liczbie Braci, 
Gości i Branek odpowiednią liczbę miejsc przy stole zgotował. 

2. Part: Z partem sytuacja jest bardzo dziwna ale dłuŜej juŜ taka trwać nie moŜe. Spora 
część Braci nie płaci partu. Nie moŜe być tak, Ŝe część Braci pokrywa nasze ekspanse  a 
część nie. To jest nie jest  fair . To nie po bratersku . Zaległości są duŜe. Jeśli sytuacja 
taka potrwa dalej będę wnioskował do Zafarrancho o zniesienie partu (albo sprowadzenie 
go do minimalnej kwoty np. 10 złotych) i wstrzymanie wszelkich działań, na który jest on 
wydawany. Gdyby part był zapłacony w 80%, stać nas by było na wydanie dykcjonarza i 
darmowe Zafarrancho jesienią 2011.  Ta sprawa musi być uregulowana i załatwiona. 
Wytyczne dla przypadków szczególnych przesyłam Sztormanom Mes Regionalnych. 
Nakłaniam do kontaktów ze skarbnikiem  (601 273082) w celu ustalenia swego salda i 
ewentualnego sposobu zapłaty. 

3.  Dykcjonarz: czasowo wstrzymałem prace nad dykcjonarzem w celu wyjaśnienia sporów i 
kontrowersji. Pamiętający Zafarrancha poprzedniej kadencji pamiętają teŜ nie kończące 
się swary i dysputy. Obejmując ster Bractwa obiecałem sobie, Ŝe tego więcej nie będzie. 
W Bractwie najwaŜniejsze jest Braterstwo, szacunek, Ŝyczliwość i tolerancja, a 
konstruktywne dyskusje wynikające z róŜniących si ę pogl ądów  w takim duchu mogą 
być wyjaśniane. To jest główna idea Bractwa,  a potem dopiero wydawanie ksiąŜek, 



budowanie pomników, wspieranie inicjatyw itd., angaŜowanie się w akcje, etc. Tak ja 
uwaŜam i dlatego w nic co generuje puste swary nie będę się angaŜował. A dość długo 
juŜ Ŝegluje po tym świecie aby emocjonalne swary od merytorycznej dyskusji odróŜnić. 
MoŜe nie mam racji ale dokąd jestem kapitanem tak będzie i przyznacie Bracia, Ŝe ta 
polityka obnosi efekty bo przynajmniej Zafarrancha są spokojne.  Ale są takŜe tego 
koszty. Na przykład nie wydany dotąd Dykcjonarz. Jednak teraz chcemy prace znów 
ruszy ć do przodu gdy Ŝ szkoda wło Ŝonej w to pracy.  Rada Siedmiu chce się po 
pierwsze rozeznać kto z Braci taki Dykcjonarz nabędzie. Dlatego proszę o wydrukowanie 
załączonego do tej korespondencji   „Potwierdzenia Prenumeraty” i przesłanie go do 
Sztormana swej Mesy Regionalnej do. 04. 06. 2011. Przy małej liczbie chętnych  
zasadność druku będzie wątpliwa. Rodziny zmarłych Braci dostaną dykcjonarz za darmo. 

POTWIERDZENIE PRENUMERATY  - część 1 - OPINIA 

JA NIśEJ PODPISANY  …………………………………BRAT WYBRZEśA  Z CYFRĄ ………. 

imię i nazwisko  

UWAśAM śE DYKCJONARZ POLSKICH BRACI WYBRZEZA  

Powinien być wydany: 

-W formie elektronicznej i konsekwentnie uzupełniany…..tak/nie  (niepotrzebne skreślić) 

-W formie ksiąŜkowej z sylwetkami Braci, którzy nadesłali materiał...tak/nie  (niepotrzebne skreślić) 

-Nie powinien być wydany ...tak/nie  (niepotrzebne skreślić) 

-Nie mam zdania ...tak/nie  (niepotrzebne skreślić) 

Data:……………………Podpis: …………………………… 

  

POTWIERDZENIE PRENUMERATY 

JA NIśEJ PODPISANY  …………………………………BRAT WYBRZEśA  

imię i nazwisko 

Z CYFRĄ ………. ZGŁASZAM CHĘĆ ZAKUPU DYKCJONARZA POLSKICH BRACI 

WYBRZEśA  I KLNĘ SIĘ NA HONOR, śE W TYDZIEŃ PO OTRZYMANIU OD KAPITANA 

WIADOMOŚCI O KONIECZNOŚCI UISZCZENIA WPŁATY KWOTĘ ZŁOTYCH POLSKICH 

40 NA KONTO SKARBNIKA PRZELEJĘ.  

Data:……………………Podpis: …………………………… 

 

Jeśli, jak to bywało, respons jedynie od 10% - 20% procent Braci otrzymam uznam 
zainteresowanie wydawnictwem jako zbyt małe aby angaŜować w to środki i czas. Dlatego 
proszę kaŜdego z Braci aby odpowiedź odesłał, a jeśli Dykcjonarzem zainteresowany nie jest 
jedynie część 1 wypełnił drugą przekreślając.   



4. Jesienne Zafarrancho Krajowe odbędzie się w  Ośrodku AZS w Wilkasach (Mazury) . 
Organizatorami będzie Regionalna Mesa Lubelska. Data  Zafarrancho 19. 11. 2011r.  
Przypominam, Ŝe jest to Zafarrancho sprawozdawczo wyborcze, gdzie rozliczać 
będziemy 4-letnią kadencję Rady i Kapitana oraz elekcję nowych władz sprawować. 
Proszę zatem w mesach powaŜnie zastanowić się nad kandydaturami. Kandydat no 
oficera Rady Siedmiu winien mieć czas dla wykonywania swych zadań a przede 
wszystkim wolę i środki aby nieco po Polsce podróŜować, czyli bywać przynajmniej na 
większości Krajowych imprez organizowanych przez Bractwo w Kraju oraz poza 
przypadkami wyŜszej konieczności na Zafarranchach jesiennych i wiosennych. Ze 
wstępnego rozeznania wiem, Ŝe starszy bosman i skryba kandydować powtórnie nie 
będą, więc na te funkcje godnych Braci wybrać trzeba. Co do kapitana to raczej chyba 
takŜe nie będzie się ubiegał o ponowny wybór. Jak powrócę z morza to przyczyny 
wyłuszczę. Ogólnie - uwaŜam, Ŝe w Bractwie wprowadzić trzeba wiele zmian, na co 
większość Braci raczej się nie zgodzi. Dysputę na ten temat zaczniemy po wakacjach. 

Przypominam, Ŝe Mesy Regionalne winny się spotkać przed Krajowym Zafarrancho 
Sprawozdawczo Wyborczym gdyŜ członkowie ich Rad oraz Sztormani nie mogą 
kandydować do Rady Siedmiu i na funkcję Kapitana Krajowego.    

5. Dziękuję Braciom Andrzejowi Kacała (webmaster), Ryszard Wabik (kanclerz - kapituła 
chwały mórz) i Jerzy Knabe za wzorowe pełnienie swych obowiązków oficerskich oraz 
braterską postawę. 

 

       OOOORRRZZA!!!! 

                                                                                                                Jerzy Paleolog, #78 

                         Kapitan in charge. 

 


