
Drodzy Kapitanowie, Oficerowie, Bosmani i Żeglarze z pokładu i kubryku s/y „ROZTOCZE”.
Zwracam się do wszystkich uczestników rejsów s/y „ROZTOCZE”. Za półtora roku minie
50 lat od wodowania i pierwszego rejsu „Roztocza”. Pięćdziesiąt lat to kawał czasu i chyba można
powiedzieć, że prawie wszyscy lubelscy żeglarze morscy w mniejszym lub większym stopniu
wyszkolili się na pokładzie tego jachtu, zawdzięczają mu zdobycie doświadczenia i kolejnych
stopni żeglarskich, bądź przynajmniej spróbowali morskiej żeglugi na jednostce żaglowej.
Wszystko to może pójść w zapomnienie jeżeli nie spróbujemy tego zebrać i przypomnieć
całej lubelskiej społeczności żeglarskiej, zresztą nie tylko lubelskiej ale i polskiej, bo na „Roztoczu”
pływało też wielu Kapitanów i Żeglarzy z całej Polski.
Powstał pomysł wydania książki (tytuł roboczy – 50 lat s/y Roztocze) obejmującej poza historią
jachtu, wspomnienia uczestników rejsów wraz z ilustracją graficzną.
Dysponujemy wyciągami z dzienników jachtowych ze wszystkich sezonów nawigacyjnych
zawierające składy załóg, terminy rejsów, ilości przebytych mil morskich i godzin żeglugi oraz
odwiedzone porty. Dysponujemy też t.zw. „dziennikami prawdziwymi” w których uczestnicy
rejsów w dowcipny sposób komentowali rejsy pod hasłem „ Tu każdy może napisać co sądzi o
Kapitanie, gdzie ma taki rejs, i kim właściwie są jego koledzy”.
To wszystko może wystarczyć do napisania ogólnej historii jachtu, ale jednego będzie wtedy
brakować – waszych autentycznych wspomnień i wrażeń z rejsów.
Dlatego zwracam się do wszystkich uczestników rejsów o napisanie wspomnień (objętość wg
uznania) z co najmniej jednego rejsu oraz udostępnienie ewentualnych zdjęć.
Może to być rejs pierwszy, najdłuższy, najciekawszy, najbardziej dramatyczny
czy pechowy. Tematyka jest do uznania autora. Takie wspomnienia zostałyby opublikowane w
książce pod imieniem i nazwiskiem autora.
Kapitanów i członków załóg mających kontakt z byłymi załogami bardzo proszę o poinformowanie
ich o powyższym i zachęcenie do napisania wspomnień. Byłbym też bardzo wdzięczny za
wypożyczenie zdjęć do zeskanowania.
Z żeglarskim pozdrowieniem „Ahoj Roztocze”
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