POCZTOWA
PARADA
ŻAGLOWCÓW

Z okazji 200 lat istnienia Stanów Zjednoczonych poczty wielu
krajów wydały piękne znaczki. A do najpiękniejszych należą te,
które wiążą się z żeglarskim hołdem dla amerykańskiej rocznicy.
Krzysztof Kozerski
W roku 1976 Amerykanie obchodzili dwusetną rocznicę powstania swojego państwa. Sail
Training Association uczciła tę
okazję wysłaniem na Regaty Atlantyckie floty Cutty Sark. Miało to olbrzymie znaczenie dla przyszłości
imprezy, gdyż po raz pierwszy do
jej obsługi włączyły się amerykań-

skie media, urzeczone klimatem
stworzonym przez setki masztów
i tysiące metrów kwadratowych
żagli w paradzie na rzece Hudson.
Nabrzeża nowojorskiego portu obległo około pięciu milionów zafascynowanych widzów.
Właśnie paradę na rzece Hudson upamiętniają dwa znaczki wy-

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, uchwalona została
4 VII 1776 przez Kongres Kontynentalny, składający się z przedstawicieli 13 kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. W ten sposób 13
kolonii oderwało się od Wielkiej Brytanii i utworzyło niezależne państwo. W wojnie z Wielką Brytanią (1775-83) młode państwo obroniło
niepodległość, uznaną przez Wielką Brytanię w 1783 roku pokojem
paryskim.
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dane przez pocztę Montserrat
z okazji dwustulecia Stanów Zjednoczonych. Przedstawiają żaglowce na tle drapaczy chmur na
Manhattanie. Montserrat to terytorium zależne Wielkiej Brytanii
w Ameryce Środkowej (Indie Zachodnie), na wyspie Montserrat
w Małych Antylach. Warto dodać,
że znaczki na dwustulecie Stanów
Zjednoczonych wydało niemal każde państwo świata, choć oczywiście nie zawsze były to znaczki
związane z żeglarstwem.
Trasa Regat Cutty Sark roku
1976 wiodła z Plymouth w Wielkiej
Brytanii na Teneryfę, stamtąd na
Bermudy, następnie przez Atlantyk

do Newport, Nowego Jorku (gdzie
odbyta się wspomniana parada)
i Bostonu, skąd żaglowce wróciły
do Plymouth.
Poczta Bermudów w y d a t a
przepiękną serię znaczków upamiętniających Atlantyckie Regaty
roku 1976. Bermudy to terytorium
zależne Wielkiej Brytanii w archipelagu Bermudów, na Oceanie Atlantyckim, ok. 900 km od wybrzeży USA. Stolicą i gtównym portem
jest Hamilton. Archipelag tworzy
ok. 140 skalistych wysp (20 zamieszkanych), otoczonych rafami
koralowymi, największa z nich to
Wielka Bermuda.
Na znaczkach tych widzimy pięć
żaglowców, które są stałymi bywalcami Regat Cutty Sark i wszystkie
brały udział w rywalizacji w roku
1976 - CHRISTIAN RADICH, EAGLE, JUAN SEBASTIAN DE ELCANO,
KRUZENSZTERN, S/R WINSTON
CHURCHILL.
Norweska fregata CHRISTIAN
RADICH, to jednostka zbudowana
w 1937 w Norwegii, jako statek
szkolny.
EAGLE to szkolny bark amerykańskiej Coast Guard, zbudowany
w 1936 roku w stoczni Blohm und
Voss w Hamburgu, tej samej,
w której powstał nasz DAR POMORZA. Po morzach świata pływają aż
cztery jednostki siostrzane EAGLE,
są to: TOWARISZCZ, SAGRES II,
MIRCEA II oraz GORCH FOCK II,
wszystkie zbudowane przez hamburską stocznię.

JUAN SEBASTIAN DE ELCANO
- urejony szkuner topslowy, Hiszpańskiej Marynarki Wojennej,
zbudowany w 1927 roku. Bliźniaczą jednostką jest chilijska barkentyna ESMERALDA.
KRUZENSZTERN - czteromasztowy bark szkolny Wyższej Szkoły Technicznej w Kaliningradzie
w Rosji. Zbudowany w 1926 roku
w Niemczech statek jest drugim
co do wielkości szkolnym żaglowcem na świecie.
SIR WINSTON CHURCHILL brytyjski szkuner urejony zbudowany w latach 1966-68. Jego armatorem jest Sail Training Association.
W serii wydanej przez pocztę
Bermudów jest także znaczek przedstawiający najcenniejsze trofeum
Regat - Trofeum Cutty Sark (Cutty
Sark Trophy). Jest to wykonana
w srebrze replika klipra CUTTYSARK,
ufundowana przez sponsora Regat.
Nagrodę tę wprowadzono po raz
pierwszy w 1974 roku i przyznaje
się ją jednostce, która w opinii kapitanów i załóg przysłużyła się najbardziej budowie międzynarodowej
przyjaźni. W roku 1976 trofeum to
przypadło belgijskiej jednostce ZENOBE GRAMME, która przez ponad 800 mil holowała dwa inne żaglowce: KU KR l i ERYKĘ, którym
dramatycznie skurczyły się zapasy
żywności i wody.
Redakcja dziękuje panu Ryszardowi Konkotskiemu za udostępnienie zbiorów.
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