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Panie Kapitanie Andrzeju Królikowski - Przewodniczący naszego Stowarzyszenia Kapitanów
Żeglugi Wielkiej
Wielce Szanowna Pani Aniu, żono naszego kochanego Przewodniczącego!
Szanowni Państwo, Honorowi członkowie naszego stowarzyszenia, Drodzy Koledzy
Kapitanowie!
Członkowie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej pragną podziękować Pani,
Pani Aniu za dotychczasową pracę nad mężem. To przecież dzięki Pani staraniom, Andrzej
wyrósł na wartościowego człowieka. Miła atmosfera w domu, wnuki, rodzinne ciepło
powodują to, że mąż Pani - oddaje ludziom z zewnątrz - przyjazne nastroje wyniesione
z domu. Zawsze elegancki, witający się na naszych spotkaniach z każdym przez podanie ręki
– a jest nas nieraz więcej niż stu – mówiący ładną polszczyzną, dowcipny i taktowny.
Zastanawiający się chwilę nad każdą wypowiedzią – ujmuje sprawy trafnie i esencjonalnie.
Zrobił już dużo w życiu.
Drogi Andrzeju. Nie lubisz określenia „szkoda, że nie zrobiliśmy tego … tak czy
owak”. U Ciebie nie ma „szkoda, że …” – wszystko ma być zrobione dobrze. Dziękujemy za
dobrą Twoją pracę. Jako kapitanowie, którym sprawy morskie leżą na sercu – dziękujemy Ci
za podniesienie bezpieczeństwa żeglugi na obszarach wód polskich. Za krajowy system
bezpieczeństwa morskiego. Lata, w których byłeś dyrektorem Urzędu Morskiego
przepracowałeś solidnie. Dziękujemy, za przebudowę wejścia do portu w Gdańsku, za
podwyższenie i przebudowę falochronu w Gdyni, za odbudowę nabrzeży w Gdańsku na
Motławie, na Ołowiance. Za przygotowanie założeń do budowy kanału na Mierzei Wiślanej.
Dziękujemy za Twój patriotyzm. Za Puck 10 lutego w tym roku i Twoje gorące
przemówienie wygłoszone na rynku związane z 96 rocznicą zaślubin Polski z Morzem. Za to,
że na uroczystość przybyło bardzo dużo ludzi z całej Polski. To Ty byłeś głównym
organizatorem. Dla wielu uczniów z południa kraju, a zwłaszcza ze szkół żeglugi śródlądowej
impreza ta pozostanie długo w pamięci.
To, że teraz dziękujemy Ci za to co zrobiłeś - nie zwalnia Cię od dalszej opieki i pracy nad
naszym Stowarzyszeniem, od dalszego dobrego zarządzania Ligą Morską i Rzeczną.
Będziemy wprowadzać w życie – hasło które propagujesz – „Trzymajmy się morza”.
Trzymajmy się nadal razem w tym zamierzeniu.
Twojej zacnej Żonie, Tobie, Twym dzieciom, wnukom i praprawnukom –
wszystkiego dobrego.
Prosimy też, byś przyjął od nas na pamiątkę - tablicę z następującą dedykacją:

