data: 2008-12-17 - Album"Ostatni rejs Bona Terra"

Ukazał się album"Ostatni rejs Bona Terra".Informacje dostarczył uczestnik rejsu i współautor tego
albumu Andrzej Kucharczyk.Album dostępny jest w księgarniach .

data: 2008-11-22 - Spotkanie Bractwa - Gdynia 2008-11-08

W dn.8.11.2008 odbyło się doroczne spotkanie Bractwa.Tym razem na gościonnym "Darze
Młodzieży".Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Grotmaszta Bractwa kontradmirała dr inż.
Czesława Dyrcza,który powitał Braci oraz zaproszonych gości i podziękował za gościnę JM Rektorowi
Akademi Morskiej prof.dr hab.inż Romualdowi Cwilewiczowi ,a następnie omówił zamierzenia
Bractwa na najbliższy okres.Przedstawiono też rapot z odwiedzin internetowej strony
Bractwa.Ciekawą prelekcje ,obficie ilustrowaną przeźroczami, o wyprawie na jachcie Bona Terra
przedstawił kap.Waldemar Waszczyk.Wyprawe tą zorganizowała Morska Fundacja "Hetman".Po
prelekcji nawiązała się ciekawa dyskusja o warunkach żeglugi wokół Hornu.Spotkanie zakończyło się a
uczestnicy z niecierpliwością będą oczekiwać nastepnego spotkania,które tradycyjnie odbędzie się na
początku marca 2009.
Zdjęcia ze spotkania (umieszczone w Galerii),dostarczył kolega Krzysztof Miłosz,który jest prawie
"etatowym" fotoreporterem naszych spotkań.

data: 2008-11-06 - Raport z aktywności witryny Bractwa

Po ośmiu miesiącach działania strony Bractwa prezentujemy garść informacji dotyczących jej
funkcjonowania.
Stronę Bractwa odwiedziło 1 320 Internautów wchodząc łącznie 1 988 razy wykonując 12 514 odsłon.
Na każdy z działów witryny Bractwa przypadało średni 6,29 odsłon. Statystycznie każdy z
odwiedzających witrynę sympatyków spędził na niej 11:23 minuty.
Naszą witrynę odwiedzili Internauci z 27 krajów, w tym m.in. z następujących:
Polska – 1 855 odwiedzin
Niemcy – 28
Wlk. Brytania – 21
Dania – 17
USA – 16
Irlandia – 10
Meksyk – 8

Kanada – 4
Norwegia – 4
Holandia – 3
Ponadto pojedyncze odwiedziny m. in. z Brazyli, Argentyny, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Libii.
Na stronę Bractwa trafiano z:
Wyszukiwarek – 54,68%
Witryn odsyłających – 11,37%
Bezpośrednio – 33,95%
Pozdrawiam
Skryba

data: 2008-10-07 – Sprostowanie

„Jestem właścicielem i kapitanem s/y BONA TERRA. Dopiero teraz po wielomiesięcznej, trudnej
rehabilitacji zajrzałem na stronę Bractwa Kaphornowców aby sprawdzić czy moje załogi wstąpiły w
zaszczytne szeregi Braci - Albatrosów Hornu. Znalazłem na niej wzmiankę o wypadku mojego jachtu.
Bardzo proszę o jej jak najszybszą korektę.
Wprowadza ona w błąd osoby wchodzące na stronę Bractwa Kaphornowców.

Po pierwsze: s/y BONA TERRA nie wszedł na skały ani 12 km od Hornu ani nigdzie indziej. Wzmianka
przez swą treść sugeruje błąd kapitana, co nie ma nic wspólnego z obiektywną prawdą. 12 km na
południe od Hornu skał także nie ma.
Wypadek jachtu nastąpił w wyniku gwałtownego, bardzo silnego załamania się pogody w rejonie
Cieśniny Drake'a. Pod koniec trzydniowej walki z huraganowym sztormem (wiatr 90 kn) jacht został
uderzony przez gigantyczną falę idącą z północy i wielokrotnie zrolowany w wyniku, czego utracił
zdolność do żeglugi. W momencie akcji ratowniczej wiatr osiągał jeszcze siłę do 70 kn. Wypadek miał
miejsce w rzeczywistości około 35 Mm na SW od Przylądka Horn, ponieważ kierowałem się już wtedy
od Wyspy Diego Ramirez na NE pod osłonę wysp Hermite.
Po drugie: Nie zostałem uratowany przez okręt Marynarki Chilijskiej ISAZA, lecz przez trawler rybacki
ANTARCTIC BAY dowodzony przez hiszpańskiego kapitana.
Okręt ISAZA nie był w stanie wyjść spod osłony grupy wysp HERMITE i przejął mnie dopiero w
zatoczce Caleta Leon.”
Reszta wzmianki zgadza się z faktami.
Za poprawienie wzmianki serdecznie dziękuję!

Pokłon Hornowi!!!
kpt Janusz Słowiński”

Nieścisłości były spowodowane faktem, że wzmianka na stronach aktualności Bractwa
Kaphornowców, jak wynika z daty, została umieszczona zaraz po wypadku, przy bardzo skąpych
wiadomościach.
Skryba

data: 2008-05-13 - Horn i Antarktyda,styczeń 2008

Zachęcam do odwiedzenia Galerii ze zdjęciami z wyprawy zorganizowanej przez Fundacje
Morską"Hetman" na Horn i Antarktydę

data: 2008-03-31 - Spotkanie Bractwa Kaphornowców - Gdańsk 2008.03.07

Spotkanie Bractwa Kaphornowców - Gdańsk 2008.03.07
W dniu 07.03.2008 odbyło się w restauracji „Gdańska” doroczne spotkanie Bractwa Kaphornowców.
Przed spotkaniem złożono kwiaty w kościele św. Jakuba w Gdańsku, pod pamiątkową tablicą
„Żeglarzom, którzy zginęli na wodach wokół przylądka Horn”.
Spotkanie Bractwa składało się z dwóch części przedzielonych uroczystością w Dworze Artura, gdzie
między innymi wręczono nagrody za Rejs Roku i nagrodę Grotmaszta Bractwa. „Srebrny Sekstans”
otrzymał kpt. Jarosław Kaczorowski za udział na jachcie „Alianz.pl” w regatach transatlantyckich
„Mini Trasant 6.50”. Nagrodę Grotmaszta otrzymał kpt. Janusz Słowiński za rejs jachtem „Bona Terra”
na Antarktydę.
Pierwsza część spotkania składała się z informacji Grotmaszta o działalności Bractwa a następnie
przekazano na jego ręce plakietkę „Albatrosa Hornu” wykonaną i ofiarowaną Bractwu przez młodego
artystę Mateusza Bąka z ASP Wrocław. Plakietkę w imieniu twórcy przekazał Przyjaciel Bractwa
Andrzej Mekiecz. Plakietka będzie wręczana za wybitne osiągnięcia jako Nagroda Grotmaszta.
W części drugiej odbyła się ceremonia ślubowania nowoprzyjętych członków Bractwa oraz wręczenie
czerwonych chust za wielokrotne opłynięcie Hornu.
W podzięce za opiekę nad tablicą Bractwa umieszczoną w kościele św. Jakuba, Grotmaszt wręczył
okolicznościową plakietkę ojcom z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Po części oficjalnej odbyło
się spotkanie towarzyskie Braci i zaproszonych Gości w reprezentacyjnych pomieszczenia restauracji
„Gdańska”.

Fotoreportaż ze spotkania w Galerii.

data: 2008-03-14 - Bona Terra na skałach Hornu

Wczoraj około godz.7.00 czasu miejscowego s/y Bona Terra wszedł na skały
12 km na południe
od Hornu. Przebywający na pokładzie kpt. Janusz Słowiński został
uratowany przez jednostkę
Marynarki Chile. Przebywa w szpitalu w Puerto Williams.
Komunikat Marynarki Chile pod tym linkiem
http://www.armada.cl/p4_armada/site/artic/20080314/pags/2008031410
2349.html

data: 2008-02-04 - Start strony internetowej

Witam wszystkich Kaphornowców..
Mam Zaszczyt przedstawić nową stronę internetową bractwa.
Wyposażona jest ona w szereg modułów dzięki którym
umieszczanie nowych treści, komunikatów będzie przebiegało sprawnie i szybko.
Mam nadzieję że poprzez stronę internetową wartości głoszone przez Bractwo znajdą
wielu sympatyków..

pozdrawiam i życzę powodzenia
Grzegorz Pancherz (skryba internetowy www.paskud.pl)

