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                                                              KOMUNIKAT JURY 

                      NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD HONOROWYCH 

                                      „REJS ROKU 2012” i „SREBRNY SEKSTANT” 

                           (Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) 

  Już po raz 43, w salonie komendanta żaglowca szkolnego „Dar Pomorza” – dziś 103-letniego statku-

muzeum - odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i 

„Srebrny Sekstant”. 

 

W obradach Jury 43-tej edycji nagród uczestniczyli: 

 

kontradm. Czesław Dyrcz przewodniczący Jury,rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej  

Maciej Leśny z-ca Prezesa PZŻ, przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego  

laureaci z lat ubiegłych: 

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz  

Jerzy Jaszczuk 

Hubert Latoś  

Andrzej Rościszewski  

Jerzy Wąsowicz  

Józef Żyła 

Zbigniew Stosio sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ  

Andrzej Radomski przedstawiciel Prezydenta Gdańska  

publicyści morscy, pomysłodawcy „Rejsu Roku – Srebrnego Sekstantu”  

Tadeusz Jabłoński  

Zenon Gralak  

Aleksander Gosk  

 

  Jury wnikliwie przeanalizowało zgłoszone przedsięwzięcia żeglarskie 2012 roku. W sumie pod 

obrady trafiło 17 wypraw, charakteryzujących się dużą różnorodnością, zarówno pod względem skali, 

charakteru, celów, stopnia żeglarskiej trudności. Były rejsy samotne, załogowe, wyczyny sportowe i 

wyprawy wzbogacone programami badawczymi.   

W e r d y k t J u r y: 

 

„Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2012” 

Tomasz Cichocki 

za rejs dookoła świata na jachcie „Polska Miedź” z zawinięciem do jednego portu; termin 1. 07.2011 – 

6.05.2012, dystans 33 000 Mm 

II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2012” 



Tomasz Szewczyk  

za wyprawę s/y „Anna F” wokół Ameryki Południowej z opłynięciem Przylądka Horn;termin 

24.05.2011 – 16.06.2012, dystans 18 675 Mm 

III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2012” 

Maciej Orczykowski  

za rejs na jachcie „Drosomak” na Islandiętermin 15.05.2012 – 16.06.2012, dystans 1 690 Mm 

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2012” 

Mariusz Koper z załogą za rekordowe pokonanie Przejścia Północno-Zachodniego na jachcie 

„Katharsis II”termin 12.07. – 30.09.2012, dystans 8 000 Mm 

Joelle i Janusz Kurbiel za wyprawę „Borealis 2012” z pokonaniem Przejścia Północno-Zachodniego na 

jachcie„Marguerite 1”;termin 23.05. – 26.10.2012, dystans 6 884 Mm  

Włodzimierz Byliński z załogą za atlantycką wyprawę, z samotnym pokonaniem Atlantyku na jachcie 

„Kulfon II” termin 25.07. – 05.06. 2012, dystans 11 591 Mm 

Kuba Strzyczkowski za samotny transatlantycki rejs na jachcie „Delphia Trójka”termin 14.11. – 09.12. 

2012, dystans 2.900 Mm 

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego 

Krzysztof Kamiński z Chicago za rejs Vancouver – Beef Island i współorganizację karaibskich 

obchodów, honorujących rocznicę wyprawy Władysława Wagnera 

Nagroda prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” 

Piotr Cichy za rocznicowy rejs jachtu „Zjawa IV”, z udziałem 120 harcerzy na kolejnych etapach, 

upamiętniający wyczyn Władysława Wagnera 

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców  

Tomasz Cichocki za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach 

Nagroda magazynu sportów wodnych „ŻAGLE” 

Kolegium redakcyjne tradycyjnie wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem 

przyznało nagrodę Edwardowi „Gale” Zającowi, za udział w atlantyckim Challenge Jester – Plymouth 

– Azory, oraz samotny rejs powrotny do Brestu na jachcie „Holly”. 

 

Tradycyjna gala żeglarska odbędzie sięw piątek, 1 marca 2013 roku, w Dworze Artusa w Gdańsku.  

 

 

 

data: 2012-12-27 - Nagroda Grotmaszta 

 

Zgodnie z wolą Kapituły Bractwa Kaphornowców nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za rok 

2012 "Za dobrą robotę w trudnych warunkach" zostaje przyznana kapitanowi Tomaszowi 

Cichockiemu za samotny rejs dookoła świata na jachcie "Polska Miedź" 

  



 

data: 2012-11-25 - Gdański Panteon żeglarski 

 

  Gdyński Panteon Żeglarski. 

W dniu 31 października na XXIV sesji Rady Miasta Gdyni radni podjęli wiele ważnych uchwał ale jedna 

z nich uradowała szczególnie żeglarzy i ludzi morza. W dzielnicy Chwarzno – Wiczlino gdzie rozciąga 

się Gdyński Panteon Żeglarski ulicy położonej między Sterową a inż. Juliana Rummla nadano nazwę 

ul. Janki Bielak. Bo jak mówi Prezydent Wojciech Szczurek w filmie „ Morska Księzniczka” , który już 

niedługo znajdzie się na antenie telewizyjnej,” Gdynia i jej mieszkańcy nie zapomną o Jance Bielak”. 

     Zmarła 18 stycznia roku 2009 w Londynie w wieku 89 lat. Przez ostatnie 35 lat żył i pracowała dla 

morza, a dokładniej dla międzynarodowego wychowania młodzieży pod żaglami. Była honorowym 

ambasadorem polskich żeglarzy. Polka z urodzenia i wychowania, angielka z konieczności przyjaciel 

świata i ludzi z charakteru. 

Tegoż roku spotkanie Tall Ship w Gdyni, było okazją wspólnego uczczenia Jej pamięci przez najlepiej 

ją znające międzynarodowe środowisko żeglarskie. Zgodnie z Jej zyczeniem prochy zastały 4 lipca 

2009 r. rozsypane nad polskim morzem z pokładu polskiego żaglowca POGORIA. 

Jej ulica jest teraz obok ulic kpt. Leonida Teligi, kpt. Teresy Remiszewskiej, kpt. Mamerta 

Stankiewicza, kpt. Zdzisława Pieńkawy, kpt. Kazimierza Jurkiewicza, Inż. Juliana Rummla a wokół 

Sterowa, Pokladowa, Fregatowa, Żaglowa, Barkentynowa i Korsarzy. 

 

Bohdan Sienkiewicz FD 

                                                                                                                                                    Zobacz Galerie 
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  W sobotę, 10 listopada, w samo południe, wybiciem czterech szklanek i podniesieniem swojego 

proporca, na przystrojonym wielką galą banderową Darze Pomorza, rozpoczęło się doroczne 

spotkanie Bractwa Kaphornowców. Tym razem nie zabrakło także przyjaciół i sympatyków z 

Kompanią Gdańskich Korsarzy na czele.Z zainteresowaniem wysłuchano bogato udokumentowanej, 

ilustrowanej prezentacji autorstwa Grotmaszta Bractwa, rektora AMW, kontradmirała Czesława 

Dyrcza zatytułowanej „Bezpieczeństwo żeglowania w warunkach sztormowych” (z uwagi na 

zatonięcie HMS Bounty 29.10.2012 podczas huraganu Sandy, a wcześniejsze Concordii, Fantoma, 

Nashachata, jak również kłopotów Rzeszowiaka).Śmiało można nazwać gdyńską premierą pokaz filmu 

„Pan Kapitan”, jaki był kolejnym punktem spotkania. Ten 40 minutowy dokument zrealizowany przez 

Jarosława Włodarczyka z Press Clubu Polska, to relacja ze spotkania w salonie Daru Młodzieży 

współpracowników, kolegów i przyjaciół legendarnego już wychowawcy pokolenia ludzi morza kpt. ż. 

w. Leszka Wiktorowicza. Mówią nie tylko o tym, jakim był wilkiem morskim, przełożonym czy kolegą 

w pracy, ale także człowiekiem, ze swoimi problemami, który zawsze był gotów pomagać innym.Na 

zakończenie spotkania Grotmaszt poinformował zebranych, iż Kapituła Bractwa wystąpiła z 

inicjatywą, aby kolejną tablicą w niedawno otwartej Alei Zasłużonych Polskich Żeglarzy na falochronie 



w Basenie im. Generała Mariusza Zaruskiego w Gdyni, poświęcić znanemu polskiemu żeglarzowi 

Leonidowi Telidze. 

 

Bohdan Sienkiewicz FD 

 

data: 2012-10-27 - Zaproszenie na Doroczne Spotkanie Bractwa Kaphornowców”2012 

 

Siostry i Bracia Kaphornowcy, Przyjaciele i Sympatycy, 

 

Uprzejmie informuję, iż Doroczne Spotkanie Bractwa Kaphornowców”2012 odbędzie się na pokładzie 

"Daru Pomorza" - naszej Białej Fregaty w dniu 10 listopada 2012 r. (sobota) o godz. 12:00. 

Fregata cumuje w Basenie Prezydenta (Basen I) przy Nabrzeżu Pomorskim portu gdyńskiego. 

 

Program tegorocznego spotkania obejmuje: 

 

1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład „Daru 

Pomorza”); 

2. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne; 

3. Omówienie uchwały dotyczącej inicjatywy Bractwa Kaphornowców o umieszczeniu w Alei 

Żeglarstwa Polskiego tablicy Leonida Teligi; 

4. Informacja o pracy nad drugim wydaniem książki „Pokłon Hornowi” - redaktor Janusz Zbierajewski; 

5. Prezentacja filmu „Pan Kapitan” poświęconego kpt. ż. w. Leszkowi Wiktorowiczowi; 

6. Inne sprawy kaphornowskie; 

7. Kaphornowski poczęstunek. 

 

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o 

uczestnictwo w naszym spotkaniu oraz 

przekazanie powyższej informacji do dostępnych 

Wam naszych członków. 

 

Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie 

wszystkich naszych Przyjaciół i Sympatyków. 

 

Pokłon Hornowi, 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

Kontradmirał Czesław Dyrcz 

 

data: 2012-09-09 - TRAGICZNY REJS S/Y "RZESZOWIAK" 

 

W porannych godzinach we wtorek 4 września 2012 r. z pokładu polskiego jachtu s/y "Rzeszowiak" 



została wysłana wiadomość wzywania pomocy. Jacht ze złamanym bezanmasztem dryfował w 

pobliżu Wysp Owczych. Na jednostce znajdowała się 10.osobowa załoga. W wyniku odniesionych 

obrażeń, które były skutkiem złamania masztu, zmarł 56. letni żeglarz, zastępca kapitana - Lech 

Machniak. 

 

Bractwo Kaphornowców składa kondolencje i wyrazy szczerego współczucia rodzinie zmarłego 

żeglarza.  

 

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

kontradmirał Czesław Dyrcz 
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Zmarł Kaphornowiec - kapitan Tomasz Lewandowski 

 

Wybitny polski żeglarz, Kaphornowiec - Tomasz Lewandowski, zmarł 13 lipca 2012 roku na swoim 



jachcie "Luka". Miał zaledwie 52 lata. Na pokładzie była jego żona oraz czworo pasażerów - płynęli z 

Cartageny do Panamy. W okolicy panamskiej Isla Grande, doszło do awarii steru. W trakcie prób 

usunięcia niesprawności, prowadzący jacht Tomasz, doznał ataku serca. Żona Beata wezwała pomoc, 

niestety nie udało się już Kapitana uratować. 

Urodzony 9 lipca 1960 roku Tomasz Lewandowski zapisał się w historii jako szósty żeglarz na świecie, 

który opłynął glob samotnie non-stop w kierunku na zachód, czyli pod przeważające prądy i wiatry. 

Był pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem, który tego dokonał. Jego poprzednicy to: Szkot Chay 

Blyth (1971), Francuz Philippe Monet (1989), Amerykanin Mike Goldberg (1994), Francuz Jean Luc 

Van Den Heede (2004) i Brytyjka Denise „Dee" Caffari (2006). Do historycznego rejsu wystartował z 

Ensenady w Meksyku 6 marca 2007 roku. Pokonał Pacyfik, Ocean Indyjski. Następnie wokół przylądka 

Dobrej Nadziei wyszedł na Atlantyk i dalej w kierunku Hornu. Na początku stycznia 2008 roku podjął 

udaną próbę opłynięcia Przylądka i dokonał tego 6 stycznia o godzinie 1830. Po 391 dniach, 20 

godzinach, 29 minutach i 10 sekundach jacht „Luka” prowadzony przez kpt. Tomasza 

Lewandowskiego powrócił do meksykańskiego portu Ensenada. W wokółziemskiej wyprawie 

towarzyszył kapitanowi „pierwszy oficer” – pies Wacek. W ten sposób spełniły się marzenia zrodzone 

w Iławie na Jezioraku, gdzie Tomasz Lewandowski rozpoczął swoją przygodę z żeglarstwem. Warto 

też zauważyć, że wyprawa zorganizowana została we własnym zakresie. Tym wspaniałym rejsem 

udowodnił, że warto mieć marzenia i odwagę by je realizować. Jego wyczyn uhonorowano nagrodami 

„Rejs Roku 2008" i „Srebrny Sekstant". 

Znakomitego żeglarza pożegnała rodzina i przyjaciele 16 sierpnia 2012 roku na Florydzie. Żegnamy i 

my Kaphornowcy naszego kolegę i brata Tomasza. 

  

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

kontradmirał Czesław Dyrcz 
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  Ordery dla zasłużonych dla żeglarstwa 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał ordery i odznaczenia osobom zasłużonym dla żeglarstwa 

polskiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się w Charzykowach w dniu 28 

kwietnia br. podczas obchodów 90-lecia istnienia Chojnickiego Klubu Żeglarskiego – najstarszego w 

Polsce oraz Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego w Charzykowach. Aktu dekoracji, w 

imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał minister Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odznaczeni zostali: 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu na antenie telewizyjnej wiedzy o morzu i gospodarce morskiej 



realizując wychowanie morskie młodzieży 

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI    -   red. Bohdan SIENKIEWICZ - Fokmaszt w 

Kapitule Bractwa Kaphornowców 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI  -  kapitan jachtowy Adam JASSER 

 

Zabierając głos w imieniu odznaczonych kapitan  Jasser stwierdził: 

„ Czuję się niezwykle uhonorowany tym wysokim Odznaczeniem Państwowym przyznanym mi przez 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.Uważam, ze przyjąłem je także w imieniu kapitanów i członków 

Sail Training Association Poland, czyli stowarzyszenie narodowego wychowania morskiego młodzieży, 

członka międzynarodowej organizacji zrzeszającej 28 krajow i nominowanej do Pokojowej Nagrody 

Nobla, które od ponad dwudziestu lat eksploatuje żaglowiec Pogoria. Ten żaglowiec zabrał na 

niezapomnianą morską przygodę tysiące młodych Polaków, także z najdalszych od morza zakątków 

naszego kraju.Cóż to jest właściwie to wychowanie morskie, które w Polsce zainicjował przed wojną 

Generał Mariusz Zaruski.Kształci ono wolę, solidarność i poczucie równości. Jest nauką Dobrej 

Roboty.Ćwiczy wytrwałości i cierpliwość, wdraża zasady pracy zespołowej, wykształca cechy 

przywódcze. Jest szkołą wychowania społecznego i obywatelskiego. Jest jakby trzecim wymiarem 

wychowania, oprócz formalnej edukacji i uprawiania sportu. 

 

 
 

Od lewej  Bohdan Sienkiewicz i Adam Jasser                                          Przemawia Adam Jasser  
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9 marca Grotmaszt kdm Czesław Dyrcz i Fokmaszt Bohdan Sienkiewicz wręczyli Prezydentowi Miasta 

Gdyni Wojciechowi Szczurkowi dyplom przyznający godność Przyjaciela Bractwa za jego osobiste, 

aktywne wspieranie i pomoc naszemu Stowarzyszeniu. Zgodnie z Decyzją kapituły Bractwa 

Kaphornowców nr 1 z dnia 17.10.2011r. 

 

 



 

 

data: 2012-03-21 - Conrady rozdane 

     

Tradycyjnie dzień po Gali Rejsu Roku w Centralnym Muzeum Morskim wręczono „Conrady” 

Międzynarodową Nagrodę dla Indywidualności Morskich. W tym roku otrzymali ją m.in. Aleksander 

Kaszowski znakomity zeglarz i Grotmaszt Bractwa Kaphornowców nr 2 oraz wspóltwórca Bractwa 

red. Zenon Gralak. 

 

data: 2012-03-20 - Nagroda im. Leszka Wiktorowicza 

   

4 MARCA KAPITAN JANUSZ ZBIERAJEWSKI ODEBRAŁ W SIEDZIBIE PRESS CLUBU W DOMU POLONII W 

WARSZAWIE NAGRODĘ IM. KAPITANA LESZKA WIKTOROWICZA 

Kapitan Janusz Zbierajewski został laureatem pierwszej edycji Nagrody im. kapitana Leszka 

Wiktorowicza - wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru 

Młodzieży”, wychowawcy wielu pokoleń polskich marynarzy. Kapitan Janusz Zbierajewski od pół 

wieku pływa po morzach i oceanach. Jest jedną z najbardziej popularnych, rozpoznawalnych i 

cenionych postaci w polskim środowisku żeglarskim. To wielki żeglarz, ale także uznany nauczyciel i 

publicysta. Dowodził "Zawiszą Czarnym", "Pogorią", a teraz żegluje na "Kapitanie Borchardzie". 

Uznanie kapituły nagrody zdobył tym, że jako jedyny zgodził się prowadzić rejsy w projekcie 

„Zobaczyć morze” – na "Zawiszy Czarnym" połowę załogi stanowią wówczas osoby niewidome lub 



słabo widzące. 

    Bez odwagi i profesjonalizmu kapitana Janusza Zbierajewskiego idea pływania niewidomych i 

niedowidzących po morzu byłaby nie do zrealizowania. Jego dokonania jako człowieka i żeglarza 

zasługują na najwyższy szacunek i uznanie. Akcja, którą pomógł zrealizować, to wyjątek na światową 

skalę i powód do dumy – powiedział przewodniczący kapituły, kadm. Czesław Dyrcz. 

Nagroda im. kapitana Leszka Wiktorowicza została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych 

dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania 

świadomości morskiej. Powołali ją spadkobiercy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, Miasto Gdynia, 

Stowarzyszenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press Club.  

 Jestem dumny, że pamięć o moim Ojcu żyje właśnie w formie tej nagrody, zawsze bowiem doceniał 

tych, którzy wyrastali ponad przeciętność, łączyli odwagę i fantazję z kunsztem i umiejętnościami, 

osiągając mistrzostwo w swoim fachu – powiedział kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana. 

Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Przyznała ją 

kapituła w składzie: 

Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana 

Czesław Dyrcz, Bractwo Kaphornowców (przewodniczący Kapituły)  

Bohdan Sienkiewicz, Bractwo Kaphornowców  

Marek Łucyk, Urząd Miasta Gdyni 

Joanna Zielińska, Urząd Miasta Gdyni  

Waldemar Heflich, Press Club Polska 

 

 

Fotoreportaż w Galerii 

 

data: 2012-03-19 - Spotkanie Bractwa i Rejs Roku Gdańsk 

   

   Zgodnie z tradycją przed Dorocznym Walnym Zgromadzeniem zostały złożone kwiaty na grobach 

byłych Grotmasztów na cmentarzu na Srebrzysku w Gańsku Zdzisława Pieńkawy i Dariusza 

Boguckiego, na cmentarzu Witomińskim w Gdyni Leszka Wiktorowicza oraz przed kaphornowską 

tablicą w historycznym kościele Sw. Jakuba Braci Kapucynów niegdyś kościele przytułku i szpitala dla 

ludzi morza.Tradycyjne spotkanie w „Gdańskiej” miało dwie części przed i po „Gali Rejsu Roku” W tej 

pierwszej Grotmaszt wygłosił sprawozdanie za rok 2011, przedyskutowano i przyjęto zmiany w 

statucie. Po laudacji Fokmaszta podjęto, zgodnie ze statutem, uchwałę o powołaniu na pierwszych 

Członków Honorowych Bractwa jego współzałożycieli red.red. Tadeusza Jabłońskiego i Zenona 

Gralaka oraz wręczono pierwsze zapinki do chusty przygotowane dla wszystkich 23 żyjących 

kapitanom rejsów kophornowskich.Zdjęcia Zebranie kaphornowców: Po pierwszej części 

kaphornowcy udali się na Galę Rejsu Roku do Dworu Artusa. Jako ze tegoroczna Gala przypadła w 75 

rocznicę pierwszego polskiego opłynięcia Hornu przez „Dar Pomorza” rozpoczęło ją przypomnienie 



tego pamiętnego wydarzenia przez prowadzącego Galę red Aleksandra Goska i wręczenie nagrody 

Grotmaszta przez kontradmirała Czesława Dyrcza. Otrzymał ją Piotr Kuzniar za poprowadzenie 

pierwszej polskiej wyprawy na Morze Weddella załogi : „Selma Expeditions”. Pod nieobecność 

kapitana prowadzącego właśnie kolejny rejs nagrodę odebrała nasza siostra Ewa Skut z resztą załogi. 

Jak już donosiliśmy najwyższe trofeum Rejsu Roku 2011 przypadło kapitanowi Zbigniewowi 

Gutkowskiemu w samotnym wyścigu dookoła globu opływając Horn.W drugiej części Walnego 

Zgromadzenia w „Gdańskiej” przyjęto 56 nowych członków odbierając od nich i kilku nieobecnych na 

wcześniejszych zgromadzeniach kaphornowskie ślubowanie i wręczając chusty. Redaktorom 

Tadeuszowi Jabłońskiemu i Zenonowi Gralakowi wręczono przynależne Członkom Honorowym 

Bractwa plakiety. Zgromadzenie z udziałem uczestników Gali Rejsu Roku zakończył tradycyjny 

kaphornowski poczęstunek… bigos z wkładką. 

 

Fotoreportaż w Galerii 

 

data: 2012-02-27 - Rejs Solanusa 

 

1. października ub. Roku zakończyła się wyprawa jachtu SOLANUS „Morskim szlakiem Polonii 2010-

2011”  dookoła obydwu Ameryk poprzez Przejście Północno-Zachodnie (N-WP) i przylądek Horn. Był 

to wyczyn pierwszy w Polsce i czwarty na świecie.17.   lutego w naszym Klubie odbyło się 

„wodowanie” książki pod tym samym tytułem będącej relacją z tej wyprawy.Relacje z wodowania 

możecie obejrzec na  

http://www.youtube.com/watch?v=AGT7nAUidFw&list=UU455xJ737hJeNPK00GEOTlw&index=1&fe

ature=plcp  

Idąc z duchem czasu zrobiliśmy kopię książki w formacie .pdf. Można ja pobrać z naszej 

strony www.solanus.pl zakładka „książka”.Życząc milej lektury pozostaje z wyrazami szacunku. 

Antoni Bigaj 

PS.Na tej samej stronie można tez pobrac kopie .pdf książki „Port macierzysty Bydgoszcz”.  

 

 

data: 2012-02-15 - zmiana godzin spotkania 

 

UWAGA 

z przyczyn od nas niezależnych nastąpiły zmiany w godzinach naszego spotkania w dniu 2.03.2012: 

 

15:00 rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Bractwa 

17:00 Rejs Roku 

18:30-19:00 kontynuacja Walnego Zgromadzenia,przyjmowanie nowych członków Bractwa 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AGT7nAUidFw&list=UU455xJ737hJeNPK00GEOTlw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=AGT7nAUidFw&list=UU455xJ737hJeNPK00GEOTlw&index=1&feature=plcp
http://www.solanus.pl/


data: 2012-02-05 - Termin spotkania Bractwa i lista nowoprzyjęych 

 

W zakładce "Komunikaty" umieszczono listę nowoprzyjętych oraz komunikat o Walnym 

Zgromadzeniu Bractwa 

 

data: 2012-01-27 - Laur Kapitański 

 

Na ostatnim posiedzeniu Kapituła zatwierdziła wzór zapinki do chusty "Laur Kapitański".Otrzymują go 

kapitanowie jednostek hornowych(Statut Bractwa art.16).W celu zapewnienia sprawnego przebiegu 

uroczystości,prosze o zgłaszanie swojej obecności na spotkaniu Bractwa  2 marca 2012(na adres 

mailowy Bractwa).Wzór zapinki poniżej. 

                          Bosman  

 

data: 2012-01-26 - Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców 

   

Na swoim posiedzeniu 25 stycznia 2012 Kapituła Bractwa Kaphornowców podjęła jednogłośnie 

decyzję że nagrodę Grotmaszta Bractwa, kontradmirała Czesława Dyrcza za rok 2011, w czasie Gali 

„Rejsu Roku 2011” w dniu 2 marca b.r., otrzyma 

 

                                                                                Piotr Kuźniar  

 

za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition” z 10 osobową załogą. Startując i kończąc rejs w 

Ushuaia był pierwszym polskim jachtem kiedykolwiek żeglującym po Morzu Weddella. Był to rejs po 

mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi 

górami lodowymi. (www.selmaexpeditions.com). 

  

 

data: 2012-01-09 – UWAGA 

 

http://www.selmaexpeditions.com/


Witam !  

Uprzemie informuję, ze uruchomieniem w dniu dzisiejszym specialnej strony internetowej : 

www. leszekwiktorowicz.pl zostało rozpoczęte przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do 

nagrody.Termin upływa z dniem 7 lutego b.r. Ze strony można pobrać odpowiedni formularz i 

zapoznac się z dalszym postępowaniem w tej sprawie. 

  

Serdecznie zapraszam na stronę! 

Bohdan Sienkiewicz - Fokmaszt w Bractwie Kaphornowców 

 

data: 2012-01-01 - Rejs Roku 2011 

 

                                                               KOMUNIKAT JURY 

NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD HONOROWYCH 

„                                   REJS ROKU 2011” i „SREBRNY SEKSTANT” 

                      (Nagroda Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej)  

 

Już po raz 42, w salonie komendanta żaglowca szkolnego „Dar Pomorza” – dziś 102-

letniego statku-muzeum - odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych 

„Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant”.  

W obradach Jury 42-tej edycji nagród uczestniczyli:  

kontradm. Czesław Dyrcz  przewodniczący Jury, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej  

laureaci z lat ubiegłych: 

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz  

Andrzej Armiński 

Jarosław Kaczorowski 

Hubert Latoś  

Eugeniusz Moczydłowski 

Jacek Wacławski 

Jerzy Wąsowicz  

Zbigniew Stosio sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ  

Andrzej Radomski przedstawiciel Prezydenta Gdańska  

publicyści morscy, pomysłodawcy „Rejsu Roku – Srebrnego Sekstantu 

Tadeusz Jabłoński  

Zenon Gralak  

Aleksander Gosk publicysta morski, organizator „Rejsu Roku”  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jury, wnikliwie przeanalizowało najciekawsze, charakteryzujące się szczególnymi walorami 

żeglarskimi wyprawy i inne dokonania naszego jachtingu morskiego. Wśród szeregu zgłoszonych 



żeglarskich wyczynów 2011 roku, wyraźnie na plan pierwszy wysunęły się dwa przedsięwzięcia, o 

wyraźnie różnym charakterze, trudno tym samym porównywalne.  

        Wyczynowy, sportowy rejs kpt. Zbigniewa Gutkowskiego, który na jachcie „Operon” zajął II 

miejsce w prestiżowych, etapowych regatach samotnych żeglarzy dookoła świata „Velux 5 Oceans” i 

pionierska etapowa wyprawa bydgoskiego jachtu „Solanus”, który dowodzony przez kpt. Bronisława 

Radlińskiego opłynął obie Ameryki, pokonując Przejście Północno-Zachodnie i przylądek Horn - 

zaczynając i kończąc rejs w Gdańsku.  

    Ranga obu wyczynów zasługiwała na główne trofeum, stąd w dyskusji nie brakowało argumentów 

za oboma kandydaturami. O ostatecznym werdykcie przesądziło głosowanie. Wyraźnie, choć nie 

jednogłośnie, Jury uznało regatowy sukces kpt. Zbigniewa Gutkowskiego za żeglarskie wydarzenie 

roku i to on został głównym laureatem 42 edycji Nagrody Honorowej „Rejs Roku” i „Srebrny 

Sekstant” (). 

www.operonracing.com         Drugą Nagrodąuhonorowano jednogłośnie kpt. Bronisława Radlińskiego 

i załogi „Solanusa” (w sumie 35 żeglarzy), żeglujące wokół obu Ameryk w wyprawie „Morskim 

szlakiem Polonii 2010-2011”, podtrzymujące znakomite tradycje bydgoskiego żeglarstwa 

(www.solanus.pl).  

       Trzecią Nagrodą wyróżniono kolejną wyprawę jachtu „Mantra Asia”, tym razem z dwuosobową 

załogą złożoną z dwojga kapitanów Joanny Pajkowskiej i Aleksandra Nebelskiego. Z Florydy przez 

Pacyfik, Ocean Indyjski, Morze Czerwone do Monfalcone na Adriatyku. Prawie dookoła świata – w 

sumie 22 tysiące mil morskich, w tym emocjonujące przejście akwenów zagrożonych somalijskim 

piractwem (www.rejs-asiapajkowska.yoyo.pl). 

    Jury zdecydowało się także wyróżnić trzy żeglarskie wyczyny – znowu o różnym charakterze, ale 

świadczące o wielkiej pasji, determinacji i żeglarskich kwalifikacjach kapitanów. Wyróżnienia 

przyznano:  

            Romanowi Paszke z załogą za rekordowe przejście Atlantyku na trasie Las Palmas – Gwadelupa 

katamaranem „Renault eco2” (ex. „Bioton”, obecnie „Gemini 3”) w czasie 8 dni 1 godz., 53 min. To 

był udany test przed realizowanym aktualnie rejsem życia po światowy rekord na wokółziemskiej 

trasie. 

            Radosławowi Kowalczykowi za pomyślne przejście kwalifikacji, start i ukończenie prestiżowych 

regat samotnych żeglarzy Mini Transat z Francji do Brazylii na jachcie „Calbud”. Realizacji tego 

zamierzenia poświęcił 6 lat życia. Nie dysponując budżetem i jachtem dającym szansę na walkę z 

czołówką, za cel postawił sobie ukończenie wyścigu. Pokonał trudy oceanicznej żeglugi, problemy 

techniczne, wytrzymał. Zajął ostatnie 26 miejsce, ale 20 jachtów nie dotarło do mety 

(www.calbudteam.com.pl). 

            Piotrowi Kuźniarowi za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition” z 10 osobową 

załogą, startując i kończąc rejs w Ushuaia, był to pierwszy polski jacht żeglujący po Morzu Weddella. 

Rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z 

licznymi górami lodowymi (www.selmaexpeditions.com). 

         Na  listach polskich, żeglarskich wypraw, coraz częściej odnotowujemy rejsy podejmowane przez 

rodaków mieszkających poza Polską. Są także częstymi laureatami nagród i wyróżnień „Rejsu Roku” – 

w minionych 5 latach dwukrotnie zdobywali „Srebrne Sekstanty”. Działalność polonijnych klubów 

żeglarskich to coraz istotniejsza sfera aktywności środowisk polskich emigrantów – integrują żeglarzy, 

skracają dystans na linii kraj – emigracja. Doceniając rolę żeglarskiej Polonii Jury postanowiło 

przyznać: 

           Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego: Polsko – Kanadyjskiemu Klubowi Żeglarskiemu 

http://www.operonracing.com/
http://www.operonracing.com/
http://www.operonracing.com/
http://www.solanus.pl/
http://www.calbudteam.com.pl/


„Zawisza Czarny” z Hamilton w 15 lecie działalności.  

         Znakomita robota żeglarska, samozaparcie w walce do końca na trasie regat, także obok 

sportowego, sukces medialny, popularyzujący żeglarstwo, skupiający zainteresowanie całej Polski 

sprawiły, że Nagroda Prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” przypadła decyzją Jury 

Zbigniewowi Gutkowskiemu. 

     Jury postanowiło także przyznać Nagrodę Specjalną „Rejs Roku 2011” harcerskiemu żaglowcowi 

szkolnemu „Zawisza Czarny”, w uznaniu roli jaką odegrał on w morskim wychowaniu młodzieży, 

podczas 50 lat morskiej służby. Obok rejsów szkolnych, gdzie załogi zdobywały podstawy morskiej 

służby, żaglowiec odbył wiele spektakularnych wypraw m.in. rejs dookoła świata, kilkakrotne 

opłynięcia przylądka Horn, udział w wielu międzynarodowych zlotach – „Zawisza” na trwale wpisał się 

do historii polskiego żeglarstwa. 

      Jury omówiło także wyczyn Aleksandra Doby - transatlantycką wyprawę kajakową Dakar (Senegal) 

- Acarua (Brazylia). Podkreślono wysoką rangę tego przedsięwzięcia, jego walory nautyczne i 

znakomite rzemiosło morskie. Przyjęte jednak kryteria w kwalifikowaniu do nagród "Rejs Roku" 

(wyprawy żeglarskie wykorzystujące do napędu wiatr i żagle), uniemożliwiły rozpatrywanie tej 

kandydatury, choć było to także przedmiotem dyskusji. Jury wyraża uznanie dla pionierskiego 

osiągnięcia polskiego kajakarza. 

 

W e r d y k t J u r y 

 

Tytuł Żeglarza Roku 2011 

„Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2011” 

Zbigniew Gutkowski 

za zajęcie II miejsca w samotnych regatach dookoła świata Velux 5 Oceans na s/y „Operon” termin 

17.10.2010 – 28.05.2011,  

dystans 29 111 Mm 

II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2011” 

Bronisław Radliński  

za wyprawę s/y „Solanus” wokół obu Ameryk termin 16.05.2010 – 01.10.2011, dystans 29 786 Mm 

III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2011” 

Joanna Pajkowska i Aleksander Nebelski za rejs na jachcie „Mantra Asia”termin 10.02.2010 – 

07.06.2011, dystans 22 000 Mm 

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2011” 

Roman Paszke z załogą za rekordowe pokonanie Atlantyku na katamaranie „Renault eco2” 

termin 07.01. – 15.01.2011, dystans 3 250 Mm 

Radosław Kowalczykza udział w samotnych regatach atlantyckich Mini Transat na jachcie „Calbud” 

termin 25.09. – 09.11.2011, dystans 4 749 Mm  

Piotr Kuźniar z załogą za antarktyczny rejs na jachcie „Selma Expeditions” termin 12.01. – 09.02. 

2011, dystans 2 285 Mm 

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego 

Polsko – Kanadyjski Klub Żeglarski „Zawisza Czarny” w Hamilton – 15-lecie działalności, kultywowanie 



tradycji polskiej bandery, wsparcie i współpraca z polskimi żeglarzami.  

 

Nagroda prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” 

Zbigniew Gutkowski – za doskonałą robotę żeglarską, wejście do światowej elity wyczynowych 

żeglarzy oceanicznych, połączone z walorami popularyzującymi nowoczesne żeglarstwo.  

 

Nagroda Specjalna „Rejs Roku 2011” 

Żaglowiec szkolny ZHP „Zawisza Czarny” za 50 lat służby pod biało-czerwoną banderą i wkład w 

edukację morską polskiej młodzieży. 

Nagroda magazynu sportów wodnych „ŻAGLE” 

Kolegium redakcyjne tradycyjnie wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem 

przyznało nagrodę Markowi Kaczorowskiemu za samotny, sierpniowy rejs bałtycki na jachcie „Mr. 

Orkan” na dystansie 583 Mm. 

 

Tradycyjna Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców, przyznana zostanie podczas pierwszego, 

styczniowego posiedzenia Kapituły Bractwa.  

 

Tradycyjna gala żeglarska odbędzie się w piątek, 2 marca 2012 roku, w Dworze Artusa w Gdańsku.  

 

 


