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Zaproszenie na Doroczne Jesienne 

Spotkanie Bractwa Kaphornowców 2014  

Napisane: 05 październik 2014.  

Siostry i Bracia Kaphornowcy, Przyjaciele i Sympatycy, 
 

Uprzejmie informuję, iż Doroczne Jesienne Spotkanie Bractwa Kaphornowców 2014 

odbędzie się na pokładzie „Daru Pomorza” - naszej Białej Fregaty w dniu: 8 listopada 2014 

r. (sobota) o godz. 12.00. Fregata cumuje w Basenie Prezydenta przy Al. Jana Pawła II 

(Skwer Kościuszki). 

 

Program tegorocznego spotkania obejmuje: 

1. Powitanie przez Grotmaszta przybyłych gości i członków Bractwa (pokład „Daru 

Pomorza”) 

2. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek. 

3. Przejście pod pokład. 

4. Przedstawienie programu spotkania oraz  składu osobowego nowej Kapituły Bractwa – 

Grotmaszt kpt. Cezary Bartosiewicz, 

5. Tematyka spotkania - „Kaphornowcy w Arktyce”: 

-  Rejs dookoła Bieguna Północnego - kpt. Ryszard Wojnowski s/y „Lady Dana 44” 

-  Wyprawa wokół Grenlandii i Spitsbergenu – kpt. Maciej Sodkiewicz s/y „Berlovento II” 

6. Sprawy bieżące Bractwa – Grotmaszt kpt. Cezary Bartosiewicz 

7. Inne sprawy kaphornowskie. 

8. Kaphornowski poczęstunek 

9. Zakończenie spotkania 

 

W czasie trwania spotkania Siostry i Bracia będą mogli pobrać książkę „Pokłon Hornowi” 

jeśli tego wcześniej nie uczynili. 

 

Przypominamy, że roczna składka ustalona na rok 2014 wynosi dla członków do 25 lat 25 

złotych, dla pozostałych 50 złotych.  

Można je uregulować wpłacając na nasze konto: 

BRE BANK SA, ODDZIAŁ KORPORACYJNY GDYNIA 81- 371 GDYNIA, UL. 

ZYGMUNTOWSKA 4 ; 

NR RACHUNKU 63 1140 1153 0000 2309 2400 1002. 

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o uczestnictwo w naszym spotkaniu 

oraz przekazanie powyższej informacji dostępnym Wam naszym członkom. Bardzo 

serdecznie zapraszam na spotkanie także naszych Przyjaciół i Sympatyków.  
 

Pokłon Hornowi ! 

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 
Kpt. Cezary Bartosiewicz 

___________________________________________________________________________ 
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Nowa Kapituła  

Napisane: 26 wrzesień 2014.  

We wtorek 23 września po uroczystym obiedzie wydanym w Ratuszu Staromiejskim w 

Toruniu i zwiedzeniu cenniejszych zbiorów Muzeum Historycznego w Ratuszu, tamże odbyło 

się zebranie kandydatów na członków Kapituły i członków ciał wybieralnych. 

 

1) Grotmaszt Cezary Bartosiewicz przedstawił proponowany przez siebie skład Kapituły 

Bractwa. Z powodu zaproszenia do Kapituły Brata Macieja Leśnego (dotychczas 

Przewodniczącego Kontrol Mesy) grotmaszt zaproponował na Jego miejsce Brata Dariusza 

Nerkowskiego, a członkowie Kontrol Mesy dokonali kooptacji (zgodna ze statutem art.29). 

2) Grotmaszt przedstawił do dyskusji propozycje zmian w statucie, które m.in. umożliwią 

prowadzenie działalności gospodarczej, aby stworzyć finansowe podstawy dla realizacji 

statutowej działalności Bractwa. Postanowiono przygotować propozycje zmian statutowych 

celem przedstawienia ich Siostrom i Braciom do szerszej dyskusji w czasie spotkania 

listopadowego, a następnie przedłożyć do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Bractwa 

w miesiącu marcu. 

3) Uzgodniono, że tradycyjne doroczne Jesienne Spotkanie Bractwa odbędzie się w sobotę 8 

listopada w naszej siedzibie na "Darze Pomorza". Urozmaicą je prezentacje ostatnich wypraw 

naszych Braci w rejsach polarnych. W czasie spotkania będzie możliwość  odbierania 

bezpłatnie przez członków załóg kaphornowych (już trzeci termin) "Księgi pamiątkowej 

wydanej w czterdziestolecie Bractwa Kaphornowców POKŁON HORNOWI". 

4) Po Bydgoszczy i Gdyni tym razem w Muzeum Podróżników im Tony Halika w Toruniu 

otwarto w dniu posiedzenia Kapituły wystawę "Polacy na Hornie", która dalej powędruje do 

Włocławka a od połowy grudnia do 25 stycznia 2015 roku będzie eksponowana w Książnicy 

Pomorskiej w Szczecinie. Przy okazji otwarcia wystawy,  obecny na uroczystości, drugi w 

naszej historii Grotmaszt Aleksander Kaszowski otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Torunia 

Michała Zaleskiego pamiątkowe srebrno-bursztynowe spinki. 

 

Skład Kapituły: 

Grotmaszt - Cezary BARTOSIEWICZ 

Bezanmaszt - Bohdan SIENKIEWICZ 

Fokmaszt - Maciej SODKIEWICZ 

Kwestarz - Antoni BIGAJ 

Skryba - Zenon GRALAK 

Instruktor - Maciej LEŚNY 

Rejent - Ewa SKUT 

Sztorman - Tadeusz JABŁOŃSKI 

Żaglomistrz - Zenon JANKOWSKI 

Bosman - Andrzej BĄKALSKI 

 

Kontrol Mesa: 

Hubert LATOŚ 

Waldemar WASZCZYK 

Dariusz NERKOWSKI 
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Sąd pokładowy-koleżeński: 

Waldemar MIECZKOWSKI 

Wojciech PASIECZNY 

Jerzy WĄSOWICZ 

___________________________________________________________________________ 

Nowy Grotmaszt Bractwa  

Napisane: 17 sierpień 2014.  

W dn.16 sierpnia 2014 r. na pokładzie "Daru Pomorza"odbyło się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców.Związane to było z obchodami 40 rocznicy 

powstania Bractwa oraz z wyborami nowego Grotmaszta Bractwa.Ustępujący po dwóch 

kadencjach sprawowania tej funcji kadm.dr inz.Czesław Dyrcz podziękował wszystkim 

Braciom i Kapitule za wspólpracę. 

Zgromadzenie postanowiło powołać na stanowisko Grotmaszta Bractwa 

 

kpt.CEZAREGO BARTOSIEWICZA 
 

Wybrany Grotmaszt powoła w najblizszym czasie nową Kapitułe z którą będzie kierował 

Bractwem w nadchodzącej kadencji. 

___________________________________________________________________________ 

Program promocji drugiego wydania księgi 

pamiątkowej Bractwa Kaphornowców 

"Pokłon Hornowi"  

Napisane: 14 lipiec 2014.  
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Program promocji drugiego wydania księgi pamiątkowej Bractwa Kaphornowców 

„Pokłon Hornowi” w dniu 16.08.2014 r. 

  

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni (Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1). 

GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Do 16.00 Przybycie uczestników uroczystości do Muzeum Miasta Gdyni 

16.00 

Powitanie zaproszonych Gości, Przyjaciół Bractwa i uczestników uroczystości 

promocji drugiego wydania książki „Pokłon Hornowi”. Okolicznościowe 

wystąpienie starego grotmaszta Bractwa Kaphornowców (kadm. Czesław Dyrcz) 

wraz z przedstawieniem 

nowego grotmaszta 

16.10 
Prezentacja filmu „Kaphornowcy” i wspomnienia o Bracie Lewandowskim. 

Wprowadzenie –  fokmaszt red. Bohdan Sienkiewicz 

16.30 
Powstanie drugiego wydania księgi pamiątkowej Bractwa Kaphornowców 

„Pokłon Hornowi” (fokmaszt red. Bohdan Sienkiewicz) 

  
Wręczenie egzemplarzy książki „Pokłon Hornowi” honorowym gościom 

spotkania (kadm. Czesław Dyrcz) 

16.45 Wystąpienia zaproszonych gości 

16.50 Przyjęcie okolicznościowe 



5 
 

GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Ok. 17.15 Zakończenie uroczystości (kadm. Czesław Dyrcz) 

___________________________________________________________________________ 

List Grotmaszta  

Napisane: 10 lipiec 2014.  

  

List ustępującego grotmaszta Bractwa Kaphornowców Gdynia, 8 lipca 2014 r. 

  

Siostry i Bracia Kaphornowcy, 

 

dobiega końca mój czas pełnienia zaszczytnej funkcji grotmaszta Bractwa Kaphornowców. Z 

perspektywy niespełna ośmiu lat stwierdzam z przekonaniem, że w pełni wywiązałem się z 

pracy dla Bractwa i mogę dziś dokonać przemyśleń, podsumowań i podziękowań. 

Towarzyszy mi refleksja, że wiele zadań oraz decyzji stało się moim oraz Waszym udziałem. 

Wszystko, co czyniłem, wynikało z głębokiego przekonania, iż nadrzędną wartością jest 

dobro Bractwa Kaphornowców. W minionych latach przeszło ono wiele zmian. Obecnie 

działamy w innej żeglarskiej rzeczywistości, często będącej przedmiotem gorących dyskusji. 

Efekt naszego wspólnego wysiłku jest dostrzegalny, a wkroczenie w kolejne lata istnienia to 

doskonała okazja do dalszego doskonalenia organizacyjnego, na miarę dzisiejszych czasów.  

W pracy dla Bractwa zawsze kierowałem się przekonaniem, że najważniejsi jesteście Wy i 

nasza przyjaźń. Na swojej żeglarskiej i kaphornowej drodze spotkałem wielu znakomitych 

ludzi morza, żeglarzy i współpracowników tworzących Kapitułę Bractwa Kaphornowców. Od 

wszystkich Was dużo się nauczyłem i to Wy utwierdzaliście mnie w przekonaniu, że warto 

było podjąć się obowiązku kierowania Kapitułą. Morze nauczyło mnie pokory i wiary w 

załogę, dla której byłem dowódcą, tak jak dla Was grotmasztem. Za te wszystkie wspólne 

chwile dziękuję. 

Proszę Was, abyście zawsze pamiętali o tym, że pokonanie przylądka Horn jest wielkim 

wyzwaniem dla bezpieczeństwa i zobowiązaniem całej załogi, a kaphornowe osiągnięcia 

żeglarskie dostępne są dziś dla wybranych. Dbajcie o nasze Bractwo Kaphornowców, o 

żeglarski etos, pamięć o dokonaniach polskich żeglarek i żeglarzy, pielęgnujcie nasze 

tradycje, a w następcach wyzwalajcie entuzjazm pokonywania własnych słabości i 

podejmowania najwyższych żeglarskich wyzwań.  

Proszę Was o wsparcie dla mojego następcy, którego wybierzecie na Walnym Zgromadzeniu 

Bractwa Kaphornowców 16 sierpnia 2014 roku. Proszę o liczny udział i rozwagę wyboru 

nowego grotmaszta, reprezentanta całego naszego środowiska. Jestem głęboko przekonany, 

że mój następca będzie mógł liczyć na Waszą pomoc w każdej sytuacji. Wspólnie wykonacie 

stojące przed Wami nowe zadania i sprostacie wszelkim wyzwaniom. 
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Życzę Wam wytrwałości, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 

żeglarskim, osobistym oraz zawodowym. 

 

Pokłon Hornowi,  

grotmaszt Bractwa Kaphornowców  

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ 

___________________________________________________________________________ 

40-LECIE POWSTANIA BRACTWA 

KAPHORNOWCÓW  

Napisane: 09 czerwiec 2014.  
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40-LECIE POWSTANIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW 

ZAPROSZENIE 

Siostry i Bracia Kaphornowcy, 

 

Kapituła i grotmaszt Bractwa Kaphornowców uprzejmie zapraszają na obchody 40-lecia 

powstania Bractwa Kaphornowców, które odbędą się 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 1200 

na pokładzie „Daru Pomorza” zacumowanego w Gdyni przy Nabrzeżu Pomorskim w Basenie 

Prezydenta. Uroczystość połączona będzie z Walnym Zgromadzeniem Bractwa 

Kaphornowców, podczas którego nastąpi wybór nowego grotmaszta. Następnie o godzinie 

1600 w Muzeum Miasta Gdyni zaprezentowane zostanie drugie wydanie Pokłon Hornowi, 

księgi dokonań Sióstr i Braci Bractwa Kaphornowców. 

 

Pokłon Hornowi, 

GROTMASZT BRACTWA KAPHORNOWCÓW 

kontradmirał Czesław Dyrcz 

Gdynia, 30 maja 2014 roku. 

___________________________________________________________________________ 

Nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza - 

rozdane  

Napisane: 01 marzec 2014.  

Gdynia, 28 lutego 2014 r. 

KAPITAN ANDRZEJ DRAPELLA LAUREATEM 

NAGRODY IM. KAPITANA LESZKA WIKTOROWICZA 

  

Kapitan Andrzej Drapella został laureatem trzeciej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka 

Wiktorowicza - wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta 

„Daru Młodzieży", wychowawcy wielu pokoleń polskich marynarzy. 

 

Redaktor Bohdan Sienkiewicz otrzymał natomiast Nagrodę Specjalną im. Kapitana Leszka 

Wiktorowicza. 

 

Kapitan Andrzej Drapella swoją dotychczasową działalnością, stawianiem kolejnych kroków 

na pokładach polskich żaglowców, spotkaniami z młodzieżą, rejsami po morzach i oceanach 

świata dowiódł, iż jest człowiekiem morza i godnym bycia laureatem tej nagrody – 

powiedział podczas ogłaszania werdyktu przewodniczący kapituły nagrody, kontradmirał 

Czesław Dyrcz. 

Kapitan żeglugi wielkiej i kapitan jachtowy Andrzej Juliusz Drapella urodził się 18 czerwca 

1929 roku w Katowicach. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej. W 1947 roku zdał 

egzamin do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wydział Nawigacyjny. Pierwszą 
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praktykę marynarską zdobył na „Darze Pomorza", pracując jako instruktor, następnie był 

starszym marynarzem na m/s „Batory", aż wreszcie został trzecim oficerem na m/s 

„Marchlewski". Od 2 listopada 1956 do 8 stycznia 1957 roku pracował w Gdańskim Urzędzie 

Morskim w Gdyni na stanowisku inspektora ds. nawigacyjnych w Oddziale Oznakowania 

Nawigacyjnego.W 1957 roku Polski Związek Żeglarski wydał Panu Andrzejowi Drapelli 

patent jachtowego kapitana morskiego oraz patent jachtowego kapitana żeglugi morskiej. 

Następne lata przyniosły kolejne awanse na wyższe stopnie oficerskie. Pan Kapitan ukończył 

liczne kursy zawodowe. Dowodził m/s „Chełmoński" w dwóch podróżach dookoła świata. 

Brał udział w dwóch wyprawach naukowo-badawczych na Antarktykę i w trzech na 

Spitsbergen.Podczas kilkudziesięciu lat pracy na statkach Polskiej Marynarki Handlowej był 

uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń. W 1972 roku dowodząc m/s „Lewant II", zabrał z 

Lizbony do kraju prochy biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego (nazywanego 

„biskupem morskim").Mimo wielu lat intensywnej pracy na statkach transportowych starał 

się utrzymywać stały kontakt z żeglarstwem polskim i międzynarodowym. W latach 1974–

1977 dowodził żaglowcem r/v „Mazurka". Brał udział w pierwszym rejsie Szkoły pod 

Żaglami na STS „Pogoria" jako przedstawiciel ministra żeglugi. Do 2005 roku był zastępcą 

kapitana i kapitanem na żaglowcach: „Pogoria", „Fryderyk Chopin", „Zawisza Czarny" i 

„Oceania". Zajmował się szkoleniem młodzieży zgrupowanej wokół Centrum Wychowania 

Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni. 

 

Bohdan Sienkiewicz – dziennikarz, żeglarz, wychowawca kilku morskich pokoleń i 

publicysta. Współtwórca legendarnego „Latającego Holendra", telewizyjnego programu o 

wychowaniu morskim, emitowanego na antenie TVP przez 26 lat. 

 

„Redaktor Bohdan Sienkiewicz szczególnie aktywnie przed wielu laty związał się z 

żeglarstwem, wychowaniem morskim młodzieży i utrwaleniem naszych tradycji morskich. 

Można powiedzieć, iż jest człowiekiem trwale wpisanym w kulturę morską, wychowanie 

morskie i krzewienie morskich tradycji." - napisano w uzasadnieniu nominacji do nagrody. 

 

Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono sześć nominacji. 

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. 

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) 

Mira Urbaniak, Bractwo Kaphornowców 

Przemysław Dalecki, Urząd Miasta Gdyni 

Joanna Zielińska, Urząd Miasta Gdyni 

Waldemar Heflich, Press Club Polska 

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 6 kwietnia w Warszawie. 

___________________________________________________________________________ 
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Walne Zgromadzenie Bractwa  

Napisane: 05 luty 2014.  

W zakładce "Komunikaty" informacja o Walnym Zgromadzeniu Bractwa 

___________________________________________________________________________ 

Nagrody żeglarskie za 2013 rozdane  

Napisane: 04 styczeń 2014.  

  

   

KOMUNIKAT JURY 

NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD 

HONOROWYCH „REJS ROKU 2013” 

i „SREBRNY SEKSTANT” 

(Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju ) 

 

Już po raz 44, w salonie komendanta fregaty „Dar Pomorza” odbyło się 

tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i 

„Srebrny Sekstant”. 

 

W obradach Jury 44-tej edycji nagród uczestniczyli:  
kontradm. Czesław Dyrcz - przewodniczący Jury, rektor-komendant Akademii Marynarki 

Wojennej 

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

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz - laureatka z lat ubiegłych 

Hubert Latoś - laureat z lat ubiegłych 

Krzysztof Kamiński - laureat z lat ubiegłych 

Andrzej Rościszowski - laureat z lat ubiegłych 

Jerzy Wąsowicz - laureat z lat ubiegłych 

Zbigniew Stosio - sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ 

Andrzej Radomski - przedstawiciel Prezydenta Gdańska;  

Tadeusz Jabłoński - publicysta morski, pomysłodawca „Rejsu Roku – Srebrnego Sekstantu 

Zenon Gralak - publicysta morski, pomysłodawca „Rejsu Roku – Srebrnego Sekstantu 

Aleksander Gosk - publicysta morski 

Jury wnikliwie przeanalizowało zgłoszone przedsięwzięcia żeglarskie 2013 roku. W sumie 

pod obrady trafiło 12 wypraw, charakteryzujących się dużą różnorodnością, zarówno pod 

względem skali, charakteru, celów, stopnia żeglarskiej trudności. Były rejsy samotne, 

załogowe, wyczyny sportowe i wyprawy rodzinne. 

„Srebrnym Sekstantem”, uhonorowano kpt. Ryszarda Wojnowskiego za pionierskie, pierwsze 

w historii polskiej bandery sportowej pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego. Wyprawa 

jachtu „Lady Dana 44” z siedmioosobową załogą zakładała opłynięcie Bieguna Północnego w 

jednym sezonie. Niestety sytuacja lodowa po pokonaniu Przejścia Północno-Wschodniego 
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zmusiła kapitana do zmiany planu i skierowania się poprzez Cieśninę Beringa do 

kanadyjskiego Vancouver. Mimo tego czteromiesięczna wyprawa to znaczący wyczyn w 

historii polskiego żeglarstwa polarnego. 

Godny odnotowania wynik w transatlantyckich regatach OSTAR zdecydował o przyznaniu 

kpt. Joannie Pajkowskiej II Nagrody „Rejsu Roku”. Była jedyną kobietą w regatach. Mimo 

awarii katamarana „Cabrio 2” po starcie, i 10 godzinnego opóźnienia w wyjściu na Atlantyk, 

dzielnie walczyła na sztormowej trasie i zakończyła regaty na 7 miejscu. Warta podkreślenia 

jest aktywność kpt. Pajkowskiej na oceanach. Żeglarskie kroniki corocznie donoszą o jej 

kolejnych ciekawych rejsach. W 2013 roku przepłynęła Atlantyk 4 razy. 

III Nagrodę „Rejsu Roku” przyznano kapitanowi Kazimierzowi Ludwińskiemu za opłynięcie 

świata w ośmioletniej, rodzinnej wędrówce po oceanach, zakończonej w kwietniu 2013 r. To 

uhonorowanie życia wypełnionego żeglarską pasją i pragnieniem wolności. Katamaran 

„Wyspa Szczęśliwych Dzieci” trzech braci Ludwińskich, to prawdziwe zjawisko w polskim 

żeglarstwie. Zbudowany rodzinnym wysiłkiem 35 lat temu, przeżeglował z nimi tysiące mil. 

Ukształtował charaktery, wypełnił życie humanistycznym przesłaniem symbolizowanym 

przez swoją nazwę. 

Jury postanowiło także wyróżnić cztery kolejne żeglarskie projekty. Dwie wyprawy polarne 

w rejony przeciwległych biegunów, oraz transatlantyckie projekty regatowe. 

Etapową, załogową wyprawę „Sekstant Expedition – Rosyjska Arktyka 2013” na jachcie 

„Barlovento II” poprowadził kpt. Maciej Sodkiewicz. Jacht osiągnął rekordową w polskim 

żeglarstwie szerokość geograficzną 82 st. 10,554. 

Na wody Antarktyki z kolei, prowadziła Polska Żeglarska Wyprawa Śladami sir Ernesta 

Shackletona poprowadzona przez kpt. Piotra Kuźniara na jachcie „Selma Expeditions”. 

Pionierska eksploracja Georgii Południowej, pierwsze polskie lądowanie na Wyspie 

Słoniowej. Żegluga w trudnych lodowych i sztormowych warunkach, do niedostępnych 

rejonów antarktycznych, to doświadczenia załogi podczas ponad miesięcznej wyprawy. 

„Ostar for Dydek” to oryginalny projekt zrealizowany przez kpt. Krystiana Szypkę. Pomyślny 

start na jachcie „Sunrise” w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy, w ramach 

szerszego projekty edukacyjnego, upamiętniającego najwybitniejszą polską koszykarkę 

Małgorzatę Dydek, nagrodzono wyróżnieniem „Rejsu Roku”.  

Wyróżniono także rekordy i regatowe wyniki osiągnięte na atlantyckich trasach przez kpt. 

Zbigniewa Gutkowskiego. Ścigając się na jachcie „Energa” jest aktualnie naszym jedynym 

reprezentantem w światowej elicie regatowego żeglarstwa. 

Nagrodę specjalną prezydenta miasta Gdańska „Bursztynową Różę Wiatrów” przyznano 

Bogusławowi Witkowskiemu, prezesowi Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

Energia, kreatywność, skuteczne zaangażowanie na rzecz żeglarstwa, dały imponujący bilans 

podjętych w minionym roku przedsięwzięć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, 

promujących żeglarstwo w całym regionie, często o randze ogólnokrajowej. 

Nagrodą specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego wyróżniono środowiska polonijne z: 

USA - Inter-Pro Sailing Team z Chicago oraz Kanady - Jacht Klub „Zawisza Czarny”. 

Żeglarze polonijni aktywnie organizują i uczestniczą w zlotach polonijnych, a także regatach. 

W 2013 r. m.in. Rolex Regatta, St. Thomas; Lake Ontario 300 - 1 miejsce s/y „Husaria” 

wśród 120 jachtów biorących udział w tych najdłuższych na świecie regatach (300 Mm non-

stop) na wodach śródlądowych; Tri-State Regata, Chicago, pierwsze miejsce w 

długodystansowych, etapowych regatach rozgrywanych na wodach Jeziora Michigan. Zawsze 

pod biało-czerwoną banderą. 
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Werdykt Jury: 

 

„Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2013” 

Ryszard Wojnowski za pierwsze pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego pod polską 

banderą na jachcie „Lady Dana 44”; termin 8.06.2013 – 12.10.2013, dystans 8 890 Mm 

 

II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2013” 

Joanna Pajkowska za postawę i wynik w regatach OSTAR 2013 na s/y „Cabrio 2”; termin 

27.05.2013 – 23.06.2013, trasa Plymouth – Newport 

 

III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2013” 

Kazimierz Ludwiński za wokółziemską wędrówkę na s/y „Wyspa Szczęśliwych 

Dzieci”termin 30.11.2005 – 29.04.2013, dystans 44 251 Mm 

 

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2013” 

Maciej Sodkiewicz za etapową wyprawę „Sekstant Expedition-Rosyjska Arktyka 2013” na 

jachcie „Barlovento II” z osiągnięciem rekordowej dla polskiej bandery szerokości 

geograficznej północnej; termin 2.06. – 20.09.2013, dystans 8 000 M  

Piotr Kuźniar z załogą za antarktyczną wyprawę jachtem „Selma Expeditions” na Georgię 

Południową i Wyspę Słoniową Śladami Ernesta Shackletona; termin – 14.10.2013 – 

20.11.2013, dystans 3 396 Mm  

Krystian Szypka za udany start na j achcie „Sunrise” w transatlantyckich regatach samotnych 

OSTAR 2013; termin – 27.05.2013 – 23.06.2013; trasa Plymouth – N  

Zbigniew Gutkowski za atlantyckie rekordy i starty w regatach m.in. Transat Jacques Vabre 

na jachcie „Energa” 

 

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego 

Stowarzyszenia polonijne z USA - Inter-Pro Sailing Team, oraz Kanady - Jacht Klub 

„Zawisza Czarny” za aktywną działalność żeglarską i promocję polskiej bandery sportowej za 

oceanem 

 

Nagroda prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” 

Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Okręgowego Żeglarskiego za skuteczne i 

wielokierunkowe działania na rzecz wsparcia, rozwoju i promocji żeglarstwa 

 

Nagroda magazynu sportów wodnych „ŻAGLE” 

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

przyznało nagrodę Iwonie i Markowi Tarczyńskim, za rejs dookoła Bałtyku na s/y 

„Cerberyna-Mila 2” – przepłynęli 1 800 Mm, w ciągu 86 dni odwiedzili 55 portów w 9 

krajach. 

 

Nagroda grotmaszta Bractwa Kaphornowców 

Tradycyjną Nagrodę grotmaszta Bractwa Kaphornowców "Za dobrą robotę żeglarską w 

trudnych warunkach " w roku 2013 decyzją Kapituły Bractwa Kaphornowców otrzyma kpt. 

Cezary Bartosiewicz wraz z załogą s/y Województwo Toruńskie za wyprawę na wody Morza 
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Białego w dniach od 27 lipca do 10 sierpnia 2013 roku 

 

Gala żeglarska odbędzie się 7 marca 2014 r. w Dworze Artusa w Gdańsku. 

 


