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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

Napisane: 22 grudzień 2015.  

 

___________________________________________________________________________ 

Doroczne Jesienne Spotkanie Bractwa na 

pokładzie Daru Pomorza  

Napisane: 10 grudzień 2015.  

Witam Siostry Braci i wszystkich Sympatyków i informuję, że 14 listopada odbyło się 

Doroczne Jesienne Spotkanie Bractwa na pokładzie Daru Pomorza. Tradycyjnie rozpoczęcie 

spotkania poprzedziło postawienie proporca Bractwa połączone z wybiciem Szklanek w samo 

południe. Pogoda była bardzo „żeglarska” wiało, świeciło słońce a za chwilę lało. 

http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/378-radosnych-%C5%9Bwi%C4%85t-bo%C5%BCego-narodzenia.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/377-doroczne-jesienne-spotkanie-bractwa-na-pok%C5%82adzie-daru-pomorza.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/377-doroczne-jesienne-spotkanie-bractwa-na-pok%C5%82adzie-daru-pomorza.html
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Pod gościnnym pokładem Białej Fregaty rozpoczęło się spotkanie, jak zwykle gwar, radości 

spotkania po czasieszybkie oceny, kto jeszcze mieści się w mundurek a kto musiał uszyć 

nowy itp.. 

Grotmaszt witając wszystkich serdecznie poprosił gościa Burmistrza Helu o zajęcie głosu. 

Pan Burmistrz w, krótkich sympatycznych słowach opatrzonych wizualizacją przedstawił 

plany Helu na najbliższy okres. Dla nas żeglarzy najmilsze fragmenty to planowana 

modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego i ukierunkowanie na sprzyjanie żaglom. 

 

Następny gość Piotr Kuźniar wprowadził nas w marzycielski nastrój (każdy w duchu 

zamarzył o nowych rejsach) opowiadając i prezentując materiały filmowe i zdjęciowe z 

właśnie zakończonego projektu Wytrwałość 2014-2015 Sydney –Hobart – Morze Rossa. Było 

pięknie!!! 
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Rozgrzani atmosferą z przyjemnością składaliśmy gratulację powołanym uchwałą Kapituły 

Ambasadorom Bractwa Kaphornowców w osobach: 

Siostra- - Mira Urbaniak – Szczecin, 

Brat - Zbigniew Jałocha – Kraków  

 

Wręczenia nominacji dokonał Grotmaszt kpt. Cezary Bartosiewicz. 



5 
 

 

 



6 
 

W dalszej części spotkania tradycyjny bigos, kiełbaska, ciasto i gawędy w grupach. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za niezmiennie wspaniałą atmosferę nieobecni zaś niech 

żałują i dołączą do nas w 2016 r. 

 

I jeszcze parę zdjęć . 



7 
 

 

 



8 
 

 

 



9 
 

 

I tak nieubłaganie minął kolejny żeglarski sezon w oczekiwaniu na nowy czekam na 

korespondencję od Was zgłaszajcie swoje sukcesy dzielcie się z nami opiniami i pomysłami. 

 

Z pozdrowieniami 

Pokłon Hornowi 

Skryba 

___________________________________________________________________________ 

1 listopada - Złożenie kwiatów  

Napisane: 03 listopad 2015.  

Złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem zniczy uczcił 1 listopada Pomorski Związek 

Żeglarski tych, co odeszli na wieczną wachtę w minionym roku.  

Kameralna uroczystość odbyła się o godz. 10 pod pomnikiem „Zaginionych na morzu” 

stojącym na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. Wiązankę kwiatów złożyła delegacja PoZŻ na 

czele z prezesem Związku Bogusławem Witkowskim, Bezanmaszt Bractwa Kaphornowców 

Bohdan Sienkiewicz , przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, Ligi Morskiej i Rzecznej, 

Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, klubów i żeglarzy. 

Wszystkich ludzi żagli i morza, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku uczczono minutą ciszy. 

http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/376-1-listopada-z%C5%82o%C5%BCenie-kwiat%C3%B3w.html
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___________________________________________________________________________ 

Zaproszenie na Doroczne Jesienne 

Spotkanie Bractwa Kaphornowców 2015  

Napisane: 23 październik 2015.  

Gdynia 21.10.2015 r. 

Zaproszenie na Doroczne Jesienne Spotkanie Bractwa Kaphornowców' 2015 

http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/1listopada_03_2015_11_01_gorska.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/1listopada_03_2015_11_01_gorska.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/1listopada_03_2015_11_01_gorska.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/P1010078.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/P1010078.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/P1010078.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/374-zaproszenie-na-doroczne-jesienne-spotkanie-bractwa-kaphornowc%C3%B3w-2015.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/374-zaproszenie-na-doroczne-jesienne-spotkanie-bractwa-kaphornowc%C3%B3w-2015.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/1listopada_03_2015_11_01_gorska.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/P1010073.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/P1010078.jpg
http://bractwo-kaphornowcow.pl/images/artykuly/011115/P1010079.jpg


11 
 

 

Siostry i Bracia Kaphornowcy, Przyjaciele i Sympatycy, 

 

Uprzejmie informuję, iż Doroczne Jesienne Spotkanie Bractwa Kaphornowców' 2015 

odbędzie się na pokładzie „Daru Pomorza" - naszej Białej Fregaty w dniu: 

14 listopada 2015 r. (sobota) o godz. 12.00. 

Fregata cumuje w Basenie Prezydenta przy Al. Jana Pawła II ( Skwer Kościuszki) 

  

Program tegorocznego spotkania obejmuje: 

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

„Daru Pomorza"); 

2. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne; 

3. Tematyka spotkania – „Selma Expeditions w regatach Sydney-Hobart i na Morzu 

Rossa": 

- kpt. Piotr Kuźniar s/y „Selma Expeditions"; 

4. Inne sprawy kaphornowskie; 

5. Kaphornowski poczęstunek; 

6. Zakończenie spotkania. 

  

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o uczestnictwo w naszym spotkaniu oraz 

przekazanie powyższej informacji dostępnych Wam naszych członków. 

Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie także naszych Przyjaciół i Sympatyków. 

  

Pokłon Hornowi ! 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

Cezary Bartosiewicz 

___________________________________________________________________________ 

SEKSTANT EXPEDITION Lodowe Krainy 

2014-2015  

Napisane: 10 sierpień 2015.  

Miło Nam donieść o sukcesie Brata Macieja Sodkiewicza (Horn w marcu 2010 ). 

 

„ ..........6 sierpnia 2015 r. o godzinie 17.17 jacht Barlovento II pod dowództwem kapitana 

Macieja Sodkiewicza osiągnął rekordową dla światowego żeglarstwa pozycję 82°37'N. Pobił 

tym samym rekord ustanowiony w 2012 roku przez rosyjskiego kapitana Daniła Gawriłowa, 

http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/366-sekstant-expedition-lodowe-krainy-2014-2015.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/366-sekstant-expedition-lodowe-krainy-2014-2015.html


12 
 

który na jachcie Piotr I dopłynął na szerokość 82°19'N. 

 

Rekordowy rejs odbywający się w ramach projektu SEKSTANT EXPEDITION Lodowe 

Krainy 2014-2015 . ................. " 

 

http://www.sekstant.pl 

 

Z podziękowaniem za wiadomość : Patrycji Spytek, - www.sekstant.pl 

___________________________________________________________________________ 

Uroczystości złożenia relikwii Jana z 

Łobdowa  

Napisane: 09 sierpień 2015.  

Połowa Wakacji za nami. Sezon żeglarski w pełni, stąd napływających wiadomości o 

działaniach / przygodach Sióstr i Braci jak na lekarstwo. 

 

W międzyczasie jednak, zgodnie z uchwałą Bractwa nr 5 z br. udzielającej poparcia władzom 

Miasta Torunia w staraniach o ustanowienie błogosławionego Jana z Łobdowa ogólnopolskim 

patronem flisaków i żeglarzy, Grotmaszt i przedstawiciele Bractwa w dniu 24 czerwca 2015 r. 

wzięli udział w uroczystości złożenia relikwii Jana z Łobdowa w toruńskiej katedrze św. 

Janów. 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wielkanoc 2015  

http://www.sekstant.pl/
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/365-uroczysto%C5%9Bci-z%C5%82o%C5%BCenia-relikwii-jana-z-%C5%82obdowa.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/365-uroczysto%C5%9Bci-z%C5%82o%C5%BCenia-relikwii-jana-z-%C5%82obdowa.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/364-wielkanoc-2015.html


13 
 

Napisane: 02 kwiecień 2015.  

 

___________________________________________________________________________ 

Relacja z gali Rejs Roku 2014  

Napisane: 23 marzec 2015.  

Relację z gali możecie Państwo zobaczyć TUTAJ. 

___________________________________________________________________________ 

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu 

Bractwa Kaphornowców 2015  

Napisane: 23 luty 2015.  

http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/356-relacja-z-gali-rejs-roku-2014.html
http://oficynamorska.pl/2015/nagrody-i-wyroznienia-za-rejs-roku-2014-i-srebrny-sekstant-rozdane
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/354-komunikat-o-walnym-zgromadzeniu-bractwa-kaphornowc%C3%B3w-2015-2.html
http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/354-komunikat-o-walnym-zgromadzeniu-bractwa-kaphornowc%C3%B3w-2015-2.html
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Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Bractwa Kaphornowców 2015-03-06 

  

Siostry i Bracia Kaphornowcy, 

  

Uprzejmie informuję, iż Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2015, które jest 

zebraniem sprawozdawczo-wyborczym odbędzie się w Restauracji „Gdańska" (Główne 

Miasto w Gdańsku ul. Św. Ducha 16/26) i Dworze Artusa (Stare Miasto w Gdańsku ul. Długi 

Targ) w dniu 06 marca 2015 roku (piątek). 

  

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

 

1. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo 

Kaphornowców (delegacja Bractwa): 

 

10.00 - Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców); 

12.00 - Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza 

Boguckiego); 

13.30 - Gdyński Cmentarz Witomiński (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza); 

13.50 - Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczną wachtę"); 

 

2. 15.30 (pierwszy termin) i 15.45 (drugi termin) - Walne Zgromadzenie Bractwa 

Kaphornowców – Restauracja Gdańska (w Gdańsku ul. Św. Ducha 16/26). 

 

Program Walnego Zgromadzenia: 
• Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za okres sierpień 

2014 – luty 2015. 

• Sprawozdanie Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego; 

• Udzielenie absolutorium ustępującym członkom władz wybieralnych Bractwa; 

• Wybory nowych władz Bractwa Kaphornowców: 

- Trzech członków Kontrol mesy; 

- Trzech członków Sądu pokładowego. 

• Uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Bractwa Kaphornowców w przedmiocie 

organizacji Bractwa; 

• Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek i zakupu akcesoriów Bractwa. 
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• Ostatnia możliwość odbioru książek „Pokłon Hornowi". 

  

3. 17.00 - Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2014 (Dwór Artusa) wśród 

nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa 

Kaphornowców. 

 

4. 18.30 - Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Gdańska"). 

Koszt uczestnictwa członka Bractwa i zaproszonych przez Siostry i Braci gości w części 

Biesiadnej wynosi 40,- PLN od osoby. 

Wpisowe dla nowych członków Bractwa obejmujące koszt wręczanych akcesoriów–120,- 

PLN. 

  

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 

oraz przekazanie powyższej informacji dostępnym Wam naszym członkom, gdyż nie 

stosujemy wysyłania zaproszeń drogą listową. 

  

Pokłon Hornowi ! 

Grotmaszt Cezary Bartosiewicz 

___________________________________________________________________________ 

Rejs Roku 2014  

Napisane: 04 styczeń 2015.  

  

   

KOMUNIKAT JURY 

NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD 

HONOROWYCH „REJS ROKU 2014” 

i „SREBRNY SEKSTANT” 

(Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju ) 

 

Już po raz 45, w salonie komendanta fregaty „Dar Pomorza” odbyło się 

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

„Srebrny Sekstant”. 

  

http://bractwo-kaphornowcow.pl/aktualnosci/349-rejs-roku-2014.html
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W obradach Jury 45-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 

Cezary Bartosiewicz Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

Hubert Latoś 

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 

Jury wnikliwie przeanalizowało zgłoszone przedsięwzięcia żeglarskie 2014 roku. Ostatecznie 

pod ocenę trafiło 9 wypraw, o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, 

celów jak i stopnia żeglarskiej trudności, choć zarysował się wyraźny północny przechył – 6 

wypraw właśnie na północy ulokowało swoje żeglarskie fascynacje, w tym 4 na wodach 

arktycznych. 

„Srebrnym Sekstantem", ponownie uhonorowano kpt. Ryszarda Wojnowskiego, 

kontynuującego swój okołobiegunowy żeglarski projekt. W ubiegłym roku uhonorowany 

został za pionierskie, pierwsze w historii polskiej bandery sportowej pokonanie Przejścia 

Północno-Wschodniego. Po zatrzymaniu przez lody wówczas wyprawa zakończyła się w 

Vancouver. Z tego też portu wystartowała „Lady Dana 44" na podbój Przejścia Północno-

Zachodniego. Przez około miesiąc żeglowano w lodach North West Pasasge. Perfekcyjnie 

przygotowana wyprawa odniosła sukces, a Ryszard Wojnowski wszedł do ekskluzywnego 

światowego klubu kapitanów jachtów, mających w dorobku opłynięcie Bieguna Północnego. 

W siedmioosobowej załodze, oprócz kapitana, jeszcze dwóch żeglarzy uczestniczyło w całym 

okołobiegunowym projekcie. Cały rejs na trasie Vancouver – Przejście Północno Zachodnie – 

Sopot trwał 4 miesiące. 

O ile wyprawa „Lady Dana 44" zyskała jednogłośne uznanie Jury, to przyznanie kolejnych 

trofeów wzbudziło dyskusje. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu II i III Nagrody „Rejs 

Roku" ex aequo dwóm kapitanom – Mirosławowi Lewińskiemu i Łukaszowi Natankowi. 

Pierwszemu za realizację wokółziemskiej 4-letniej wyprawy na jachcie „Ulysses". Kapitan 

dowodził w etapowym rejsie w sumie 150 żeglarzami tworzącymi 30 załóg. Samotnie 

przepłynął 10 tysięcy Mm. Zbudował jacht, opłynął świat upamiętniając wyczyn Władysława 

Wagnera, spełnił marzenia. 

Wagnerowski charakter miała też wyprawa Łukasza Natanka, który, jak sam napisał, 

zrealizował „rejs Nektonem prawie dookoła świata". Rejs rodzinnym jachtem, za własne 

pieniądze, łączący pasję poznawania świata z żeglarską przygodą i trwającą prawie 4 lata 

szkołą życia. Obok „kapitana" (nota bene bez jakichkolwiek żeglarskich patentów) przez 

pokład „Nektona" przewinęło się 21 żeglarzy, a w dorobku żeglarskim Łukasza Natanka 

odnotować należy opłynięcie Hornu. 

Jury postanowiło także wyróżnić trzy kolejne żeglarskie rejsy - dwa na północ i jeden na 

południe. 

> „Dziewczyny na pokłąd" pod takim hasłem Dobrochna Nowak i Katarzyna Sałaban 

poprowadziły niewielki jacht „Atlantic Puffin" na Islandię. To najmniejszy polski jacht 
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który przepłynął tę trasę. 

> Horn 26 lat później – tak można by nazwać tę wyprawę którą zorganizowali członkowie 

załogi „Asteriasa" z 1988 roku (II Nagroda Rejsu Roku). Marek Sobieski poprowadził 

nostalgiczny rejs na Horn z tą samą załogą, tym razem na jachcie „Tarka". 

> „Magnus Zaremba" to jacht wyjątkowy tak jak jego twórca i kapitan Eugeniusz 

Moczydłowski. Specjalna jednostka badawczo-eskploracyjna odbyła swój dziewiczy rejs 

polarny na wody Islandii, Grenlandii i Spitsbergenu. To najambitniejszy polarny projekt 

badawczy polskiej bandery sportowej. 

Nagrody specjalne przyznano w bieżącym roku kluczem rocznicowym: 

Nagrodę specjalną prezydenta miasta Gdańska „Bursztynową Różę Wiatrów" 

uhonorowano Polski Związek Żeglarski w uznaniu 90 lat działalności na rzecz polskiego 

żeglarstwa. Natomiast Polski Związek Żeglarski swoją nagrodę specjalną przyznał 

Bractwu Kaphornowców w 40-tą rocznicę powstania. 

Tradycyjną nagrodą za dobrą robotę żeglarską Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

uhonorował Łukasza Natanka. Także za istotny wkład w misję morskiego wychowania 

młodzieży oraz udowodnienie, że realizacja marzeń może być podstawowym impulsem w 

podejmowaniu żeglarskich wyzwań. 

  

Werdykt Jury: 

  

„Srebrny Sekstant" i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2014" 

Ryszard Wojnowski za pokonanie Przejścia Północno - Zachodniego na jachcie „Lady Dana 

44" – równoznaczne z zamknięciem pętli wokół Bieguna Północnego; termin 31.05.2014 – 

28.09.2014, dystans 10 411 Mm 

  

II - III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2014" 
Mirosław Lewiński za wokółziemski rejs ze zmieniającymi się załogami na s/y „Ulysses"; 

termin 29.05.2010 – 25.11.2014, dystans 44 186 Mm 

Łukasz Natanek za rejs na s/y „Nekton", prawie dookoła świata, z opłynięciem Przylądka 

Horn; Termin 11.05.2010 – 25.08.2014, dystans ok. 40 000 Mm 

 

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2014" 
Dobrochna Nowak i Katarzyna Sałaban za wyprawę „Dziewczyny na pokład" na Islandię na 

s/y „Atlantic Puffin"; Termin 17.05.2014 – 5.07.2014, dystans 3 411 Mm 

Marek Sobieski, za rejs na Horn na s/y „Tarka", z załogą „Asteriasa" z 1988 r., w 26 rocznicę 

wspólnego, pierwszego przejścia Przylądka; termin – 9.02.2014 – 24.02.2014, dystans 477 

Mm 

Eugeniusz Moczydłowski za polarny rejs badawczy na s/y „Magnus Zaremba" – efekt 

połączenia badawczej pasji z odkrywczym żeglarstwem; termin – 5.07.2014 – 26.09.2014; 

dystans 6 807 Mm 
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Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego 
Polskie Bractwo Kaphornowców, w 40 rocznicę jego utworzenia, w uznaniu zasług dla 

propagowania zasad dobrej roboty żeglarskiej, oraz dokumentowanie osiągnięć polskiej 

bandery na najtrudniejszym żeglarsko akwenie wokół Przylądka Horn. 

 

Nagroda prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów" 
Polski Związek Żeglarski w 90 rocznicę powstania za tworzenie, popularyzację i rozwój 

żeglarstwa polskiego w każdej postaci, niezależnie od czasów i warunków. 

 

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców 
Łukasz Natanek za wykazane podczas rejsu „prawie dookoła świata" pasji, uporu w dążeniu 

do realizacji celu, hartu ducha i przestrzeganie zasad dobrej roboty żeglarskiej. 

 

Nagroda magazynu sportów wodnych „ŻAGLE". Kolegium redakcyjne, tradycyjnie 

wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem przyznało nagrodę Bogusławowi 

Małolepszemu za niezwykle ciekawą wyprawę jachtem śródlądowym s/y „Badwa" - 340 mil 

z Głogowa, wokół Rugii, Uznamu i Wolina. 

  

Tradycyjna gala żeglarska odbędzie się 6 marca 2015 r. 

 


