
data: 2008-10-25 - Zmiana miejsca spotkania 

 

Komunikat o zmianie miejsca Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców'2008 

  

Siostry i Bracia Kaphornowcy, 

  

uprzejmie informuję, iż Doroczne Spotkanie Bractwa Kaphornowców'2008 odbędzie się na pokładzie 

"Daru Młodzieży" (a nie na "Darze Pomorza", jak przekazano w komunikacie - zmiana nastąpiła w 

dniu 16.10.2008 r.) w dniu 8 listopada 2008 r. (sobota) o godz. 1400. Fregata cumuje w Basenie 

Prezydenta (Basen I) przy Nabrzeżu Pomorskim portu gdyńskiego.  

  

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o przekazanie powyższej informacji do dostępnych 

naszych Członków. 

  

Pokłon Hornowi, 

Grotmaszt Czesław Dyrcz 

 

data: 2008-10-07 - Spotkanie Bractwa 

 

Komunikat o Dorocznym Spotkaniu Bractwa Kaphornowców'2008  

Siostry i Bracia Kaphornowcy, 

Uprzejmie informuję, iż Doroczne Spotkanie Bractwa Kaphornowców'2008 odbędzie się na pokładzie 

"Daru Pomorza" - naszej Białej Fregaty w dniu 8 listopada 2008 r. (sobota) o godz. 1400. Fregata 

zmieniła miejsce cumowania w Basenie Prezydenta (Basen I) z Nabrzeża Pomorskiego na Nabrzeże 

Prezydenta portu gdyńskiego.  

Program tegorocznego spotkania obejmuje: sprawy organizacyjne, wspomnienia z ostatnich wypraw 

na przylądek Horn oraz wspólne biesiadowanie przy kaphornowskim grogu i (tym razem) grochówce. 

Pragnę poruszyć również problematykę naszej działalności na najbliższy okres (organizacja 

sympozjum o tematyce związanej z rejsami dookoła Hornu, przygotowywanie nowej publikacji 

książkowej i inne.  

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

powyższej informacji do dostępnych Wam naszych członków, gdyż nie stosujemy wysyłania 

zaproszeń drogą listowną. 

Pokłon Hornowi, 

Grotmaszt Czesław Dyrcz 

 

data: 2008-03-21 - Życzenia Świąteczne 



Zdrowych,spokojnych i ciepłych Świąt Wielkanocnych spędzonych w otoczeniu Najbliższych - 

Siostrom i Braciom Kaphornowcom składa 

                   Kapituła i Grotmaszt Bractwa Kaphornowców 

                     Kontradmirał Czesław Dyrcz 

 

data: 2008-03-10 - Komunikat dla Braci 

 

Witam Braci 

wszystkie maile z adresu Bractwa są przekierunkowane na moją skrzynkę.Grzegorz ,mój były 

uczeń,zgodził się opracować stronę Bractwa według moich wyobrażeń.Nie ukrywam,że opierałem się 

na wzorze istniejącej kiedyś strony Akademii Morskiej.Dziękuje jej twórcom i zaznaczam ,że powinni 

się poczuć współautorami tej strony.Ponieważ Grzegorz zajmuje się zawodowo robieniem witryn 

pozwolił sobie zamieścić swoje dane.Witryna nie jest na tyle doskonałą żeby jej nie 

poprawiać.Dlatego czekam na wszystkie uwagi odnośnie jej poprawienia bądz rozszerzenia.Oczekuje 

też informacji od Członków Bractwa,które pozwolą na wypełnienie luk w informacjach,bądz na 

poprawe błędów(np nie mam informacji o jednostkach Zjawa i Panorama,brak mi zdjęc kapituły i 

byłych Grotmasztów). .Jeśli chodzi o kontakt to wszystkie informacje wysłane pod adres"skryba"dotrą 

do mnie. .W najbliższym czasie zmienione zostanie zdjęcie na stronie tytułowej  i uzupełnione 

aktualności .Wszystkie komunikaty np.Kapituły przesłane na Kontakt zostaną umieszczone w 

odpowiedniej zakładce.Proponuje stworzenie bazy członków bractwa z adresami mailowymi na które 

można by wysyłać wiadomości. 

Z poważaniem 

                     Andrzej Liziniewicz 

 


