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Spotkanie Bractwa Kaphornowców na Darze Pomorza 

 

Tradycyjne jesienne spotkanie Bractwa Kaphornowców również tradycyjnie miało miejsce na 

pokładzie pierwszego polskiego statku, który opłynął Przylądek Horn, czyli na „Darze 

Pomorza”. Na pokładzie rufowym białej fregaty zebrali się znakomici żeglarze, a także 

sympatycy i przyjaciele, a wielu z nich przyjechało z najodleglejszych zakątków kraju, aby 

spotkać przyjaciół, kolegów i znajomych z żeglarskich szlaków. 

Po podniesieniu proporca Bractwa, minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na 

wieczną wachtę, a w dalszej części spotkania uhonorowano członków Bractwa i przyjaciół. 

Godność ,,Członka Honorowego Bractwa Kaphornowców” otrzymał Edward Zimmermann. Był 

on członkiem załogi SY „Gedania”, która 8 lutego 1976 roku minęła trawers Przylądka 

Nieprzejednanego. 

Tytuł Przyjaciela Bractwa w tym roku otrzymali: 



- Waldemar Heflich, wieloletni redaktor naczelny magazynu Żagle oraz współtwórca portalu 

nowezagle.pl, komentator oraz popularyzator żeglarstwa w każdej jego postaci. 

- Kapitan żeglugi wielkiej dr Andrzej Królikowski, wieloletni prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, 

przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Jako kapitan statku Pomorze 

zajmującego się połowami w rejonie Falklandów wielokrotnie udzielał wsparcia załogom 

polskich jachtów płynących na Horn. 

Warto dodać, że w ubiegłym roku Bractwo i Liga podpisały porozumienie w propagowaniu 

działań na rzecz Polski Morskiej. Aktualnie rozpoczęła się druga edycja Konkursu ,,Kurs na 

Horn”. Laureat weźmie udział w rejsie żeglarskim, którego celem będzie dotarcie w to 

magiczne miejsce. Oba stowarzyszenia pragną aktywować jak największe rzesze dzieci i 

młodzieży i zainteresować ich żeglarstwem. 

Gościem spotkania był m.in. Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, który 

podkreślał, że za dwa lata PZŻ obchodzić będzie 100-lecie istnienia i z całą pewnością 

Kaphornowcy znajdą swoje miejsce w programie obchodów tego podniosłego jubileuszu. 

Wśród zdobywców przylądka Horn jest już przeszło tysiąc Polaków. Jako pierwszy pod biało-

czerwoną banderą opłynął go „Dar Pomorza” 1 marca 1937 roku pod dowództwem kpt. 

żeglugi wielkiej Konstantego Maciejewicza. Po raz drugi dotarł tu w 1973 r. , w samotnym 

rejsie na jachcie „Polonez”, kpt. Krzysztof Baranowski, który w 1974 r. został pierwszym 

Grotmasztem Bractwa Kaphornowców. Dziś stowarzyszenie skupia kilkuset członków, 

niektórzy opłynęli Horn już kilkukrotnie. Zgodnie ze statutem bracia zobowiązują się: „czujnie 

strzec honoru polskiego żeglarza, wiernie strzec sławy biało-czerwonej bandery, służyć 

pomocą, radą i doświadczeniem wszystkim żeglarzom, którzy jej kiedykolwiek i gdziekolwiek 

będą potrzebowali". 

Relacje szczegółowe oraz fotorelacje ze spotkania Bractwa Kaphornowców na stronach: 

https://oficynamorska.pl/2022/spotkanie-bractwa-kaphornowcow-3/ 

https://nowezagle.pl/jesienne-spotkanie-bractwa-kaphornowcow/ 
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